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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่องการ
จับใจความสำคัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชำฆอพิทยาคม ระหวางการ
สอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนชำฆอพิทยาคม ที่สอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R (4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ
การสอน เรื่อง การจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชำฆอพิทยาคม โดยใชแบบฝกทักษะ
รวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 โรงเรียนชำฆอ
พิทยาคม จังหวัดระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 19 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม
(Cluster sampling) จากนั้นจับสลากเลือกนักเรียน 2 หอง โดยนักเรียนหองที่ 1 เปนกลุมทดลองสอนโดยใชแบบฝก
ทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบSQ4R ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 และนักเรียนหองที่ 2 เปนกลุมควบคุม
สอนโดยใชการสอนแบบปกติ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R จำนวน 8 แผน แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ
จำนวน 8 แผน แบบฝกทักษะการจับใจความสำคัญดวยเทคนิคการอานแบบ SQ4R จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางดานการอานจับใจความสำคัญแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ
การสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย เรื่องการอานจับใจความสำคัญ จำนวน
10 ขอ โดยใชเกณฑการใหคะแนนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาสถิติ คาเฉลี่ย (xˉ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา (t-test) แบบ dependent และ
independent
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ (1) แบบฝกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยมีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.42/83.08 (2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย
ใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจับใจความ
สำคัญ สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) นักเรียนที่ไดรับการ
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จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง
การจับใจความสำคัญ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) นักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R มีความพึงพอใจตอการใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิค
การสอนแบบ SQ4R อยูในระดับมากขึ้นไป
คำสำคัญ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย, การอานจับใจความสำคัญ , แบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอน
แบบ SQ4R

Abstract

The purpose of this study emphasized to (1) develop and find the effectiveness of Exercise
Practicing-Reading Comprehension for students in Mathayom Suksa 2 to be effective according to the
criteria of 80/80 (2) to compare Leaning Achievement of Thai subject on Reading Comprehension
between teaching with Exercise Practicing and technical teaching SQ4R for students in Mathayom
Suksa 2, Chumkhor Pittayakom School (3) to compare Learning Achievement in both pre-test and
post-test based on technical teaching SQ4R (4) to study on students’satisfaction toward teachingReading Comprehension between teaching with Exercises and SQ4R. The respondent used in the
research include students in Mathayom Suksa 2/2, Chumkhor Pittayakhom School, Rayong Province,
first semester of 2020. There were 19 students from Cluster Random Sampling based on drawing lots.
The study has characterized the students into two groups, which the class 2/1 was an experimental
group using the SQ4R teaching technique and the class 2/2 was a control group based on normal
teaching. The research tools consisted of the lesson plan of exercise practicing and SQ4R for 8 sets
of each technique based on Reading Comprehension. And, learning achievement tests on reading
comprehension with multiple choices for 30 questions. Last, satisfaction survey forms toward teaching
with exercise and SQ4R for 10 questions, calculated by using a scoring basis which has been examined
by experts and determined The Index of Item Objective Congruence (IOC). Data analyzing based on
Mean (xˉ ), Standard deviation (S.D.),
t-test (dependent and independent).
The findings found that 1) teaching with exercise practicing on reading comprehension for
students in Mathayom Suksa 2 indicated standard criteria 80/80 effectively at 8 1 . 4 2 / 8 3 . 0 8 2)
students who had learning with technical teaching SQ4R expressed learning achievement-reading
comprehension higher than the normal teaching as statistical significant .05 3) students who
participated learning with technical teaching SQ4R showed learning achievment higher on the posttest as statistical significant .05 4) the students’satisfaction toward teaching with exercise practicing
and technical teaching SQ4R was at high level.
Keywords Achievement of Thai subject, Reading comprehension , Exercise Practicing and technical
teaching SQ4R
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ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (2562) รายงานถึงสภาพปญหาของคุณภาพการศึกษาอยูใน
ระดับต่ำ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 ของนักเรียนทั่วประเทศ
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับต่ำมาก คะแนนเฉลี่ยต่ำกวารอยละ 50 ทุกรายวิชา รวมถึงผลการทดสอบ
จากโครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ยนระดับ นานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรื อ
PISA) ในป ค.ศ. 2019 พบวาคะแนนที่ไดต่ำกวามาตรฐานโลก มีผูสอบไดคะแนนต่ำกวาระดับ “Below minimum”
ซึ่งจากรายงานพันธกิจของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (2562) ไดกลาวเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย
วาสวนหนึ่งเกิดจากการที่ภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ นำไปสูปญหาคุณภาพของการศึกษาวิชาอื่น ๆ ที่ลาชาไปดวย ดังนั้น
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จะตองมีการปรับหลักสูตร พรอม
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู อีกทั้งตองพัฒนาทางการศึกษาที่เนนการ
เรียนรูบนฐานสมรรถนะ และใชวิธีการเรียนรูเชิงรุก หรือการเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูวิธีการเรียนรูตลอดจนการสราง
วิจารณญาณและความคิดริเริ่มสรางสรรค
วิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะ กระบวนการสอนจึงมุงเนนใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานทักษะการดู การฟง
การพูด การอาน และการเขียน สำหรับใชเปนทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู โดยใชทักษะตาง ๆ ดังที่กลาวมา
เปนทักษะพื้นฐานในการสั่งสมความรูและประสบการณ เพื่อสังเคราะหเปนองคความรูที่เกิดขึ้นดวยตนเองของผูเรียน
องคความรูเหลานี้จะกอใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหซึ่งเปนกระบวนการสำคัญในการเรียนรู โดยแสดงผานทักษะ
การพูดและการเขียน จะเห็นไดวาทักษะดังกลาวมีความสัมพันธกันและเปนเครื่องมือสำคัญที่จะชวยใหผูเรียนสามารถ
คิดวิเคราะหและแกปญหาได ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จึงควรมุงเนนการฝกฝนและพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะหเปนสำคัญ โดยอาศัยวิชาหลักภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมเปนวิชาพื้นฐานในการจัดการเรียนรู
และพัฒนาทักษะตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถนำหลักการที่ไดเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
จากผลการวัดระดับความรูความเขาใจวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชำฆอ
พิทยาคม ปการศึกษา 2562 (ชำฆอพิทยาคม : 2562) พบวา นักเรียนสวนใหญไดคะแนนไมดีเทาที่ควร จากการ
วิเคราะหแนวการตอบคำถามของนักเรียนสะทอนสภาพวา นักเรียนขาดทักษะการอาน สงผลตอการคิดวิเคราะห ทำ
ใหผลการทดสอบเกี่ยวกับการอานไมคอยดีเทาที่ควร ปญหาเหลานี้ทำใหการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามที่
คาดหวังกลาวคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาตาง ๆ ไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนดเพราะผูเรียนไมเขาใจคำถามหรือ
วิเคราะหประเด็นไมถูกตอง ดังนั้น ทักษะการอานจับใจความ จึงเปนสิ่งที่มีความจำเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหผูเรียนเกิด
ทักษะการวิเคราะหประเด็นคำถามหรือปญหา ตลอดจนเปนการสรางโอกาสในการเรียนรูและเปนปจจัยสำคัญที่ชวยให
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางยั่งยืน จึงจำเปนอยางยิ่งตองมีการสงเสริมและสนับสนุนการอานใหผูเรียนเขาใจและสนใจ
ในการอานมากขึ้น ดังนั้น ยุทธวิธีในการสอนอานที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจการอานไดงายและรวดเร็ววิธีการหนึ่งก็คือ
การสอนอานเพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความ แบบ SQ4R (Survey , Question , Read , Recite , Write , and
Review) การสอนตามแนวทางดั ง กล า วจะช ว ยให ผ ู  เ รี ย นมี ท ั ก ษะการอ า นที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ ่ ง สอดคล อ งกั บ
แนวความคิดของ Pressley (2006) ที่กลาวไววาผูเรียนจะมีพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจมากขึ้น ถาครูผูสอนมี
เครื่องมือหรือเทคนิคที่จะชวยใหผูเรียนสามารถฝกหรือกระตุนเพื่อพัฒนาการอานดวยตนเอง
ซึ่งการสอนแบบ SQ4R โดยในแตละขั้นตอนนั้นใหโอกาสผูเรียนฝกกลวิธีตาง ๆ เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจใน
การอานดวยตนเอง เชน ขั้นสำรวจ เปนการดูแบบผานไปอยางคราว ๆ เพื่อดูวาเนื้อหาในบทนั้นมีความยาวมากนอย
ขนาดไหน และในขณะเดียวกันก็เปนการจับใจความสำคัญอยางคราว ๆ และดูหัวขอยอยในแตละบท รวมถึงคำถาม
และสรุปใจความทายบทดวยเพื่อนำไปตั้งคำถามที่ไดมาจากบทอานเพื่อถามตัวเอง ซึ่งเปนคำถามที่เกี่ยวของกับใจความ
สำคัญ ๆ ในบทนั้นโดยคำถามที่ถามนั้นไดแกใคร อะไร ทำไม อยางไร และเมื่อไหร ซึ่งจะชวยใหการอานเปนไปอยางมี
จุดหมายและจับประเด็นที่สำคัญได ซึ่งขั้นตั้งคำถามนี้ เปนกิจกรรมที่สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนไดวางแผน ควบคุม
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และปรับปรุงกระบวนการที่จะทำใหบรรลุเปาหมายในการอานดวยตนเอง ตลอดจนหากนักเรียนไดใชรวมกับแบบฝก
ทักษะการอานจับใจความสำคัญที่จัดทำขึ้นตามแนวคิดของบลูม (Bloom : 1956) ประกอบไปดวยการเรียนรู 6 ระดับ
ไดแก ความรู ความเขาใจ การนำไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ซึ่งการใชแบบฝกทักษะจะมี
การกำหนดเงื่อนไขการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียน เกิดการเรียนรูดานพุทธิพิสัยตามลำดับขั้นตอน จะยิ่งทำใหนักเรียน
สามารถพัฒนาตนเองใหมีทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาไทยดีขึ้น
ผูวิจัยมีความเห็นวาการใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R จะเปนสิ่งที่จะชวยปรับปรุงและ
พัฒนาความสามารถในการอานของผูเรียนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพราะเปนวิธีที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
และยังเปนวิธีที่ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการตั้งคำถาม การจดบันทึก การเลาถึงเรื่องที่อาน ซึ่งเปนปจจัย
เสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการเขียนสรุปใจความ นอกจากนั้นการทบทวนในสิ่งที่อานก็ชวยสงเสริมใหผูเรียนเปนผูที่
รูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวาการพัฒนาการอานจับใจความสำคัญโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิค
การสอนแบบ SQ4R จะพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความสำคัญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวย
เหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจับใจความสำคัญ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนชำฆอพิทยาคม ระหวางการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับ
เทคนิคการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูสำหรับวิชาภาษาไทย
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
(1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนชำฆอพิทยาคม ระหวางการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R กับการสอน
แบบปกติ
(3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องการจับ
ใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชำฆอพิทยาคม ที่สอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการ
สอนแบบ SQ4R
(4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการสอน เรื่อง การจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนชำฆอพิทยาคม โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R
สมมติฐานการวิจัย
(1) แบบฝกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของ
ผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R สูงกวาผูเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ
(3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สูงขึ้นหลังจากไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R
(4) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย
เรื่องการจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมากขึ้นไป
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เนื้อหาที่เกี่ยวของ
เนื้อหาที่ใชในการทดลองการวิจัยนี้ เปนเนื้อเรื่องวรรณคดีที่ใชในการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 วิชา
ภาษาไทย หนวยการเรียนรู นิราศเมืองแกลง ประกอบดวย 1) ความเปนมาของเรื่องนิราศเมืองแกลง 2) ประวัติผูแตง
3) ลักษณะคำประพันธ 4) การใชโวหาร 5) เนื้อเรื่อง ชวงที่ 1 – 3 6) เนื้อเรื่อง ชวงที่ 4 – 6 7) เนื้อเรื่อง ชวงที่ 7 – 8
และ 8) บทวิเคราะห
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
(1) ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชำฆอพิทยาคม ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 2 หอง รวมนักเรียนทั้งหมด 40 คน
(2) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 โรงเรียนชำฆอพิทยาคม ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 19 คน เปนกลุมทดลอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนชำฆอ
พิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 21 คน เปนกลุมควบคุม ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางซึ่งไดมา
จากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) จากนั้นจับสลากเลือกนักเรียน 2 หอง โดยนักเรียนหองที่ 1 เปน
กลุมทดลองสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบSQ4R ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 และ
นักเรียนหองที่ 2 เปนกลุมควบคุมสอนโดยใชการสอนแบบปกติ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
แบบแผนการทดลอง
การทดลองในครั้งนี้ผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนในการวิธีดำเนินการ ดังนี้
แบบแผนการทดลองการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลองแบบ Randomized Group, PretestPosttest Design โดยกลุมหนึ่งเรียกวา กลุมทดลอง ซึ่งสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R
อีกกลุมหนึ่ง เรียกวา กลุมควบคุม ซึ่งสอนโดยใชการสอนแบบปกติ
กลุม
สอบกอน
ทดลอง
สอบหลัง
Ex
X
𝑂𝑂1
𝑂𝑂2
Com
-X
𝑂𝑂1
𝑂𝑂2
สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง
Ex
คือ
กลุมทดลอง (Experimental group)
Con คือ
กลุมควบคุม (Control group)
คือ
การทดสอบกอนเรียน
𝑂𝑂1
คือ
การทดสอบหลังเรียน
𝑂𝑂2
X
คือ
การสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R
-X
คือ
การสอนแบบปกติ
การดำเนินการทดลอง ผูวิจัยดำเนินการตามขั้นตอน มีดังนี้
(1) การทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชำฆอพิทยาคม ระหวางการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R
กับการสอนแบบปกติ มีขั้นตอน ดังนี้
1) ผูวิจัยแจกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจับใจความสำคัญ
หนวยการเรียนรูนิราศเมืองแกลง ใหนักเรียนทำกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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2) ผูวิจัยดำเนินการสอนโดยกลุมทดลองจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ
SQ4R วิชาภาษาไทย เรื่อง การจับใจความสำคัญ หนวยการเรียนรูนิราศเมืองแกลง และนักเรียนกลุมควบคุมจัดการ
เรียนรูแบบปกติ วิชาภาษาไทย เรื่อง การจับใจความสำคัญ หนวยการเรียนรูนิราศเมืองแกลง จนครบทั้ง 8 แผนการ
จัดการเรีนนรู
3) ผูวิจัยแจกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจับใจความสำคัญ หนวยการ
เรียนรูนิราศเมืองแกลง ใหนักเรียนทำหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม จำนวน 40 ขอ
4) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนำขอมูลมาใชในการทดสอบสมมติฐาน
(2) การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เรื่อง การจับใจความสำคัญ มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1) วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 กลุมสาระการเรียนภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2
2) ศึกษาเอกสาร งานวิจัย วารสาร สิ่งพิมพ และตําราตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางชุดแบบฝก
3) ศึกษาหลักการทฤษฎี เทคนิควิธีการที่เกี่ยวของ การสรางนวัตกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรูและ
จิตวิทยาการเรียนรู
4) ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญจากเอกสาร เว็บไซดและงานวิจัยตาง ๆ ตลอดจน
ปรึกษาผูที่มีความเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน
5) วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อการ
ออกแบบโครงสราง และหนวยการเรียนรู
6) สรางแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย เรื่อง การอานจับใจความสำคัญ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
7) นําแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย เรื่อง การอานจับใจความสำคัญ
ที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทานไดตรวจสอบความถูกตอง โดยใชมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ แลวนำแบบฝก
ทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย เรื่อง การอานจับใจความสำคัญ มาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ โดยปรับแบบฝกเสริมทักษะบางขอใหมีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนไม
ยากหรืองายเกินไป รวมทั้งปรับขนาดของอักษรและภาษาที่ใชใหเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
8) หลังจากปรับปรุงแกไขแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย เรื่อง การอานจับ
ใจความสำคัญแลว นําไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2 ตามขั้นตอน ดังนี้
8.1) กลุมทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง (1: 1: 1) ใชในการทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ
รวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย เรื่อง การอานจับใจความสำคัญเปนการทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่กำลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึก ษา 2563 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ปการศึกษา 2563 ที่
ใชวิธีการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับฉลาก แบบหนึ่งตอหนึ่ง จำนวน 3 คน จากกลุมนักเรียนที่ผลการเรียนวิชา
ภาษาไทย เกง ปานกลาง และออน กลุมละ 1 คน เปนนักเรียนที่ไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน
8.2) กลุมทดลองกลุมยอย (3: 3: 3) ใชในการทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะรวมกับ
เทคนิ ค การสอนแบบ SQ4R วิ ช าภาษาไทย เรื ่ อ ง การอ า นจั บ ใจความสำคัญ เป น การทดลองใช กั บ นั ก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่กำลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ปการศึกษา 2563 ใช
วิธีการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก แบบหนึ่งตอหนึ่ง จำนวน 9 คน ประกอบดวยนักเรียนกลุมเกง 3 คน ปานกลาง
3 คน และออน 3 คน เปนนักเรียนที่ไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน
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8.3) กลุมทดลองกลุมภาคสนาม (10: 10: 10) ใชในการทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝก
ทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย เรื่อง การอานจับใจความสำคัญ เปนการทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่กำลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึก ษา 2563 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ปการศึกษา 2563
ใชวิธีการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก แบบหนึ่งตอหนึ่ง จำนวน 30 คน ประกอบดวยนักเรียนกลุมเกง 10 คน ปาน
กลาง 10 คน และออน 10 คน เปนนักเรียนที่ไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน
(3) การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการสอนเรื่องการจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนชำฆอพิทยาคม โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R มีขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดความพึงพอใจ
2) กำหนดประเด็นและรูปแบบ โดยใชแบบประเมินที่มีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (rating scale) 5
ระดับ
3) สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R วิชา
ภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จำนวน 10 ขอ แลวนำเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และความชัดเจนของ
ขอคำถาม จากนั้นแกไขแบบวัดความพึงพอใจตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา
4) นำแบบสอบถามความพึงพอใจตอการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R วิชา
ภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหผูเชี่ยวชาญตรวจ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอความกับจุดประสงคที่ตองการวัด คัดเลือก
ขอที่มีคา IOC มากกวา 0.50 ขึ้นไป
5) จัดพิมพแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการสอนดวยเทคนิคการสอนแบบ SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะ
วิชาภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และนำไปใชกับนักเรียนกลุมทดลอง
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชำฆอพิทยาคม ระหวางการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอน
แบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติ พบวา
1. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่องการอานจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีประสิทธิภาพเทากับ 81.42/83.08 ตามเกณฑ 80/80 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
2
การหาประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพของผลลัพธ
การหาประสิทธิภาพภาคสนาม
81.42
83.08
จากตารางที่ 1 สรุปไดวาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย
เรื่องการจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.42/83.08 ซึ่งหมายความวา
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.42/83.08 ตามเกณฑ 80/80
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจับใจความสำคัญ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชำฆอพิทยาคม ระหวางการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ
SQ4R กับการสอนแบบปกติ
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียน ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
กลุมตัวอยาง
n
S.D.
t
Sig.
�
𝒙𝒙
กลุมทดลอง
19
35.74
2.02
3.462
.001*
กลุมควบคุม
21
32.86
3.07
จากตารางที่ 2 พบวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวานักเรียนกลุมทดลองที่ไดเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R มี
ความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจับใจความสำคัญ ที่ดีกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ไดเรียนแบบปกติ
3. ผลการปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องการจับ
ใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชำฆอพิทยาคม ที่สอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอน
แบบ SQ4R
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง
คะแนน
n
S.D.
t
Sig.
�
𝒙𝒙
กอนเรียน
19
23.63
2.65
19.071
.00*
หลังเรียน
19
35.74
2.02
จากตารางที่ 3 พบวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาวิธีการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R ชวยใหนักเรียนมี
ความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจับใจความสำคัญ ที่ดีกวาการเรียนแบบปกติ
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการสอน เรื่อง การจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 โรงเรียนชำฆอพิทยาคม โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R
ตารางที่ 4 แสดงผลความพึงพอใจที่มีตอการสอน เรื่อง การจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R กลุมทดลอง
ขอ รายการประเมิน
กลุมทดลอง
S.D.
ระดั บ ความพึ ง
�
𝒙𝒙
พอใจ
1 แบบฝกทักษะมีขอแนะนำในการปฏิบัติที่ชัดเจนเขาใจงาย
4.21
0.83
มาก
2 เนื้อหาในแบบฝกทักษะเหมาะสมกับวัย
4.16
0.67
มาก
ของนักเรียน
3 นักเรียนคิดวาเวลาที่ใชในกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ 4.37
0.48
มาก
เรียน
4 นักเรียนมีค วามเขา ใจเกี่ ยวกับ ขั้น ตอนการอา นจับ ใจความ 4.26
0.71
มาก
สำคัญดวยเทคนิคการอานแบบ SQ4R
5 กิจกรรมการอานดวยเทคนิคการอานแบบ SQ4R สอดคลองกับ 4.32
0.73
มาก
เนื้อหาในแบบฝกทักษะที่ใชสอน
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ขอ

รายการประเมิน

กลุมทดลอง
S.D.
�
𝒙𝒙

6

ระดั บ ความพึ ง
พอใจ
มากที่สุด

กิจกรรมการอานดวยเทคนิคการอานแบบ SQ4R
4.53
0.60
สรางความพรอมใหนักเรียนอยากเรียนรูมากขึ้น
7 กิจกรรมการอานดวยเทคนิคการอานแบบ SQ4R
4.63
0.48
มากที่สุด
ทำใหนักเรียนเขาใจเนื้อหามากขึ้น
8 กิจกรรมในแบบฝกทักษะทำใหนักเรียนทราบความกาวหนา 4.00
0.86
มาก
ของตนเอง
9 แบบฝกทักษะการอานจับใจความสำคัญดวยเทคนิคการอาน 4.47
0.60
มาก
แบบ SQ4R ทำใหนักเรียนอยากเรียนรู
10 แบบฝกทักษะการอานจับใจความสำคัญดวยเทคนิคการอาน 4.42
0.67
มาก
แบบ SQ4R ทำใหนักเรียนมีความสามารถ
ในการอานจับใจความ
รวมเฉลี่ย
4.34
0.66
มาก
จากตารางที่ 4 พบวา กลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการสอน เรื่อง การจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R อยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.34, S.D. = 0.66)
ซึ่งนักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการอานดวยเทคนิคการอานแบบ SQ4R สรางความพรอมให
นักเรียนอยากเรียนรูมากขึ้น และทำใหนักเรียนเขาใจเนื้อหามากขึ้น

อภิปรายผล
(1) ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ 81.42 ประสิทธิภาพของผลลัพธ 83.08 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ตามที่กำหนดไว
เนื่องมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูสูคุณภาพผูเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ
SQ4R นั้นเกิดจากการที่ผูวิจัยไดจัดการเรียนรูที่คำนึงถึงผูเรียนเปนสำคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับ
วัยและความตองการของผูเรียน สอดคลองกับ ดาราณีย จันทรหอม (2550) ไดใหความสำคัญของแบบฝกไววา แบบ
ฝกมีความสำคัญเปนอยางยิ่งที่ครูตองนำมาเปนอุปกรณการเรียนการสอนเพื่อฝกฝนทักษะดานตาง ๆ ใหแกเด็ก
โดยเฉพาะเด็กที่มีปญหาทางการเรียนการรูที่ครูตองเลือกและสรางแบบฝกใหเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุดเพื่อให
ประสบผลสำเร็จในการเรียนการสอน ในสวนการใชเทคนิคการสอนแบบ SQ4R ที่เปนเทคนิคในการพัฒนาการอานการ
จับใจความสำคัญของผูเรียนนั้น เปนยุทธวิธีในการสอนอานที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจการอานไดงายและรวดเร็วซึ่งการ
สอนตามแนวทางดังกลาวจะชวยใหผูเรียนมีทักษะการอานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ
Pressley (2006) ที่กลาวไววาผูเรียนจะมีพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจมากขึ้น
ถาครูผูสอนมีเครื่องมือหรือเทคนิคที่จะชวยใหผูเรียนสามารถฝกหรือกระตุนเพื่อพัฒนาการอานดวยตนเอง ซึ่งการสอน
แบบ SQ4R โดยในแตละขั้นตอนนั้นใหโอกาสผูเรียนฝกกลวิธีตาง ๆ เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจในการอานดวยตนเอง
เชน ขั้นสำรวจ เปนการดูแบบผานไปอยางคราว ๆ เพื่อดูวาเนื้อหาในบทนั้นมีความยาวมากนอยขนาดไหน และใน
ขณะเดียวกันก็เปนการจับใจความสำคัญอยางคราว ๆ และดูหัวขอยอยในแตละบท รวมถึงคำถามและสรุปใจความทาย
บทดวยเพื่อนำไปตั้งคำถามที่ไดมาจากบทอานเพื่อถามตัวเอง ซึ่งเปนคำถามที่เกี่ยวของกับใจความสำคัญ ๆ ในบทนั้น
โดยคำถามที่ถามนั้นไดแกใคร อะไร ทำไม อยางไร และเมื่อไหร ซึ่งจะชวยใหการอานเปนไปอยางมีจุดหมายและจับ
ประเด็นที่สำคัญได ซึ่งขั้นตั้งคำถามนี้ เปนกิจกรรมที่สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนไดวางแผน ควบคุมและปรับปรุง
กระบวนการที่จะทำใหบรรลุเปาหมายในการอานดวยตนเอง ตลอดจนหากนักเรียนไดใชรวมกับแบบฝกทักษะการอาน
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จับใจความสำคัญที่จัดทำขึ้นตามแนวคิดของบลูม (Bloom: 1956) ประกอบไปดวยการเรียนรู 6 ระดับ ไดแก ความรู
ความเขาใจ การนำไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ซึ่งการใชแบบฝกทักษะจะมีการกำหนด
เงื่อนไขการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียน เกิดการเรียนรูดานพุทธิพิสัยตามลำดับขั้นตอน จะยิ่งทำใหนักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองใหมีทักษะการคิดวิเคราะหวิชาภาษาไทยดีขึ้น
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของ
ผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R ในกลุมทดลองมีระดับคะแนนที่สูงกวา
กลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อนำผลการทดสอบกอนเรียน วิชา
ภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของกลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับ
เทคนิคการสอนแบบ SQ4R และกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติมาเปรียบเทียบกัน พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทั้ง 2 กลุม ไมมีความ
แตกตางกัน แสดงใหเห็นวาวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R สามารถพัฒนา
ความสามารถทางการอานจับใจความสำคัญของนักเรียนไดดีกวาวิธีการสอนแบบปกติ เนื่องจากการการสอนโดยใช
แบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนระบบชวยใหนักเรียนเขาใจ
แนวคิดของเรื่องที่ไดอานอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจับใจความและเปนการอานอยางมีจุดมุงหมายและเปนแรงจูงใจ
ในการอาน อีกทั้งเปนการจัดการเรียนรูไปทีละขั้นตอน ขั้นที่ 1 การอานเนื้อเรื่องอยางคราว ๆ เพื่อหาจุดสำคัญของ
เรื่อง ขั้นที่ 2 การตั้งคำถาม ขั้นที่ 3 การอานอยางละเอียดเพื่อหาคำตอบของคำถามที่ตั้งไว ขั้นที่ 4 การจดบันทึกขอมูล
ตาง ๆ ตามความเขาใจของตนเอง ขั้นที่ 5 การเขียนสรุปใจความสำคัญโดยใชสำนวนของตนเอง และขั้นที่ 6 การ
วิเคราะห วิจารณเรื่องที่อานแลวแสดงความคิดเห็น ซึ่งในการทดลองใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ
SQ4R ผูวิจัยไดทำการทดลอง 8 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เมื่อนักเรียนไดเรียนรูขั้นตอนการอานแบบ SQ4R อยางเขาใจ
และลงมือทำแบบฝกหัดทั้ง 8 ชุด ในเวลาที่เหมาะสม จะทำใหเกิดทักษะการอานจับใจความสำคัญ ซึ่งเปนการมุงหา
คำตอบอยางมีจุดหมายและเปนลำดับขั้นตอน สอดคลองกับ กานตธิดา แกวกาม (2557) ที่กลาววา วิธีสอนแบบ SQ4R
เปนกิจกรรมการเรียนรู ไปทีละขั้นตอน โดยเริ่มจาก 1) ขั้นเตรียมความพรอม จัดกลุมผูเรียนโดยคละความสามารถ
กลุมละ 5-6 คน พรอมทั้งชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู และชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R 2)
ขั้นนำเขาสูบทเรียน มีการกระตุนความสนใจของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเรื่องที่จะอาน 3) ขั้นสอนใหนักเรียนสำรวจ
บทอาน (S-Survey) คือการอานเนื้อเรื่องอยางคราว ๆ การตั้งคำถาม (Q-Question) จากการสำรวจบทอาน แลวให
นักเรียนอานบทอานอยางละเอียด (R-Read) และคนหาคำตอบสำหรับคำถามที่ตั้งไว แลวจดบันทึก (R-Record) ขอมูล
ตาง ๆ ที่ไดจากการอานโดยบันทึกตามความเขาใจของตนเองพรอมจดบันทึก บันทึกคำตอบจากคำถามที่ตั้งไว จากนั้น
สรุ ป ใจความสำคัญ (R-Recite) โดยใช ภ าษาของตนเอง จากนั ้ น นัก เรี ย นแต ล ะกลุ  ม รว มกั น ทบทวน (R-Reflect)
วิเคราะห วิจารณบทอาน แสดงความคิดเห็น ครูจะทบทวนคำถามและคำตอบที่ไดจากบทอาน หากขอมูลที่สำคัญ
หายไปใหนักเรียนกลับไปอานซ้ำ 4) ขั้นสรุป นักเรียนและครูรวมกันสรุปผลการเรียนรูทั้งดานเนื้อเรื่องและวิธีการอาน
ครูตรวจสอบผลการเรียนรูดวยคำถาม ซึ่งเปนการประมวลความรูที่ไดเรียนไปแลวเขาดวยกัน และชวยสรางความเขาใจ
ในบทอานไดดีขึ้น
(3) ความพึงพอใจตอการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย เรื่อง
การจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จากการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนกลมทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใช
แบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R จำนวน 19 คน พบวา ผลความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดการ
เรียนรูอยูในระดับมากขึ้นไป (𝑥𝑥̅ = 4.34, S.D. = 0.66) โดยมีรายการพิจารณา 2 รายการ คือ กิจกรรมการอานดวย
เทคนิคการอานแบบ SQ4R สรางความพรอมใหนักเรียนอยากเรียนรูมากขึ้น และกิจกรรมการอานดวยเทคนิคการอาน
แบบ SQ4R ทำใหนักเรียนเขาใจเนื้อหามากขึ้น อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ผลของความพึงพอใจตอการสอนโดยใชแบบ
ฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย เรื่องการจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สะทอนให
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เห็นวา การสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R นั้นนอกจากจะชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนดีขึ้นแลวยังสามารถสรางบรรยากาศในการเรียนรูเพื่อกระตุนผูเรียนใหมีความสนใจเรียนมากขึ้น
จากการอภิปรายผลการวิจัยที่นำเสนอมาแลวขางตน แสดงใหเห็นวาการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับ
เทคนิคการสอนแบบ SQ4R เปนวิธีการสอนอานอยางมีระบบ โดยขั้นตอนตาง ๆ สามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิด
ความสามารถในการอานจับใจความสำคัญ ทั้งนี้ในการฝกฝนแตละขั้นตอนของนักเรียนตองอาศัยระยะเวลาในการ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง โดยฝกฝนอยางตอเนื่อง เพราะการฝกอานตองใชทักษะพื้นฐานควบคูกันหลายดาน ไดแก
ดานสายตา ดานการคิดวิเคราะห และประสบการณเดิมรวมทั้งทักษะเดิมที่นักเรียนมีมากอน ดังนั้น เทคนิคการสอน
อานแบบ SQ4R ครูผูสอนควรจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยั ไปใช
(1) เนื้อหาที่นำมาใชรวมกับแบบฝกทักษะ ควรเลือกเนื้อหาหรือหัวขอที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน อาจเปน
เนื้อหาที่อยูในบทเรียนอยูแลว หรือเปนเรื่องเพิ่มเติมจากบทเรียน และเนื้อหาดังกลาวจะตองมีขอคิด คติสอนใจที่
นักเรียนสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
(2) ควรกำหนดกฎ กติกา ในการทำแบบฝกทักษะ เชน หามลอกกัน ผิดแลวใหทำการแกไขใหเรียบรอย พรอม
ทั้งบอกเหตุผลกับนักเรียนวาเพราะอะไรครูถึงใหทำ เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการอานจับใจความ
สำคัญดวยเทคนิคการอานแบบ SQ4R
(3) ควรกลาวคำชมเชย เมื่อนักเรียนมีพัฒนาการดานการอานจับใจความสำคัญที่ดีขึ้นเพื่อเสริมแรงและ
กระตุนการฝกฝนของนักเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจับใจความสำคัญ ของผูเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R กับเทคนิคการอานแบบอื่น ๆ เชน KWL PLUS
หรือวิธีสอนแบบ MIA เปนตน
(2) ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรูเรื่องการอานจับใจความสำคัญโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับ
เทคนิคการสอนแบบ SQ4R รวมกับตัวแปรอื่น ๆ เชน ระดับความสามารถของนักเรียน เปนตน
(3) ควรพัฒนาแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R เรื่อง การอานจับใจความสำคัญใหดียิ่งขั้น
กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธฉบับนี้สำเร็จไดดวยความกรุณาชวยเหลือจากบุคคลหลายฝายซึ่งผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย ดร. สิริพัชร เจษฎาวิโรจน อาจารยที่ปรึกษาการวิจัยที่ใหความอนุเคราะห ดูแลชวยเหลือให
คำปรึกษาพรอมทั้งแกไขขอบกพรองตาง ๆ และขอเสนอแนะดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งตลอดมาจนทำใหสารนิพนธ
ฉบับนี้สมบูรณ
ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบไปดวย นางสาวสิตานัน ชุมเกษียร หัวหนากลุมสาระภาษาไทย
โรงเรียนชำฆอพิทยาคม นายธนวัฏ ปรีชาจารย ครูผูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และนางสาวสรัญญา
ปญญะสุทธิ์ ครูผูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ที่กรุณา
สละเวลาในการใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะ และแนวคิดที่เปนประโยชนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหสมบูรณ
และมีคุณภาพ
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ขอขอบพระคุณผูอำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนชำฆอพิทยาคม และโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ที่ให
ความอนุเคราะหในการทดลองใชเครื่องมือในการวิจัย และใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและทดลอง
การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ เปนอยางยิ่ง
สุดทายขอขอบพระคุณผูเขียนตำราและงานวิจัยตาง ๆ ที่ผูวิจัยไดนำมาศึกษาและใชเปนขอมูลประกอบการ
อางอิง
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