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บทคัดย่อ

การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
1)พั ฒ นาความสามารถการอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดย
วิธีสอนแบบ SQ4R 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ที่ มี ต ่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ วิ ธี ส อนแบบSQ4R
ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั การวิจยั ก่อนทดลอง (Pre-Experimental
Design) โดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบกลุม่ เดียวสอบก่อน
และสอบหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest
Design) ประชากรคื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่2 ปีการ
ศึกษา 2559 จ�านวน 12 ห้องเรียน มีนักเรียนจ�านวน 507
คน กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่
3/8โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม จ�านวน 46 คน
คน วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ แบบทดสอบวัดความสามารถ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิด
เห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยวิธีสอนแบบSQ4R การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ค่าความยาก ค่าความเชือ่ มัน่ คะแนนความ
สามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (x), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test
dependent)
ผลการศึกษาพบว่า
1.ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ
SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2.ความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบSQ4R โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก
ค� า ส� า คั ญ : การอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ, วิ ธี ส อน
แบบ SQ4R
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Abstract
The purposes of this research were
to study : 1) develop critical reading ability of
mathayomsuksa 3 students taught by SQ4R
teaching method of pretest and posttest, and
2) study mathayomsuksa 3 students’ opinions
towards learning taught by SQ4R teaching method.
research methodology is The pre-experimental
design was one group pretest-posttest design,
population was mathayomsuksa 3 students
of Rachineeburana School in Nakornpathom in
second semester of 2016. sample size were 46
mathayomsuksa 3 students of Rachineeburana
School in Nakornpathom. sampling method is
Simple Random Sampling the research instruments
were lesson plan of the critical reading ability
of mathayomsuksa 3 students taught by SQ4R
teaching method, comprehensive test for
critical reading ability of mathayomsuksa 3
students taught by SQ4R teaching method
and a questionare for mathayomsuksa 3 students
taught by SQ4R teaching method The data
were analyzed by used IOC, dificulty, reliability,
pretest-posttest of critical reading ability and
mathayomsuksa 3 students’ opinions towards
learning taught by SQ4R teaching method.
The statistics used in data analysis by mean (x),
standard deviation (s.d.) and t-test dependent.
The results were as follows:
1.The posttest critical reading ability
of mathayomsuksa 3 students taught by SQ4R
teaching method was higher than the pretest, there
was statistically signiicant at .05 level.
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2.The mathayomsuksa 3 students’
opinions towards learning taught by SQ4R teaching
method were at high level.
Keywords : critical reading ability, SQ4R teaching
method

บทน�า

การอ่ า นเป็ น ทั ก ษะพื้ น ฐานทางภาษาและการ
สื่อสารที่จ�าเป็น เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือในการรับรู้
และแสวงหาความรู้ หรือเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา ผูท้ มี่ ที กั ษะ
ในการอ่านที่ดี ย่อมมีโอกาสในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
มากกว่าผู้ที่ขาดทักษะในการอ่าน ดังที่ดนยา วงศ์ธนะชัย
(2542:15) ได้กล่าวว่า “การอ่านเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะ
ช่วยให้เรามีโอกาสได้ศึกษาตลอดชีวิตและน�าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในที่สุด”สอดคล้องกับ นภดล จันทร์
เพ็ญ (2535:74) ได้กล่าวไว้ว่า “การอ่านมีความส�าคัญต่อ
มนุษย์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันมีหนังสือให้เลือก
อ่ า นมากมาย การอ่ า นช่ ว ยให้ เ ราสามารถหาความรู ้
ความบันเทิง สร้างเสริมประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่
ชีวิตทั้งการศึกษาอาชีพการงานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคม” ดังนัน้ การอ่านจึงเป็นทักษะพืน้ ฐานในการแสวงหา
ความรู้ และช่วยพัฒนาสติปัญญาให้แตกฉาน
การอ่านสารประเภทต่างๆมีจดุ มุง่ หมายทีแ่ ตกต่าง
กัน ดังที่ สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์(2550:30) กล่าวว่า การอ่าน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อรับการถ่ายทอด เป็นสื่อความคิด เจตนา
หรือ การท�าความเข้าใจให้มีความรู้ ความบันเทิง เกิดการ
พักผ่อน พัฒนาปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ซึง่ มีแนวความคิดตรงกับ ณภัทร เทพพรร
ธนะ (2541:48) ที่กล่าวถึงการอ่านเพื่อความคิด ได้แก่
การอ่านข้อความประเภทที่แสดงทรรศนะ เช่น บทความ
บทวิจารณ์ การวิจัย ฯลฯ การอ่านในลักษณะนี้เป็นการ
อ่านแนวความคิดของผู้เขียน เพื่อเป็นแนวทางความคิด
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ของตนเองและอาจน� า มาเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการ
ด�าเนินชีวิตหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิต ผู้อ่านจะต้อง
มีวจิ ารณญาณในการเลือกน�าความคิดทีไ่ ด้อา่ นมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ และเพื่อให้การอ่านเกิดประสิทธิภาพผู้อ่านจึง
จ�าเป็นต้องมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน และใช้วิจารณญาณ
ในการอ่าน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีความส�าคัญอย่าง
ยิ่งกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ โดยเฉพาะนักเรียน
ซึ่ ง เป็ น เยาวชนของชาติ โ ดยเฉพาะนั ก เรี ย นที่ จ บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับนั้น หากขาด
การฝึกฝนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะส่งผลให้
นักเรียนขาดทักษะในการด�ารงชีวิต เพราะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ จะช่วยให้นกั เรียนรูจ้ กั ท�าความเข้าใจ น�าไปใช้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
สมเหตุสมผล แม้หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจะให้ความ
ส� า คั ญ กั บ การสอนอ่ า น โดยเฉพาะการอ่ า นอย่ า งมี
วิจารณญาณแต่นักเรียนยังคงมีปัญหาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ดังที่ กรรณิการ์ พวงเกษม (2533:52-53) ได้กล่าว
ถึงปัญหาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สรุปได้ว่า นักเรียน
ขาดทักษะการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ ท�าให้การอ่านไม่เกิด
ประโยชน์ เ พราะไม่ ไ ด้ รั บ สาระความรู ้ จ ากเรื่ อ งที่ อ ่ า น
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ สุ นั น ทา มั่ น เศรษฐวิ ท ย์
(2535:58) ที่กล่าวสรุปว่า นักเรียนมักอ่านเพื่อความเข้าใจ
เรื่องราวมากกว่าที่จะอ่านเพื่อคิดวิจารณญาณ การที่จะ
ท�าให้นกั เรียนสามารถอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณได้นนั้ จึงเป็น
หน้าที่ครูควรหาวิธีสอนหรือสื่อการสอนที่จะช่วยพัฒนา
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และจากการสัมภาษณ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนราชินีบูรณะ
จ�านวน 3 คนเกี่ยวกับปัญหาการอ่านของนักเรียนโรงเรียน
ราชินีบูรณะ ในปัจจุบันมีความเห็นว่านักเรียนในสมัย
ปัจจุบนั อ่านสารแบบผ่านตา อ่านให้พอเข้าใจเรือ่ งราวแต่ไม่
ได้พยายามค้นหาความหมายแฝง หรือตีความหรือประเมิน
ค่าสารที่อ่าน หรือเรียกได้ว่าขาดการใช้ทักษะด้านการอ่าน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

อย่างมีวิจารณญาณท�าให้การอ่านยังเป็นเพียงอ่านออกแต่
ไม่ใช่อ่านเป็น และจากผลการทดสอบระดับชาติ (O NET)
ของนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2556-2558 มีผลคะแนนในด้านการอ่านยัง
ไม่ถงึ เกณฑ์ของกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย คือมีคะแนน
รวมในมาตรฐานด้านการอ่านต�่ากว่าร้อยละ 60 เนื่องจาก
นักเรียนขาดการฝึกฝนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
เพราะสนใจการดูสอื่ เทคโนโลยีตา่ งๆมากกว่า รวมถึงตัวบท
ที่ครูใช้สอนอาจจะไม่ทันสมัยเข้ากับวัยและประสบการณ์
ของนักเรียน นอกจากปัญหาที่เกิดจากทักษะของนักเรียน
ที่ไม่สามารถใช้วิจารณญาณในการอ่านได้แล้ว ปัญหาอีก
ส่วนคือเกิดจากตัวผู้สอน คือครูส่วนใหญ่เน้นการท่องจ�า
มากกว่าการสร้างความเข้าใจ น�าไปใช้และไม่เน้นให้นกั เรียน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า โดยเฉพาะวิชาภาษา
ไทยที่มักถูกมองว่าเป็นวิชาที่ต้องท่องจ�ามากกว่าการใช้
ทักษะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ดังนัน้ ครูตอ้ งมีการเตรียมพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการสอนการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณเป็นเรื่องที่ใช้ทักษะที่สูงขึ้นมากกว่า
ความรู้ ความเข้าใจ จ�าเป็นต้องมีการเตรียมการสอน และ
วิธีสอนที่ดี
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณโดยใช้วธิ กี ารสอนในรูปแบบ
ต่างๆ และศึกษาตัวอย่างแผนการสอน ตัวอย่างแบบ
ทดสอบ พบวิธกี ารแก้ไขปัญหาการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ
หลายวิ ธี เช่ น การสร้ า งสื่ อ นวั ต กรรม การใช้ วิ ธี ส อน
เช่นCIRC หมวกหกใบและ KWL แต่มอี กี วิธหี นึง่ ทีน่ า่ สนใจ
คือ SQ4R ซึ่งเป็นวิธีสอนที่มีขั้นตอน6 ขั้นตอนที่ชัดเจน
ท�าให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการอ่านดีกว่าการอ่าน
โดยไม่ ตั้ ง ค� า ถามไว้ ล ่ ว งหน้ า ซึ่ ง ท� า ให้ ก ารอ่ า นไม่ มี
จุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าต้องการอะไรหลังการอ่าน แต่ถ้ามี
การใช้ค�าถามจะช่วยให้นักเรียนได้แนวคิดจากค�าถามและ
พยายามหาค�าตอบเมื่อครูผู้สอนถาม โดยขั้นตอนของวิธี
การอ่านแบบ SQ4R เริ่มจากให้ผู้อ่านส�ารวจ (S : Survey)
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หรืออ่านเนื้อเรื่องอย่างคร่าวๆ เพื่อหาจุดส�าคัญของเรื่อง
แล้วตัง้ ค�าถาม (Q : Question) เพือ่ ให้การอ่านเป็นไปอย่าง
มีจดุ มุง่ หมายและจับประเด็นส�าคัญได้ถกู ต้อง ขัน้ ตอนที่ 3
ให้ผู้อ่าน อ่านข้อความ (R ตัวที่1: Read) ในบทอ่านอย่าง
ละเอียดเพื่อค้นหาค�าตอบส�าหรับค�าถามที่ตั้งไว้ แล้วให้
จดบันทึก (R ตัวที่2: Record) ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการ
อ่านในขัน้ R ตัวที่ 1: Read มุง่ เน้นจดบันทึกในส่วนทีส่ า� คัญ
และสิ่งที่จ�าเป็นโดยใช้ข้อความที่รัดกุม ต่อมาเป็นการตอบ
ค�าถามหรือเขียนสรุปใจความส�าคัญ (R ตัวที่ 3: Recite)
เขียนสรุปความโดยผู้อ่านพยายามใช้ถ้อยค�าของตนเอง
ให้มากที่สุด ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์บท
อ่าน (R ตัวที4่ : Relect) และแสดงความคิดเห็นสอดคล้อง
หรือไม่สอดคล้อง โดยผู้วิจัยก�าหนดบทอ่านเป็นโฆษณา
บทความและเรือ่ งสัน้ โดยใช้วธิ เี พิม่ ระดับความยากของตัว
บทอ่าน ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าวิธสี อนแบบ SQ4R สามารถ
พั ฒ นาความสามารถการอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ได้
เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีขั้นตอนชัดเจน ดังเช่นผลการวิจัย
ของกานต์ ธิ ด า แก้ ว กาม (2556) ได้ เ ปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิก์ ารอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1ทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยวิธสี อนแบบSQ4R กับวิธสี อนแบบ
ปกติ พบว่าผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1ทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยวิธสี อนแบบ SQ4R
สูงกว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีแบบปกติ
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R มีความสามารถ
ทางการอ่านสูงขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจจัดการเรียนรูด้ ว้ ยวิธสี อน
แบบSQ4R เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถการอ่ า นอย่ า งมี
วิจารณญาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินี
บูรณะ ให้มีความสามารถด้านการอ่าน ที่ดียิ่งขึ้น อันจะ
ส่งผลให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการอ่านและมีนิสัย
รักการอ่าน รวมทัง้ เป็นแนวทางส�าหรับครูผสู้ อนทีจ่ ะพัฒนา
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. พั ฒ นาความสามารถการอ่ า นอย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 3
ที่จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R
2. ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยม
ศึกษาปีที่3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ
SQ4R

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. แบบของการวิจยั การวิจยั แบบกลุม่ เดียวสอบ
ก่ อ นและสอบหลั ง (One Group Pretest-Posttest
Design)
2. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนราชินีบูรณะ อ�าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 จ� า นวน
12 ห้องเรียน มีนักเรียนจ�านวน 507 คน
3. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่
3/8 โรงเรียนราชินีบูรณะ อ�าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 1
ห้องเรียน มีนักเรียนจ�านวน 46 คนวิธีการสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ครั้งนี้ มี 3 ชุด ได้แก่
1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ
2) แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ขั้นเตรียมการทดลอง ก�าหนดประชากร
กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เนื้อหา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
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2) ขั้ น สร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
แบทดสอบวัดความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยวิธสี อนแบบSQ4R โดยผูว้ จิ ยั ได้นา� เสนอ
เครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย จ�านวน
2 ท่านและด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งผล
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ ชีย่ วชาญเท่ากับ 1.00
น�าแบบทดสอบความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ที่สร้างตามแนวคิดของบลูม จ�านวน 30 ข้อ น�าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความยากง่ายของเนื้อหา และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนภาษาไทยจ�านวน 2 ท่าน และด้านวัดและ
ประเมินผลจ�านวน 1 ท่าน ตรวจความเหมาะสมของภาษา
และพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นบันทึกผล
การพิจารณาของผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC)ซึง่ ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ ชีย่ วชาญ
เท่ากับ 1.00 น�าแบบทดสอบที่ได้ไปทดลองใช้ (try out)
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนราชินีบูรณะที่
ผ่านการเรียนเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมาแล้ว
จ�านวน 40 คน แล้วตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แล้วน�ามาวิเคราะห์ค่าความ
ยากง่าย และค่าอ�านาจจ�าแนก แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.22-0.70 และค่าอ�านาจจ�าแนก
(r)ระหว่าง 0.25-0.45 โดยเลือกข้อสอบมาใช้จ�านวน 20 ข้อ
น�าแบบทดสอบที่ได้มาจัดท�าเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบเดียวกันแต่สลับข้อและ
สลับตัวเลือก แล้วสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R
แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอนภาษาไทยจ�านวน 2 ท่าน
และด้านการวัดและประเมินผล จ�านวน 1 ท่านตรวจสอบ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ความถูกต้องและเหมาะสม หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�าถามกับจุดประสงค์ในการถามและได้ผลการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 1.00
3) ให้กลุ่มตัวอย่างท�าแบบทดสอบก่อนเรียน
ด� า เนิ น การจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยแผนการจั ด การเรี ย นรู ้
เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เวลา 3 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 3 คาบ รวม 9 คาบ ทดสอบหลังเรียน และท�า
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R และน�าผลจาการทดสอบ
ก่ อ นและหลั ง เรี ย น และแบบสอบถามความคิ ด เห็ น
มาวิ เ คราะห์ โ ดยกระบวนการทางสถิ ติ เ พื่ อ ทดสอบ
สมมติฐาน
4. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้อง ค่าความยาก ค่าความเชื่อมั่นคะแนน
ความสามารถการอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณก่ อ นและ
หลังการจัดการเรียนรู้และความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R สถิติที่ใช้
ในวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย (x), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test
dependent)

สรุปผลการวิจัย

1. ความสามารถการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ
SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี
3 ที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นอันดับที่ 1 ประโยชน์
ที่ได้รับจากการเรียนรู้เป็นอันดับที่ 2 และด้านบรรยากาศ
การเรียนรู้เป็นอันดับสุดท้าย
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1. ความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีสอน
แบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
ทั้งนี้เพราะการใช้วิธีสอนแบบSQ4Rในขั้นสอน ช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพราะมีล�าดับ
ในการฝึ ก คิ ด พิ จ ารณาอย่ า งเป็ น ล� า ดั บ ขั้ น ตอน ดั ง นี้
1) เป็นวิธีสอนที่สามารถฝึกให้นักเรียนคิดตามอย่างมี
วิจารณญาณ เริม่ จากขัน้ แรกคือการอ่านตัวบทอย่างคร่าวๆ
(Survey) ทีจ่ ะท�าให้นกั เรียนมองเห็นภาพรวมของเรือ่ งราว
ว่ า กล่ า วถึ ง สิ่ ง ใด 2)จากนั้ น ฝึ ก ตั้ ง ค� า ถามจากบทอ่ า น
(Question) ซึ่งครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค�าถามตาม
ความสนใจของนักเรียนเอง ซึง่ อาจจะเป็นค�าถามทีม่ คี า� ตอบ
ในตัวบทหรือไม่มีก็ได้ โดยครูแนะน�าให้ใช้ค�าถามประเภท
ปลายเปิด ที่มักขึ้นต้นด้วยเพราะเหตุใด ท�าไม อย่างไร
เพื่อให้นักเรียนตอบโดยการแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้
ซึ่งความคิดเห็นนั้นจะมีน�้าหนักน่าเชื่อถือหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
การให้เหตุผลในการสนับสนุนความคิดเห็นของนักเรียน
ซึง่ สอดคล้องกับสุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ (2545 : 290)
ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R สรุปได้วา่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ สี อนแบบ
SQ4R ท�าให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการอ่านที่ดีกว่าการ
อ่านโดยไม่ตั้งค�าถามไว้ล่วงหน้า จะท�าให้การอ่านไม่มี
จุดหมายทีแ่ น่นอนว่าต้องการอะไรหลังการอ่าน อ่านแล้วจะ
จับจุดส�าคัญหรืออ่านไปแล้วใช้จุดมุ่งหมายเหมือนกับ
การเหวีย่ งแห ไม่รวู้ า่ จับอะไรได้อะไรหรือไม่ แต่ถ้ามีการใช้
ค�าถามจะช่วยให้ผเู้ รียนได้แนวคิดจากค�าถามและพยายาม
หาค�าตอบเมื่อผู้สอนถาม ดังนั้นการใช้ค�าถาม จึงเป็น
แนวทางที่จะท�าให้ผู้เรียนอ่านอยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้ ผู้วิจัย
มีความคิดเห็นว่าวิธีสอนแบบSQ4R มีขั้นตอนของการ
ตั้ งค� า ถาม ซึ่ ง การตั้งค�าถามนั้นสามารถระบุระดับของ
ความคิดได้ว่า จะตั้งค�าถามที่ถามถึงความจ�า ความเข้าใจ
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การน�าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือถึงขั้นประเมินค่า
ขั้นของการตั้งค�าถามนั้นนับเป็นขั้นที่ส�าคัญมากดังเช่น
ทีศ่ ภุ ษิ ฐา เจียรกุล (2546:45-46) ได้เสนอแนะการใช้คา� ถาม
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในระดับต่างๆ โดยจะ
เห็นได้ว่าระดับการตั้งค�าถามจะน�าไปสู่การคิดในระดับที่
ต่างกัน เริ่มจากการตั้งค�าถามในระดับเบื้องต้นจะสะท้อน
ค� า ตอบประเภทความรู ้ ค วามจ� า จนถึ ง ระดั บ ค� า ถามที่
ให้ผู้อ่านประเมินค่า หรือตัดสินคุณค่าบทอ่าน ดังนั้นขั้น
ของการตั้งค�าถามจึงมีส่วนส�าคัญมาก สรุปได้ดังนี้ 1. ด้าน
ความรู้ ใช้ค�าถามที่ต้องการให้ผู้เรียนบอกสิ่งที่รู้ เช่น
ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร เทียบได้กับขั้น Survey 2. ด้าน
ความเข้าใจ ใช้ค�าถามที่ผู้เรียนได้คิดแปลความหมาย
ตีความ ขยายความ เช่น ยกตัวอย่าง อธิบาย เทียบได้
กับขั้น Question 3. ด้านการน�าไปใช้ ใช้ค�าถามที่ผู้เรียน
สามารถน�าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรือสถานที่
ที่ไม่คุ้นเคย เช่นให้พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น เทียบได้
กับขั้น Question-Read-Record 4. ด้านการวิเคราะห์
ใช้ค�าถามที่ให้ผู้เรียนได้แยกแยะ จ�าแนก เช่น จ�าแนกเรื่อง
ราว บอกประเด็นส�าคัญ บอกความสัมพันธ์ เทียบได้กบั ขัน้
Record-Recite 5. ด้านการสังเคราะห์ ใช้ค�าถามหรือค�า
ที่ ต ้ อ งการให้ ผู ้ เ รี ย นประมวลสาระหรื อ เรื่ อ งราวต่ า งๆ
ขึ้นเป็นเรื่องใหม่ เช่น สร้าง ท�า พัฒนา ออกแบบ เทียบได้
กั บ ขั้ น Record-Recite และ6. ด้ า นการประเมิ น ค่ า
ใช้ค�าถามที่ต้องการให้ผู้เรียนประเมินเรื่องราวหรือข้อมูล
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดและให้แสดงเหตุผลประกอบ เช่น
วิจารณ์ พิจารณาตัดสิน เปรียบเทียบ เทียบได้กับขั้น
Relect ซึ่ ง การตั้ ง ค� า ถามเป็ น ขั้ น ตอนที่ เ ป็ น แนวทาง
ทีจ่ ะท�าให้นกั เรียนอ่านอยูใ่ นขอบเขตทีต่ ง้ั ไว้ และมีแรงจูงใจ
ในการหาค�าตอบที่นักเรียนต้องการรู้ ซึ่งเป็นค�าถามที่ต่าง
กันเพราะนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถ ความสนใจ
ที่แตกต่างกัน วิธีสอนแบบSQ4Rเป็นวิธีการสอนการอ่าน
ที่ ใ ช้ ทั ก ษะการอ่ า นตั้ ง แต่ ร ะดั บ การอ่ า นจั บ ใจความ
ส�าคัญจนถึง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 3) ขั้นต่อมา

200

วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

คือให้นักเรียนกลับไปอ่านตัวบทอีกครั้งอย่างละเอียด
เพื่อหาค�าตอบของค�าถามที่ตั้งไว้ (Read) 4) ขั้นต่อมาคือ
(Record)ให้นักเรียนจดบันทึกข้อมูล ความรู้จากตัวบท
ด้วยภาษาของตนเอง 5) (Recite) คือการที่ให้นักเรียน
สรุ ป ความเข้ า ใจด้ ว ยภาษาของตนเอง โดยข้ อ มู ล นั้ น
จะสะท้อนความรู้ที่สังเคราะห์ผ่านมุมมองของนักเรียน
แล้ว นักเรียนจะเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น 6) สุดท้ายคือการ
ร่วมกันสรุป อภิปรายความรู้ที่ได้จากการอ่านอย่างเป็น
ขั้นตอนนั้นสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
อย่างไรบ้าง (Relect) ซึ่งนักเรียนจะได้ร่วมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลาย โดยใช้เหตุผล
ประกอบความคิดนั้นๆ ในแต่ละขั้นตอนของวิธีสอนแบบ
SQ4R นั้ น ครอบคลุ ม พฤติ ก รรมการอ่ า นอย่ า งมี
วิจารณญาณซึ่ง ฮิลแมน (Heilman, 1967: 42) ได้เสนอ
ความสามารถด้ า นการอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณไว้
ดังต่อไปนี้ 1.จ�าแนกประเภทของงานเขียนได้ (Survey)
2.ความสามารถแยกแยะส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิด
เห็น (Question-Read) 3. ความสามารถอธิบายของค�า
ศัพท์ส�านวนอุปมา(Read-Record-Recite) 4.การตัดสิน
สิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด (Recite) 5.การบอกจุดประสงค์ของ
ผู้เขียน (Recite) 6.การจับแนวความคิดหลัก (Recite)
7.การจับน�า้ เสียงหรือความรูส้ กึ ของผูเ้ ขียน (Recite) 8.การ
บอกโครงเรื่องหรือสรุปเรื่อง (Record) 9.การประเมิน
คุณค่าของเรื่องที่อ่าน (Relect) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของ
วิธีสอนแบบ SQ4Rล้วนส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามาร
ถด้ า นการอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ สอดคล้ อ งกั บ
รูบิน (Rubin, 1990: 132) ที่กล่าวถึงความสามารถทางการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณว่า คือความสามารถในการจับใจ
ความส� า คั ญ การตี ค วาม การน� า ไปใช้ การวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ขอ้ มูลรวมถึงความสามารถในการจ�าแนกข้อเท็จ
จริงจากความคิดเห็น และการจ�าแนกความแตกต่างระหว่าง
เรื่องสมมุติและเรื่องจริง อีกทั้งยังสอดคล้องกับความคิด
เห็นของ รัตนภัณฑ์ เลิศค�าฟู (2547: 55 – 58) ได้แสดง
ความคิดเห็นไว้วา่ วิธสี อนแบบ SQ4R เป็นวิธกี ารสอนอ่าน
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ที่ดี มีขั้นตอน เป็นระบบชัดเจน เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�าคัญ โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง ฝึ ก ให้ ผู ้ เ รี ย นรู ้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์
นอกจากนัน้ ในแต่ละขัน้ ตอนยังกระตุน้ ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ คิด
ตลอดเวลา กล้ า แสดงความคิ ด เห็ น ผู ้ เ รี ย นมี ค วาม
กระตือรือร้นในการเรียน
อีกทัง้ ยังมีผวู้ จิ ยั ท่านอืน่ ๆ ได้ใช้ทดลองใช้วธิ สี อน
แบบSQ4R กับวิชาต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
รวมถึงสอนกับเด็กนักเรียนในช่วงอายุต่างๆ และผลการ
วิจัยได้ออกมาในทิศทางเดียวกันคือสามารถพัฒนาผล
สั ม ฤทธิ์ ด ้ า นการอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณได้ ดั ง เช่ น
รัตนภัณฑ์ เลิศค�าฟู (2547) ได้ศึกษาการใช้วิธีสอนแบบ
SQ4R ในการสอนอ่านจับใจความส�าคัญ ส�าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถ
การอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนได้ดีขึ้น สอดคล้อง
กับเมขลา ลือโสภา (2555) ได้ศกึ ษาการพัฒนาการอ่านจับใจ
ความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ผลการวิ จั ย พบว่ า
1) แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ พั ฒ นาการอ่ า นจั บ ใจความ
ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.75/87.10
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคล้องกับกานต์ธิดา แก้วกาม (2556)
ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธี
สอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลสัมฤทธิ์ สูงกว่าแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อีกทัง้ ยังมีผลการวิจยั จากต่างประเทศทีย่ นื ยันผล
การใช้วิธีสอนแบบSQ4Rในการพัฒนาทักษะการอ่านดังนี้
แวนเตอร์ และคู เ ปอร์ Wander & Cooper (1996)
ศึกษาผลการใช้กลวิธีการเรียนโดยใช้ SQ4R ส�าหรับการ
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อ่ า นต� า ราเรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ได้ เ ปรี ย บเที ย บ
นักเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนแบบปกติ กลุ่มที่เรียนโดย
วิธี SQ3R และกลุ่มที่เรียนโดยวิธี SQ4R ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มที่เรียนโดยกลวิธี SQ3R และ SQ4R ผลการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันคือ นักเรียนที่
เรียนด้วยวิธี SQ4R มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
กลวิธี SQ3R แต่ทั้ง 2 วิธีมีความเหมาะสมกับการสอนอ่าน
ซึ่งวิธีสอนแบบSQ4R นั้นสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ใน
การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ไม่จ�าเป็นจะต้องใช้แต่การ
เรียนรูก้ ารอ่านเฉพาะวิชาภาษาไทยเท่านัน้ สามารถน�าไปใช้
ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ได้
ดังเช่นผลการวิจัยของเกธ ชาบัน และฮาไล Ghaith,
Shaaban &Halal (2000) ได้ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพของเทคนิคที่ส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน
กั บ ผู ้ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษในระดับที่สูง ที่เป็นชาวอาหรับ
ทัง้ หมด 45 คน ผูเ้ รียนได้รบั เทคนิคการสอนความเข้าใจใน
การอ่านทั้งหมด 3 วิธี คือ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ดี ดาร์
ที เอ (DRTA) และ พี อาร์ อี พี (PreP) ผลการวิจัยพบว่า
เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ เป็นเทคนิคการอ่านเพื่อความ
เข้าใจที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและไมเนอร์ Miner (2005)
ศึกษาวิธีการอ่านด้วยวิธี SQ4R ที่มีต่อความเข้าใจในการ
อ่านวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค ะแนนผลการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์หลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึกอ่านด้วยวิธี
SQ4R
สรุปได้ว่า วิธีสอนแบบ SQ4R ช่วยพัฒนาความ
สามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ดีเนื่องด้วย
มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน ด้วยมีการตั้งค�าถาม
ตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคน ท�าให้การอ่านมี
จุดมุ่งหมาย การตั้งค�าถามไว้ล่วงหน้าจะท�าให้การอ่านไม่มี
จุดมุ่งหมายที่แน่นอนและช่วยให้นักเรียนได้แนวคิดจาก
ค�าถามและพยายามหาค�าตอบ ดังนั้นการใช้ค�าถามจึงเป็น
แนวทางที่จะท�าให้ผู้เรียนอ่านอยู่ในขอบเขตที่ก�าหนด
ขั้นตอนต่างๆ ล้วนเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเก็บสาระ
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ส�าคัญได้รวมถึงการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันอีกด้วย ดังที่
กานต์ธิดา แก้วกาม (2556:51-52)ได้กล่าวว่า วิธีสอนแบบ
SQ4R เป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ขั้นตอน
การสอนมีระบบที่ชัดเจน เป็นวิธีการสอนที่ช่วยฝึกทักษะ
การคิด เพราะแต่ละขั้นตอนฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ นอกจากนั้นยังกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดง
ความคิดเห็น และมีความกระตือรือร้นในการเรียน ทีส่ า� คัญ
วิธีสอนแบบ SQ4R ช่วยท�าให้การอ่านของผู้เรียนเป็นการ
อ่านที่มีจุดมุ่งหมาย มีขอบเขต ช่วยให้เกิดความเข้าใจใน
เนื้อหา สามารถเก็บสาระส�าคัญ แนวคิดของเรื่อง ใจความ
ส�าคัญของเรือ่ งได้ ท�าให้การอ่านของผูเ้ รียนมีประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึน้ ซึง่ ผลการวิจยั เรือ่ งการพัฒนาความสามารถการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบSQ4R ของผู้วิจัยในครั้งนี้ได้ออก
มาสอดคล้องกับผลการวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี ต ่ อ การการจั ด การเรี ย นรู ้
ด้วยวิธีSQ4R โดยภาพรวม นักเรียนมีระดับความคิดเห็น
ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยวิ ธี SQ4R อยู ่ ใ นระดั บ มาก
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า นั ก เรี ย นเห็ น ด้ ว ยมาก
โดยด้านกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นอันดับที่ 1 เพราะวิธีสอน
แบบSQ4R เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักเรียนคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในทุกขัน้ ตอน
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นตั้ ง ค� า ถามและตอบค� า ถามใน
สิง่ ทีอ่ ยากรูไ้ ด้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็นล�าดับต่อเนือ่ ง
ไม่ สั บ สน และการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ขั้นตอนได้ ไม่ยากเกินไป
รองลงมา คือด้านประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้
โดย นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านและ
มีเป้าหมายในการอ่าน นักเรียนสามารถน�ากระบวนการอ่าน
อย่างมีวจิ ารณญาณไปใช้ในชีวติ ประจ�าวันและในวิชาอืน่ ได้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
อันดับสุดท้าย คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
โดยมีความคิดเห็นว่า นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลีย่ นเรียน
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รู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อน การจัดการ
เรียนรู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี มีการช่วยเหลือกันภายใน
กลุ่ม จนนักเรียนเกิดความสุขในการร่วมกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ เนื่องด้วยการอ่านตามขั้นตอนของวิธีสอน
แบบ SQ4R นั้น เป็นการอ่านที่เป็นกระบวนการมีขั้นตอน
ที่ชัดเจน ดังนั้นการใช้ค�าถามจึงเป็นแนวทางที่จะท�าให้
ผู้เรียนอ่านอยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้ แล้วจะท�าให้เข้าใจดีขึ้น
ผลของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อวิธสี อนแบบ
SQ4R อยู่ในระดับพึงพอใจมาก สอดคล้องกับผลการ
สอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี SQ4R
ของรัตนภัณฑ์ เลิศค�าฟู (2547) ได้ศึกษาการใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R ในการสอนอ่านจับใจความส�าคัญ ส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ส่วนใหญ่แสดงความ
พึ ง พอใจและต้ อ งการเรี ย นด้ ว ยวิ ธี ส อนแบบ SQ4R
สอดคล้ อ งกั บ เมขลา ลื อ โสภา (2555) ได้ ศึ ก ษาการ
พัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธกี ารสอนแบบ SQ4R กลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีสอนแบบ
SQ4R อยู่ในระดับพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62
และกานต์ธิดา แก้วกาม(2556) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิก์ ารอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอน
แบบปกติ ผลการวิจยั พบว่าระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R ภาพรวม
อยู่ในระดับมากเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้
1.1 ครูต้องอธิบายขั้นตอนในขั้นสอนของ
วิธีสอนแบบ SQ4R ซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้นตอนให้นักเรียน
เข้าใจก่อนน�าวิธีนี้ไปใช้ในการอ่านพิจารณาข้อความหรือ
สารประเภทต่างๆ เพราะวิธกี ารอ่านตามขัน้ ตอน SQ4R นัน้
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ได้ออกแบบขั้นตอนการอ่านที่เป็นล�าดับขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน หากนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนจะท�าให้เกิดการ
เรียนรู้ การคิดที่เป็นระบบยิ่งขึ้น ให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอน
และตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในการท�างาน และ
พยายามปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองที่ได้รับจากการแบ่ง
หน้าที่กันในกลุ่ม
1.2 ครูควรเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ตง้ั ค�าถาม
ตามความสงสัยของนักเรียนที่แท้จริง ส่งเสริมให้นักเรียน
ตั้งค�าถามแบบปลายเปิด มากกว่าปลายปิด แม้ค�าถามนั้น
ไม่สามารถหาค�าตอบได้จากบทอ่าน และควรส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างกว้าง
ขวาง รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางความ
คิด กล้าพูดในทีป่ ระชุมเพือ่ ให้เกิดกระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 รู ป แบบการการจั ด การเรี ย นรู ้ เ รื่ อ ง
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R เป็น
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น ส� า คั ญ ส่ ง เสริ ม
กระบวนการคิดทีเ่ ป็นขัน้ ตอน โดยมุง่ เน้นให้ผเู้ รียนสามารถ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณเมือ่ ผูเ้ รียนได้เรียนรูข้ นั้ ตอนการอ่าน
สารประเภทต่ า งๆ อย่ า งมี วิ จ ารณญาณแล้ ว โดยฝึ ก
จาก โฆษณา บทความและเรือ่ งสัน้ จนท�าให้นกั เรียนพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ และสามารถ
น�าวิธกี ารอ่านตามขัน้ ตอน SQ4R ไปประยุกต์ใช้กบั การอ่าน
สารประเภทอื่นๆ ทั้งในวิชาภาษาไทยและวิชาอื่นๆ อีกทั้ง
ยังส่งเสริม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์
อีกด้วย
2.2 ควรน� า รู ป แบบจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ย
วิ ธี S Q4R ไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น อื่ น ๆ
เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและคิด
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น พื้ น ฐานการเรี ย นรู ้
ในระดับที่สูงขึ้น
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