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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาความสามารถการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/8 โรงเรียน
ราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม จํานวน 46 คน งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกอนทดลอง (Pre-Experimental
Design) โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวสอบกอนและสอบหลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การอานอยางมีวิจารณญาณ
แบบทดสอบวัดความสามารถการอานอยางมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
แบบไมเปนอิสระตอกัน (t – test dependent)
ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) ความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : การอานอยางมีวิจารณญาณ วิธีสอนแบบ SQ4R
Abstract
The purposes of this research were to : 1) compare critical reading ability of mathayomsuksa 3 students taught by SQ4R teaching method of pretest and posttest, and 2) study
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mathayomsuksa 3 students’ opinions towards learning taught by SQ4R teaching method. The
samples were 46 mathayomsuksa 3 students of Rachineeburana School in Nakhon Pathom.
The pre-experimental design was one group pretest - posttest design. 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 questionnaire for mathayomsuksa 3 students taught
by SQ4R teaching method. The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test
dependent.
The results of this research were as follow: 1) The posttest critical reading ability of
mathayomsuksa 3 students taught by SQ4R teaching method was higher than the pretest,
there was statistically significant at .05 level and 2) The mathayomsuksa 3 students’ opinions
towards learning taught by SQ4R teaching method were at high level.
Keywords: critical reading ability, SQ4R teaching.
1. บทนํา
การอานเปนทักษะพื้นฐานทางภาษาและการสื่อสารที่จําเปน เพราะการอานเปนเครื่องมือในการรับรู
และแสวงหาความรู หรือเปนบ อเกิดแห งป ญ ญา ผูที่มีทักษะในการอานที่ดี ยอมมีโอกาสในการเรีย นรูที่ มี
คุณภาพมากกวาผูที่ขาดทักษะในการอาน ดังที่ดนยา วงศธนะชัย (2542) ไดกลาววา “การอานเปนเครื่องมือ
สําคัญ ที่จะชวยใหเรามีโอกาสไดศึกษาตลอดชีวิตและนําไปสูการพัฒ นาคุณภาพชีวิตในที่สุด” สอดคลองกั บ
นภดล จันทรเพ็ญ (2535) ไดกลาวไววา “การอานมีความสําคัญตอมนุษยอยางยิ่ง โดยเฉพาะในยุคปจจุบัน
มีหนังสือใหเลือกอานมากมาย การอานชวยใหเราสามารถหาความรู ความบันเทิง สรางเสริมประสบการณ
ที่เปนประโยชนแกชีวิตทั้งการศึกษาอาชีพการงานและการอยูรวมกับผูอื่น ในสังคม” ดังนั้น การอานจึงเปน
ทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู และชวยพัฒนาสติปญญาใหแตกฉาน
การอานสารประเภทตางๆ มีจุดมุงหมายที่ตางกัน ดังที่สุวัฒน วิวัฒนานนท (2550) กลาววา การอาน
มีจุดมุงหมายเพื่อรับการถายทอด เปนสื่อความคิด เจตนา หรือ การทําความเขาใจใหมีความรู ความบันเทิง
เกิดการพักผอน พัฒนาปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่งมีแนวความคิดตรงกับณภัทร
เทพพรรธนะ (2541) ที่กลาวถึงการอานเพื่อความคิด ไดแก การอานขอความประเภทที่แสดงทรรศนะ เชน
บทความ บทวิจ ารณ การวิจัย ฯลฯ การอานในลั กษณะนี้ เป นการอา นแนวความคิด ของผูเขี ยน เพื่ อเป น
แนวทางความคิดของตนเองและอาจนํามาเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตหรือแกไขปญหาตางๆ ในชีวิต
ผูอานจะตองมีวิจารณญาณในการเลือกนําความคิดที่ไดอานมาใชใหเปนประโยชน และเพื่อใหการอานเกิด
ประสิทธิภาพ ผูอานจึงจําเปนตองมีจุดมุงหมายในการอาน และใชวิจารณญาณในการอาน
การอา นอยางมีวิจ ารณญาณ มีความสํา คัญอยา งยิ่งกับ บุค คลทุก เพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ โดยเฉพาะ
นักเรียนซึ่งเปนเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับนั้น
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หากขาดการฝกฝนทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณจะสงผลใหนักเรียนขาดทักษะในการดํารงชีวิต เพราะ
การอานอยางมีวิจารณญาณ จะชวยใหนักเรียนรูจักทําความเขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา
ตัดสินใจไดอยางเหมาะสม สมเหตุสมผล แมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะใหความสําคัญกับการสอนอาน
โดยเฉพาะการอานอยางมีวิจารณญาณ แตนักเรียนยังคงมีปญหาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังที่กรรณิการ
พวงเกษม (2533) ไดกลาวถึงปญหาการอานอยางมีวิจารณญาณ สรุปไดวา นักเรียนขาดทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณ ทําใหการอานไมเกิดประโยชนเพราะไมไดรับสาระความรูจากเรื่องที่อาน สอดคลองกับแนวคิด
ของสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2535) ที่กลาวสรุปวา นักเรียนมักอานเพื่อความเขาใจเรื่องราวมากกวาที่จะอาน
เพื่อคิดวิจารณญาณ การที่จะทําใหนักเรียนสามารถอานอยางมีวิจารณญาณไดนั้น จึงเปนหนาที่ครู ซึ่งควรหา
วิธีสอนหรือสื่อการสอนที่จะชวยพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ และจากการสัมภาษณครูกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนราชินีบูรณะ จํานวน 3 คน เกี่ยวกับปญหาการอานของนักเรียนโรงเรียน
ราชินีบูรณะ ในปจจุบันมีความเห็นวานักเรียนในสมัยปจจุบันอานสารแบบผานตา อานใหพอเขาใจเรื่องราว
แตไมไดพยายามคนหาความหมายแฝง หรือตีความหรือประเมินคาสารที่อาน หรือเรียกไดวาขาดการใชทักษะ
ดานการอานอยางมีวิจารณญาณ ทําใหการอานยังเปนเพียงอานออกแตไมใชอานเปน และจากผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตั้งแตป 2556 - 2559 มีผล
คะแนนในดานการอานยังไมถึงเกณฑของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลาวคือมีคะแนนรวมในมาตรฐาน
ดานการอานต่ํากวารอยละ 60 เนื่องจากนักเรียนขาดการฝกฝนทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ เพราะสนใจ
การดูสื่อเทคโนโลยีตางๆ มากกวา รวมถึงตัวบทเรียนที่ครูใชสอนอาจจะไมทันสมัยเขากับวัยและประสบการณ
ของนักเรียน นอกจากปญหาที่เกิดจากทักษะของนักเรียนที่ไมสามารถใชวิจารณญาณในการอานไดแลว ปญหา
อีกสวนคือเกิดจากตัวผูสอน คือ ครูสวนใหญเนนการทองจํา มากกวาการสรางความเขาใจหรือนําไปใช และไม
เนนใหนักเรียนวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยที่มักถูกมองวาเปนวิชาที่ตอง
ทองจํามากกวาการใชทักษะวิเคราะห สังเคราะห ดังนั้น ครูตองมีการเตรียมพรอมในการจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะการสอนการอา นอยา งมีวิจ ารณญาณ เปนเรื่องที่ใชทัก ษะที่สูงขึ้น มากกวา ความรูค วามเขา ใจ
ซึ่งจําเปนตองมีการเตรียมการสอนและวิธีสอนที่ดี
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัย ที่เกี่ย วของกับ การพัฒ นาทักษะอานอยางมีวิจ ารณญาณโดยใชวิธีการสอน
ในรูปแบบตางๆ และศึกษาตัวอยางแผนการสอน ตัวอยางแบบทดสอบ พบวิธีการแกไขปญหาการอานอยางมี
วิจารณญาณหลายวิธี เชน การสรางสื่อนวัตกรรม การใชวิธีสอน เชน CIRC หมวกหกใบ และ KWL แตมีอีก
วิธีหนึ่งที่นาสนใจ คือ SQ4R ซึ่งเปนวิธีสอนที่มีขั้นตอน 6 ขั้นตอนที่ชัดเจน ทําใหนักเรียนมีประสิทธิภาพในการ
อานดีกวาการอานโดยไมตั้งคําถามไวลวงหนา ซึ่งทําใหการอานไมมีจุดมุงหมายที่แนนอนวาตองการอะไรหลัง
การอาน แตถามีการใชคําถามจะชวยใหนักเรียนไดแนวคิดจากคําถามและพยายามหาคําตอบเมื่อครูผูสอนถาม
โดยขั้นตอนของวิธีการอานแบบ SQ4R เริ่มจากใหผูอานสํารวจ (S : Survey) หรืออานเนื้อเรื่องอยางคราวๆ
เพื่อหาจุดสําคัญของเรื่องแลว ตั้งคําถาม (Q : Question) เพื่อใหการอานเปนไปอยางมีจุดมุงหมายและจับ
ประเด็นสําคัญไดถูกตอง ขั้นตอนที่ 3 ใหผูอาน อานขอความ (R ตัวที่ 1: Read) ในบทอานอยางละเอียดเพื่อ
คนหาคําตอบสําหรับคําถามที่ตั้งไวแลวใหจดบันทึก (R ตัวที่ 2: Record) ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการอานในขั้น R
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ตัวที่ 1 : Read มุ งเนนจดบันทึกในสวนที่สาํ คัญและสิ่งที่จําเปนโดยใช ขอความที่ รัดกุม ตอมาเปนการตอบ
คําถามหรือเขียนสรุปใจความสําคัญ (R ตัวที่ 3 : Recite) เขียนสรุปความโดยผูอานพยายามใชถอยคําของตนเอง
ใหมากที่สุด ขั้นตอนสุดทายเปนการวิเคราะหวิจารณบทอาน (R ตัวที่ 4 : Reflect) และแสดงความคิดเห็น
สอดคลองหรือไมสอดคลอง โดยผูวิจัยกําหนดบทอานเปนโฆษณา บทความ และเรื่องสั้น โดยใชวิธีเพิ่มระดับ
ความยากของตัวบทอาน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาวิธีสอนแบบ SQ4R สามารถพัฒนาความสามารถการอาน
อยางมีวิจารณญาณได เนื่อ งจากเปน วิธีการที่มีขั้นตอนชัดเจน ดังเชนผลการวิจัยของกานตธิดา แกว กาม
(2556) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดย
วิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติ พบวาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่จัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R สูงกวาการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบปกติ
จากขอมูลขางตนพบวา นักเรียนที่ไดรับ การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ SQ4R มีความสามารถ
ทางการอานสูงขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถการอานอยาง
มีวิจารณญาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ ใหมีความสามารถดานการอานที่ดียิ่งขึ้น
อันจะสงผลใหนักเรียนไดรับประโยชนจากการอานและมีนิสัยรักการอาน รวมทั้งเปนแนวทางสําหรับครูผูสอน
ที่จะพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. พัฒนาความสามารถการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรีย นชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการ
เรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R
2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ
SQ4R
3. สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูโดยวิธี
สอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R
ไมต่ํากวาระดับดี
4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 12 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 507 คน กลุมตัวอยาง ไดแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/8 โรงเรียนราชินีบูรณะ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 46 คนวิธีการสุมตัวอยางการสุมอยางงาย (Simple
Random Sampling)
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2. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R ตัว แปรตาม ไดแก
1) ความสามารถการอานอยางมีวิจารณญาณ และ 2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอ
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R
3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยเนื้อหาที่ใชสอนเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย สาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท.1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและ
ความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน และพิจารณาตัวชี้วัดในระดับ
มัธยมศึกษาป ที่ 3 ตั วชี้วัด ม.3/2 ระบุ ความแตกตางของคําที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย
ม.3/3 ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อาน ม.3/4 อานเรื่องตางๆ แลวเขียน
กรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึกยอความ และรายงาน ม.3/5 วิเคราะห วิจารณ และประเมินเรื่องที่อานโดย
ใชกลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อใหผูอานเขาใจไดดขี ึ้น ม.3/6 ประเมินความถูกตองของขอมูลที่ใชสนับสนุนในเรื่อง
ที่อาน ม.3/8 วิเคราะหเพื่อแสดงความคิดเห็นโตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่อาน โดยบทอานที่นํามาใชประกอบการ
เรียนรูไดแก โฆษณา บทความ และเรื่องสั้น
4. ระยะเวลาในการวิจัย ผูวิจัยทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยทําการทดลองเปนเวลา
3 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ รวม 9 คาบ คาบละ 50 นาที
5. นิยามเชิงปฏิบัติการ
1. การอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการสรุปสาระสําคัญ บอกจุดมุงหมาย
ของสาร ตีความ แยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ ประเมินคุณคา และความนาเชื่อถือของ
เรื่องที่อานไดอยางสมเหตุสมผล
2. วิธีสอนแบบ SQ4R หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถการอานอยางมี
วิจารณญาณ ซึ่งประกอบดวย 1) ขั้นนํา 2) ขั้นสอน มี 6 ขั้นตอนยอย คือ 2.1) ใหนักเรียนสํารวจ (Survey-S)
บทอาน และอานเนื้อเรื่องอยางคราวๆ 2.2) นักเรียนตั้งคําถาม (Question-Q) จากบทอาน 2.3) นักเรียนอาน
บทอานอยางละเอียด (Read-R) และคนหาคําตอบสําหรับคําถามที่ตั้งไว 2.4) นักเรียนจดบันทึก (Record-R)
ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการอานโดยบันทึกตามความเขาใจของตนเอง พรอมจดบันทึกคําตอบจากคําถามที่ตั้งไว
2.5) นักเรียนสรุปใจความสําคัญ (Recite-R) โดยใชภาษาของตนเอง และ 2.6) นักเรียนแตละกลุมรวมกัน
ทบทวน (Reflect-R) วิเคราะห วิจารณบทอาน แสดงความคิดเห็น ครูจะทบทวนคําถามและคําตอบที่ไดจาก
บทอาน หากขอมูลที่สําคัญหายไปใหนักเรียนกลับไปอานซ้ํา และ 3) ขั้นสรุป
3. ความสามารถดานการอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง การที่ผูอานสามารถสรุปสาระสําคัญ
บอกจุดมุงหมายของสาร ตีความ แยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ ประเมินคุณคา และความ
นา เชื่อถือของเรื่องที่อานไดอยางสมเหตุสมผล ซึ่งวัดไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถการอา น
อยางมีวิจารณญาณ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
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4. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยวิธี
สอนแบบ SQ4R ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับ โดยวัดจาก
การทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5. นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนราชินีบูรณะ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
6. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การอานอยางมีวิจารณญาณ 2)
แบบทดสอบวัดความสามารถการอานอยางมีวิจารณญาณ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการอานอยางมีวิจารณญาณ โดยวิธีสอนแบบ SQ4R มีขั้นตอน
ดังนี้ 1.1) ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 1.2) ทําการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา คําอธิบายรายวิช า
เนื้อหาของการอานอยางมีวิจารณญาณ เพื่อนําไปจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R 1.3) ศึกษาวิธีการสราง
แผนการจัดการเรียนรูตามวิธีสอนแบบ SQ4R เพื่อ เปน แนวทางการสรางแผนการจัดการเรียนรู จากตํารา
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 1.4) สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R เรื่อง การอานอยางมี
วิจารณญาณ จํานวน 6 แผน โดยใหนักเรียนเรียนจากตัวบทอานที่เปนโฆษณา จํานวน 2 แผน เปนบทความ 2
แผน และเปนเรื่องสั้น 2 แผน รวมเวลาเรียนทั้งหมด 9 คาบ แผนการจัดการเรียนรู เรื่อ ง การอานอยางมี
วิจารณญาณ มีลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ ขั้นนําเขาสูบทเรียน กระตุนความสนใจของนักเรียน
เพื่อเชื่อมโยงเขาสูเรื่องที่จะอาน เชน ใหดูภาพ อานบัตรคํา หรือวีดีทัศนที่สัมพันธกับเรื่องที่อาน เกมทางการ
ศึกษา หรือการใชคําถาม เปนตน ขั้นสอน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถ การอาน
อยางมีวิจารณญาณ โดยมี 6 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 1) นักเรียนสํารวจ (S : Survey) บทอาน และอานเนื้อเรื่อง
อยางคราวๆ 2) นักเรียนตั้งคําถาม (Q : Question) จากบทอานตามความสนใจ 3) นักเรียนอานบทอาน
อยางละเอียด (Read : R) และคนหาคําตอบสําหรับคําถามที่ตั้งไว 4) นักเรียนจดบันทึก (Record : R) ขอมูล
ตา งๆ ที่ไดจ ากการอา นโดยบันทึก ตามความเขา ใจของตนเอง พรอ มจดบัน ทึกคํา ตอบจากคํา ถามที่ตั้ง ไว
5) นักเรียนสรุปใจความสําคัญ (Recite : R) โดยใชภาษาของตนเอง และ 6) นักเรียนแตละกลุมรวมกันทบทวน
(Reflect : R) วิเคราะห วิจ ารณบทอาน พรอมแสดงความคิดเห็น รวมถึง การนํา ความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน ครูทบทวนคําถามและคําตอบที่ไดจากบทอาน หากขอมูลที่สําคัญหายไป ใหนักเรียนกลับไป
อานซ้ํา และขั้นสรุป นักเรียนและครูรวมกันสรุปผลการเรียนรูทั้งดานเนื้อเรื่องและวิธีการอาน ครูตรวจสอบผล
การเรียนรูดวยคําถาม
2. การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถการอานอยางมีวิจารณญาณ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 2) วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา คําอธิบายรายวิชา และ
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การนําไปใช

วิเคราะห

สังเคราะห

ประเมินคา

จํานวนขอ

ประเภทบทอาน
โฆษณา
บทความ
เรื่องสั้น
รวมจํานวนขอ

ความเขาใจ

วัตถุประสงค

ความจํา

เนื้อหาการอานอยางมีวิจารณญาณ 3) ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวทางการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ
การอานอยางมีวิจารณญาณ โดยจําแนกตามประเภทบทอาน 4) สรางตารางวิเคราะหขอสอบตามแนวคิด
ของบลูม โดยการกําหนดคาน้ําหนักจํานวนขอทดสอบที่จะใชในการสรางแบบทดสอบตามแผนการจัดการ
เรียนรูและ การวัดความรูในระดับตางๆ ตามจํานวนดังตารางที่ 1 5) นําแบบทดสอบวัดความสามารถการอาน
อยางมีวิจารณญาณที่ไดมาจัดทําเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบเดียวกันแตสลับ
ขอคําถามและตัวเลือก และ 6) นําแบบทดสอบมาใชกับนักเรียน
ตารางที่ 1 จํานวนขอสอบตามพฤติกรรมการเรียนรู เรื่อง การอานอยางมีวิจารณญาณ
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3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R ผูวิจัย
ดําเนินการสราง ดังนี้ 1) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) จากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของ 2) สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการการจัดการ
เรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R 3 ดาน คือดานกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศการเรียนรู และดานประโยชน
ที่ไดรับจากการเรียนรู โดยแบงเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) จํานวน 10 ขอ ดังนี้
เห็นดวยมากที่สุด ใหระดับคะแนน 5
เห็นดวยมาก
ใหระดับคะแนน 4
เห็นดวยปานกลาง ใหระดับคะแนน 3
เห็นดวยนอย
ใหระดับคะแนน 2
เห็นดวยนอยที่สุด ใหระดับคะแนน 1
เกณฑการใหความหมายของคาเฉลี่ย กําหนดตามเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด (2541) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.51– 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
3.51– 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย
2.51– 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.51– 2.50 หมายถึง เหมาะสมนอย
คะแนนเฉลี่ย
1.00– 1.50 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด
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7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลของคะแนนความสามารถการอานอยางมีวิจารณญาณเพื่อเปรียบเทียบคะแนน
กอนเรียนและหลังเรียนในการอานอยางมีวิจารณญาณที่จัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R ใชคาทีแบบ
ไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent samples)
8. ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
กอนและหลังการจัดการเรียนรูโ ดยวิธีสอนแบบ SQ4R ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรีย บเที ย บคะแนนความสามารถในการอ า นอยา งมี วิ จ ารณญาณ ของนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรู โดยวิธีสอนแบบ SQ4R
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม Mean
S.D.
t
P
การทดสอบกอนเรียน
46
20
9.54
2.73
0.00
10.11*
การทดสอบหลังเรียน
46
20
12.11
1.99
*p < .05
จากตารางที่ 2 พบวา ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
กอนและหลังการจัดการเรียนรู โดยวิธีสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งตอบจุดประสงคและขอคําถามในการวิจัย โดยคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการอานอยางมี
วิจารณญาณหลังการจัดการเรียนรู (Mean = 12.11, S.D. = 1.99) สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ในการอานอยางมีวิจารณญาณกอนการจัดการเรียนรู (Mean = 9.54, S.D. = 2.73)
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอน
แบบ SQ4R ปรากฏดังตารางที่ 3 ซึ่งจากตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มี
ตอการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R พบวา ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยวิธีสอนแบบ SQ4R ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 4.15, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ลําดับที่ 1 คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนแสดงความคิดเห็นในภาพรวมระดับมาก (Mean = 4.30,
S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา วิธีสอนแบบ SQ4R เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมให
นักเรียนคิดวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนในระดับมาก เปนลําดับแรก (Mean = 4.46, S.D. =
0.66) การจัดการเรียนรูชวยสงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและตอบคําถามในสิ่งที่อยากรูไดในระดับมากเปน
ลําดับรองลงมา (Mean=4.39, S.D.=0.74) และการจัดกิจกรรมการเรียนรูปฏิบัติตามขั้นตอนไดไมยากเกินไป
ในระดับมาก เปนลําดับสุดทาย (Mean = 4.04, S.D. = 0.63) ลําดับที่ 2 ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู
นักเรียนแสดงความคิดเห็นในภาพรวมระดับมาก (Mean = 4.2, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอานและมีเปาหมายในการอานในระดับมากเปนลําดับแรก (Mean =
4.33, S.D.=0.70) นักเรียนสามารถนํากระบวนการอานอยางมีวิจารณญาณไปใชในชีวิตประจําวันและในวิชา
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อื่นไดในระดับมาก เปนลําดับรองลงมา (Mean = 4.22, S.D. = 0.70) นักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา
ที่เรียนมากขึ้นในระดับมากเปนลําดับสุดทาย (Mean = 4.11, S.D. = 0.64)
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R
ระดับ
ขอที่
รายการที่แสดงความคิดเห็น
Mean S.D.
ลําดับที่
ความคิดเห็น
ดานกิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับตอเนื่อง
1
4.13 0.65
มาก
3
ไมสับสน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูปฏิบัติตามขั้นตอนได
2
4.04 0.63
มาก
4
ไมยากเกินไป
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนคิด
3
4.46 0.66
มาก
1
วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอน
การจัดการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถาม
2
4
4.39 0.74
มาก
และตอบคําถามในสิ่งที่อยากรูได
รวมดานกิจกรรมการเรียนรู
4.30 0.62
มาก
1
ดานบรรยากาศการเรียนรู
นักเรียนมีความสุขในการรวมกิจกรรม
5
3.61 0.75
มาก
3
การจัดการเรียนรู โดยวิธีสอนแบบ SQ4R
การจัดการเรียนรูสงเสริมความสัมพันธที่ดี
6
3.91 0.84
มาก
2
มีการชวยเหลือกันภายในกลุม
นักเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
7
4.33 0.70
มาก
1
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเพื่อน
รวมดานบรรยากาศการเรียนรู
3.94 0.71
มาก
3
นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอาน
8
4.33 0.70
มาก
1
และมีเปาหมายในการอาน
นักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน
9
4.11 0.64
มาก
3
มากขึ้น
นักเรียนสามารถนํากระบวนการอานอยางมี
10 วิจารณญาณไปใชในชีวิตประจําวัน
4.22 0.70
มาก
2
และในวิชาอื่นได
รวมดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู
4.21 0.65
มาก
2
รวมทุกดาน
4.15 0.64
มาก
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ลําดับสุดทาย คือ ดานบรรยากาศการเรียนรู นักเรียนแสดงความคิดเห็นในภาพรวมระดับมาก (Mean
= 3.94, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางเพื่อนในระดับมากเปนลําดับแรก (Mean = 4.33, S.D. = 0.70) การจัดการเรียนรูสงเสริม
ความสัมพันธที่ดี มีการชวยเหลือกันภายในกลุม ในระดับมาก เปนลําดับตอมา (Mean = 3.91, S.D. = 0.84)
และนักเรียนมีความสุขในการรวมกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R ในระดับมากเปนลําดับ
สุดทาย (Mean = 3.61, S.D. = 0.75)
9. สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีสอน
แบบ SQ4R หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานกิจกรรมการเรียนรูเปนอันดับที่ 1 ประโยชน
ที่ไดรับจากการเรียนรูเปนอันดับที่ 2 และดานบรรยากาศการเรียนรูเปนอันดับสุดทาย
10. อภิปรายผลการวิจัย
1. ความสามารถการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีสอน
แบบ SQ4R หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว ทั้งนี้เพราะการใชวิธีสอนแบบ SQ4R ในขั้นสอนชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเพราะมี
ลําดับในการฝกคิดพิจารณาอยางเปนลําดับขั้นตอน และเปนวิธีสอนที่สามารถฝกใหนักเรียนคิดตามอยางมี
วิจารณญาณ เริ่มจากขั้นแรกคือการอานตัวบทอยางคราวๆ (Survey) ที่จะทําใหนักเรียนมองเห็นภาพรวมของ
เรื่องราววากลาวถึงสิ่งใด จากนั้นฝกตั้งคําถามจากบทอาน (Question) ซึ่งครูเปดโอกาสใหนักเรียนตั้งคําถาม
ตามความสนใจของนักเรียนเอง ซึ่งอาจจะเปนคําถามที่มีคาํ ตอบในตัวบทอานหรือไมมีก็ได โดยครูแนะนําใหใช
คําถามประเภทปลายเปดที่มักขึ้นตนดว ยเพราะเหตุใด ทํา ไม อยา งไร เพื่อใหนัก เรียนตอบโดยการแสดง
ความคิด เห็ น รว มกั น ได ซึ่งความคิด เห็ น นั้ น จะมี น้ํ าหนั ก น า เชื่ อ ถือ หรือไม ขึ้ น อยู กับ การให เหตุ ผ ลในการ
สนับสนุนความคิดเห็นของนักเรียน สอดคลองกับสุคนธ สินธพานนท และคณะ (2545) ที่กลาวถึงประโยชน
ของการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R สรุปไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R ทําให
ผูเรียนมีประสิทธิภาพในการอานที่ดีกวาการอานโดยไมตั้งคําถามไวลวงหนา จะทําใหการอานไมมีจุดหมายที่
แนน อนวาตองการอะไรหลังการอาน อานแลวจะจับจุดสําคัญหรืออานไปแลวใชจุดมุงหมายเหมือนกับการ
เหวี่ย งแห ไมรูวาจับ อะไรได อะไรหรือ ไม แตถามีการใชคําถามจะชวยให ผูเรียนไดแ นวคิดจากคําถามและ
พยายามหาคําตอบเมื่อผูสอนถาม ดังนั้น การใชคําถามจึงเปนแนวทางที่จะทําใหผูเรียนอานอยูในขอบเขต
ที่ตั้งไว ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาวิธีสอนแบบ SQ4R มีขั้นตอนของการตั้งคําถาม ซึ่งการตั้งคําถามนั้นสามารถ
ระบุระดับของความคิดไดวา จะตั้งคําถามที่ถามถึงความจํา ความเขาใจ การนําไปใช วิเคราะห สังเคราะห
หรือถึงขั้นประเมินคา ขั้นการตั้งคําถามนับเปนขั้นที่สําคัญมากดังเชนที่ศุภิษฐา เจียรกุล (2546) ไดเสนอแนะ
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การใชคําถามเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรูในระดับตางๆ โดยจะเห็นไดวาระดับการตั้งคําถามจะนําไปสู
การคิดในระดับที่ตางกัน เริ่มจากการตั้งคําถามในระดับเบื้องตนจะสะทอนคําตอบประเภทความรูความจํา
จนถึงระดับคําถามที่ใหผูอานประเมินคา หรือตัดสินคุณคาบทอาน ดังนั้น ขั้นของการตั้งคําถามจึงมีสวนสําคัญ
มาก สรุปไดดังนี้ 1) ดานความรู ใชคําถามที่ตองการใหผูเรียนบอกสิ่งที่รู เชน ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร เทียบได
กั บ ขั้ น Survey 2) ดา นความเขา ใจ ใชคํา ถามที่ผูเรีย นไดคิด แปลความหมาย ตีค วาม ขยายความ เช น
ยกตัวอยาง อธิบาย เทียบไดกับขั้น Question 3) ดานการนําไปใช ใชคําถามที่ผูเรียนสามารถนําความรูไปใช
ในสถานการณใหม หรือสถานที่ที่ไมคุนเคย เชน ใหพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น เทียบไดกับขั้น QuestionRead-Record 4) ดานการวิเคราะห ใช คาํ ถามที่ให ผูเรียนไดแยกแยะ จําแนก เช น จําแนกเรื่องราว บอก
ประเด็นสําคัญ บอกความสัมพันธ เทียบไดกับขั้น Record-Recite 5) ดานการสังเคราะห ใชคําถามหรือคําที่
ตองการใหผูเรียนประมวลสาระหรือเรื่องราวตางๆ ขึ้นเปนเรื่องใหม เชน สราง ทํา พัฒนา ออกแบบ เทียบได
กับขั้น Record-Recite และ 6) ดานการประเมินคา ใชคําถามที่ตองการใหผูเรียนประเมินเรื่องราวหรือขอมูล
ตามเกณฑที่กําหนดและใหแสดงเหตุผลประกอบ เชน วิจารณ พิจารณา ตัดสิน เปรียบเทียบ เทียบไดกับขั้น
Reflect ซึ่ง การตั้งคําถามเปนขั้นตอนที่เปน แนวทางที่จ ะทํา ใหนัก เรีย นอา นอยูในขอบเขตที่ตั้ง ไว และมี
แรงจูงใจในการหาคําตอบที่นักเรียนตองการรู ซึ่งเปนคําถามที่ตางกัน เพราะนักเรียนแตละคนมีความสามารถ
ความสนใจที่แตกตางกัน วิธีสอนแบบ SQ4R เปนวิธีการสอนการอานที่ใชทักษะการอานตั้งแตระดับ การอาน
จับ ใจความสําคัญจนถึง การอานอยางมีวิจารณญาณ 3) ขั้นตอมาคือใหนักเรียนกลับ ไปอา นตัวบทอีกครั้ ง
อยางละเอียดเพื่อหาคําตอบของคําถามที่ตั้งไว (Read) 4) ขั้นตอมาคือ (Record) ใหนักเรียนจดบันทึกขอมูล
ความรูจากตัวบทดวยภาษาของตนเอง 5) (Recite) คือ การที่ใหนักเรียนสรุปความเขาใจดวยภาษาของตนเอง
โดยขอมูลนั้นจะสะทอนความรูที่สังเคราะหผานมุมมองของนักเรียนแลว นักเรียนจะเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น 6)
สุดทายคือการรวมกันสรุป อภิปรายความรูที่ไดจากการอานอยางเปนขั้นตอนนั้นสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง (Reflect) ซึ่งนักเรียนจะไดรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นอยางหลากหลาย
โดยใชเ หตุผ ลประกอบความคิดนั้น ๆ ในแตละขั้นตอนของวิธีสอนแบบ SQ4R นั้น ครอบคลุม พฤติก รรม
การอานอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งฮิลแมน (Heilman, 1967) เสนอความสามารถดานการอานอยางมีวิจารณญาณ
ไวดังตอไปนี้ 1) จําแนกประเภทของงานเขียนได (Survey) 2) ความสามารถแยกแยะสวนที่เปนขอเท็จจริง
หรือขอคิดเห็น (Question-Read) 3) ความสามารถอธิบายของคําศัพทสํานวนอุปมา (Read-Record-Recite)
4) การตัดสินสิ่งที่ถูกและผิด (Recite) 5) การบอกจุดประสงคของผูเขียน (Recite) 6) การจับแนวความคิด
หลั ก (Recite) 7) การจับน้ําเสียงหรือความรูสึกของผูเขียน (Recite) 8) การบอกโครงเรื่องหรือสรุปเรื่อง
(Record) 9) การประเมินคุณคาของเรื่องที่อาน (Reflect) ซึ่งในแตละขั้นตอนของวิธีสอนแบบ SQ4R ลวน
สง เสริมใหนักเรีย นมีความสามารถดา นการอานอยา งมีวิจ ารณญาณ สอดคลอ งกับ รูบิน (Rubin, 1990)
ที่ กลาวถึงความสามารถทางการอานอยางมีวิจารณญาณวา คือ ความสามารถในการจับใจความสําคัญ การ
ตีความ การนําไปใช การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล รวมถึงความสามารถในการจําแนกขอเท็จจริงจากความ
คิดเห็น และการจําแนกความแตกตางระหวางเรื่องสมมติและเรื่องจริง อีกทั้งยังสอดคลองกับความคิดเห็น
ของรั ตนภัณ ฑ เลิศ คํา ฟู (2547) ไดแ สดงความคิดเห็น ไววา วิธีสอนแบบ SQ4R เปนวิธีการสอนอา นที่ดี
การพัฒนาความสามารถการอานอยางมีวิจารณญาณฯ

สิริพร รัตนมุง

วารสารวิชาการราชินีบูรณะวิจัย ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

หนา 19

มีขั้น ตอน เปนระบบชัดเจน เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดว ย
ตนเอง ฝกใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห นอกจากนั้น ในแตละขั้นตอนยังกระตุนใหผูเรียนไดฝกคิด
ตลอดเวลา กลาแสดงความคิดเห็น ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน ทั้งยังมีผูวิจัยทานอื่นๆ ไดทดลองใช
วิธีสอนแบบ SQ4R กับวิชาตางๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมถึงสอนกับเด็กนักเรียนในชวงอายุตางๆ
และผลการวิจัยไดออกมาในทิศทางเดียวกัน คือ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการอานอยางมีวิจารณญาณได
ดังเช น รัตนภัณ ฑ เลิศ คําฟู (2547) ไดศึกษาการใชวิธีส อนแบบ SQ4R ในการสอนอานจับ ใจความสําคัญ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถการอานจับใจความสําคัญของนักเรียน
ดีขึ้น สอดคลองกับเมขลา ลือโสภา (2555) ไดศึกษาการพัฒนาการอานจับใจความดวยวิธีการสอนแบบ SQ4R
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดการเรียนรูพัฒนาการ
อานจับใจความ ดวยวิธีสอนแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ
เทากับ 86.75/87.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับกานตธิดา แกว กาม (2556) ไดศึกษาการเปรียบเทีย บ
ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธี
สอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสูงกวาแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อีกทั้งยังมีผลการวิจัยจากตางประเทศที่ยืนยันผลการใชวิธีสอนแบบ SQ4R ในการพัฒนาทักษะการอานดังนี้
แวนเตอร และคูเปอร Wander & Cooper (1996) ศึกษาผลการใชกลวิธีการเรียนโดยใช SQ4R สําหรับการ
อานตําราเรียนในระดับมัธยมศึกษา ไดเปรียบเทียบนักเรียนระหวางกลุมที่เรียนแบบปกติ กลุมที่เรียนโดยวิธี
SQ3R และกลุมที่เรียนโดยวิธี SQ4R ผลการศึกษาพบวา กลุมที่เรียนโดยกลวิธี SQ3R และ SQ4R ผลการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันคือ นักเรียนที่เรียนดวยวิธี SQ4R มีคะแนนสูงกวานักเรียนที่เรียน
ดว ยกลวิธี SQ3R แตทั้ง 2 วิธีมีความเหมาะสมกับ การสอนอา น ซึ่งวิธีสอนแบบ SQ4R นั้นสามารถนําไป
ประยุกตใชไดในการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ไมจําเปนจะตองใชแตการเรียนรูการอานเฉพาะวิชาภาษาไทย
เทานั้น สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรได ดังเชนผลการวิจัยของเกธ
ชาบัน และฮาไล Ghaith, Shaaban & Halal (2000) ไดศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคที่สงเสริม
ความเขาใจในการอานกับผูเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงที่เปนชาวอาหรับทั้งหมด 45 คน ผูเรียนไดรับเทคนิค
การสอนความเขาใจในการอานทั้งหมด 3 วิธี คือ วิธี เอส คิว โฟรอาร (SQ4R) ดี ดาร ที เอ (DRTA) และ พี อาร
อี พี (PreP) ผลการวิจัยพบวา เทคนิค เอส คิว โฟรอาร เปนเทคนิคการอานเพื่อความเขาใจที่มีประสิทธิภาพ
ดีที่สุดและไมเนอร Miner (2005) ศึกษาวิธีการอานดวยวิธี SQ4R ที่มีตอความเขาใจในการอานวิชาวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังการ
ฝกสูงกวากอนการฝกอานดวยวิธี SQ4R สรุปไดวา วิธีสอนแบบ SQ4R ชวยพัฒนาความสามารถดานการอาน
อยางมีวิจารณญาณไดดี เนื่องดวยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่ชัดเจน มีการตั้งคําถามตามความสนใจของ
นักเรียนแตละคน ทําใหการอานมีจุดมุงหมาย การตั้งคําถามไวลวงหนาจะทําใหการอานไมมีจุดมุงหมายที่
แนน อน และชวยใหนักเรียนไดแนวคิดจากคําถามและพยายามหาคําตอบ ดังนั้นการใชคําถามจึงเปนแนวทาง
การพัฒนาความสามารถการอานอยางมีวิจารณญาณฯ
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ที่จะทําใหผูเรียนอานอยูในขอบเขตที่กําหนด ขั้นตอนตางๆ ลวนเปนตัวกระตุนใหนักเรียนเก็บสาระสําคัญได
รวมถึงการนําไปใชในชีวิตประจําวันอีกดวย ดังที่กานตธิดา แกวกาม (2556) ไดกลาววา วิธีสอนแบบ SQ4R
เปนวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ขั้นตอนการสอนมีระบบที่ชัดเจน เปนวิธีการสอนที่ชวยฝกทักษะการคิด
เพราะแตละขั้นตอน ฝกใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห นอกจากนั้นยังกระตุนใหผูเรียนกลาแสดง
ความคิดเห็น และมีความกระตือรือรนในการเรียน ที่สําคัญวิธีสอนแบบ SQ4R ชวยทําใหการอานของผูเรียน
เปนการอานที่มีจุดมุงหมาย มีขอบเขต ชวยใหเกิดความเขาใจในเนื้อหา สามารถเก็บสาระสําคัญ แนวคิดของ
เรื่อง ใจความสําคัญของเรื่องได ทําใหการอานของผูเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ความสามารถการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R
ของผูวิจัยในครั้งนี้ไดออกมาสอดคลองกับผลการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการการจัดการเรียนรูดวยวิธี
SQ4R โดยภาพรวม นัก เรีย นมีร ะดับ ความคิด เห็น ตอ การจั ด การเรีย นรูดว ยวิธี SQ4R อยูในระดับ มาก
เมื่ อพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนเห็นดวยมาก โดยดานกิจกรรมการเรียนรู เปนอันดับที่ 1 เพราะวิธี
สอนแบบ SQ4R เปนการจัดกิจ กรรมการเรียนรูสง เสริมให นัก เรีย นคิดวิเ คราะหแ ละแสดงความคิด เห็น
ทุก ขั้นตอนชวยสงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและตอบคําถามในสิ่งที่อยากรูได การจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน
ลําดับตอเนื่องไมสับสน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูปฏิบัติตามขั้นตอนไดไมยากเกินไป รองลงมาคือดาน
ประโยชนที่ไดจ ากการเรียนรู โดยนัก เรียนไดพัฒ นาความสามารถดานการอานและมีเปาหมายในการอาน
นักเรียนสามารถนํากระบวนการอานอยางมีวิจารณญาณไปใชในชีวิตประจําวันและในวิชาอื่นได นักเรียนมี
ความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น อันดับสุดทายคือดานบรรยากาศการเรียนรูโดยมีความคิดเห็นวา
นักเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเพื่อน การจัดการเรียนรูสงเสริม
ความสัมพันธที่ดี มีการชวยเหลือกันภายในกลุม จนนักเรียนเกิดความสุขในการรวมกิจกรรมการจัดการเรียนรู
เนื่องดวยการอานตามขั้นตอนของวิธีสอนแบบ SQ4R นั้น เปนการอานที่เปนกระบวนการมีขั้นตอนที่ชัดเจน
ดังนั้น การใชคําถามจึงเปนแนวทางที่จะทําใหผูเรียนอานอยูในขอบเขตที่ตั้งไว แลวจะทําใหเขาใจดีขึ้น ผลของ
การสอบถามความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบ SQ4R อยูในระดับ พึงพอใจมาก สอดคลองกับ ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยวิธี SQ4R ของรัตนภัณฑ เลิศคําฟู (2547) ไดศึกษาการใชวิธีสอนแบบ
SQ4R ในการสอนอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สวนใหญแสดงความพึงพอใจ
และตองการเรียนดวยวิธีสอนแบบ SQ4R สอดคลองกับเมขลา ลือโสภา (2555) ไดศึกษาการพัฒนาการอาน
จับใจความดวยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูพัฒนาการอานจับใจความดวยวิธีสอนแบบ SQ4R
อยูในระดับพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 และกานตธิดา แกวกาม (2556) ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธี
สอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R
ภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน
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11. ขอเสนอแนะ
1. ครูตองอธิบายขั้นตอนในขั้นสอนของวิธีสอนแบบ SQ4R ซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้นตอนใหนักเรียนเขาใจ
กอนนําวิธีนี้ไปใชในการอานพิจารณาขอความหรือสารประเภทตางๆ เพราะวิธีการอานตามขั้นตอน SQ4R นั้น
ไดออกแบบขั้นตอนการอานที่เปนลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน หากนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนจะทําใหเกิดการ
เรียนรู การคิด ที่เปนระบบยิ่งขึ้น ใหนักเรียนไดเขาใจขั้นตอนและตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในการทํางาน
และพยายามปฏิบัติตามหนาที่ของตนเองที่ไดรับจากการแบงหนาที่กันในกลุม
2. ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดตั้งคําถามตามความสงสัยของนักเรียนที่แทจริง สงเสริมใหนักเรียน
ตั้งคําถามแบบปลายเปดมากกวาปลายปด แมคําถามนั้นไมสามารถหาคําตอบไดจากบทอาน และควรสงเสริม
ใหนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง รวมถึงสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกทาง
ความคิด กลาพูดในที่ประชุมเพื่อใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
3. รูปแบบการจัดการเรียนรู เรื่อง การอานอยางมีวิจารณญาณดวยวิธีสอนแบบ SQ4R เปนรูปแบบ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมกระบวนการคิดที่เปนขั้นตอน โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถคิดอยาง
มีวิจ ารณญาณ เมื่อผูเ รีย นไดเรีย นรูขั้น ตอนการอา นสารประเภทตา งๆ อยา งมีวิจารณญาณ จากโฆษณา
บทความและเรื่องสั้น จนทําใหนักเรียนพัฒนาความสามารถดานการอานอยางมีวิจารณญาณ และสามารถนํา
วิธีการอานตามขั้นตอน SQ4R ไปประยุกตใชกับการอานสารประเภทอื่นๆ ทั้งในวิชาภาษาไทยและวิชาอื่นๆ
อีกทั้งยังสงเสริม การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค จึงควรนํารูปแบบจัดการเรียนรูดวยวิธี SQ4R
ไปใช กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถดานการอานและคิดอยางมีวิจารณญาณ
อีกทั้งยังเปนพื้นฐานการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น
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