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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ 

SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอ่นเรยีนและหลงัเรยีนของนักเรียนทีเ่รียนด้วยแบบฝกึทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจโดยใช้วธิสีอนแบบ SQ4R 

สาํหรบันักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 3) ศกึษาดัชนีประสทิธผิลของแบบฝกึทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจโดย

ใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 1 ห้อง รวม 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

จํานวน 6 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 6 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 1 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 60 ข้อ มีค่าความยากรายข้อ ตั้งแต่ 0.43-0.77 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.40-0.67 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 

เท่ากับ 0.95 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 

20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติที
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 ผลการวิจัยพบว่า

 1. แบบฝึกทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใช้วธิสีอนแบบ SQ4R สาํหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 1

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.68/98.08 

 2. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแบบฝกึทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชว้ธิสีอน

แบบ SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. แบบฝึกทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใช้วธิสีอนแบบ SQ4R สาํหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 1

มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.5128

 4. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแบบฝกึทักษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชว้ธิสีอนแบบ SQ4R สําหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

คำาสำาคัญ: แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจการสอนแบบ SQ4R

ABSTRACT

 The purposes of this research were 1) to develop the English reading comprehension exercises 

with SQ4R technique for the seventh grade students to meet the efficiency criterion set of 80/80, 

2) to compare the learning achievement of the students before and after using the English reading 

comprehension exercises with SQ4R technique for the seventh grade students, 3) to investigate the 

effectiveness index of the English reading comprehension exercise with SQ4R technique for the seventh 

grade students and 4) to explore the satisfaction of students learned by the English reading comprehension

exercises with SQ4R technique for the seventh grade students. The samples were 40 seventh grade 

students who were studying in the second semester of academic year 2012 at Prakhonchaipittayakhom 

Secondary School, Prakhonchai District, Buriram Province, selected by simple random sampling method. 

The research instruments were 1) 6 English reading comprehension exercises with SQ4R technique for 

the seventh grade students, 2) 6 lesson plans accompanied with the English reading comprehension 

exercises with SQ4R technique for the seventh grade students, 3) the pretest and posttest learning 

achievement test for the seventh grade students consisting of 60 questions with 4 multiple - choice 

.The discrimination of the test was 0.40-0.67, the difficulty was 0.43-0.77 and the reliability value was 

0.95, and 4) the questionnaire asking for the satisfaction of the students who learned by the English 

reading comprehension exercises with SQ4R technique consisting of 20 items with 5-rating scale and the 

reliability was 0.83. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and dependent

samples t-test.
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บทนำา

 Theresultsofthisresearchwereasfollows:

 1. The efficiency of the English reading comprehension exercise with SQ4R technique for the 

seventh grade students was 88.68/98.08.

 2. The learning achievement of the students after using the English reading comprehension exer-

cises with SQ4R technique for the seventh grade students was higher than before using at .05 level of 

statistical significant difference.

 3. The effectiveness index of the English reading comprehension exercises with SQ4R technique 

for the seventh grade students was 0.5128.

 4. The satisfaction of the students who were taught by the English reading comprehension exer-

cises with SQ4R technique was at the highest level. 

Keywords: English reading comprehension exercise, English reading comprehension, SQ4R Technique

 การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ เป็นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาและเป็นเครื่องช้ีนําสังคม ผู้ท่ีได้รับ

การศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ แต่สภาพปัจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญ

ปญัหาและวกิฤตการณ์ทางด้านคณุภาพการศกึษาเนื่องจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดับชั้นต่างๆ อยู่ในเกณฑต์ํ่า (สุพมิล 

ทรงประดิษฐ์. 2543 : 5) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย จากปัญหาดังกล่าวชี้ให้

เห็นว่าการศึกษาไทยยังเผชิญวิกฤตอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการจึงได้แก้ไขปัญหาของชาติด้วยการปฏิรูปการศึกษา

และเริม่มแีนวทางปรากฏที่ชดัเจนเมือ่มพีระราชบัญญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 โดยมุง่เนน้ให้สงัคมไทยเปน็

สงัคมแหง่ภมูปิญัญาและการเรยีนรูท้ีส่รา้งโอกาสใหค้นไทยทกุคนคดิเปน็ ทําเปน็ มเีหตผุล สามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ รูจ้กั

ใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายเพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 3)

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ไดก้าํหนดใหว้ชิาภาษาองักฤษ อยูใ่นกลุม่สาระการเรยีนรู้

ภาษาต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และสื่อสาร

ในสถานการณต์า่งๆ แสวงหาความรูป้ระกอบอาชพีและศึกษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ รวมทัง้มีความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งราวและ

วัฒนธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก สามารถถา่ยทอดความคดิ ประเพณแีละวฒันธรรมทีด่ขีองไทยไปยงัสงัคมโลก

ได้อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 221) ดังนั้นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

ของหลักสตูร คอื การสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร ซึง่เปน็รปูแบบ การสอนทีม่เีปา้หมายเพือ่พฒันานกัเรยีนให้สามารถ

นําทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนไปใช้ในสถานการณ์จริงได้

 แม้ว่าทักษะการอ่านจะมีความสําคัญ แต่ปัจจุบันพบว่า นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดความสามารถ

ในดา้นทกัษะการอา่นภาษาองักฤษ ซึง่สง่ผลเสยีแกตั่วนกัเรียนเอง เชน่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษดา้นทกัษะ

การอ่านของนักเรียนไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากนักเรียนอ่านจับใจความสําคัญของเรื่องไม่ได้ อ่านเรื่องไม่เข้าใจ 

มคีวามรู้ดา้นคาํศพัทน้์อยเวลาอา่นมุง่ทีจ่ะแปลความหมายของคาํศพัทม์ากเกนิไป ขาดทกัษะการเดาความหมายจากบรบิท 
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มปีญัหาดา้นโครงสรา้งทางภาษา ไมเ่ขา้ใจสํานวนภาษาทําใหเ้กดิความเบือ่หนา่ย ไมอ่ยากอา่น สง่ผลให้ผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่สูงขึ้นโดยผลการวัดผลและประเมินผลระดับสถานศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีนเฉล่ียเท่ากบั 2.09 ซึง่อยูใ่นระดับพอใชค้อ่นขา้งตํา่ ประกอบกบัผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ชว่งชัน้ที ่3 ปกีารศกึษา 2554 พบวา่ โรงเรยีนประโคนชยัพิทยาคม อําเภอประโคนชัย จงัหวดับุรรีมัย ์มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 

40.05 ซ่ึงไมผ่า่นเกณฑข์ัน้ตํา่คอืรอ้ยละ 50 และมคีา่ตํา่กวา่คะแนนเฉลีย่ในระดบัชาต ิ(โรงเรยีนประโคนชัยพทิยาคม.2555 : 10)

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนประโคนชัย

พทิยาคม อําเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย ์ข้างต้นจะเหน็ไดว้า่ การจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษ สาํหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเป็นการช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากกว่า

วิธีการอ่านแบบปกติ ช่วยให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน ช่วยให้นักเรียนได้แนวคิดจากคําถามและการพยายามหา

คาํตอบเม่ือครูผูส้อนถาม ดังนัน้การสอนโดยใชว้ธิสีอนแบบ SQ4R จงึเป็นแนวทางท่ีจะช่วยใหน้กัเรยีน มีขอบเขตในการอ่าน 

และชว่ยใหนั้กเรยีนมคีวามเข้าใจในสิง่ทีอ่า่นไดดี้ขึน้ ประกอบกบัผลการวจิยันวตักรรมการเรยีนการสอนระดบัมธัยมศกึษา 

พบว่า สื่อที่ทําให้นักเรียนมีทักษะหรือความสามารถด้านการอ่านและการเขียน คือ แบบฝึกทักษะ เพราะแบบฝึกทักษะ

จะชว่ยใหนั้กเรียนไดฝึ้กฝนหรอืทําซํา้ได้บอ่ยๆ นอกจากนี ้แบบฝกึทักษะยงัทําให้นกัเรยีนมเีจตคตติอ่การเรยีนสงูกวา่วธิสีอน

ที่ใช้กิจกรรมการสอนในคู่มือครู โดยแบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอนท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ

และเกดิทกัษะในการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ ซึง่การใหน้กัเรยีนทาํแบบฝกึจะชว่ยพฒันาทางการเรยีนรูท้าํใหน้กัเรยีน

เข้าใจบทเรยีนไดด้ยีิง่ขึน้ฝึกใหนั้กเรียน มคีวามเช่ือมัน่สามารถประเมนิผลงานของตนเองได้ฝกึใหน้กัเรยีนได้ทาํงานดว้ยตนเอง 

อกีท้ังตอบสนองตอ่ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและชว่ยเสรมิใหท้กัษะทางภาษาคงทน (วมิลรตัน ์สนุทรโรจน.์ 2547 : 83)

 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งรับผิดชอบ ในการจัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R และแบบฝึกทักษะสามารถช่วยพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

สามารถฝึกฝนทักษะการอ่านเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขา้ใจโดยใชว้ธิสีอนแบบ SQ4R สําหรับนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนประโคนชยัพทิยาคมอําเภอประโคนชัย

จังหวัดบุรีรัมย์

ความมุ่งหมายของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอน

แบบ SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 4. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยแบบฝกึทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจโดยใชว้ธิสีอน

แบบ SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ขอบเขตของการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนประโคนชัย

พิทยาคม อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ 21102 จํานวน 13 ห้อง 

รวม 535 คน

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน

ประโคนชัยพิทยาคม อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 1 ห้อง รวม 40 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้

ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรอิสระ การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 

 ตัวแปรตาม

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R

 2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R

 3.ความพึงพอใจของนักเรยีนทีเ่รยีนด้วยแบบฝึกทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจโดยใชว้ธิสีอนแบบ SQ4R

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ทําการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ใช้เวลาในการวิจัยรวม 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 

รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง 

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. สร้างแบบฝกึทักษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชว้ธิสีอนแบบ SQ4R สําหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่1 โดยเลอืกเนือ้หาและสาระการเรยีนรูใ้นหนว่ยที ่6 ซึง่สอดคลอ้งกบั สาระที ่1 ภาษาเพือ่การสือ่สารโดยมเีนือ้หาสาระ

การเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบัการระบหัุวขอ้เรือ่ง (Topic) ใจความสาํคญั (Main Idea) และการตอบคาํถามจากการอา่นบทสนทนา 

นิทาน และเรื่องสั้น กําหนดการจัดการเรียนรู้ โดยแบ่งเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ออกเป็น 6 เรื่อง ใช้เวลาเรียนเรื่องละ 2 

ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 

 2. สรา้งแผนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใชวิ้ธีสอนแบบ SQ4R สาํหรบันกัเรยีนชัน้

มธัยมศึกษาปทีี ่1 โดยมขีัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้6 ข้ันตอน คือข้ันสาํรวจ (S-Survey) ข้ันตัง้คาํถาม (Q-Question) 

ขั้นอ่าน (R-Read) ขั้นท่องจํา (R-Recite) ขั้นจดบันทึก (R-Record) ขั้นทบทวน (R–Review) แล้วนําแผนการจัดการเรียน

รู้สําหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบ

ปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จาํนวน 60 ขอ้โดยวเิคราะห์ผลการประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างข้อสอบกบัจดุประสงค์

การเรียนรู้ (IOC) โดยเลือกข้อสอบที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 

และมีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปจํานวน 60 ข้อ แล้วหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีของโลเวท 

(Lovett Method)

 4. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแบบฝกึทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดย
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ใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ

ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จํานวน 20 ข้อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถาม

ความพึงพอใจโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (a–Coefficient) ของครอนบาค

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้ได้ดําเนินการวิจัยโดยนําเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา2555 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้ในการวิจัยรวม 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ

2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

สรุปผลการวิจัย

 1. แบบฝึกทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใช้วธิสีอนแบบ SQ4R สาํหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 1

โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.68/98.08 

 2. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแบบฝกึทักษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชว้ธิสีอนแบบ SQ4R สําหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 0.5128 

 4. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแบบฝกึทักษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชว้ธิสีอนแบบ SQ4R สําหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล

 จากการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า

 1. ผลจากการศกึษาประสทิธภิาพของแบบฝกึทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชว้ธิสีอนแบบ SQ4R 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้น พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.68/98.08 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทั้งนี้

เปน็เพราะแบบฝกึทักษะการอา่นภาษาองักฤษ เพือ่ความเข้าใจโดยใช้วิธสีอนแบบ SQ4R สําหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 

1 ใช้เทคนิควิธีการอ่านที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวิธีการอ่านที่ช่วยให้นักเรียนอ่านอย่างมีขั้นตอน นักเรียนได้สํารวจใจความ

สําคัญของเรื่องที่อ่าน โดยอาศัยคําถามที่ใช้ใจความสําคัญในเนื้อเรื่องเป็นคําถาม และการจดบันทึกข้อมูลที่เป็นใจความ

สําคัญและสิ่งที่จําเป็น ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหา สามารถตีความ วิเคราะห์ข้อความ และสามารถ

เดาความหมายของคําศัพท์ที่อ่านได้ โดยการใช้คําถามเป็นแนวทางให้นักเรียนอ่านอยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ จิราพร หนูลาย (2550 : บทคัดย่อ) และเคราซ์ (Krause. 2001 : Abstract) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น

  2. ผลการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยสูง

กวา่กอ่นเรียน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต้ั่งไว้แสดงวา่แบบฝกึทกัษะการอา่นภาษา

อังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนของนกัเรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม ทัง้นีเ้ปน็เพราะแบบฝกึทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใชว้ธิสีอนแบบ 
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SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถทางการอ่าน โดยนักเรียนสามารถแปลความ 

ตีความ ขยายความ และสรุปความจากการอ่านจับใจความสําคัญ และการวิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ของเนื้อ

ความซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราพร หนูลาย (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจก่อนและหลังใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ

ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

เคราซ์ (Krause. 2001 : Abstract) ซึ่งได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ 

SQ4R พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

  3. ผลการศึกษาด้านประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เท่ากับ 0.5128 ซ่ึงสูงกว่าค่า 0.50 

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 

สาํหรับนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ทําให้นกัเรียนมอีตัราการเรยีนรูท้ีก่า้วหนา้ขึน้จากพืน้ฐานความรูเ้ดิม สามารถนํามาใช้

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เป็นเพราะ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้เทคนิควิธีการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ 

ชว่ยใหน้กัเรยีนอา่นอยา่งมขีัน้ตอน นกัเรยีนไดสํ้ารวจใจความสําคญัของเรือ่งทีอ่า่น สง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง

ในเนื้อหา สามารถจับใจความสําคัญ ตีความ แปลความ ขยายความ สรุปความ วิเคราะห์ข้อความและสามารถเดาความ

หมายของคําศัพท์ที่อ่านได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราพร หนูลาย (2550 : บทคัดย่อ) และเคราซ์ (Krause. 2001 : 

Abstract) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านการอ่านภาษา

อังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้น

  4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้

วิธีสอนแบบ SQ4R สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 โดยภาพนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ( χ =4.57)

ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 3 มีภาพประกอบเหมาะสม ข้อ 9 ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

และข้อ 20 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด ( χ = 4.88) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

แบบฝกึทกัษะการอา่นภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจโดยใช้วธิสีอนแบบ SQ4R สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 ใชภ้าพ

ประกอบที่สวยงาม มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง มีการลําดับเนื้อหาและแบบฝึกหัดที่เหมาะสม ประกอบ

กบัเทคนคิวธิกีารอา่นทีม่ปีระสทิธภิาพ ชว่ยใหน้กัเรยีนอา่นอยา่งมข้ัีนตอน นกัเรยีนไดส้าํรวจใจความสาํคญัของเรือ่งทีอ่า่น 

สง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งในเนือ้หา สามารถจับใจความสําคญัของเรือ่ง ทีอ่า่นไดซ้ึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

จริาพร หนูลาย (2550 : บทคดัยอ่) ทีไ่ดศ้กึษาความพงึพอใจของการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้วธิสีอนแบบ SQ4R พบวา่

นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

 1.ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

  1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอน

แบบ SQ4R สาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ครผููส้อนสามารถใชแ้บบฝกึทักษะ นอกเวลาเรยีนปกตไิดต้ามความสนใจ

ของนักเรียน โดยเน้นให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

  1.2 ในการแบง่กลุม่นกัเรยีน ไมค่วรจดักลุม่นกัเรยีนเกินกลุม่ละ 4 คน ครผููส้อน ตอ้งคอยกระตุน้ใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่ม

มีความรับผิดชอบต่อสมาชิกในกลุ่ม และมีจิตสาธารณะ  
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  1.3 แผนการจดัการเรียนรูป้ระกอบการจดัการเรยีนรูด้้วยแบบฝกึทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจโดย

ใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูผู้สอนสามารถนําไปใช้พร้อมแบบฝึกทักษะและควรปรับให้

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

 2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรพัฒนาแบบฝกึทักษะการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใชว้ธิสีอนแบบ SQ4R ในรายวชิาอืน่ๆ เพือ่

ให้นักเรียนมีความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

  2.2 ควรมีการเปรียบเทียบความคงทนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 

  2.3 ควรมกีารวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความ

เข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อหรือรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ
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