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บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ1)	 เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 2)	 เปรียบเทียบ 

ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ	

SQ4R	กบัเกณฑ์ร้อยละ	60	3)	ศกึษาความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	ของนกัเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั	 คือ	 นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โรงเรียน 

วานิชวิทยา	 อ�าเภอบวัใหญ่	 จงัหวดันครราชสีมา	 สงักดัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน	ภาคเรียนท่ี	 2	 ปีการศกึษา	2560	จ�านวน	1	 ห้องเรียน	จ�านวนนกัเรียน	35	คน	ซึง่ได้มาจาก 

วิธีการสุม่แบบกลุม่จากทัง้หมด	3	ห้องเรียน	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	คือแผนการจดัการเรียนรู้ภาษา

องักฤษแบบ	SQ4R	จ�านวน	8	 แผน	แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ	จ�านวน	 

30	ข้อ	และแบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	จ�านวน	20	ข้อ	สถิตท่ีิใช้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	คา่ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบคา่ที
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	 ผลการวิจยัพบวา่

	 1.		ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ	 ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โดยจดั 

การเรียนรู้แบบ	SQ4R	หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	.01

	 2.		ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	หลงัการจดั 

การเรียนรู้แบบ	SQ4R	สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ	60	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01

	 3.		ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 

อยูใ่นระดบัมาก

ค�าส�าคัญ: การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R,	การอา่นภาษาองักฤษ

ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	were	to:	1)	comparethe	English	reading	comprehension	

ability	of	grade	6	students	before	and	afterusing	SQ4R	learning	management;		2)	compare	the 

English	 reading	 comprehension	 ability	 of	 grade	 6	 students	 after	 using	SQ4R	 learning	 

management	with	 the	set	criterion	of	60	percent;	and	3)	 study	 the	students’	 satisfaction	

toward	SQ4R	learning	management.	The	sample	consisted	of	35	grade	6	students	in	the	

2nd	semester	of	academic	year	2017	of	Wanitwittaya	School	 in	Bua	Yai	District,	Nakhon	 

Ratchasima	Province,	under	the	Office	of	the	Private	Education	Commission.	The	sample	

was	derived	by	using	cluster	random	sampling	from	3	classrooms.	The	research	instruments	

were8	lesson	plans	of	SQ4R	learning	management,	a	30-item	achievement	test	of	English	

reading	comprehension,	and	a	20-item	questionnaire	about	students’	satisfaction	 toward	

SQ4R	 learning	management.	 The	collected	data	were	analyzed	with	percentage,	mean,	

standard	deviation,	and	dependent	t-test.

 The results of the study were as follows:

	 1.		The	English	reading	comprehension	ability	of	grade	6	students	after	using	SQ4R	

learning	management	were	statistically	significantly	higher	than	that	of	before	at	the	.01	level.

	 2.		The	English	reading	comprehension	ability	of	grade	6	students	after	using	SQ4R	

learning	management	were	statistically	significantly	higher	than	the	set	criterion	of	60	percent	

at	the	.01	level.	

	 3.		The	students’	satisfaction	toward	SQ4R	learning	management	grade	6	students	

was	at	a	high	level.

Keywords:	SQ4R	learning	management,	English	reading	
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บทน�า
	 ในศตวรรษท่ี	 21	การเรียนรู้ภาษาองักฤษมีความส�าคญัและจ�าเป็นอยา่งย่ิงในชีวิตประจ�าวนั	

เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการตดิตอ่สื่อสาร	การศกึษา	การแสวงหาความรู้	การประกอบอาชีพ	

การสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสยัทศัน์ของชมุชนโลก	และตระหนกัถงึความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสงัคมโลก	 น�ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง	 ๆ	 

ชว่ยพฒันาผู้ เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนดีขึน้	เรียนรู้และเข้าใจความแตกตา่งของภาษาและ

วฒันธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	การคิด	สงัคม	 เศรษฐกิจ	การเมือง	การปกครอง	 มีเจตคติท่ีดี 

ตอ่การใช้ภาษาองักฤษและใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารได้	 รวมทัง้เข้าถงึองค์ความรู้ตา่ง	ๆ	 ได้งา่ย

และกว้างขึน้	และมีวิสยัทศัน์ในการด�าเนินชีวิต	(กระทรวงศกึษาธิการ,	2551:	1)	

	 การจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษในทุกระดบัชัน้	 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	โดยกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ	มุง่หวงัให้นกัเรียนมีเจตคติ

ท่ีดีตอ่ภาษาตา่งประเทศ	สามารถใช้ภาษาตา่งประเทศสื่อสารในสถานการณ์ตา่ง	 ๆ	 แสวงหาความรู้ 

ประกอบอาชีพ	รวมทัง้มีความรู้	ความเข้าใจเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก

ได้อย่างสร้างสรรค์	 โดยได้ก�าหนดสาระหลกัท่ีจ�าเป็นส�าหรับนกัเรียนทกุคน	 ซึ่งประกอบด้วยภาษา 

เพ่ือการสื่อสาร	ภาษาและวฒันธรรม	ภาษากบัความสมัพนัธ์กบักลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน	และภาษากบั

ความสมัพนัธ์กบัชมุชนโลกซึง่คณุภาพของนกัเรียนท่ีส�าคญัเม่ือจบการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6 

แล้วต้องมีทกัษะการฟัง	การพดู	การอา่น	และการเขียนภาษาตา่งประเทศ	(กระทรวงศกึษาธิการ,	2551:	

190-225)

	 การอ่านเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับชีวิตในทกุยคุทกุสมยั	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาษาองักฤษซึง่ถือ

เป็นภาษาต่างประเทศท่ีเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารท่ีก่อให้เกิดแนวทางการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม	่

การเมือง	การค้า	และเศรษฐกิจ	ซึง่ภาษาองักฤษได้ปรากฏในสื่อตา่ง	ๆ	ของชีวิตประจ�าวนัของคนไทย

ในยคุขา่วสารข้อมลูคนท่ีสามารถอา่นภาษาองักฤษได้ดีกวา่ยอ่มสบืค้นและพฒันาทกุด้านได้มากกวา่

นัน่หมายความวา่	การศกึษาหาความรู้เพ่ือประกอบอาชีพในอนาคตยอ่มมีแนวโน้มท่ีดีกวา่	โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษตัง้แต่วยัเยาว์	 จึงถือได้ว่าวิชาภาษาองักฤษเป็นวิชา

ท่ีต้องพฒันาทกัษะการอ่านควบคูก่บัการด�าเนินชีวิตจงึท�าให้การเรียนรู้และด�าเนินชีวิตประสบความ

ส�าเร็จสงูสดุ	 (บณัฑิต	ฉตัรวิโรจน์,	2549:	1)	คนท่ีอา่นหนงัสือเป็นยอ่มจะมีหลกัการหรือแนวทางท่ีจะ

น�าไปสูค่วามส�าเร็จได้มากกวา่	เหตผุลงา่ย	ๆ	ก็คือสามารถอา่นข้อความตา่ง	ๆ	ได้รวดเร็วตีความหรือ

เข้าใจสิ่งท่ีอ่านมาแล้วได้อย่างถกูต้อง	 จดจ�าเร่ืองราวต่าง	 ๆ	 ท่ีอ่านมาแล้วได้ทัง้หมดหรือเกือบหมด	 

เม่ือถงึคราวจ�าเป็นก็สามารถสือ่สารสิง่เหลา่นีใ้ห้เป็นท่ีเข้าใจได้	นอกจากนีบ้คุคลดงักลา่วยงัอาจจะเป็น

เสมือนแหลง่ความรู้และประสบการณ์ตา่ง	ๆ 	ท่ีนา่สนใจอีกด้วย	(สมทุร	เซน็เชาวนิช,	2551:	3)	นอกจากนี ้

การอ่านเป็นกญุแจส�าคญัในการสื่อสาร	 การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเป็นทกัษะท่ีช่วยในการพฒันา 
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การเรียนภาษาไปสูท่กัษะอ่ืน	เชน่	การฟัง	การพดู	และการเขียนกลา่วได้วา่การอา่นเป็นทกัษะพืน้ฐาน 

ท่ีส�าคญัย่ิงในการเรียนรู้วิชาตา่ง	ๆ 	(บญัชา	อึง๋สกลุ,	2545:	70)	การอา่นเป็นทกัษะพืน้ฐานในการพฒันา

ความรู้ความคิด	 ด้านการวิเคราะห์	 สงัเคราะห์และการประเมินคณุค่าในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ 

ผู้ เรียน	 ซึง่สามารถน�าไปสู่การพฒันาความรู้ในศาสตร์ต่าง	 ๆ	ควบคู่กบัการพฒันาความสามารถใน 

การใช้ภาษาองักฤษอีกด้วย	(Grabe	&	Stoller,	2001:	187)	

	 ถงึแม้วา่ทกัษะอา่นจะเป็นทกัษะท่ีส�าคญัและสามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวนัได้มากกวา่

ทกัษะอ่ืน	ๆ 	แตพ่บวา่นกัเรียนยงัมีปัญหาด้านการอา่นภาษาองักฤษ	คือ	อา่นแล้วไมเ่ข้าใจ	ทัง้นีอ้าจจะ 

เน่ืองมาจากไม่เข้าใจความหมายของค�าศพัท์ท่ีมีอยู่ในข้อความท่ีอ่านได้	 จึงท�าให้เกิดความรู้สึกว่า 

การอา่นเป็นเร่ืองยากล�าบาก	นา่เบ่ือหนา่ย	และย่ิงไปกวา่นัน้ยงัท�าให้เกิดความหวัน่ไหวไมมี่ความเช่ือมัน่ 

ในตวัเอง	ฉะนัน้ในการอา่นภาษาองักฤษ	การรู้ค�าศพัท์จงึเป็นสิง่ท่ีจ�าเป็นจะมองข้ามไปไมไ่ด้เป็นอนัขาด 

แม้ว่าจะสามารถใช้ทักษะหรือเทคนิคอ่ืน	 ๆ	 เพ่ือการอ่านได้ดีเพียงใดก็ตาม	 แต่ถ้าหากไม่ทราบ 

ความหมายของค�าในข้อความท่ีก�าลงัอา่นก็คงไมเ่ข้าใจสิง่ท่ีอา่นนัน้ได้ตลอดหรือถกูต้อง	แตก่ลบัท�าให้

เสียเวลาและไมไ่ด้ประโยชน์อะไรจากการอา่นนัน้	ๆ	เลย	(สมทุร	เซน็เชาวนิช,	2551:	15)	ซึง่สอดคล้อง

กบัผลงานวิจยัของจิราพร	หนลูาย	 (2550:	 3)	 ท่ีศกึษาพบวา่ทกัษะการอา่นมีผลคะแนนเฉลี่ยต�่ากวา่

ทกัษะการฟัง	พดู	และเขียน	สาเหตท่ีุนกัเรียนมีคะแนนต�่า	เพราะนกัเรียนอา่นค�าศพัท์ไมอ่อก	ไมเ่ข้าใจ

ประโยคและไมส่ามารถตีความประโยคได้	

	 จากการสังเกตนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ของโรงเรียนวานิชวิทยา	 ได้ข้อมูล 

เก่ียวกบัปัญหาการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียน	พบวา่	นกัเรียนบางกลุม่มีทศันคตท่ีิไมดี่ตอ่การอา่น	

เบ่ือหนา่ยการอา่น	การอา่นภาษาองักฤษไมไ่ด้เกิดจากความอยากอา่น	แตต้่องอา่นเพ่ือให้ท�าข้อสอบได้	

สว่นนกัเรียนบางกลุม่อา่นหนงัสอืภาษาองักฤษไมอ่อก	ไมรู้่ความหมายของค�าศพัท์	จงึท�าให้เกิดปัญหา

ท่ีตามมาคือไมส่ามารถเข้าใจในเร่ืองท่ีอา่นได้	ทัง้นีก้ารสอนอา่นภาษาองักฤษของโรงเรียนวานิชวิทยา	

ครูจะเน้นการสอนแบบแปลค�าศพัท์และแปลประโยค	จงึท�าให้เกิดปัญหาดงักลา่ว

	 จากปัญหาท่ีเกิดขึน้กบันกัเรียนจะเห็นได้ว่าต้องมีการปรับปรุงในการจดัการเรียนรู้การสอน

ภาษาองักฤษ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลวิธีท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ 

มากขึน้	อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาทกัษะอ่ืน	ๆ 	ได้แก่	การฟัง	การพดู	และการเขียน	ตลอดจนการน�าภาษา

องักฤษไปใช้ในชีวิตประจ�าวนัและการประกอบอาชีพอยา่งมีประสทิธิภาพ	 โดยการจดัการเรียนรู้ท่ีจะ

ชว่ยพฒันาด้านการอา่นภาษาองักฤษ	คือ	การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	(Survey,	Question,	Read,	

Record,	Recite,	and	Reflect)	ของ	Robinson	(1970)	ซึง่พฒันามาจากการสอนแบบSQ3R	(Survey,	

Question,	Read,	Recite	 and	Review)	SQ4R	นัน้เพ่ิมขัน้จดบนัทกึ	 (record)	หลงัจากนกัเรียนได้

อา่นบทอา่นและเปลี่ยนขัน้ทบทวน	(review)	เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนได้วิเคราะห์บทอา่น	(reflect)	การจดั 

การเรียนรู้แบบ	SQ4R	นัน้จะช่วยสร้างนิสยัในการอ่านท่ีดีและมีประสิทธิภาพ	นอกจากนัน้ผู้ เรียน 
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จะยงัได้รับประโยชน์ดงันี	้ คือ	 เรียนรู้ท่ีจะจบัใจความส�าคญัอย่างรวดเร็ว	 เข้าใจเนือ้หาท่ีมีความยาก

ได้ง่ายขึน้	 ผู้ เรียนจดจ�าเร่ืองท่ีอา่นได้นาน	ช่วยให้รู้จกัการคาดเดาค�าถามท่ีจะพบในแบบทดสอบและ 

ไมจ่�าเป็นต้องกลบัไปทบทวนต�าราอีกครัง้	

	 เม่ือพิจารณาจากกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	จะเห็นได้ว่าเป็นการจดัการเรียนรู้ 

ท่ีเพ่ิมความสามารถด้านการอ่าน	 ช่วยสร้างนิสยัการอ่านท่ีดีและมีประสิทธิภาพ	นกัเรียนได้เรียนรู้ 

การจบัใจความส�าคญัอย่างรวดเร็ว	 เข้าใจเนือ้หาท่ีมีความยากได้ง่ายขึน้	 นกัเรียนจดจ�าเร่ืองท่ีอ่าน 

ได้นาน	ชว่ยให้รู้จกัการตัง้ค�าถามและการคาดเดาค�าตอบท่ีพบในบทอา่น	นอกจากนีย้งัชว่ยให้อา่นได้

เร็วขึน้	ดงัจะเหน็ได้จากงานวิจยัของจิราพร	หนลูาย	(2550:	83)	 ท่ีศกึษากบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี	 6	 พบว่าความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนหลงัได้รับการสอนแบบ	SQ4R	 

สงูกวา่ก่อนได้รับการสอน	ซึง่สอดคล้องกบัของสายชล	 ป่ินทรายมลู	 (2555:90)	 ท่ีได้ศกึษาวิจยัเร่ือง

การพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยวิธีสอนอ่านแบบ	 SQ4R	 เพ่ือสร้างเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ	 

ส�าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	 3	พบวา่	คะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอา่นภาษา

องักฤษหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05

	 จากการศกึษาขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว 

ข้างต้นพบวา่	การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีจะท�าให้นกัเรียนได้พฒันาทกัษะ 

การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ	 ท�าให้นักเรียนสามารถอ่านจับประเด็นส�าคัญอย่างมีจุดมุ่งหมาย 

จนท�าให้มีความเข้าใจในเร่ืองท่ีอ่านได้ในท่ีสดุ	 นอกจากนีย้งัเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ียึดนกัเรียนเป็น

ส�าคญั	 เพราะชว่ยกระตุ้นพฒันานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในการอา่นมากขึน้	 ซึง่จะ

น�าไปสูก่ารพฒันาทกัษะอ่ืน	ๆ	ได้	เชน่	การฟัง	การพดู	การเขียน	และยงัชว่ยพฒันาพฤติกรรมการอา่น

อยา่งเป็นระบบ	ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะน�าการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	มาใช้ในการสอนอา่น

ภาษาองักฤษให้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	โรงเรียนวานิชวิทยา	จงัหวดันครราชสมีา	เพ่ือพฒันา

ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษให้มีประสทิธิภาพสงูขึน้

วัตถุประสงค์ 
	 1.		เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี	6	ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R

	 2.		เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี	6	หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	กบัเกณฑ์ร้อยละ	60

	 3.		เพ่ือศกึษาความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี	6
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สมมตฐิานของการวจิยั 
	 1.		ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ	 ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 หลัง 

การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	สงูกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้

	 2.		ค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ	 ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6 

หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ	60

	 3.		นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 

อยูใ่นระดบัมาก

กรอบแนวคดิในการวจิยั
	 ในการวิจยัครัง้นี	้ ผู้ วิจยัได้ศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษท่ีจะช่วยพฒันา

ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ	 คือ	 การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 (Survey,	Question,	

Read,	Record,	Recite	 and	Reflect)	 ของ	Robinson	 (1970)	นัน้จะช่วยสร้างนิสยัในการอา่นท่ีดี 

และมีประสิทธิภาพ	นอกจากนัน้ผู้ เรียนจะยงัได้รับประโยชน์ดงันี	้ คือ	 เรียนรู้ท่ีจะจบัใจความส�าคญั 

อย่างรวดเร็ว	 เข้าใจเนือ้หาท่ีมีความยากได้ง่ายขึน้	 ผู้ เรียนจดจ�าเร่ืองท่ีอ่านได้นาน	 ช่วยให้รู้จัก 

การคาดเดาค�าถามท่ีจะพบในแบบทดสอบและไมจ่�าเป็นต้องกลบัไปทบทวนต�าราอีกครัง้	

	 จากแนวคิดดังกล่าว	 ผู้ วิจัยได้สังเคราะห์เพ่ือน�ามาจัดท�ากรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง 

การศกึษาผลการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	ตอ่ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ	ของนกัเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ในโรงเรียนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 จงัหวดั

นครราชสีมา	โดยมีกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงัภาพท่ี	1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั
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  วธีิด�าเนินการ
	 ผู้วิจยัได้ด�าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน	ดงันี ้

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

	 	 1.1		ประชากร

	 	 	 	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั	 คือ	 นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โรงเรียนวานิชวิทยา	 

อ�าเภอบวัใหญ่	จงัหวดันครราชสีมา	ภาคเรียนท่ี	2	 ปีการศกึษา	2560	 ท่ีเรียนตามหลกัสตูรแกนกลาง 

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 จังหวัดนครราชสีมา	 ภาคเรียนท่ี	 2	 ปีการศึกษา	 2560	 สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน	

	 	 1.2		กลุม่ตวัอยา่ง

	 	 	 	 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั	คือ	นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6/3	โรงเรียนวานิชวิทยา	

อ�าเภอบวัใหญ่	จงัหวดันครราชสมีา	ภาคเรียนท่ี	2	ปีการศกึษา	2560	จ�านวน	1	ห้องเรียน	จ�านวนนกัเรียน	

35	คน	ซึง่ได้มาจากวิธีการสุม่แบบกลุม่	(cluster	random	sampling)	จากทัง้หมด	3	ห้องเรียน

 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

	 	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย

	 	 2.1		แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบ	SQ4R	ส�าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 

ปีท่ี	6	จ�านวน	8	แผน	ใช้เวลาสอนแผนละ	2	ชัว่โมง	รวม	16	ชัว่โมง

	 	 	 	 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้นัน้	 ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามล�าดบัขัน้ตอนของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 จากนัน้น�าแผน 

การจดัการเรียนรู้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์	 เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและปรับปรุงแก้ไข 

ตามค�าแนะน�าแล้วจงึน�าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ	จ�านวน	5	ทา่น	

เพ่ือตรวจสอบคณุภาพและความเหมาะสมของแผน	โดยใช้แบบมาตราสว่นประมาณ	(rating	scale)	 

มี	5	ระดบั	คือ	มากท่ีสดุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยท่ีสดุ	น�าคะแนนผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 

ท่ีผู้เช่ียวชาญประเมินแล้ว	มาวิเคราะห์หาคา่เฉลีย่เพ่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์คณุภาพและความเหมาะสม	

โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดบัคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้	ซึง่ก�าหนดคา่ไว้	5	ระดบั	ดงันี	้(บญุชม 

ศรีสะอาด,	2553:	82-83)	

	 4.51	-	5.00		 	 หมายถงึ		 มีคณุภาพและความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ	

	 3.51	-	4.50		 	 หมายถงึ		 มีคณุภาพและความเหมาะสมในระดบัมาก	

	 2.51	-	3.50		 	 หมายถงึ		 มีคณุภาพและความเหมาะสมในระดบัปานกลาง	

	 1.51	-	2.50		 	 	หมายถงึ		 	มีคณุภาพและความเหมาะสมในระดบัน้อย	

	 1.00	-	1.50		 	 หมายถงึ		 มีคณุภาพและความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ
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	 	 	 	 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคา่เฉลี่ยตัง้แต่	 3.51	ขึน้ไป	 ถือได้วา่มีระดบั

คณุภาพและความเหมาะสมสามารถน�าไปใช้ได้ซึง่ปรากฏผลว่า	 แผนการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 

มีคา่เฉลี่ยรายแผนระหวา่ง	4.56	-	4.61	มีคณุภาพและความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ	หลงัจากนัน้ 

น�าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว	 จ�านวน	 2	 แผน	 ไปทดลองใช้	 (try	 -	 out)	 กบันกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6/2	โรงเรียนวานิชวิทยา	ภาคเรียนท่ี	2	ปีการศกึษา	2560	จ�านวน	20	คน	ท่ีไมใ่ช่

กลุม่ตวัอยา่งเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา	 เวลา	และวิธีด�าเนินการจดัการเรียนรู้	 แล้วจงึ 

น�าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีทดลองใช้แล้ว	มาปรับปรุงแก้ไขเร่ือง	จดุประสงค์การเรียนรู้	เนือ้หา	และเวลา	

แล้วจดัท�าเป็นฉบบัสมบรูณ์	เพ่ือน�าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งจริง

	 	 2.2		แบบทดสอบความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษส�าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี	6

	 	 	 	 แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารท่ี

เก่ียวข้อง	และสร้างแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ	4	ตวัเลือก	จ�านวน	40	ข้อ	แล้วน�าเสนออาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบลกัษณะการใช้ค�าถาม	ตวัเลือก	ความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การ

เรียนรู้ความถกูต้องทางภาษาของการสร้างแบบทดสอบ	 ซึง่ผู้ วิจยัได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วน�าแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจ�านวน	 

5	ทา่น	 เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา	 และหาคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งแบบทดสอบ 

กบัจดุประสงค์การเรียนรู้	 (Index	 of	 Item	Objective	Congruence:	 IOC)	น�าผลคะแนนท่ีได้จาก 

ผู้ เช่ียวชาญมาค�านวณหาค่าดชันีความสอดคล้องซึง่ต้องมีค่าตัง้แต	่ 0.50-1.00	 จึงถือว่ามีค่าความ 

เท่ียงตรงใช้ได้เหมาะสมท่ีจะน�าไปใช้ในงานวิจยัได้	 (ชวลิต	 ชูก�าแพง,	 2551:	 99)	 ซึ่งแบบทดสอบ 

ท่ีผู้ วิจยัได้สร้างขึน้มีคา่ความสอดคล้องอยูท่ี่	1.00	ทกุข้อ	จากนัน้น�าแบบทดสอบไปทดลองใช้กบันกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	1	โรงเรียนวานิชวิทยา	จ�านวน	34	คน	ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่งและได้

เรียนเนือ้หาดงักลา่วมาแล้วน�าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาคา่ความยากงา่ย	 (difficulty	หรือคา่	p) 

และคา่อ�านาจจ�าแนก	 (discrimination	หรือคา่	 r)	 ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ	 โดยแบบทดสอบท่ีดี

ควรมีคา่ความยากงา่ยระหวา่ง	0.20-0.80	และมีคา่อ�านาจจ�าแนกระหวา่ง	0.20-1.00	 (ล้วน	สายยศ 

และองัคณา	 สายยศ,	 2543:	 299)	 ซึ่งผู้ วิจยัได้คดัเลือกแบบทดสอบจ�านวน	 30	 ข้อ	 จาก	 40	 ข้อ 

โดยแบบทดสอบท่ีคดัเลอืกมีความยากงา่ยอยูร่ะหวา่ง	0.41-0.71	และแบบทดสอบท่ีมีคา่อ�านาจ	จ�าแนก 

อยูร่ะหวา่ง	0.29-0.71	น�าแบบทดสอบความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษท่ีคดัเลือกไว้	จ�านวน	

30	ข้อ	ไปหาคา่ความเช่ือมัน่	(reliability)	KR-20	ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั	โดยก�าหนดคา่ความเช่ือมัน่

ของแบบทดสอบต้องไมต่�่ากวา่	0.75	 (พิสณ	ุฟองศรี,	2549:	174-175)	ผลปรากฏวา่คา่ความเช่ือมัน่ 

ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเทา่กบั	0.89	แล้วจงึน�าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั
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	 	 2.3	 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	ส�าหรับนกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่	(rating	scale)	แบง่ระดบัความพงึพอใจเป็น	

5	ระดบั	คือ	มากท่ีสดุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยท่ีสดุ	ประกอบด้วยข้อค�าถาม	4	ด้าน	คือ	ด้านเนือ้หา	

ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้	ด้านสื่อการเรียนรู้	และด้านการวดัผลและประเมินผล	

	 	 	 	 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ผู้ วิจัย 

เร่ิมจากการศกึษาวิธีการสร้างค�าถามและเอกสารตา่ง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	จากนัน้ก�าหนดโครงสร้างค�าถาม	

เพ่ือสร้างแบบสอบถามแล้วจงึน�าเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์	 เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง 

ซึ่งผู้ วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วน�า

แบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ	จ�านวน	5	ทา่น	เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง	และหาคา่ดชันี

ความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence:	IOC)	แล้วน�าผลคะแนนท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญ 

มาค�านวณหาคา่ดชันีความสอดคล้องซึง่ต้องมีคา่ตัง้แต่	 0.50-1.00	จงึถือวา่มีคา่ความเท่ียงตรงใช้ได้

เหมาะสมท่ีจะน�าไปใช้ในงานวิจยัได้	 (ชวลติ	 ชกู�าแพง,	 2551:	 99)	 ซึง่ผู้วิจยัได้คดัเลือกแบบสอบถาม 

จ�านวน		20	ข้อ	จาก	30	ข้อ	โดยคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีคา่ความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง	0.80-1.00	 

จากนัน้จดัท�าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	ฉบบัสมบรูณ์ท่ีผ่าน 

การตรวจสอบคุณภาพแล้ว	 ไปใช้ในการทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไปซึ่งเกณฑ์ 

การประเมินคา่ความพงึพอใจ	ซึง่ก�าหนดไว้	5	ระดบั	ดงันี ้

	 	 4.51	-	5.00		 	 	 หมายถงึ		 	 มีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ	

	 	 3.51	-	4.50		 	 	 หมายถงึ		 	 มีความพงึพอใจในระดบัมาก	

	 	 2.51	-	3.50		 	 	 หมายถงึ		 	 มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง	

	 	 1.51	-	2.50		 	 	 	หมายถงึ		 	 มีความพงึพอใจในระดบัน้อย	

	 	 1.00	-	1.50		 	 	 หมายถงึ		 	 มีความพงึพอใจในระดบัน้อยท่ีสดุ

 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

	 	 3.1	 แบบแผนการทดลอง		

	 	 	 	 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบวิจยัเชิงทดลอง	 (experimental	 design)	 จากกลุม่ตวัอย่าง	 

1	กลุม่	วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง	ซึง่ผู้ วิจยัได้ด�าเนินการทดลองแบบ	One	Group	Pretest-Posttest	

Design	(ล้วน	สายยศ	และ	องัคณา	สายยศ,	2543:	249)	ดงัตารางท่ี1

ตารางที่ 1	แผนแบบการทดลอง	

9 
 

 

การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R ผู้วิจยัเร่ิมจาก
การศึกษาวิธีการสร้างคําถามและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้กําหนดโครงสร้างคําถาม เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามแล้วจึงนําเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องซึ่งผู้ วิจัยได้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วนําแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้ว
เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง และหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) แล้วนําผลคะแนนท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญมาคํานวณหาค่าดชันีความ
สอดคล้องซึ่งต้องมีค่าตัง้แต่ 0.50-1.00จึงถือว่ามีค่าความเท่ียงตรงใช้ได้เหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในงานวิจยั
ได้ (ชวลิต ชกํูาแพง, 2551: 99) ซึง่ผู้วิจยัได้คดัเลือกแบบสอบถามจํานวน 20 ข้อ จาก 30 ข้อ โดยคดัเลือก
แบบสอบถามท่ีมีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จากนัน้จดัทําแบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมี
ตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ SQ4Rฉบบัสมบรูณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพแล้ว ไปใช้ในการทดลองจริงกบั
กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัตอ่ไปซึง่เกณฑ์การประเมินคา่ความพงึพอใจ ซึง่กําหนดไว้ 5 ระดบั ดงันี ้

 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ      
 3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบัมาก      
 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง     
 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบัน้อย     
 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
3.1แบบแผนการทดลอง   

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบวิจยัเชิงทดลอง (experimental design)  จากกลุ่มตวัอย่าง1 กลุ่ม 
วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง ซึง่ผู้วิจยัได้ดําเนินการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design 
(ล้วน  สายยศ และ องัคณา  สายยศ, 2543: 249) ดงัตารางท่ี1 

ตารางที่1แผนแบบการทดลอง  

 
ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแผนแบบการทดลอง   
T1  หมายถึง  การทดสอบก่อนการทดลอง  
X  หมายถึง  การทดลองโดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R 
T2  หมายถึง  การทดสอบหลงัการทดลอง  

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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	 สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแผนแบบการทดลอง	

	 	 T1		 	 หมายถงึ		 	 การทดสอบก่อนการทดลอง	

	 	 X		 	 	 หมายถงึ		 	 การทดลองโดยการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R

	 	 T2		 	 หมายถงึ		 	 การทดสอบหลงัการทดลอง	

 4.  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล

	 	 ผู้วิจยัด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู	ซึง่มีรายละเอียด	ดงันี	้

	 	 4.1	 เปรียบเทียบความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี	 6	 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ก่อนและหลงัเรียนการจดัการเรียนรู้	 โดยใช้	 t-test	 แบบ	 

Dependent	Samples

	 	 4.2	 เปรียบเทียบความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี	6	หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	กบัเกณฑ์ร้อยละ	60	โดยใช้	t-test	แบบ	One	Sample	

	 	 4.3	 ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ของนกัเรียนชัน้ประถม 

ศกึษาปีท่ี	6	โดยใช้คา่เฉลี่ย	(				)	คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

ผลการวจิยั
	 ตอนท่ี	 1	 วิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ	ของนกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6ก่อนและหลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	

ตารางที่ 2	ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ	 ของนักเรียน 

	 	 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	ก่อนและหลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	

	 จากตารางท่ี	2	พบวา่	ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี	 6	 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากบั	14.51	และมีคะแนนเฉลี่ย 

หลงัเรียนเท่ากบั	 22.54	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียน	พบว่า	 ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษหลงัเรียนสงูกวา่คา่เฉลีย่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั	.01
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ผู้วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้  
4.1เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4Rก่อนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ t-test แบบ 
DependentSamples 

4.2เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4Rกบัเกณฑ์ร้อยละ 60โดยใช้ t-test แบบ OneSample  

4.3ศกึษาความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6
โดยใช้คา่เฉลี่ย ( ) คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 
ผลการวจิัย 

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6ก่อนและหลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R   

 

ตารางที่2 ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ  ของนกัเรียน 
 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6ก่อนและหลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R   
 
การทดสอบ n คะแนนเตม็ Χ S.D. D D t p 

ก่อนเรียน 35 30 14.51 4.00 
8.03 2.99 2.69** .000 

หลงัเรียน 35 30 22.54 3.27 
**มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6
โดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากบั 14.51และมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนเท่ากบั 
22.54ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียน พบว่า คา่เฉลี่ยของคะแนนความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาองักฤษหลงัเรียนสงูกวา่คา่เฉลี่ยก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 ตอนท่ี 2วิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 
 
ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ  ของนกัเรียน 

D DS
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	 ตอนท่ี	 2	 วิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ	ของนกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	กบัเกณฑ์ร้อยละ	60

ตารางที่ 3	ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ	 ของนักเรียน 

	 	 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	หลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	กบัเกณฑ์ร้อยละ	60

	 จากตารางท่ี	3	พบวา่	ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี	 6	 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั	 22.54	และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง

เกณฑ์กับคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนของนักเรียน	พบว่า	 คะแนน 

ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6	 สงูกว่าเกณฑ์ 

ร้อยละ	60	(18	คะแนน)	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01

	 ตอนท่ี	3	วิเคราะห์ความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	ของนกัเรียนชัน้ประถม

ศกึษาปีท่ี	6

ตารางที่ 4	 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 

	 	 ปีท่ี	6
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 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  หลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R  กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 
 

การทดสอบ N 
คะแนน
เตม็ 

Χ  S.D. 
เกณฑ์

พจิารณา t p 

หลงัเรียน 35 30 22.54 3.27 18 8.23** .000 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6
โดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 22.54และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กบั
คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนของนกัเรียน พบว่า คะแนนความสามารถด้าน
การอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 (18 คะแนน) 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 6 
 
ตารางที่4 ระดบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
 ในภาพรวม 
 

รายการประเมนิ Χ S.D. ระดับ 

1. ด้านเนือ้หา 4.35 0.20 มาก 
2. ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.42 0.32 มาก 
3. ด้านส่ือการเรียนรู้ 4.20 0.33 มาก 
4. ด้านการวดัผลและประเมินผล 4.32 0.36 มาก 

รวม 4.32 0.15 มาก 
 
 จากตารางท่ี4พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทัง้ 4 ด้าน โดยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ลําดบัสงูท่ีสดุคือเท่ากบั 4.42รองลงมาคือด้านเนือ้หา มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.35 ด้านการวดัผลและประเมินผล 
มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.32และด้านส่ือการเรียนรู้มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั  4.20ตามลําดบั 

11 
 

 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  หลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R  กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 
 

การทดสอบ N 
คะแนน
เตม็ 

Χ  S.D. 
เกณฑ์

พจิารณา t p 

หลงัเรียน 35 30 22.54 3.27 18 8.23** .000 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6
โดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 22.54และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กบั
คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนของนกัเรียน พบว่า คะแนนความสามารถด้าน
การอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 (18 คะแนน) 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 6 
 
ตารางที่4 ระดบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
 ในภาพรวม 
 

รายการประเมนิ Χ S.D. ระดับ 

1. ด้านเนือ้หา 4.35 0.20 มาก 
2. ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.42 0.32 มาก 
3. ด้านส่ือการเรียนรู้ 4.20 0.33 มาก 
4. ด้านการวดัผลและประเมินผล 4.32 0.36 มาก 

รวม 4.32 0.15 มาก 
 
 จากตารางท่ี4พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทัง้ 4 ด้าน โดยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ลําดบัสงูท่ีสดุคือเท่ากบั 4.42รองลงมาคือด้านเนือ้หา มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.35 ด้านการวดัผลและประเมินผล 
มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.32และด้านส่ือการเรียนรู้มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั  4.20ตามลําดบั 
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	 จากตารางท่ี	 4	 พบว่า	 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ของนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.32	 เม่ือพิจารณา 

รายด้าน	พบวา่	นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทัง้	4	ด้าน	โดยด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้	 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสูงท่ีสุดคือเท่ากับ	 4.42	 รองลงมาคือด้านเนือ้หา	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.35	 

ด้านการวดัผลและประเมินผล	 มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั	 4.32	 และด้านสื่อการเรียนรู้มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั	 4.20	

ตามล�าดบั

อภปิรายผล
	 จากผลการวิจัยเร่ือง	 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ต่อความสามารถด้าน 

การอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6	 ในโรงเรียนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 

สง่เสริมการศกึษาเอกชน	จงัหวดันครราชสีมา	สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

	 1.	 ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โดยจัด 

การเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ท่ีระดับ	 .01	 และความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 

หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 60	 อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	 

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตัง้ไว้	 ทัง้นีเ้น่ืองจากการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 เป็น 

การจดัการเรียนรู้ท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ท่ีจะจบัใจความส�าคญัได้เร็ว	เข้าใจเนือ้หาท่ีมีความยาก 

ได้งา่ยขึน้	ผู้ เรียนจดจ�าเร่ืองท่ีอา่นได้นาน	ชว่ยให้รู้จกัการคาดเดาค�าถามท่ีจะพบในแบบทดสอบ	และ 

ไม่จ�าเป็นต้องกลบัไปทบทวนอีกครัง้	 เพราะสรุปใจความส�าคญัทุกอย่างไว้แล้วจากการจดบนัทึก	

นอกจากนีแ้ล้วยงัชว่ยให้อา่นได้เร็วย่ิงขึน้	โดยไมต้่องใช้เวลานานเม่ือมีการฝึกฝนอยา่งสม�่าเสมอ	

	 การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 เป็นการจดัการเรียนรู้ไปทีละขัน้ตอน	 โดยเร่ิมจากครูผู้สอน 

ต้องเตรียมความพร้อม	 จัดกลุ่มผู้ เรียนโดยคละความสามารถ	 กลุ่มละ	 4-5	 คน	 พร้อมทัง้ชีแ้จง 

จุดประสงค์การเรียนรู้	 และชีแ้จงการจดัการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 และจดัการเรียนรู้ทีละขัน้ตอนดงันี	้ 

1)	 ขัน้น�าสูบ่ทเรียน	 มีการกระตุ้นความสนใจของนกัเรียนเพ่ือเช่ือมโยงเข้าสูเ่ร่ืองท่ีจะอา่น	2)	 ขัน้สอน	 

ให้นักเรียนส�ารวจ	 (survey)	 บทอ่านและอ่านเนือ้เร่ืองอย่างคร่าว	 ๆ	 ตัง้ค�าถาม	 (question)	 

จากการส�ารวจบทอ่าน	แล้วให้นกัเรียนอ่านบทอ่านอย่างละเอียด	 (read)	 และค้นหาค�าตอบส�าหรับ 

ค�าถามท่ีตัง้ไว้	 แล้วจดบนัทึก	 (record)	 ข้อมลูต่าง	 ๆ	 ท่ีได้จากการอ่าน	 โดยบนัทึกตามความเข้าใจ 

ของตนเองพร้อมจดบนัทึกค�าตอบจากค�าถามท่ีตัง้ไว้	 จากนัน้สรุปใจความส�าคญั	 (recite)	 โดยใช้ 

ภาษาของตนเอง	 จากนัน้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัทบทวน	 วิเคราะห์	 วิจารณ์บทอ่าน	 แสดงความ

คิดเห็น	 ครูจะทบทวนค�าถามและค�าตอบท่ีได้จากบทอ่าน	 หากข้อมูลท่ีส�าคัญหายไปให้นักเรียน

กลบัไปอ่านซ�า้	 3)	 ขัน้สรุป	นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลการเรียนรู้ทัง้ด้านเนือ้เร่ืองและวิธีการอ่าน	 

ครูตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยค�าถาม	
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	 เม่ือพิจารณาจากกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	จะเห็นได้ว่าเป็นการจดัการเรียนรู้ 

ท่ีเพ่ิมความสามารถทางด้านการอา่น	ชว่ยสร้างนิสยัการอา่นท่ีดีและมีประสทิธิภาพ	นกัเรียนได้เรียนรู้ 

การจบัใจความส�าคญัอยา่งรวดเร็ว	 เข้าใจเนือ้หาท่ีมีความยากได้งา่ยขึน้	 นกัเรียนจดจ�าเร่ืองท่ีอา่นได้

นาน	 ช่วยให้รู้จกัการตัง้ค�าถามและการคาดเดาค�าตอบท่ีพบในบทอ่าน	นอกจากนีย้งัช่วยให้อ่านได้

เร็วขึน้	ดงัจะเหน็ได้จากงานวิจยัของจิราพร	หนลูาย	(2550:	83)	 ท่ีศกึษากบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี	 6	 พบว่าความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนหลงัได้รับการสอนแบบ	SQ4R 

สงูกว่าก่อนได้รับการสอน	 ซึ่งสอดคล้องกับของจุฑารัตน์	 หมวกพิกุล	 (2558)	 ท่ีได้ศึกษาวิจยัเร่ือง 

ผลการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธี	 SQ4R	 ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 5	พบว่า	นกัเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านภาษาองักฤษด้วยวิธี	 SQ4R	 

ท่ีมีตอ่ความสามารถในการอา่นเพ่ือความเข้าใจ	ผา่นเกณฑ์ร้อยละ	70	ของคะแนนเตม็

	 2.		ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 

อยู่ในระดบัมากจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 พบว่า	 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

แบบ	SQ4R	 โดยในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 คือ	ค่าเฉลี่ยเท่ากบั	 4.32	 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

การวิจัยท่ีตัง้ไว้	 ทัง้นีเ้น่ืองจากวิธีการสอนแบบ	 SQ4R	 เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมส�าหรับการเรียน 

การอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ	สามารถน�าไปใช้กบัการเรียนการอา่นภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั 

ซึ่งเป็นวิธีการท่ีช่วยกระตุ้นให้พัฒนาศกัยภาพทางการเรียนการอ่านภาษาองักฤษ	ท�าให้นักเรียน 

มีทกัษะการอา่นภาษาองักฤษท่ีดีขึน้	ชว่ยให้นกัเรียนได้อา่นรายละเอียดของบทอา่นอยา่งเป็นขัน้ตอน	

สามารถตอบค�าถามท่ีตัง้ไว้จากบทอ่าน	 และยงัช่วยให้ส�ารวจเร่ืองราวท่ีได้อ่านอย่างคร่าว	 ๆ	 ได้เป็น

อย่างดี	ท�าให้นกัเรียนจดจ�าข้อความท่ีส�าคญัในการอ่านภาษาองักฤษ	 รวมถึงเป็นการทบทวนเร่ืองท่ี

อ่านทัง้หมด	และช่วยให้นกัเรียนเข้าใจแนวคิดของเร่ืองท่ีอ่านได้อย่างชดัเจน	พร้อมทัง้ท�าให้นกัเรียน

สามารถจดจ�าเนือ้หาได้นานในการอ่านจบัใจความส�าคญัของเร่ือง	 เป็นวิธีการสอนท่ีท�าให้นกัเรียน 

ได้มีการจดจ�าเร่ืองราวเก่ียวกับการอ่านอย่างเป็นระบบ	 และท�าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธี 

การสอนแบบ	SQ4R	อยูใ่นระดบัมาก	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของจิราพร	หนลูาย	(2550:	83)	ได้ศกึษา 

เร่ืองผลการใช้วิธีสอนแบบ	SQ4R	 ท่ีมีตอ่ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจและ

ความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6	 โรงเรียนบ้านโหละหาร	

จงัหวดัพทัลงุ	 ผลการวิจยัพบว่า	 ความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาชัน้ปีท่ี	 6	 ต่อการเรียน 

ภาษาองักฤษอยู่ในระดบัมาก	 และเม่ือพิจารณารายด้านแล้ว	พบว่า	 นกัเรียนมีความพงึพอใจอยู่ใน

ระดบัมากทัง้	4	ด้าน	โดยด้านท่ีมีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุ	คือ	ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้	มีคา่เฉลีย่เทา่กบั	 

4.42	สว่นด้านท่ีมีคา่เฉลีย่รองลงมา	คือ	ด้านเนือ้หา	มีคา่เฉลีย่เทา่กบั	4.35	ด้านการวดัและประเมินผล	

มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั	4.32	และด้านสื่อการเรียนรู้	มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั	4.20	ตามล�าดบั	
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ข้อเสนอแนะ
	 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ 

ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ผู้ วิจยัได้ค้นพบสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียน 

การสอนและมีข้อเสนอแนะดงันี	้

 1.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

	 	 1.1	 การน�าการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 ไปใช้	 ครูผู้สอนควรศกึษาจากผลการวิจยัและ

ท�าความเข้าใจขัน้ตอนในการจดักิจกรรมให้ชดัเจน	เตรียมสือ่ให้พร้อมส�าหรับการจดักิจกรรมแตล่ะครัง้	

และควรบนัทกึข้อมลูหลงัการจดัการเรียนรู้	 เพ่ือให้ทราบสิ่งท่ีจะต้องแก้ไข	 เพ่ือท�าให้การจดักิจกรรม 

การเรียนรู้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้

	 	 1.2		การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชัว่โมงแรกครูควรชีแ้จงข้อตกลงข้อปฏิบตัิและเกณฑ์ 

ตา่ง	ๆ	ในการเรียนรู้ให้นกัเรียนเข้าใจก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้	

	 	 1.3		ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมท�ากิจกรรมกลุ่ม	 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี	 

ความสามคัคีภายในกลุม่	มีจิตสาธารณะอาสาชว่ยเหลอืเพ่ือนท่ีเรียนออ่น	สง่เสริมเพ่ือนเก่ง	และมีจิตใจ

ใฝ่เรียนรู้	กล้าแสดงความคดิเหน็	กล้าแสดงออกในสิง่ท่ีถกูต้อง

	 	 1.4		ควรฝึกฝนการตัง้ค�าถามให้กบันกัเรียนสม�่าเสมอจะช่วยให้นกัเรียนเกิดความเคยชิน	

โดยเฉพาะประโยคค�าถามท่ีขึน้ต้นด้วย	Wh	–	questions

	 	 1.5		การเลือกเนือ้เร่ือง	 ควรเลือกเนือ้เร่ืองท่ีอยู่ในสถานการณ์ปัจจบุนั	 มีความยากง่าย 

เหมาะสมกบัวยั	 มีภาพประกอบเนือ้เร่ือง	 จะท�าให้นกัเรียนเข้าใจเร่ืองราวท่ีก�าลงัอ่านได้ดี	 เนือ้เร่ือง

ควรผ่านการหาระดบัความยากง่าย	ส่วนแบบบนัทึกการอ่านควรตกแต่งด้วยภาพการ์ตนูจะกระตุ้น 

ให้นกัเรียนหนัมาสนใจในกิจกรรมมากขึน้

	 	 1.6		ในจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 ในขัน้ตอนการแสดง 

ความคดิเหน็	วิเคราะห์	วิจารณ์บทอา่น	นกัเรียนบางสว่นจะไมค่อ่ยแสดงออก	ขาดความมัน่ใจในตนเอง	

ส่วนมากนกัเรียนท่ีน�าเสนอความคิดเห็นจะเป็นนกัเรียนกลุ่มเดิม	 ๆ	 ดงันัน้ครูผู้สอนควรส่งเสริมและ 

เอาใสใ่จนกัเรียนได้ผลดัเปลีย่นกนัทกุคน	เพ่ือชว่ยให้ครูได้ตรวจสอบความเข้าใจของนกัเรียน	ตลอดจน

ทราบปัญหาและข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของนกัเรียน

	 	 1.7		ครูควรแจ้งผลการท�ากิจกรรม	หรือการทดสอบให้นกัเรียนทราบทนัที	 เพ่ือให้นกัเรียน

ทราบผลงานของตนเองและของกลุม่	 ซึง่จะสง่ผลให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเป็นแรงจงูใจ

ในการเรียนรู้

	 	 1.8		ผู้สอนควรมีการเสริมแรงโดยการให้รางวลัทุกครัง้	 เม่ือนักเรียนแต่ละคนสามารถ 

ตอบค�าถามได้ถกูต้อง	 เพราะรางวลัเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความพงึพอใจท่ีอยากจะเรียนรู้ภาษา

องักฤษและยงัท�าให้เกิดการชว่ยเหลือกนัอยา่งเตม็ความสามารถ	และสง่เสริมบรรยากาศในการเรียน 
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ให้เป็นกนัเองสนกุสนาน	ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียนและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ท่ีสงูขึน้

 2.  ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัครัง้ต่อไป

	 	 2.1	 ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ	 โดยวิธีการจัด 

การเรียนรู้แบบ	SQ4R	กบัแบบอ่ืน	ๆ	 เช่น	 จดัการเรียนรู้แบบ	KWL	PLUS	หรือวิธีการจดัการเรียนรู้ 

แบบ	MIA	(A	More	Integrated	Approach	to	the	Teaching	of	Reading)	เป็นต้น

	 	 2.2		ควรพฒันาบทเรียนส�าเร็จรูปหรือแบบฝึกหดัอ่ืน	 ๆ	มาใช้ประกอบในการอ่านโดยวิธี

การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการเรียนการสอน

	 	 2.3		ควรมีการเปรียบเทียบความคงทนของผลการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	ต่อความ

สามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ

สรุป
	 ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนกลุ่มทดลอง	 โดยการจัดการเรียนรู้ 

แบบ	SQ4R	คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนและสงูกวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ร้อยละ	60	อยา่งมีนยัส�าคญั 

ทางสถิตท่ีิระดบั	.01	อีกทัง้กลุม่ทดลองมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R		อยูใ่นระดบัมาก
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