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การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จากการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด
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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3  จาก
การจัดการเรียนรูแ้ บบ SQ4R  รว่ มกับแผนผังความคิดเพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R  ร่วมกับแผนผังความคิด กับเกณฑ์
ร้อยละ 70
      กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนบ้านซับยาง  จำ�นวน
13 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้   และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทย   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้   ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และการทดสอบสถิติที                
ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรูแ้ บบ SQ4R        
ร่วมกับแผนผังความคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์           
ร้อยละ 70  อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ABSTRACT

      The purposes of this research were 1) to study of Thai reading ability, 2) to compare of Thai reading
ability before- and after the lesson, and 3) to compare of Thai reading ability of Prathomsuksa 3 students after
the lesson, used SQ4R and mind mapping with the 70 percentage standard.
The samples were 13 of Prathomsuksa 3 students, in the academic year of 2014 at Bansubyang School.
The research instruments consisted of the lesson plans of Thai reading by using SQ4R and mind mapping for
six plans together with reading ability test. The data were analyzed by mean (X), percentage, standard                   
deviation (S.D.) and t-test.
The results of the study of Thai reading ability of Prathomsuksa 3 students by SQ4R with mind mapping
was higher than the one before studying by SQ4R with mind mapping, with statistical significance at .05 level
and higher than the one set by the 70% criterion with statistical significance at .05 level.
Keywords : Thai reading ability, SQ4R, mind mapping

บทน�ำ

      การอ่านเป็นกระบวนการแสวงหาความรูข้ องมนุษย์  
ซึ่งในปัจจุบันเป็นยุคของข่าวสาร  ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท�ำ ให้วทิ ยาการทีเ่ ป็นลายลักษณ์แพร่หลายอย่าง
รวดเร็วและทุกรูปแบบ  การอ่านจึงเป็นกุญแจสำ�คัญที่จะ
ไขไปสู่ความรอบรู้และสร้างความงอกงามทางสติปัญญา  
ถ้าผู้ใดสามารถใช้การอ่านเป็นเครื่องมือสำ�หรับการรับรู้ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล้ ว ย่ อ มจะทำ �ให้ ผู้ นั้ น มี โ อกาสได้
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ก่อให้เกิดประโยชน์สุขและ
ความสำ�เร็จในชีวิตได้เป็นอย่างดี  นอกจากการอ่านจะช่วย
ให้ผู้อ่านมีความรอบรู้ยิ่งขึ้นแล้ว  ยังทำ�ให้ผู้อ่านเป็นคนทัน
โลกทันต่อเหตุการณ์  สามารถปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมได้
เป็นอย่างดีอีกด้วย  (มัทนา  นาคะบุตร.  2542 : 1 ; สมพร  
แพ่งพิพัฒน์.  2542 : 1)
      การจัดการเรียนรูแ้ บบ SQ4R  เป็นวิธสี อนอ่านทีช่ ว่ ย
พัฒนาความสามารถในการอ่านวิธีการหนึ่ง  ซึ่งอาศัยหลัก
ทฤษฎีอภิปัญญาและทฤษฎีโครงสร้างความรู้   อภิปัญญา
ในการอ่านคือการตระหนักของผูอ้ า่ นทีม่ ตี อ่ จุดมุง่ หมายของ
การอ่าน  วิธีการที่ใช้ในขณะอ่าน และการตรวจสอบความ
เข้ า ใจของตนเอง   นอกจากนี้ โ ครงสร้ า งความรู้ ยั ง เป็ น               
สิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดความเข้าใจในการอ่านและการเรียนรู้
เนื่องจากโครงสร้างความรู้สะท้อนประสบการณ์   ความ

เข้าใจ  กรอบความคิด  ทัศนคติ  คุณค่า  ทักษะและกลวิธี
ที่ผู้อ่านนำ�มาใช้ทำ�ความเข้าใจสถานการณ์ของเรื่องที่อ่าน  
การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R   มีขั้นตอนการสอน 6 ขั้น  
ได้แก่   (1) ขั้น  Survey-S  (2) ขั้น  Question-Q  (3) ขั้น  
Read-R  (4) ขั้น  Record-R  (5) ขั้น  Recite-R  และ  (6)
ขั้น   Reflect-R   เมื่อพิจารณาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทั้ง           
6 ขั้น ของวิธีการสอนอ่านแบบ  SQ4R  แล้วจะพบว่า วิธี
การสอนอ่านแบบ SQ4R  จะทำ�ให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ   เพราะมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน  โดยการ         
ตั้งคำ�ถามไว้ล่วงหน้าให้รู้ว่าหลังการอ่านแล้วต้องรู้อะไร  
สามารถสรุ ป ใจความสำ � คั ญ และแสดงความคิ ด เห็ น ได้
(สุคนธ์   สินธพานนท์ และคนอื่นๆ. 2554 : 224-227)
สอดคล้องกับ  บำ�เพ็ญ มาตราช (2554)  ได้ทำ�การวิจัยเรื่อง  
การพัฒนากิจกรรมการอ่านจับใจความ  โดยใช้วิธีการสอน
แบบ SQ4R กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 4 พบว่า  นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านจับใจความโดย
ใช้วิธีสอนแบบ SQ4R มีความสามารถในการอ่านจับใจ
ความสูงกว่าก่อนเรียน
      นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ยังสนใจนำ�แผนผังความคิด (Mind
map) มาใช้ร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ในขั้น       
Record-R   อีกด้วยทั้งนี้เนื่องจากแผนผังความคิดเป็น      
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เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้การอ่านมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยใช้
ในการจัดรวบรวม สรุป แสดงความรู้ หรือข้อมูลสำ�คัญๆ        
ในรูปของแผนภูมิหรือภาพ และมีเส้นโยงใยแสดงความ
สัมพันธ์ทลี่ ดหลัน่ ไปตามความสำ�คัญ ช่วยให้ผเู้ รียนมองเห็น
ภาพรวมของเนื้อหาสาระที่เรียนรู้  และสามารถสรุปได้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ (กาญจนา  คุณารักษ์.  2553 :
253-254) สอดคล้องกับ กุสุมา  ภู่ขาว (2548)  ได้ทำ�การ
วิจัยเรื่อง  ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความภาษาไทย โดย
ใช้เทคนิคแผนผังทางปัญญาของโทนี่ บูซาน พบว่า ผล
สัมฤทธิท์ างด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียน
ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคแผนผังทางปัญญาของโทนี่  
บูซาน   หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและผล
สัมฤทธิท์ างด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียน
หลังการทดลองสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม
      จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงได้นำ�การจัดการเรียน
รู้แบบ SQ4R  ร่วมกับแผนผังความคิด มาใช้เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาไทย  ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านซับยาง  อำ�เภอบำ�เหน็จณรงค์  
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้
แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด
      2. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษา
ไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด
      3. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษา
ไทยของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 หลั ง การจั ด              
การเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด กับเกณฑ์
ร้อยละ 70

กรอบแนวคิดในการวิจัย

      การจั ด การเรี ย นรู้แบบ SQ4R มีขั้นตอนการจั ด
กิจกรรมในขั้นสอน 6 ขั้น  ได้แก่   ขั้นการสำ�รวจ (Survey)  
ขั้นการตั้งคำ�ถาม (Question) ขั้นการอ่าน (Read) ขั้นการ
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บันทึก (Record) ขั้นการทบทวน (Recite) และขั้นการ
วิเคราะห์วจิ ารณ์ (Reflect) ซึง่ เป็นวิธสี อนทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียนได้
ฝึกอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปใจความสำ�คัญ
และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่านได้ (สุคนธ์   สินธพา
นนท์  และคนอืน่ ๆ.  2554 : 224-227)  รวมทัง้ การนำ�เทคนิค
แผนผังความคิด (Mind map) ตามแนวคิดของ Buzan มา
ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ในขั้นการบันทึก
(Record) อี ก ด้ ว ยทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากแผนผั ง ความคิ ด เป็ น        
เครื่องมือในการจัดรวบรวม  สรุป  แสดงความรู้  หรือข้อมูล
สำ�คัญ ๆ  ในรูปของแผนภูมหิ รือภาพ  และมีเส้นโยงใยแสดง
ความสัมพันธ์ที่ลดหลั่นไปตามความสำ�คัญ  ช่วยให้ผู้เรียน
มองเห็นภาพรวมของเนือ้ หาสาระทีเ่ รียนรู  ้ และสามารถสรุป
ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ (กาญจนา  คุณารักษ์.  
2553 : 253-254) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน พบว่า วิธีการอ่าน
แบบ SQ4R และแผนผังความคิด สามารถนำ�มาพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยของผู้เรียนได้

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรได้แก่  นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซับยาง อำ�เภอบำ�เหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
เขต 3
1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซับยาง อำ�เภอบำ�เหน็จณรงค์  
จังหวัดชัยภูมิ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2557  จำ�นวน         
13 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive        
sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู้    เป็ น แผนการ
จัดการเรียนรู้การอ่านโดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R    
ร่วมกับแผนผังความคิดจำ�นวน 6 แผน  แผนละ 2 ชั่วโมง  
รวมเวลา 12 ชั่วโมง
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2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทย ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ลั ก ษณะเป็ น แบบ
ทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก  จำ�นวน 30 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำ�เนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2  ปกี ารศึกษา 2557  
ตามลำ�ดับขั้นตอน ดังนี้
3.1 ทำ�การทดสอบก่อนการทดลอง โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
3.2 ทดลองสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
การอ่าน  โดยการจัดการเรียนรู  ้ แบบ SQ4R  รว่ มกับแผนผัง
ความคิด ใช้เวลา 12 ชั่วโมง  
3.3   ทำ�การทดสอบหลังการทดลองโดยใช้แบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทย  ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3  ฉบับเดิม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทย
ของนักเรียน   โดยใช้สถิติค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย   และส่วน      
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
SQ4R  รว่ มกับแผนผังความคิด ตรวจสอบการแจกแจงแบบ
ปกติของคะแนนรวมของนักเรียน โดยใช้ Kolmogorov-Sminov
Test  พบว่ามีการแจกแจงแบบปกติจึงทำ�การทดสอบสถิติ
ที (t-test for dependent)
4.3 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทย  ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R  
ร่วมกับแผนผังความคิดกับเกณฑ์รอ้ ยละ 70  ตรวจสอบการ
แจกแจงแบบปกติของคะแนนรวมของนักเรียน โดยใช้
Kolmogorov-Sminov Test  พบว่ามีการแจกแจงแบบปกติ  
จึงทำ�การทดสอบสถิติที (t-test for dependent)

ผลการวิจัย

      จากการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้
แบบ SQ4R  ร่วมกับแผนผังความคิด สรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้

      1. ความสามารถในการอ่ า นภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้แบบ
SQ4R  ร่วมกับแผนผังความคิด  พบว่า  ก่อนเรียนนักเรียน
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.23  คิดเป็นร้อยละ 60.77 หลังเรียน
นักเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.46   คิดเป็นร้อยละ 78.20      
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และนักเรียนมีความก้าวหน้า
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.23 คิดเป็นร้อยละ 17.43
      2. ความสามารถในการอ่ า นภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้แบบ
SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด พบว่า หลังเรียนสูงกว่า       
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
      3. ความสามารถในการอ่ า นภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้แบบ
SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด พบว่าหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70  อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

      1. การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผัง
ความคิด  ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
      2. ความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R  
ร่วมกับแผนผังความคิดสูงกว่าก่อนเรียน  
      3. ความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R  
ร่วมกับแผนผังความคิดสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

อภิปรายผล

จากผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วสามารถอภิ ป รายผล             
การวิจัยได้ดังนี้
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จากการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R              
ร่วมกับแผนผังความคิด  พบว่า  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70  อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  
เนือ่ งจากวิธกี ารสอนอ่านแบบ SQ4R  จะทำ�ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ
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อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน  
โดยการตั้งคำ�ถามไว้ล่วงหน้าให้รู้ว่าหลังการอ่านแล้วต้องรู้
อะไร  สามารถสรุปใจความสำ�คัญและแสดงความคิดเห็น
ได้ (สุคนธ์  สินธพานนท์  และคนอื่น ๆ.  2554 : 224-227)  
สอดคล้องกับงานวิจยั ของบำ�เพ็ญ  มาตราช (2554)  ท�ำ การ
วิจยั เรือ่ งการพัฒนากิจกรรมการอ่านจับใจความ  โดยใช้วธิ ี
การสอนแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่ได้รับการ
สอนอ่านจับใจความโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R มีความ
สามารถในการอ่านจับใจความสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้การนำ�แผนผังความ
คิด (Mind map)  มาใช้รว่ มกับการจัดการเรียนรูแ้ บบ SQ4R  
ในขั้ น ที่ 4 การบั น ทึ ก (Record) ยั ง ช่ ว ยให้ ก ารอ่ า นมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อีกด้วย  ทงั้ นีเ้ นือ่ งจากแผนผังความ
คิดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดรวบรวม  สรุป  แสดงความรู้  
หรือข้อมูลสำ�คัญ ๆ ในรูปของแผนภูมิหรือภาพ  และมีเส้น
โยงใยแสดงความสัมพันธ์ที่ลดหลั่นไปตามความสำ�คัญ  
ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมของเนื้อหาสาระที่เรียนรู้  
และสามารถสรุ ป เรื่ อ งที่ อ่ า นได้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (กาญจนา   คุณารักษ์. 2553 : 253-254)
สอดคล้อ งกับ งานวิจัยของทิพวรรณ บุญรินทร์ (2553)  
ทำ�การวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่าน
จับใจความ โดยใช้แผนผังความคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2  ผลการวิจยั พบว่า  นกั เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ ด้ า นการอ่ า นจั บ ใจความโดยใช้ แ ผนผั ง ความคิ ด       
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย  มคี ะแนนความสามารถการ
อ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ

      1. ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R  
ร่วมกับแผนผังความคิดในระดับชัน้ อื่นๆ  และรายวิชาอืน่ ๆ
      2. ควรทำ�การวิจยั โดยศึกษาตัวแปรอืน่ ๆ  เช่น  การ
คิดวิเคราะห์  การวิจารณ์  ความคิดสร้างสรรค์  เจตคติ  ความ
คงทนของความรู้  ในการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R  ร่วมกับ
แผนผังความคิด   

เอกสารอ้างอิง
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