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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ 1) พฒันาชุดกิจกรรมการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ3R ของนักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  3  
2)ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน
ต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยเทคนิค SQ3R ของนักเรียนระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออ้มน้อย 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ  านวน 1 ห้อง 22 คน 
โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) ชุดกิจกรรมการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ โดยใชเ้ทคนิค SQ3R ผลการวิจยัพบวา่  1) นกัเรียนมีความสามารถอ่านภาษาองักฤษโดยใช้
ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค SQ3R ไดค้ะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45   
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 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ3R สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี   
ระดบั .05   

 3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค 
SQ3R ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.65, S.D. = 0.20)  
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
 แนวทางในการจดัการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  

ในมาตรา 42 ถือว่าผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด กระบวนการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมผูเ้รียนให้เรียนรู้ด้วย สมอง 
ดว้ยกาย และดว้ยใจ สามารถสร้างองคค์วามรู้ผา่นกระบวนการคิดดว้ยตนเองมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน เนน้การปฏิบติัจริง สามารถท างานเป็นทีมได ้ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 ก าหนดไวว้า่ “การจดัการ
ศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่า
ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มศกัยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ,2546) และตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 
ก าหนดหลกัการ ขอ้ 3 ซ่ึงก าหนดไวว้า่ “ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาและเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตโดย ถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ” 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 น้ีเองท าให้เกิด
การปฏิรูปการศึกษาข้ึน และการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัก็เป็นประเด็นส าคญัประเด็นหน่ึง
ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  

ในประเทศไทยไดก้ าหนดให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีนกัเรียนทุกคนตอ้งเรียน
โดยถูกบรรจุอยู่ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงได้รับการจดัล าดบั
ความส าคญัในกลุ่มท่ี 2 การท่ีนักเรียนจะเรียนภาษาองักฤษได้ดีนั้น ต้องอาศยัการฝึกฝนเพื่อให้เกิด
ทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากทกัษะท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทกัษะดา้นการอ่านถือเป็น
ทกัษะท่ีส าคญัอย่างยิ่ง เพราะการอ่านเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ การรับรู้ข่าวสารและการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มวิชา การมีทกัษะดา้นการอ่านท่ีดีจะช่วยให้นกัเรียนสามารถเรียนวชิาต่างๆไดดี้ ดงันั้น
การพฒันาทกัษะการอ่านให้กบันักเรียนจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ส าลี รักสุทธี 
(2553:12) ท่ีกล่าวว่า การอ่านจะช่วยให้ผูเ้รียนมีผลการเรียนได้ดีข้ึน และยงัส่งผลต่อการฟัง การพูด             
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การเขียน อีกทั้งยงัช่วยพฒันาความรู้ ความคิด การแกปั้ญหา การพฒันาบุคลิกภาพและการปรับตวัใน
สังคมได้ นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับค ากล่าวของโจน เอ็ม ฮาเวลล์ (Harwell. 2001: 193) ท่ีกล่าวว่า 
ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะทางดา้นวิชาการท่ีส าคญัท่ีสุดและยงัเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้ในทกัษะ
อ่ืนๆ ถ้าบุคคลไม่สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสท่ีจะเกิดความส าเร็จและสนองความ
ตอ้งการในชีวิตยอ่มจะนอ้ยลง ทกัษะการอ่านจึงเป็นหน่ึงในส่ีทกัษะทางภาษาท่ีผูเ้รียนทัว่ไปรวมไปถึง
เด็กพิเศษควรไดรั้บการฝึกฝน 

จากความเช่ือการเรียนรู้โดยมีโครงสร้างถือว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียน เข้าใจ
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ลกัษณะของชุดกิจกรรม เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนพบค าตอบดว้ยตนเอง ซ่ึงน า
หลกัการท่ีวา่  เม่ือมนุษยท์  าส่ิงใดแลว้จะตอ้งการความส าเร็จและตอ้งการทราบผลทนัที ชุดกิจกรรมจะ
จดัเน้ือหาให้เป็นระบบซ่ึงก็เขา้หลกัการของพุทธิพิสัย (Cognitive) ท่ีวา่การจดับทเรียนโดยมีโครงสร้าง 
เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ของเน้ือหาในเร่ืองอยา่งต่อเน่ืองระหวา่งความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 
ชุดกิจกรรมเร่ิมตน้ดว้ยการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ซ่ึงคลา้ยหลกัการของ Ausubel ซ่ึงจะตอ้งมีการ
ตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้รียนก่อนและลงท้ายด้วยการทดสอบหลังเรียน (Post-test) นอกจากนั้น
กิจกรรมของการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery) มุ่งเน้นกิจกรรมในเร่ือง ศูนย์การเรียนซ่ึงเป็นการ
วางแผนของแต่ละบุคคล ซ่ึงศูนยก์ารเรียนนั้นก็มีชุดกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดักิจกรรมศูนย ์

 ชุดกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงผูส้อนสามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีแนวทางในการสอน เพราะ
เป็นจัดประสบการณ์ของการเรียนรู้ท่ีต้องใช้ส่ือหลายอย่างประกอบกัน  ครูผู ้สอนควรมีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของภาษา ชุดกิจกรรมจึงมีส่วน
ช่วยในการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายทั้งการฝึกทกัษะทางภาษา และฝึกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้วิธีการ
เรียนภาษาดว้ยตนเองควบคู่ไปดว้ย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้นความสนใจของนักเรียน ชุดกิจกรรมนับเป็นส่ือกิจกรรมการเรียนจัดท าข้ึนเพื่อสนอง
ความสามารถ ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นส่ือนวตักรรมท่ีควรน ามาเป็นส่ือ
การเรียนการสอน เพราะในชุดกิจกรรมฝึกมีส่วนประกอบท่ีหลากหลาย พฒันาความสามารถการใช้
ภาษา มีล าดบัขั้นตอน ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2544) 

ชุดกิจกรรมจะน ามาใชไ้ดป้ระสบความส าเร็จ จ  าเป็นจะตอ้งใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ส าหรับการ
อ่าน คือ เทคนิคการอ่าน แบบ SQ3R  ซ่ึง ฟรานซีส พี โรบินสัน (Robinson, 1961) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
อ่าน มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ได้เสนอยุทธวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ไวว้่า สามารถช่วยให้นักเรียน
เข้าใจแนวคิดของเร่ืองท่ี อ่านได้อย่างรวดเร็ว จดจ าได้ดีและทบทวนเร่ืองราวท่ี อ่านได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีขั้นตอนการอ่านอยู่ 5 ขั้นตอน คือ การอ่านอย่างคร่าว ๆ โดย ส ารวจหาใจความ
ส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน (Survey = S) แลว้ตั้งค  าถามโดยเปล่ียนจากใจความส าคญัของเร่ืองให้เป็นค าถาม 
(Question = Q) จากนั้นให้นกัเรียนไดอ่้านเพื่อหาค าตอบ (Read= R1) และนกัเรียนเล่าเร่ืองจากค าตอบ
โดยใช้ภาษาของตนเอง (Recite = R2) ขั้นสุดท้ายนักเรียนทบทวนข้อคิดหรือข้อประเด็นส าคัญ ๆ 
(Review = R3)  และเอมอร  เนียมน้อย  (2551)  ไดเ้สนอวิธีการสอนอ่าน  ตามหลกัการของ ฟรานซิส  
พี โรบินสัน ว่าเป็นวิธีการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ผูอ่้านสามารถจบัใจความได้ดี และยงัช่วยให้ผูอ่้าน
สามารถคาดเดาเร่ืองจากเร่ืองท่ีอ่าน เขา้ใจแนวคิดของเร่ืองท่ีอ่านได้รวดเร็ว และจดจ าเร่ือง ตลอดจน
สามารถทบทวนเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 จ.สมุทรสาคร เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  จดัเป็น
โรงเรียนขนาดกลาง ประเภทสหศึกษา สังกดัเทศบาลนครออ้มน้อย องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ได้
ด าเนินการตามนโยบายตามแผนการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาให้ผูเ้รียน พฒันาเด็กเยาวชนไทยในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตและแสวงหา
ความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการกา้วเขา้สู่สังคมของประชาคม
อาเซียน ท าใหส้ถานศึกษาตอ้งพยายามปรับระบบการจดัการเรียนการสอนใหส้อดรับกบัสภาพสังคมใน
รูปแบบประชาคมอาเซียน เป็นเหตุให้การปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาพุทธศกัราช ๒๕๕๙ ได้จดั
รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ภาษาต่างประเทศ บูรณาการในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในทุก
รายวิชา  เพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนในการเป็นส่วนหน่ึงของพลโลก และมีความรู้ ทกัษะ เจตคติ  
ท่ีสามารถใชชี้วติในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขตามอตัภาพ 

ในฐานะเป็นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ โดยเล็งเห็นความส าคญั
ของเทคนิค SQ3Rซ่ึงจะเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และทกัษะต่างๆจากการการอ่าน เพื่อท่ีจะ
ไดใ้ช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เพื่อการพฒันาตนเอง 
และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัแห่งชาติ
ต่อไป  

 
1. วตัถุประสงค์  

1. เพื่ อพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจโดยใช้ เทคนิค SQ3R  
ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
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2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ

โดยใชเ้ทคนิค SQ3R ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

2.  สมมติฐานการวจัิย 
1. นกัเรียนมีความสามารถเรียนรู้โดยใช ้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้

เทคนิค SQ3R มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80  
2. นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี.05  
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค 

SQ3R ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระดบัมาก 
 

3. ขอบเขตของการวจัิย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออ้มนอ้ย 2 ในภาคเรียน

ท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ  านวน 2 หอ้ง 44 คน   
กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออ้มน้อย 2 ในภาค

เรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ  านวน 1 หอ้ง 22 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
 3.2 ตวัแปรท่ีใชศึ้กษา 
 1) ตวัแปรตน้ คือ ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R   
 2) ตวัแปรตาม คือ (1) ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
      (2) ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดย 
           เทคนิคSQ3R  
      (3) ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 3.3 ขอบข่ายเน้ือหา 
  ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ 5 หน่วยการเรียนรู้  
15 ชัว่โมง การเรียนรู้รายวชิาภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย 
   1. All year round   จ านวน 3 ชัว่โมง 
   2. Family and friends    จ านวน 3 ชัว่โมง 
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   3. Around town   จ านวน 3 ชัว่โมง 
   4. Yummy food  จ านวน 3 ชัว่โมง 
            5. Play time  จ านวน 3 ชัว่โมง 
 
4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 3.2.1 ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
 3.2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

 3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนัก เรียนท่ี มี ต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน
 ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิคSQ3R  

 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียม   
  1.1 ผูส้อนได้ช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษของนักเรียนใช้ชุด
กิจกรรมอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R  
 2. ขั้นด าเนินการ 
  2.1 ผู ้สอนให้นักเรียนทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) โดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ จ านวน 25 ขอ้ ใช้เวลา 50 นาที โดยให้
นกัเรียนท าเป็นรายบุคคลเพื่อเก็บเป็นขอ้มูล 
  2.2 ด าเนินการสอนตามชุดกิจกรรม จ านวน 5 ชุดกิจกรรม ใชเ้วลา 15 ชัว่โมง แต่ละชุด
กิจกรรม ผูส้อนใหน้กัเรียนเรียนรู้จากใบความรู้ ท าใบกิจกรรมและแบบทดสอบทา้ยบทเพื่อเก็บคะแนน  
  2.3 หลังจากเรียนครบทุกชุดกิจกรรมแล้ว ผูส้อนให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Post-test) ซ่ึ งเป็นชุดเดียวกันกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 25 ขอ้ ใชเ้วลา 50 นาที เพื่อเก็บเป็นขอ้มูล 
 3. ขั้นสรุป 
  3.1 เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนทั้งหมด ผูว้ิจยัให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิคSQ3R 
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  3.2 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมดมาวเิคราะห์โดยใชว้ธีิการทางสถิติ   
 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ผู ้วิจ ัยได้น าผลแบบทดสอบท้ายบท แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคSQ3R
ทั้งหมดมาวเิคราะห์ โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. ประมวลผลโดยใช ้โปรแกรมส าเร็จรูป แปลผล และวเิคราะห์ขอ้มูล 
            3. อภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 
 
7. ผลการวจัิย 

ผลการวจิยัสรุปผลไดด้งัน้ี  
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความสามารถเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R  
 
ตารางท่ี  1 แสดงคะแนน/ร้อยละ ของแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่ อความ เข้าใจ 
โดยใชเ้ทคนิค SQ3R นกัเรียน จ านวน 22 คน 

ล าดบั 

แบบทดสอบ จ านวน 5 ชุด คะแนน
รวม 
50 

คะแนน 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

เกณฑ์
ผา่น 
ไม่ต ่า
กวา่ร้อย
ละ80 

คร้ังท่ี 1 
(10คะแนน) 

คร้ังท่ี 2 
(10คะแนน) 

คร้ังท่ี 3 
(10คะแนน) 

คร้ังท่ี 4 
(15คะแนน) 

คร้ังท่ี 5 
(5คะแนน) 

1 9 10 10 15 5 49 98 ผา่น 
2 9 4 7 15 5 40 80 ผา่น 
3 6 2 6 15 3 32 64 ไม่ผา่น 
4 9 10 8 14 5 46 92 ผา่น 
5 9 8 8 15 5 45 90 ผา่น 
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ล าดบั 

แบบทดสอบ จ านวน 5 ชุด คะแนน
รวม 
50 

คะแนน 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

เกณฑ์
ผา่น 
ไม่ต ่า
กวา่ร้อย
ละ80 

คร้ังท่ี 1 
(10คะแนน) 

คร้ังท่ี 2 
(10คะแนน) 

คร้ังท่ี 3 
(10คะแนน) 

คร้ังท่ี 4 
(15คะแนน) 

คร้ังท่ี 5 
(5คะแนน) 

6 10 10 10 15 5 50 100 ผา่น 
7 9 10 8 15 5 47 94 ผา่น 
8 9 10 10 15 5 49 98 ผา่น 
9 9 10 9 15 5 48 96 ผา่น 

10 10 10 7 15 5 47 94 ผา่น 
11 8 8 7 13 5 41 82 ผา่น 
12 10 10 9 15 5 49 98 ผา่น 
13 10 10 9 15 5 49 98 ผา่น 
14 9 10 8 15 5 47 94 ผา่น 
15 10 8 6 15 5 44 88 ผา่น 
16 10 10 6 15 5 46 92 ผา่น 
17 10 8 10 15 5 48 96 ผา่น 
18 8 10 5 15 4 42 84 ผา่น 
19 9 10 7 15 5 46 92 ผา่น 
20 10 10 10 15 5 50 100 ผา่น 
21 10 10 7 14 5 46 92 ผา่น 
22 10 8 8 15 5 46 92 ผา่น 

 
 จากตารางท่ี 1 แสดงคะแนน/ร้อยละของแบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
โดยใชเ้ทคนิค SQ3R นกัเรียนจ านวน 22 คน พบวา่ มีนกัเรียนผา่นเกณฑ์จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.45 คน และนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54 
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R  
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน นกัเรียนจ านวน 22 คน 

กลุ่ม N คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig.(2tailed) 

ก่อนเรียน 22 25 12.54 2.10 
14.075 0.000* 

หลงัเรียน 22 25 20.77 2.36 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค SQ3R พบว่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค SQ3R หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั .05 ค่าสถิติ t มีค่า 14.075 และค่า Sig.(2tailed) มีค่า 0.000   
 ตอนท่ี3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดย
เทคนิค SQ3R ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.65, S.D. = 0.20) เม่ือพิจารณารายดา้นมีคะแนนเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นชุด
กิจกรรม ( X = 4.71 S.D. = 0.50) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ ( X =4.68 S.D. = 0.51) ดา้นการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชเ้ทคนิค SQ3R 
( X = 4.67 S.D. = 0.42) ดา้นครูผูส้อน ( X = 4.64 S.D. = 0.59)  และดา้นเน้ือหา ( X = 4.58 S.D. = 0.54)    
 
8. อภิปรายผล 

ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี   
1.ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษโดยใช ้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80
จ านวน 21คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 คน และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54  
เน่ืองจากชุดกิจกรรมแต่ละชุดมีระดบัความยากง่ายแตกต่างกนั จะเห็นไดว้า่มีนกัเรียนไดค้ะแนนนอ้ยใน
บางชุดกิจกรรม เช่น ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง Around the town มีนักเรียนท่ีได้คะแนนต ่ากว่า 7 คะแนน 
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เพราะมีค าศพัท์เก่ียวกบัสถานท่ี ยานพาหนะ และการบอกต าแหน่ง ซ่ึงเป็นเร่ืองยากส าหรับนักเรียน 
บางคน ถึงแมว้า่จะใชเ้ทคนิค SQ3R นกัเรียนก็ยงัไม่สามารถอ่านเขา้ใจได ้แต่ภาพโดยรวมนกัเรียนส่วน
ใหญ่มีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ มีคะแนนอยู่ในระดับสูงทุกกิจกรรม  
ซ่ึงวิคตอเรีย โพพ  ฮบัเบิล (Victoria Pope Hubbell, 1985: 108-112)  กล่าวว่า SQ3R ข้ึนอยู่กับทฤษฎี
กระบวนการการเรียนรู้ และทฤษฎีการเรียนรู้น้ีข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ผูเ้รียนตอ้งเร่ิมตน้จากการอ่านแบบผ่านตา 2)ผูเ้รียนตอ้งประมวลความรู้เพื่อเขา้สู่
กระบวนการจ า 3) ผูเ้รียนตอ้งสร้างโครงสร้างและจดัหมวดหมู่ของข้อมูลซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั  
4) ขอ้มูลจะถูกเก็บไวเ้พื่อเรียกใช้ในอนาคตและเน่ืองจากผูเ้รียนนั้นมีการรับขอ้มูลท่ีมากเกินกว่าจะ
น าเขา้สู่กระบวนการได ้อตัราการน าเขา้ความรู้ใหม่จากส่ิงแวดลอ้มสู่ระบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนนั้นมี
อยู่อย่างจ ากัด โรบินสันจึงได้ออกแบบแต่ละส่วนของกระบวนการ SQ3R เพื่อท าให้สะดวกกัฐ
กระบวนการน าเขา้ข้อมูล และเขาได้ใช้เทคนิคเบ้ืองต้นในการเพิ่มความเข้าใจและเก็บรักษาความรู้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุษฎี นาหาร (2553) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรมการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและความคงทนในการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย
ใชว้ธีิสอนอ่านแบบ SQ3R โรงเรียนบา้นหนัศิลางาม จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบวา่การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ดา้นการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีการพฒันาปรับปรุงการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมนั้ น ๆ อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีมีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจสูงข้ึนและมีความสามารถดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจเฉล่ีย
ร้อยละ 76.20 นกัเรียนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยล่ะ 85.71 สูงกว่าเกณฑ์ท่ี ก าหนดไวคื้อร้อยละ 70 และมี
ความคงทนในการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนักเรียน จากการทดสอบวดั
ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 2 คร้ังคือหลังเรียนทนัทีและหลังจากเรียน  
2 สัปดาห์ เม่ือทดสอบค่า t-test พบว่าความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
ทั้ง 2 คร้ังไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  Paporello (1991) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัผลของการ
ใช้เทคนิค SQ3R ในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตัวอย่าง
แบ่งเป็น2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน ไม่ได้ท  าการฝึกตามขั้นตอน SQ3R และกลุ่มทดลอง
จ านวน 19 คน ไดรั้บการฝึกโดยใชเ้ทคนิค SQ3R โดยใช้เน้ือหาทางวิทยาศาสตร์ ในหัวขอ้ “Gateways 
to Science” และใชแ้บบทดสอบ 3 บทเรียน ผลการวจิยัพบวา่ การทดลองทั้ง 3 คร้ัง ของนกัเรียนในกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนสูงกวา่กลุ่มควบคุม  
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 2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนใช้ชุดกิจกรรมเท่ากบั 12.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.10 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ระหวา่งก่อน
ใช้ชุดกิจกรรมและหลังใช้ชุดกิจกรรมและหลังใช้ชุดกิจกรรม พบว่า ค่าสถิติ t มีค่า 14.075 และค่า 
Sig.(2tailed) มีค่า 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 แสดงวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
ใช้ชุดกิจกรรมและหลงัใช้ชุดกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กนัและนกัเรียนไดเ้รียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 แล้วมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใช้ชุดกิจกรรมเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ  
จิตตรา พิกุลทอง (2554) ไดท้  าการวิจยัเพื่อพฒันาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณดว้ยวิธีสอนแบบ SQ3R 
โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่ านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2 มีความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ 54.89 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณดว้ยการสอนแบบ SQ3R โดยใชแ้บบฝึกทกัษะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 รัตนา วุฒิสาร 
(2556) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R ประกอบนิทานพื้นบา้นอีสาน พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R ประกอบนิทานพื้นบ้านอีสานโดยรวมอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด  
วัน เพ็ญ  ว ัฒฐานะ (2557) ได้ท าการวิจัยการจัดการเรียน รู้โดยใช้ เทคนิคการอ่านแบบSQ3R  
เพื่ อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ  ของนัก เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัตะปอนน้อย จงัหวดัจนัทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความสามารถใน
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.65, S.D. = 0.20) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิตรา พิกุลทอง (2554) ไดท้  าการ
วิจยัเพื่อพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการ
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พฒันาการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณดว้ยการอ่านแบบ SQ3Rโดยใช้ แบบฝึกทกัษะ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
4.52 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และรัตนา วฒิุสาร (2556)ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R ประกอบนิทานพื้นบ้าน
อีสาน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R ประกอบนิทานพื้นบา้น
อีสานโดยรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  

 
9. ข้อค้นพบจากการวจัิย 

1. การเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษด้วยเทคนิค SQ3R เป็นเทคนิคการสอน ท่ีสามารถจดั
กิจกรรมการอ่านเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษไดดี้ เป็นวิธีสอนขั้นตอนการอ่าน ท าให้ผูเ้รียน
สามารถเขา้ใจเน้ือหาส่ิงท่ีอ่านไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ี
ผูว้ิจยัได้จดัท าข้ึนเองนั้น มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพื่อกระตุน้ผูเ้รียนให้มีความสนใจในการ
เรียนวิชาภาษาองักฤษมากข้ึน เพราะมีการน าเอาบทอ่านภาษาองักฤษหลายๆประเภท เช่น บทกลอน 
นิทาน เร่ืองสั้น รวมถึงความรู้ทัว่ไปภาษาองักฤษ มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และ
ระดบัของผูเ้รียน  

 2.จากการท่ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกเร่ืองให้นกัเรียนอ่านในแต่ละกิจกรรมและแบบทดสอบ มีระดบั
ตั้งแต่เร่ืองท่ีง่ายไปจนถึงเร่ืองท่ียาก รวมถึงค าศพัท์ท่ีน ามาใช้ และอีกประการหน่ึงแบบทดสอบมี
ลกัษณะง่ายและยากสลบักนัไป เพื่อให้นักเรียนไม่เกิดความเบ่ือหน่าย ว่าอ่านแต่เร่ืองยากหรืออ่านแต่
เร่ืองง่ายๆ ดงันั้นคะแนนแบบทดสอบจึงไดค้ะแนนมากตามท่ีก าหนดไว ้  

3. การท่ีผูว้จิยัไดน้ าเอาเทคนิคการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิค SQ3R มาใชใ้น
ชุดกิจกรรมนั้น ท าให้นักเรียนมีความเขา้ใจและสามารถพฒันาการอ่านได้ดี และส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีความพึงพอใจท่ีสูงข้ึน 

 
10. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
1.ในระหว่างการใช้ชุดกิจกรรม ควรให้เวลากับผู ้เรียนอย่างเหมาะสม ไม่เร่งรัด หรือ

คาดหวงักบัค าตอบของนกัเรียนในทนัที  
2.เน้ือเร่ืองท่ีน ามาใช้ ควรเลือกเน้ือเร่ืองท่ี เหมาะสมกับว ัย มีสีสันและภาพการ์ตูน  

เพื่อดึงดูดความสนใจ ใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษมากข้ึน 

266



13 

 

3.ส่ือท่ีน ามาใชใ้นการด าเนินชุดกิจกรรม เช่น รูปภาพ หรือบทอ่าน ควรเป็นเร่ืองท่ีสร้างข้ึน
เองหรือควรอา้งอิงท่ีมาของภาพเพื่อป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิ  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ผูส้อนควรฝึกฝนการตั้งค  าถามใหม่ๆให้กบันักเรียนอย่างสม ่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ประโยคค าถามท่ีข้ึนตน้ดว้ย Wh-question เพื่อให้เกิดค าถามท่ีหลากหลาย และเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความ
เคยชิน 

 2. ในการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิคSQ3R 
นั้น ในขั้นทบทวน (Review) ผูส้อนควรให้นักเรียนได้สร้างผงัความคิด (Mind Mapping) ของตนเอง 
เพื่อดูวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจในบทอ่านมากนอ้ยเพียงใด 
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