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การวิจยัเชิงทดลองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชา
ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความเขา้ใจวชิาภาษาไทย ก่อน
เรียนและหลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R 3) ศึกษาความความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นป่า
บง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 19 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ได้แก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาไทยโดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R 2) 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความเขา้ใจวิชาภาษาไทย 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ี
มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ Paired Sample t-test  

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการศึกษาความสามารถการอ่านเพื่อความเขา้ใจวิชาภาษาไทยโดยการ
จดัการเรียนรู้แบบ SQ3R มีนกัเรียนผา่นเกณฑจ์ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47และนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ์
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาไทย 
นกัเรียนมีความรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 23.42, sig = .000) 3) 
ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีมี4 ต่อการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยการจดัการเรียนรู้
แบบ SQ3R ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean= 4.50 S.D. = 0.54)  
ค าส าคญั : การอ่านเพื่อความเขา้ใจ, การจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R, วชิาภาษาไทย 
 
 
 
 
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2551 ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการใชภ้าษาไทย โดย

กล่าวไวใ้น หมวด4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 23 การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเน้นความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณา
การตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา ขอ้ (4) ความรู้ และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา 
เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และให้ความส าคัญกับการอ่านดังปรากฏใน มาตรา ๒๔ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ ขอ้ (3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้  าไดคิ้ดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

ในยุคโลกาภิวตัน์ท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปล่ียนแปลงในดา้น
ต่างๆเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นท่ีคนจะต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลา คุณภาพของคนเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้สามารถใชชี้วิตอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะเผชิญ
การเปล่ียนแปลงและความทา้ทายจากกระแสโลกได ้การเรียนในศตวรรษท่ี 21 จึงให้ความส าคญักบัทกัษะ 
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หรือเครือข่าย P21 ไดมี้การพฒันาวสิัยทศัน์เพื่อความส าเร็จของผูเ้รียนโดย
จ าเป็นตอ้งสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทกัษะในดา้นต่างๆ (วิจารณ์ พานิช, 2556) ไดแ้ก่ ทกัษะชีวิตและอาชีพ 
ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ทกัษะสาระวิชาหลกั (การอ่าน 
การเขียน การคิด และทกัษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21) โดยทกัษะข้างต้นจ าเป็นต้องมี ระบบการ
สนับสนุนการศึกษาท่ีจ าเป็น ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ การประเมินผล หลกัสูตรและวิธีการสอน การ
พฒันาวชิาชีพ และบรรยากาศการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากข้ึน 

จากสภาพการณ์ปัจจุบนัปัญหาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนกัเรียนไทยมีแนวโน้มทวี
ความรุนแรงสูงข้ึน นกัเรียนขาดนิสัยรักการอ่านท าให้ทกัษะดงักล่าวไม่ไดรั้บการฝึกฝนอย่างเท่าท่ีควรจะ
เป็น หลกัสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เล็งเห็นถึงปัญหาดงักล่าว จึงไดก้ าหนดแนวทาง
พฒันาผูเ้รียนท่ีเน้นให้มีความสามารถทางดา้นทกัษะการอ่าน แลว้สามารถน าส่ิงท่ีอ่านหรือสารท่ีไดรั้บไป
ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีระบบ เพื่อผูเ้รียนสามารถสร้างขอ้สรุปเก่ียวกบัส่ิงท่ีอ่านไดอ้ย่างมีวิจารณญาณ 
เล่าส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ ไดด้ว้ยการเล่าหรือเขียนไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑท์างภาษา เหมาะสมกบัระดบัชั้น
หรือวยัผูเ้รียน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551:11) 

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน และประโยชน์ของการอ่านจบั
ใจความ จึงก าหนดเร่ืองการอ่านไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อ
น าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน โดยก าหนดเป็นตัวช้ีวดัชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ว่า ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถแยกแยะขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน และ
วิเคราะห์แสดงความคิดเห็น ตีความสรุปความ หาค าส าคญัในเร่ืองท่ีอ่านและใช้แผนภูมิรูปภาพโครงเร่ือง
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หรือแผนภาพความคิด พฒันาความสามารถในการอ่าน น าความรู้ความคิดจากการอ่านไปใช้แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551:15) 

การเรียนวิชาภาษาไทย ทกัษะหน่ึงท่ีส าคญัเป็นอย่างยิ่งนั้นคือ การอ่าน ดงัท่ี พรรณิการ์ สมคัร 
(2557:1) ได้กล่าวไวว้่า การอ่าน เป็นทักษะพื้นฐานทางภาษาท่ีส าคญัต่อการเรียนรู้ พฒันาสติปัญญา 
ตลอดจนช่วยส่งเสริมวจิารณญาณและประสบการณ์ของผูอ่้าน แมจ้ะไม่ใช่ประสบการณ์โดยตรงแต่ก็ท าให้ผู ้
ท่ีอ่านมากมีความรู้ความเขา้ใจส่ิงต่างๆไดดี้ยิง่ข้ึน และเป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีช่วยให้สามารถสร้างองคค์วามรู้
ซ่ึงน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ปัจจุบนักิจกรรมการอ่านไดเ้ขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตประจ าวนั
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยุคโลกาภิวตัน์ท่ีมีขอ้มูลข่าวสารดา้นต่างๆ เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ผูค้น
ตอ้งขวนขวายหาความรู้เพื่อให้กา้วทนัโลก ทนัเหตุการณ์ โดยอาศยัการอ่านเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ 
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ผูท่ี้มีทกัษะดา้นการอ่านท่ีดีจะสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการอ่าน
ไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ รู้แนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนรู้วิธีการท่ีจะน าข้อมูลเหล่านั้นมา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินชีวติเพื่อพฒันาตนเอง สังคม และประเทศชาติได ้  

การอ่านประเภทหน่ึงท่ีนกัเรียนควรจะไดรั้บการฝึกปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอเพราะเป็นประโยชน์
อย่างมากในการแสวงหาความรู้ คือ การอ่านเพื่อความเขา้ใจ ซ่ึงถือเป็นทกัษะพื้นฐานในการอ่าน เด็กจะ
สามารถตอบค าถาม หรือเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านได ้ทกัษะท่ีควรปลูกฝัง หรือพฒันาในตวัเด็กคือ การอ่านโดยให้
เขา้ใจภาพรวม ประกอบกบัแกนเร่ืองส าคญัท่ีเร่ืองนั้นตอ้งการจะส่ือถึง ดงัท่ี จิตราภรณ์ ดว้งจุมพล (2543 : 
25) สรุปความเขา้ใจในการอ่าน ไวด้งัน้ี เป็นความสามารถในการอ่านท่ีตอ้งอาศยัความสามารถทางภาษา 
และประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน ในการแปลความตีความกบัเร่ืองท่ีอ่าน เพื่อให้ไดค้วามหมายของภาษาจาก
เร่ืองท่ีอ่าน ตลอดจนสรุป ความคิดเห็นจากเร่ือง ท่ีอ่านได ้ส าหรับ บงัอร วิกรมคุณาพร (2551 : 16) กล่าววา่
การอ่านเพื่อความเขา้ใจ เป็นความสามารถ ในการใชว้จิารณญาณ สรุปสาระส าคญัได ้ตีความได ้วเิคราะห์ได ้
ประเมินได้ วิจารณ์ได้ ขยายความได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ตามท่ีตนตั้ งไวไ้ด้รวมทั้ งต้องมี
ความสามารถในระดบั ความเขา้ใจตามตวัอกัษร ระดบัตีความ ระดบัวิเคราะห์ความ และระดบัประยกุตแ์ละ
น าไปใช้ ดงันั้นจึงสรุปความหมายของความเขา้ใจในการอ่าน ไดว้่าการอ่านเป็นการผสมผสาน ระหว่าง
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน โดยสามารถ สรุป วิเคราะห์ วิจารณ์ และน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้

วิธีการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะด้านการอ่าน มีวิธีสอนหลายวิธีท่ีสามารถน ามาจดัการ
เรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิดีข้ึนได ้เช่น วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ การสอนแบบ 5W1H การสอน
แบบ KWL-PLUS วิธีการสอนแบบบูรณาการ เป็นต้น แต่มีวิธีหน่ึงท่ีจะท าให้ผู ้เ รียนอ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเขา้ใจภาพรวมและแกนเร่ืองส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้คือ วิธีการสอนแบบ SQ3R ซ่ึงเป็น
แนวคิดของ ฟรานซิส โรบินสัน (Francis Robinson) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการอ่านมหาวิทยาลยัโอไฮโอ ท่ีได้
เสนอยุทธวิธีการสอนอ่านท่ีสามารถช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจแนวคิดของเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งรวดเร็ว จดจ าไดดี้
และทบทวนเร่ืองราวท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยการอ่าน 5 ขั้นตอน คือ 1) S (Survey) การ
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ส ารวจ 2) Q (Question) การตั้งค  าถาม 3) R1 (Read) การอ่าน 4) R2 (Recite) การจดจ า 5) R3 (Review) การ
ทบทวน ซ่ึงการสอนดว้ยวิธี SQ3R เป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยให้การอ่านมีประสิทธิภาพ (พรรณการ์ สมคัร,2557:6) 
เช่นเดียวกบั ชนดัดา แนบเกษตร (2535:22) ก็ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของวิธีการอ่านแบบ SQ3R ว่า “SQ3R 
เป็นวธีิการอ่านท่ีเตรียมการอ่าน เพื่อจดัระเบียบโครงสร้างทางสมองของผูอ่้าน ผูอ่้านสามารถตั้งจุดมุ่งหมาย
ในการอ่าน และสามารถคิดคาดการณ์ล่วงหน้าได้ด้วยตนเอง และเป็นวิธรการอ่านท่ีท าให้ผูอ่้านรู้สึกว่า
คน้พบบางส่ิงบางอย่างท่ีอ่านแบบเฉพาะเจาะจงมากกว่าเถลไถลไปโดยปราศจากจุดหมายในส่ิงท่ีอ่าน 
ตลอดจนผูอ่้านสามารถประเมินความเขา้ใจในการอ่านไดด้ว้ยตนเอง”  

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกท าการวิจยักบัเด็กนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยตอ้งการ
จะพฒันาทกัษะดา้นการอ่านจบัใจความ ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่เหมาะสมกบัช่วงวยัและเป็นทกัษะส าคญัท่ีเด็กควรรู้
รวมทั้งปฏิบติัได ้และจากการท่ีได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของการสอนโดยใช้วิธี SQ3R นั้นจะเห็นได้ว่า
สามารถเสริมสร้างทกัษะการอ่านจบัใจความไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากการอ่านเป็นการอ่านอย่างมีจุดหมาย 
ผูอ่้านจะไดฝึ้กการตั้งค  าถาม (Question) ในระดบัต ่าไปจนถึงค าถามระดบัสูง ซ่ึงจะช่วยพฒันาการท าความ
เขา้ใจเน้ือหาและจบัใจความไดต้รงประเด็น ในขั้นส ารวจ (S = Survey) ผูอ่้านจะไดอ่้านส ารวจเพื่อให้เห็น
ภาพกวา้งๆ เก่ียวกบัเร่ืองนั้นเพื่อดูขอบเขตของเน้ือหาอย่างคร่าวๆ ในขั้นการอ่าน (R = Read) ผูอ่้านจะเกิด
การเรียนรู้ เพราะในขั้นน้ีผูอ่้านตอ้งอ่านอยา่งตั้งใจและท าความเขา้ใจเน้ือหาอยา่งจริงจงัและท่องจ าหรืออ่าน
ซ ้ าในขั้นการจดจ า (R = Recite) และสุดทา้ยในขั้น การทบทวน (R = Review) ผูอ่้านจะไดท้บทวน ประเด็น
ส าคญัและประเมินค่าส่ิงท่ีอ่านอยา่งมีเหตุผล จะเห็นไดว้า่การอ่านแต่ละขั้นตอนมีความเป็นระบบและชดัเจน 
ท าให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาความสามารถการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการ
อ่านไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความสามารถการอ่านเพื่อความเขา้ใจวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา              
ปีท่ี 4 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความเขา้ใจวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R  

3. เพื่อศึกษาความความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 
SQ3R  

 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. นกัเรียนมีความสามารถการอ่านเพื่อความเขา้ใจวชิาภาษาไทย โดยจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R มี
คะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
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2. การอ่านเพื่อความเขา้ใจวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดัการ
เรียนรู้แบบ SQ3R มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยการจดัการเรียนรู้
แบบ SQ3R อยูใ่นระดบัมาก 
 
ขอบเขตการวจัิย 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายคือ คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นป่าบง อ าเภอสันทราย จงัหวดั

เชียงใหม ่ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียนทั้งหมด 19 คน  
2. ตวัแปรท่ีศึกษา 

- ตวัแปรอิสระ การจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R 
- ตวัแปรตาม 

1. ความสามารถการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน 
2. ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีจดัการเรียนรู้แบบ 

SQ3R 
3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R  

3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั คือ หน่วยการเรียนรู้รายวชิาภาษาไทยท่ีใชส้อนในระดบัชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นป่าบง แบ่งออกเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง เงาะป่า 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง พระอภยัมณี ตอน ก าเนิดสุดสาคร 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง น ้าผึ้งหยดเดียวก่อเหตุ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง นิราศเดือน 

4. ระยะเวลาในการวจิยั 
การวจิยัคร้ังน้ีด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 12 ชัว่โมง  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจวชิาภาษาไทยโดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R  
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย  
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียม 

1.1 ผูส้อนได ้ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการเรียนวิชาภาษาไทย และขั้นตอนการด าเนินการวิจยั
แก่นกัเรียน 
 2. ขั้นด าเนินการ  

2.1 ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายด าเนินการทดสอบแบบทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้แบบ 
SQ3R เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิ โดยใชแ้บบทดสอบจ านวน 1 ชุด แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 30 ขอ้ 30 คะแนน  

2.2 จดัการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้แบบ SQ3R ทั้ง 4 แผน ทั้งหมด 12 คาบเรียน ซ่ึง
ประกอบดว้ย  

1. แผนการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองเงาะป่า จ านวน 3 คาบเรียน 
2. แผนการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองพระอภยัมณี ตอน ก าเนิดสุดสาคร จ านวน 3 คาบเรียน 
3. แผนการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองน ้าผึ้งหยดเดียวเป็นเหตุ จ  านวน 3 คาบเรียน 
4. แผนการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ืองนิราศเดือน จ านวน 3 คาบเรียน 
การจดัการเรียนรู้ทั้ง 4 แผนการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัเรียนท าแบบฝึกและแบบทดสอบใน

แต่ละแผนจนครบ 
2.3 หลังจากนั้ นด าเนินการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายอีกคร้ังหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกบัการทดสอบก่อน
จดัการเรียนรู้แบบ SQ3R เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิ 

2.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R ให้
นกัเรียนตอบแบบสอบถาม 

2.5 ตรวจกระดาษค าตอบและน าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้มา
เปรียบเทียบความแตกต่าง 
 3. ขั้นสรุป 

3.1 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูปโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1. ผู ้วิจ ัยได้น าผลแบบทดสอบท้ายบท แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนและ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยการจดัการเรียนรู้
แบบ SQ3R ทั้งหมดมาวเิคราะห์ โดยใชส้ถิติพื้นฐานไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป แปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3. อภิปรายผลโดยใชต้ารางและการพรรณนา 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความสามารถการอ่านเพื่อความเขา้ใจวิชาภาษาไทยโดยการจดัการเรียนรู้
แบบ SQ3R นกัเรียนจ านวน 19 คน พบวา่มีนกัเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 89.47 และนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความเขา้ใจวิชาภาษาไทยโดยการจดัการเรียนรู้
แบบ SQ3R พบวา่คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความเขา้ใจวิชาภาษาไทยก่อนการจดัการเรียนรู้แบบ 
SQ3R เท่ากบั 11.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.43 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
วิชาภาษาไทยโดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R ระหว่างก่อนการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R และหลงัการ
จดัการเรียนรู้แบบ SQ3R พบวา่ค่าสถิติ t-test มีค่า 23.42 และค่า Sig.(2tailed) มีค่า .00 ซ่ึงนอ้ยกวา่นยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความเขา้ใจวิชาภาษาไทยก่อนการจดัการเรียนรู้แบบ 
SQ3R และหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R มีความสัมพนัธ์กนั และนักเรียนท่ีเรียนรู้การอ่านเพื่อความ
เขา้ใจโดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R แล้ว มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R 
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจ
โดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (Mean = 4.50 S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณารายดา้นมีคะแนนเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย มีดงัน้ี 
ดา้นประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ (Mean = 4.57 S.D. = 0.48) ดา้นการจดัการเรียนรู้การอ่านเพื่อความ
เขา้ใจโดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R (Mean = 4.51 S.D. = 0.55) และด้านบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 
(Mean = 4.35 S.D. = 0.62) 
 
อภิปรายผล 
 ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความสามารถการอ่านเพื่อความเขา้ใจวิชาภาษาไทยโดยการจดัการเรียนรู้
แบบ SQ3R นกัเรียนจ านวน 19 คน พบวา่มีนกัเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 89.47 และนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 เน่ืองจากแผนการจดัการเรียนรู้และ
ชุดกิจกรรมแต่ละชุดมีเน้ือหาท่ีแตกต่างกนั โดยจะเห็นวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ืองนิราศเดือนนกัเรียน
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มีคะแนนนอ้ยกวา่ 7 คะแนนอาจเป็นเพราะนิราศเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนไม่คุน้เคย และถือเป็นเร่ืองยากส าหรับ
นกัเรียน อยา่งไรตามนกัเรียนส่วนใหญ่มีผลคะแนนสูงและไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 เน่ืองจากเน้ือหาจาก
แผนการจดัการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 เร่ือง เงาะป่า หน่วยท่ี 2 เร่ืองพระอภยัมณี และหน่วยท่ี 3 เร่ือง น ้ าผึ้งหยด
เดียว ซ่ึงนกัเรียนคุน้เคยและมีอยูใ่นบทเรียน จึงท าใหค้ะแนนสูงข้ึนดงักล่าวไว ้ดงัท่ีRobinson (1961, pp. 29-
30, อา้งถึงใน วนัเพ็ญ วฒัฐาน, 2557:57) ไดก้ล่าวถึงยุทธวิธีการอ่านแบบ SQ3R เพื่อช่วยให้ผูอ่้านสามารถ
เลือกส่ิงท่ีเขาคาดวา่จะรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน เขา้ใจแนวคิดของเร่ืองท่ีอ่านไดร้วดเร็ว และจดจ าเร่ืองได ้ตลอดจน
สามารถทบทวนเร่ืองท่ีอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีขั้นตอนการอ่านคือ 1) Survey (S) โดยการกวาด
สายตาไปตามหวัขอ้ ตามบทอ่านเพื่อหาจุดส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน เป็นการอ่านอยา่งคร่าวๆ จะท าใหผู้อ่้านไดรู้้
ใจความส าคญัของเร่ือง หรือแนวคิดหลกัของเร่ือง 2) Question (Q) โดยการเปล่ียนหวัขอ้ให้เป็นค าถาม การ
ตั้งค  าถามในขั้นตอนน้ีจะท าให้ผูอ่้านอยากรู้อยากเห็นมากข้ึน ค าถามจะตอ้งสัมพนัธ์กบัเร่ืองราวท่ีก าลงัอ่าน 
3) Read (R1) เป็นการอ่านขอ้ความชา้ๆ อยา่งละเอียดเพื่อความเขา้ใจและจบัประเด็นส าคญัๆ 4) Recite (R2) 
เม่ืออ่านจบตอนหน่ึงๆแล้วพยายามตอบค าถามอย่างย่อๆ โดยใช้ส านวนภาษาของตนเอง ถ้าตอบค าถาม
ไม่ได้ให้ยอ้นกลบัไปอ่านเร่ืองใหม่อย่างคร่าวๆ 5) Review (R3) ในขั้นตอนน้ีเป็นการทบทวนหัวขอ้หรือ
ประเด็นส าคญัต่างๆ หลังจากท่ีอ่านบทอ่านจบแล้วอาจจะเป็นการอ่านทวนค าถาม ค าตอบในประเด็น
ส าคญัๆ สอดคลอ้งกบั โดนลัด์ (Donald, 1973, อา้งถึงใน ชนดัดา แนบเกษร, 2535) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองผล
ของวิธีการ SQ3R ต่อการเพิ่มความสามารถในการอ่านกบันกัเรียนเกรด 7 จ านวน 31 คน ผลการวิเคราะห์
คะแนนทดสอบพบวา่กลุ่มท่ีฝึกการอ่านโดยวิธีการ SQ3R สามารถพฒันาทกัษะทางการอ่านไดด้ว้ยตนเอง ลิ
ซาเบธ (Lizabeth A. Guzniczak, 2007) ศึกษาเร่ือง ผลของการสอนโดยใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนแบบ 
SQ3R กบัการเรียนรู้บนเวบ็ ของนกัเรียนเกรด 8 จ านวน 254 คนในชั้นเรียนประวติัศาสตร์อเมริกนั โรงเรียน
มธัยมในเขต Midwestern ผลการวิจยัพบวา่กลยุทธ์ SQ3R ส่งผลให้เกิดความเขา้ใจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ในการเขียนเรียงความระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างความสามารถในการอ่านและความ
เขา้ใจในการเขียนเรียงความของผูเ้รียน นั้นแสดงให้เห็นวา่ความสามารถในการอ่านยงัคงตวับ่งช้ีส าคญั ใน
เร่ืองความเขา้ใจท่ีถ่องแทแ้ละความลึกซ้ึงในความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ออนไลน์ เบเยอร์ (Baier, 
Kylie, 2011: abstract) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ผลการใชว้ธีิ SQ3R ในของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 ระดบั ผล
การศึกษาช้ีให้เห็นวา่การอ่านดว้ยกลยุทธ์ SQ3R ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5 ดีข้ึนอย่างมีนยัส าคญั 
และการศึกษายงัช้ีให้เห็นว่า 46.9% ของนกัเรียนท่ีใช ้SQ3R สามารถมีทกัษะในการอ่านนิยายเพิ่มข้ึน สุดา
รักษ์ สุวรรณทอง (2553: 104-105) ได้ท าการศึกษาเร่ืองผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ3Rs ผลการวิจยัพบว่าแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาไทยดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณโดยใชก้ารสอนแบบ SQ3Rs มีดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 
0.6895 แสดงวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียน ร้อยละ 68.95  
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจวิชาภาษาไทยโดยการ
จดัการเรียนรู้แบบ SQ3R พบว่า คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความเขา้ใจวิชาภาษาไทยก่อนการ
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จดัการเรียนรู้แบบ SQ3R เท่ากบั 11.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.432 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจวิชาภาษาไทยโดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R ระหว่างก่อนการจดัการเรียนรู้แบบ 
SQ3R และหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R พบว่าค่าสถิติ t มีค่า 23.42 และค่า Sig.(2tailed) มีค่า .000 ซ่ึง
น้อยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความเขา้ใจวิชาภาษาไทยก่อนการ
จดัการเรียนรู้แบบ SQ3R และหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R มีความสัมพนัธ์กนั และนกัเรียนท่ีเรียนรู้การ
อ่านเพื่อความเขา้ใจโดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R แลว้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้
แบบ SQ3R เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั สิตรา ศรีเหรา (2559) ไดศึ้กษาการ
พฒันาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 4 โดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบกวา้งขวาง กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นหลงัเขา อ าเภอบ่อพลอย 
จงัหวดักาญจนบุรี ผลการวจิยัพบวา่ 1) การพฒันาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรม
การอ่านแบบกวา้งขวาง ผูเ้รียนมีความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 วนัเพญ็ วฒัฐานะ (2557) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ 
SQ3R เพื่อพฒันาความเข้าใจในการอ่าน และศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัตะปอนน้อย จงัหวดัจนัทบุรี ผลการวิจยัปรากฏว่า ความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และธิดา บู่สาม
สาย (2559) การพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ดว้ยเทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน
จงัหวดักาญจนบุรี ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ปี 2557 ผลวิจยัพบวา่ การอ่านจบัใจความดว้ยเทคนิค
เรียนรู้แบบ SQ4R โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ของนกัเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจ
โดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.50 S.D. = 0.54) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ เม่ือพิจารณารายด้านมีคะแนน
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย มีดงัน้ี ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ (Mean = 4.57, S.D. = 0.48) ดา้น
การจดัการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R (Mean = 4.51, S.D. = 0.55) และ
ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ (Mean = 4.35, S.D. = 0.62) จะเห็นไดว้่า ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
เรียนรู้ไดแ้ก่ นกัเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใชใ้นวิชาอ่ืนๆสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มข้ึน เขา้ใจเน้ือหา
ไดง่้าย จ าเน้ือหาไดน้าน ดา้นการจดัการเรียนรู้ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเน้ือหา นกัเรียน
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ นกัเรียนเกิดความคิดท่ีหลากหลาย เปิด
โอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ท าใหเ้กิดความกระตือรือร้นในการเรียน สอดคลอ้งงานวิจยั
ของกญัญา ร้อยลา (2553: 82-84) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการพฒันาความสามารถดา้นการอ่าน ภาษาไทยอยา่งมี
วิจารณญาณดว้ยรูปแบบการอ่าน 5 ขั้นตอน (SQ3R) ของนกัเรียนชนมธัยมศึกษา ปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า 
และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก สุดารักษ์ สุวรรณทอง (2553: 104-105) ได้
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ท าการศึกษาเร่ืองผลการเรียนรู้ภาษาไทยดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การ
สอนอ่านแบบ SQ3Rs ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยดา้น
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ โดยใชก้ารสอนแบบ SQ3Rs อยูใ่นระดบัดีมากและธิดา บู่สามสาย (2559) การ
พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ดว้ยเทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ปี 2557 ผลวิจยัพบวา่ การอ่านจบัใจความดว้ยเทคนิคเรียนรู้แบบ SQ4R 
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการสอนแบบ SQ4R โดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดักาญจนบุรีในภาพรวมระดบัมากท่ีสุด 
  
ข้อค้นพบทีไ่ด้จากการวจัิย 

1) การเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจวชิาภาษาไทยโดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R สามารถพฒันา
นกัเรียนไดท้ั้งเก่งและอ่อนใหมี้ความสามารถการอ่านเพื่อความเขา้ใจวชิาภาษาไทยเพิ่มมากข้ึนได ้ 

จากการทดลองคร้ังน้ีผูว้ิจยัพบวา่สามารถพฒันาการอ่านเพื่อความขา้ใจในเด็กไดดี้ เพราะเป็นการ
อ่านแบบมีล าดบัขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 Survey (S) ขั้นท่ี 2 Question (Q) ขั้นท่ี 3 Read (R) ขั้นท่ี 4 Recite (R) 
ขั้นท่ี 5 Review (R) มีการตั้งประเด็นค าถามท าให้การอ่านของนกัเรียนเป็นการอ่านอยา่งมีจุดมุ่งหมาย และ
สามารถเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน การสอนแบบ SQ3R แตกต่างจากการอ่านแบบทัว่ไป เป็นวิธีการสอนท่ีฝึก
การปฏิบติัเป็นส าคญั ซ่ึงสามารถช่วยฝึกทกัษะการคิด เพราะแต่ละขั้นตอนฝึกให้นกัเรียนรู้จกัคิด วิเคราะห์ 
และตั้งค  าถาม ช่วยให้การอ่านเป็นการอ่านท่ีมีจุดมุ่งหมาย สามารถท าความเข้าใจเน้ือหา สาระส าคญั 
ตลอดจนรายละเอียดของเร่ืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) การจดัการเรียนรู้แบบ SQ3R สามารถช่วยจดัล าดบัความคิดของนกัเรียนให้เป็นขั้นตอนยิ่งข้ึน 
เพราะการอ่านในแต่ละขั้นตอนนกัเรียนรู้ว่าตอ้งท าอะไรก่อน-หลงั และรู้วิธีการหาค าตอบอย่างเป็นล าดบั
ขั้นตอน 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
 1) ครูควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ SQ3R โดยเลือกเน้ือหาท่ีอาจเป็นสถานการณ์หรือเร่ืองราวท่ี
น่าสนใจของนกัเรียนเหมาะกบัระดบัชั้นการเรียนรู้ของเด็ก  
 2) เลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ3R เพราะเน้ือหาท่ีมาก
จนเกินไปอาจส่งผลต่อระยะเวลาในการปฏิบติักิจกรรม และท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อกิจกรรม
การอ่าน 
 3) ครูควรซักซ้อมท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียนในขณะสอนเก่ียวกบักระบวนการอ่านแบบ SQ3R 
เพื่อท่ีผูเ้รียนจะได้ไม่สับสนกบัขั้นตอนการท ากิจกรรม ขั้นตอนท่ียากส าหรับเด็กคือขั้นท่ี 1 คือ Survey 
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(ส ารวจ) ขั้นต่อมาคือ ขั้นท่ี 3 คือ Read (อ่าน) ซ่ึงครูอาจตอ้งสังเกตนกัเรียนให้ทัว่ถึงเพราะบางคนไม่อ่าน
เน้ือหาครบถว้น 
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เปรียบเทียบกบัการอ่านแบบอ่ืนๆ 
เช่น 4W1H หรือ การอ่านแบบกวา้งขวาง เป็นตน้ 
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