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ผลกระทบของการสอนอ่านแบบ SQ4R ที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปีที่ 2 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
The Effects of SQ4R Teaching Method on English Reading 
Comprehension of the Second Year Diploma Students in 

Electrical Power at Nan Technical College 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของการสอนอ่านแบบ SQ4R ที่มีต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนอ่านโดยใช้การ
สอนอ่านแบบ SQ4Rประชากรที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น
ปีที่ 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน จ านวน 26 คน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร รหัสวิชา 3000-1201 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
8 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบทีแบบเป็นอิสระต่อกันและการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามความคิดเห็นใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธี
สอนอ่านแบบ SQ4R ของนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนอ่านโดยใช้การสอน
อ่านแบบ SQ4R พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน  

ค าส าคัญ: การสอนอ่านแบบ SQ4R 

 
 
Abstract 
The purposes of the study were 1) to examine the effects of SQ4R teaching method 
on English reading comprehension and 2) to investigate the students ‘satisfaction 
towards the SQ4R teaching method. The subjects consisted of second year 26 
students of diploma students in electrical power at Nan Technical College in the 
course 3000-1201 English for communication The research instruments consisted of 
1) 8 learning management plans; 2) achievement test compared between before and 
after using the SQ4R teaching method; and 3) the questionnaire concerning 
satisfaction towards the SQ4R teaching method. The data analysis consisted of 1) 
analysis of the achievement test results compared between before and after using 
the teaching method by using mean, standard deviation and t-test independent 
sample; and 2) analysis of the data from the questionnaire by using mean and 
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standard deviation. The research results revealed that there was a significant 
difference of the achievement test results of English reading comprehension 
compared between before and after the SQ4R teaching method with the level of .05. 
With regard to the students’ satisfaction towards the SQ4R teaching method, it was 
reported that all aspects were rated in highest level.  

Keywords: SQ4R Teaching method 

บทน า  
การศึกษาในยุค Thailand 4.0 ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาให้กับคนไทยใน

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเนื่องด้วยภาษาอังกฤษเป็นหัวใจส าคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศซึ่ง
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานงานและการค้าขายดังค ากล่าวที่ว่าการศึกษาในยุค 
ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ใช่เพียงแค่การให้ความรู้กับคนเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์อีก
ด้วย (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2559) นอกจากนี้การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ยังเน้นย้ าการ
สร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้มี
ทักษะการเรียนรู้ให้เท่าทันต้องบริโภคสื่อให้เป็นและต้องมีจิตส านึกต่อโลก การพัฒนาคุณภาพของคน
และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ควบคู่กับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาต้องมีความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารและเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานเนื่องด้วยตลาดแรงงานในสังคมโลกปัจจุบัน
ต้องการนักศึกษาที่มีความสามารถทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการ และพร้อมพัฒนาตนเองให้เท่าทัน
เหตุการณ์กับสังคมที่เปลี่ยนไป หน่วยงานการศึกษาหน่วยหนึ่งที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางการเตรียมความ
พร้อมทางด้านทักษะทางวิชาการและวิชาชีพดังกล่าวคือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคาดหวังให้นักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยมีความรู้ความสามารถทางด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีพ อย่างไรก็ตามมีการรายงาน
ผลการศึกษาการจัดอันดับความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษจากทั้งหมด 80 ประเทศทั่วโลกโดย
ไม่รวมประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของ Education First หรือ EF (The world's largest 
ranking of countries by English skills, 2017) พบว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ใช้ใน
ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 53 จากจ านวนทั้งหมด 80 ประเทศ ซึ่งมีผลคะแนนในระดับต่ าระดับ
คะแนน 49.78 และได้รับการจัดอันดับที่ 15 จาก 20 ประเทศในแถบเอเชียนอกจากการจัดล าดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติดังกล่าวแล้ว ในระดับภูมิภาคยังพบรายงานผล
ประเมินการสอบ V-NET (Vocational National Education Test) ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2557 , 2558 และ 2559 สังกัด
วิทยาลัยเทคนิคน่านพบว่าด้านความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ในข้อ 1.ทักษะภาษา
และการสื่อสาร ในปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษา ร้อยละ 38.58, ในปีการศึกษา 
2558 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษา ร้อยละ 39.59 และในปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
สถานศึกษาร้อยละ 34.97 (สทศ.ปี พ.ศ.2557, 2558 และ 2559) จากผลคะแนนดังกล่าวท าให้ทราบ
ว่านักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคน่านมีคะแนนเฉลี่ยระดับ
สถานศึกษาด้านทักษะภาษาและการสื่อสารลดลง ดังนั้นควรมีการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
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ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากสภาพปัญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่านอกเหนือจากการ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ประสบปัญหาเองแล้ว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษถือได้ว่ามี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในบริบทของการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ที่จะต้องหาแนวทางการสอน
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการสอนดังค ากล่าวของ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2558 , หน้า 7) กล่าวว่าการ
สอนในอนาคตครูผู้สอนควรจะใช้ทักษะและวิธีการเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสอนตนเองซึ่งก่อให้เกิดการ
ประสบผลส าเร็จในการเรียน เรียกว่า“สัตตวิธี” (การสอน 7 แบบ) ซึ่งประกอบด้วย 1) สอนให้เขา
ก าหนดจุดมุ่งหมายได้เองให้รู้ว่าจะเรียนไปเพ่ืออะไร 2) สอนให้เขาหาความรู้ได้เองว่าควรหาที่ไหน
อย่างไร, 3) สอนให้เขาคัดกรองความรู้ได้เองด้วยเหตุผลข้อมูลหลักการต่าง ๆ 4) สอนให้เขาสรุปองค์
ความรู้ได้เองด้วยการสอนขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์และ การสรุปองค์ความรู้  5) สอนให้เขาตก
ผลึกในความรู้นั้นด้วยการให้เขาได้เข้าใจการวิเคราะห์ตีความและการประเมิน 6) สอนให้เขาประยุกต์
ความรู้เป็นรู้ว่าจะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร และ 7) สอนให้เขาประเมินการสอนได้ด้วย
วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ตามหลักการประเมิน จากค ากล่าวของนักวิชาการดังกล่าวและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้ศึกษากล่าวได้ว่า ครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ต้องหาแนวทางหรือวิธีการสอนที่จะ
ส่งเสริมการเรียนอีกทั้งส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการอ่าน
มากขึ้น อันจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ ได้แก่ การฟัง-การพูดและการเขียนตลอดจนสามารถน า
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารและการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เมื่อ
กล่าวถึงวิธีการสอนอ่านมีวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการอ่านจับใจความได้ คือ
กระบวนการสอนอ่านแบบ SQ4R (Robinson, 1961) และต่อมาได้รับการพัฒนาโดย วอลเตอร์พอค 
(Walter Pauk, 1984) ที่เพ่ิมกระบวนการ Record (บันทึก) วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ดังกล่าว
ตั้งอยู่บนฐานของจิตวิทยาการเรียนรู้แบบอภิปัญญา คือ ความสามารถในการควบคุมความคิดของตน
ในขณะด าเนินกิจกรรมการเรียน สามารถควบคุมวางแผนและจัดระบบความคิดของตนเองได้ (Harris 
and Sipay,1979) ซึ่งกล่าวว่า หลักอภิปัญญา (Metacognition) คือการควบคุมและประเมิน
ความสามารถของตนเององค์ประกอบของอภิปัญญา แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ การตระหนักรู้  
(Awareness) และความสามารถในการควบคุมตัวเอง (Self-Regulation) ซึ่งวิธีดังกล่าวประกอบไป
ด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) Survey การอ่านคร่าวๆเพ่ือหาจุดส าคัญของเรื่องที่อ่าน 
2) Question การตั้งค าถามจากเนื้อเรื่องเพ่ือให้ผู้อ่านอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย ค าถามจะต้อง

มีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องท่ีอ่าน และควรจะพิจารณาถึงใจความส าคัญที่ผู้เขียน 
3) Read เมื่อผู้อ่านตั้งประโยคค าถามแล้วให้ผู้อ่านกลับไปอ่านเนื้อเรื่องอย่างละเอียดเพ่ือหา

ค าตอบ ตามค าถามที่ตั้งไว้ 
4) Record ขั้นตอนนี้เมื่อผู้อ่านอ่านอย่างละเอียดแล้วให้น าค าตอบที่ได้มาเขียนบันทึกโดย

มุ่งเน้นตามความเข้าใจของผู้อ่านค าตอบที่ได้ควรมีความรัดกุม ในขั้นตอนนี้ผู้อ่านสามารถจดบันทึก
ค าตอบเป็นภาษาของตนเองได้ 

5) Recite ขั้นผู้อ่านเขียนสรุปใจความส าคัญ ผู้อ่านเขียนสรุปใจความเป็นภาษาของตนเอง
หากไม่แน่ใจหรือไม่เข้าใจในค าตอบสามารถกลับไปอ่านซ้ าได้ 

6) Reflect ขั้นตอนนี้คือขั้นวิเคราะห์เมื่อผู้อ่านด าเนินการครบ 5 ขั้นตอนเบื้องตันแล้ว ใน
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอนแบบ SQ4R ผู้อ่านต้องสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน
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ในเชิงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง บางครั้งอาจจะขยายความจากสิ่งที่อ่านโดย
การเชื่อมความคิดจากบทอ่านกับความรู้เดิมโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

จากวิธีการสอน 6 ขั้นตอนนี้ มีการศึกษาของ ศรีวรรณ โตพิจิตร์ (2557) ได้ศึกษาการพัฒนา
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 523 คน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรียนวัดมะเดื่อ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียน 
32 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 และ 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาความส าคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ, ผลการสอบ V-Net ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคน่านและการศึกษาค้นคว้าเอกสารรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4Rจึงมีความเหมาะสมในการน ามาศึกษาเพ่ิมเติมใน
กลุ่มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
น่าน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านของนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งงานวิจัยเล่มนี้จะเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนที่จะพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาผลกระทบของการสอนอ่านแบบ SQ4R ที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชา ช่างไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนอ่านโดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ4R
ขอบเขตของงานวิจัย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคน่ าน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รหัสวิชา (3000-1201) 
2 ห้องเรียน จ านวน 35 คน 

กลุ่มตัวเอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคน่านในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 ที่เรยีนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รหัสวิชา (3000-1201) จ านวน 1 ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 
26 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคน่านจัด
แผนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รหัสวิชา (3000-1201) ส าหรับนักศึกษาระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เพียงห้องเดียวเท่านั้น 

เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองเป็นเนื้อหาของ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รหัสวิชา 
(3000-1201) โดยพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาจากค าอธิบายรายวิชาและสมรรถนะรายวิชาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้วิจัยได้
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 หน่วยการเรียนรู้ 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาแผนละ 4 
ชั่วโมงรวม 32 ชั่วโมง ได้แก่ 

Computer Fundamentals 
The purpose of input, output and storage 
Parts of the computers 
Types of Computers 
Importance of Computers 
Negative effects of computer and computer use 
The 10 Commandments of Computer Care 
Ethics in Cyber Security 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2563 ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 36 ชั่วโมง โดยท าการปฐมนิเทศและทดสอบก่อนการ
ทดลองจ านวน 2 ชั่วโมง ท าการทดลอง 32 ชั่ว โมง จากนั้นทดสอบหลังการทดลองและกรอก
แบบสอบถามความพึงพอใจจ านวน 2 ชั่วโมง 
 
การด าเนินการวิจัย 
 การคัดเลือกเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รหัสวิชา (3000-1201) มีการ
พิจารณาจากเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาและสมรรถนะรายวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี
ที่ 2 ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้วิจัยได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
7 หน่วยการเรียนรู้ 8 แผนที่ครอบคลุมและเพียงพอต่อแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดของการทดลอง 
โดยใช้เวลาแผนละ 4 ชั่วโมงรวม 32 ชั่วโมงโดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ประสบการณ์ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า10ปี จ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการใช้ภาษา ความเหมาะสมของเนื้อหากับเวลา ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ประเมินผลแล้วน าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว จ านวน 1 แผนไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคน่าน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 32 คนเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหาและเวลา แล้วจึงน าไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่งก่อนน าไป
ทดลองสอนจริง 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจซึ่งประกอบด้วยข้อสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก มีกระบวนการสร้างดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองเพ่ือน าไปสร้างแบบทดสอบ 
2. สร้างแบบทดสอบโดยพิจารณาจากบทอ่านที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้แล้วสร้าง

แบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจชนิดเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อน า
แบบทดสอบที่สร้างขึ้น จ านวน 50 ข้อ ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษจ านวน 3 คน 
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC: Index of Item Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามโดย
คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .67 ขึ้นไป 

3. น าแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 32 คน แล้วน าไปตรวจหาคะแนนเป็นรายข้อ ตอบ
ถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนนจากนั้นน าไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ของแบบทดสอบแต่ละข้อ โดยใช้เทคนิค 27%ของจุงเตฟาน (Chung The Fan) ได้ค่า
ความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.50-0.77และ คา่อ านาจจ าแนก (R) อยู่ระหว่าง 0.29 - 1.00 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้การ
สอนอ่านแบบSQ4R จ านวน 23 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1. ด้านครูผู้สอน 2. ด้านเนื้อหา
ของบทอ่าน 3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และ 4. ด้านการวัดผลประเมินผล 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้และการประเมินผลด้วย
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R จ านวน 1 ชั่วโมง 

ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre -test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็น
ข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 1 ชั่วโมง 

ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้
กระบวนการสอนอ่าน SQ4R จ านวน 32 ชั่วโมง 

ท าการทดสอบหลังการทดลอง (Post- test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จ านวน 30 ข้อซึ่ง
เป็นข้อสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียนและกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการสอน
อ่าน SQ4R จ านวน 2 ชั่วโมง 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบหาค่าทีแบบกลุ่ม
ที่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent samples)  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบSQ4Rของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน
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ก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่า Sig=.00แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของความสามารถ
ในการอ่านก่อนและหลังจากการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนอ่านแบบ SQ4R ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านครูผู้สอน 2) ด้านเนื้อหาของบทอ่าน 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4) ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดทุกด้าน 
 
อภิปรายผลงานวิจัย 

ในการศึกษาผลกระทบของการสอนอ่านแบบ SQ4R ที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชา ช่างไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน มีผลการอภิปรายดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนอ่านแบบ SQ4R ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R เป็นการสนับสนุนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นมีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน 
ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาวดี ยนต์ชัย (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 กลุ่ม 
1 โรงเรียน เสือโก้กวิทยาสรรค์ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 40 คน ซึ่งมาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้ 1) ผลการพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของ
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.6027 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
60.27 3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4) ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนอ่านแบบ SQ4R ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เรียงตามล าดับ ได้แก่ 1) ด้านครูผู้สอน พบว่ามีความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับมาก
ที่สุด ( ̅=5.00) 2) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า มีความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับมาก
ที่สุด ( ̅ =4.85) 3) ด้านเนื้อหาของบทอ่านพบว่ามีความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด (  ̅ = 
4.81) และ 4) ด้านการวัดผลประเมินผล พบว่า มีความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด (  ̅ = 
4.80) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สายชล ปิ่นชัยมูล, 2555: 90) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาชุด
กิจกรรมด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยด้วยวิธีการสอนอ่านแบบSQ4R 
หลังการสอนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาผลกระทบของการสอนอ่านแบบ SQ4R ที่มีต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่าง
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ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน ผู้วิจัยได้ค้นพบสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
ท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้น
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษควรใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ไปใช้เพ่ือพัฒนาการอ่านของ
นักศึกษา 

2. บทอ่านที่เกี่ยวกับสาขาอาชีพท าให้นักศึกษาสนใจในการอ่านมากขึ้นเนื่องจากเป็น
ประโยชน์และสามารถน าไปเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา อีกทั้งนักศึกษาได้
ใช้ความรู้เดิมประกอบกับการอ่านบทอ่านเป็นการลดความตึงเครียดให้แก่นักศึกษา ดังนั้นครูผู้สอน
รายวิชาภาษาอังกฤษควรจะเลือกบทอ่านให้ตรงกับความต้องการและสาขาเรียนของนักศึกษา 
 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรจะใช้บทความภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่กว้างขวางขึ้น 
2. ครูผู้สอนควรค านึงถึงระดับความสามารถของผู้เรียนเป็นหลักในการเลือกบทอ่านบทอ่าน

ภาษาอังกฤษไม่ควรจะยาวเกินหรือยากเกินไปส าหรับความสามารถของนักศึกษา 
จากงานวิจัยนี้ สามารถสรุปได้ว่าการใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R กับบทความ

ภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับสาขาอาชีพของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมีแนวทางในการอ่านบทความภาษาอังกฤษ,
สามารถหาค าตอบที่ถูกต้องและรัดกุมโดยไม่ใช้เวลานานเกินไปซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอน
อ่านแบบ SQ4R ในระดับสูงมาก ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการสอน
ทักษะการอ่านควรจะใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน-นักศึกษาให้ดีขึ้น 
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