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การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location   
โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   

THE DEVLOPMENT OF ENGLISH READING ABILITY BY USING SQ3R READING 
TECHNIQUE OF STUDENTS GRADE 3  

ณัฐธยาน์  วรกาล   ทัศนีย์ ค าอิ่ม   และ วชิระ  วิชชุวรนันท์  
Nattaya Woragan   Thanssanee Cum-im   and Wachira Wichuwaranan   

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1). เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Places and Location  ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3  (2). เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location  หลังเรียนกับเกณฑ์
ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  (3). เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคนิคการอา่นแบบ SQ3R เรื่อง Places and Location ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location  โดยใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่อง Places and Location  โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
 จากการศึกษาพบว่า  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง  Places and Location  หลังเรียนสูงกว่าหลังเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. คะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R สูงกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
 3. เจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x = 4.51) 

ค าส าคัญ : เทคนคิการอ่านแบบ SQ3R  

ABSTRACT 
 The purpose of this research were (1) To compare learning achievement pretest and 
posttest score by using SQ3R techniques of students grade 3 (2). To compare students’ scores 
pretest using SQ3R techniques with criteria of 80 percent (3). To measure students' attitudes 
towards English language teaching and learning by using SQ3R techniques of students grade 3. The 
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samples were 28 students grade 3 from Tessaban II (watthungsuan) school in kampaeng phet 
province Academic year 2018. The research instrumeuts were English language about place and 
location lesson plans using SQ3R techniques of students grade 3, The statistics used in data 
analysis are mean standard deviation and t-test.  
 The results of this study were  

1. Data were analyzed by using mean score found that students’ posttest learning 
achievement in English, by using SQ3R techniques higher than pretest average score reading ability 
were significantly at the level of .05  

2. The posttest scores with the criteria by using the SQ3R technique were significantly 
higher than the criteria 80 percent at the level of .05 

3. The students T-score satisfaction by using SQ3R techniques was in the high level.                      

(x = 4.51) 

Keywords: Ability by using SQ3R techniques reading. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยในปัจจุบัน ยึดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                   
พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้วามส าคัญกับผู้เรียนเป็นหลักเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และรู้จักแสวงหาความรู้อย่าต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2550 : 12) 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้เกิดแก่ผู้เรียน แต่จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(National Test : NT วิชาภาษาอังกฤษ โดย นักเรียนท้ังหมดมีคะแนนเฉลี่ย 52.49 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในปี
การศึกษา 2560 แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ ผู้เรียนท่ียังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ จึงท าให้ต้องย้อนกลับไปหาต้น
ตอของปัญหาที่ท าให้ผู้เรียนไม่มีคุณภาพ ซึ่ง ปัญหาส่วนใหญ่นั้นย่อมเกิดจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่มี
คุณภาพ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 2560 : ออนไลน์) 

ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 
นักเรียนยังขาดเทคนิคในการเรียนให้มีคุณภาพ ทางด้านการดู การถาม การอ่าน การท่อง และการทวน จึงท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน 

จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนทางด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน จึงได้วางแผนด าเนินการแก้ไข ดังนี้คือ ศึกษาวิธีการสอนจาก
เอกสารหลักสูตร ต ารา ที่เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนารูปแบบการการเรียน
การสอนในห้องเรียน ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้าน
ค าศัพท์ และความเข้าใจในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ตั้งวัตถุประสงคไ์ว้ ดังนี้ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3     

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location หลังเรียนกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เรื่อง 
Places and Location ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลการพัฒนาการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and 
Location  โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การออกเสียงและบอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับการบอกเส้นทาง เช่น near, behind, in front of, 

opposite และ next to รวมถึงการพูดบทสนทนาถามตอบค าศัพท์เกี่ยวกับการบอกเส้นทางจากประโยคที่ก าหนดให้ 
และการสร้างประโยคโดยการใช้ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบอกเส้นทาง 

2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ปีการศึกษา 2561 จ านวน 56 คน                
2 ห้องเรียน                                                 
          กลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  ปีการศึกษา 2561                        
จ านวน 28 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง                                                  
  3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
     3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ต่อการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Places 
and Location  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
              3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and   
Location และ เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

สมมติฐาน 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง  Places and Location  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน       
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location  หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค

การอ่านแบบ SQ3R สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3. เจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location  

อยู่ในระดับมาก 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R  หมายถึง เทคนิคในการดู ถาม อ่าน ท่อง ทวน 
    1.1. Surveying หมายถึง การส ารวจ อ่านหนังสือแบบให้ผ่านสายตาแล้วอ่านหัวข้อใหญ่ หัวข้อเล็ก  
หัวข้อสรุปที่อยู่ในทุกท้ายบท แล้วลองคิดว่าในบทๆนั้น ผู้เขียนตั้งใจจะสื่ออะไร แล้วลองเขียนค าตอบดังกล่าวในสมุด
บันทึก ล าดับเรื่องให้ต่อเนื่อง จนท าให้เห็นภาพรวมของข้อความที่อ่านท้ังหมดได้ 
             1.2. Questioning หมายถึง การตั้งค าถาม   ให้สงสัยว่า ท าไมเขาถึงเขียนบอกไว้อย่างนั้น ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญของการคิดเป็น จากน้ันเอาความสงสัยดังกล่าวมาเขียนเป็นค าถามหรือตั้งปัญหาขึ้น ถ้าท าได้แล้วค่อยอ่านเนื้อหา
ข้อความในบทถัดไป 
              1.3. Reading หมายถึง การอ่านจริง อ่านอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นหาค าตอบส าหรับค าถามที่ตั้งขึ้นจากขั้นตอน
ที่แล้ว ใหใ้ช้เทคนิคการอ่านที่คุณรู้หรือค้นคว้ามา แสดงให้ปรากฏในช้ันเรียนหรือที่ประชุม เพื่อให้คนอื่นได้แสดงความ
คิดเห็นของเขาออกมาด้วย ช่วยเรียนรู้ให้ได้แง่มุมที่หลากหลายกว่าเดิม จากนั้นเขียนถ้อยค าของค าตอบที่ได้มาทั้งใน
ส่วนของคุณเองและคนอ่ืน แล้วจัดล าดับความส าคัญ ซึ่งคุณจะได้โครงเรื่องหรือกรอบของเรื่องที่คุณต้องการว่าคืออะไร 
            1.4. Reciting หมายถึง การทบทวน เมื่อจดจ าทุกอย่างได้ขึ้นใจและต่อเนื่องได้จริงแล้ว (อาจต้องใช้เทคนิค
ช่วยจ าต่างๆเข้าช่วย) ก็ลองนั่งทบทวนเรื่องทั้งหมดในใจ คิดไปพูดในใจด้วยถ้อยค าภาษาของคุณทั้งหมด 
             1.5. Reviewing หมายถึง การตรวจสอบ   ดูค าถามที่คุณเคยคิดไว้ ตอบดูเองแล้วดูบันทึกที่จดมา และที่จด
เพิ่มเติมทีหลัง จากนี้ก็วัดผลดีเลวของการตอบคุณเอง กี่ข้อที่คุณท าได้ กี่ข้อที่ท าไม่ได้ หรือกี่ข้อเดาชนิดครึ่งต่อครึ่งคือ
แบบไม่แน่ใจ 50% จากน้ันก็หาความถูกต้องที่ชัดเจน ของค าถามทุกข้อทั้งหมด เช่ือมโยงความคิดเหล่านั้นเข้าด้วยกัน 
จนท าให้มองเห็นภาพรวมของวิชาที่เรียน หรือ เรื่องที่อ่าน 
 2. ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ  หมายถึง  ความสามารถทางด้ านการแปลความ ตีความ และ
บอกรายละเอียดต่างๆ 
 3. นักเรียน  หมายถึง ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)       
อ าเภอเมือง  จังหวัด ก าแพงเพชร 
 4. Places and Location หมายถึง การบอกสถานท่ีต่าง ทิศทางและต าแหน่งของสถานท่ีต่างๆ 
 5. เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R  ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจความสามารถของนักเรียนซึ่งวัดได้จาการบอก
ต าแหน่งทิศทางของสถานที่ต่างๆจากการท ากิจกรรมและการท าแบบทดสอบเรื่อง Places and Location  ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ  

7. ประสิทธิภาพ หมายถึง ค่าการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 
80 ตัวแรก หมายถึง การท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน เรื่อง Places and Location   
80 ตัวหลัง หมายถึง การท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง Places and Location   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location  โดยใช้
เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามกรอบแนวคิดสรุปได้ ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้สรา้งเครือ่งมือเพื่อใช้ในการทดลอง คือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 8 แผน เวลา 8 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
การเรยีนโดยใช้เทคนิคการอ่าน

แบบ SQ3R ต่อการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Places and Location  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

ตัวแปรตาม 
    1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง 
Directions and Location  
    2. เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Directions and Location โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
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ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 และหนังสือรายวิชาพื้นฐานสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด และเทคนิควิธีในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R 
 
 

ศึกษาหนังสือคู่มือครเูอกสารในเนือ้หา เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R     
 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

วิเคราะหเ์นื้อหาสาระแบ่งเนื้อหาออกเป็นแผนย่อย ให้สอดคล้องกับเวลาที่ใช้สอน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเป็น                       
8  แผนการจัดการเรยีนรู้  ใช้เวลาทั้งหมด  8  ช่ัวโมง 

  
ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และจัดท าแผนการจดัการเรยีนรู้ตามรูปแบบและส่วนประกอบของแผนการ

จัดการเรียนรู ้

 
น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่พิมพ์แล้ว ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้โดยเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 

คน พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ไม่มีข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญประเมิน 

ตามเกณฑ์ของลิเคริท์ (Likert) 

 

ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3จ านวน 20 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

   
   
   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  
 
 

ศึกษาหลักสตูร คู่มือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2561 

 ก าหนดเนื้อหาและก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับเนือ้หาสาระ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 25 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่สร้างขึ้นใหผู้้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องของภาษาและความ
สอดคล้องของจุดประสงค์กับข้อสอบที่สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของข้อสอบ 

สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์(IOC)  

น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาคา่ดัชนีความสอดคล้องโดยใช้ สูตร IOC 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างขึ้นทดลองใช้ (Try- out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3  
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จ านวน 28 คน ท าเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
พบว่า ระดับความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.23 – 0.83 ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าตั่งแต่  0.13 – 0.87 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ผ่านการประเมินและได้แก้ไขปรับปรุงเป็นบางข้อมาคดัเลือก
เพื่อจัดท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 
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 3.แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ที่ใช้
เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 10 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวดัเจตคติ 

 

 

   

 

 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดิม จ านวน  3  ท่าน เพื่อพิจารณา 
  ตรวจสอบความเที่ยงตรงการใช้ภาษา  ความเหมาะสมในการใช้เป็นเครื่องมือวิจัย 

 
 

  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และการประเมินทีถู่กต้อง  
  และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งของเครื่องมือ IOC โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา 

 

   
  น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน า 

 

     ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. วิเคราะห์หาประสิทธิผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
สูตรการหาค่าเฉลีย่  
 
         เมื่อ            X   แทน คะแนนเฉลี่ย  

∑X  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด  
  N  แทน จ านวนข้อมูล 

 
                       สูตรการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                                            

ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือการวิจัยเบื้องต้น 

สร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรือ่ง Places and Location  
โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R  
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                          เมื่อ      S    แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

                                  ∑𝑥2    แทน ผลรวมก าลังสองของคะแนนทุกจ านวนในกลุ่ม 

                               (∑𝑥2)    แทน ผลรวมของจ านวนทุกจ านวนยกก าลังสอง  
                                     N     แทน จ านวนตัวอย่าง 

 2. การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง ( IOC ) ใช้สูตรดังนี ้
   สูตรหาค่า IOC  คือ 
 

    IOC  =    
∑ 𝑅

𝑁
  

                     เมื่อ   ∑ 𝑅      คือ  ผลรวมของคะแนนของผู้เช่ียวชาญ 

                                     𝑁          คือ  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบค่าเฉลี่ย  ได้แก่ t-test (Dependent Samples) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

 
 เมื่อ  t    แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบ t เพื่อทราบ 

  ความมนีัยส าคัญ 
 D  แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 

                         N  แทน จ านวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เรื่อง Places and Location   
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
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ตารางที่ 1  แสดงคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ความต่าง 

1 เด็กชายกวันวัศ     เทียมลม 8 17 9 

2 เด็กชายญาณภัทร    จันนาค 6 17 11 

3 เด็กชายอภสิิทธ์ิ      เกษร 8 16 8 

4 เด็กชายธงชัย      ชีวะโต 8 17 9 

5 เด็กชายธนวัชร      สุขชู 6 16 10 

6 เด็กชายปรเมศร ์      นวลค า 6 15 9 

7 เด็กชายอภิรักษ์      แซ่เอี๊ยะ 6 19 13 

8 เด็กชายสรุชัย       ใจมั่น 7 16 9 

9 เด็กชายณัฐิวุฒิ เบื้องสุวรรณ ์ 8 15 7 

10 เด็กหญิงชนกฑนันท์   คงสวัสดิ ์ 6 17 11 

11 เด็กหญิงบุญยกร       ใจอยู่ 5 16 11 

12 เด็กหญิงเมติยา       ชูพินิจ 9 16 7 

13 เด็กหญิงวีรดา       มั่งทอง 1 17 16 

14 เด็กหญิงสุธารส       ศรีทุมมา 4 20 16 

15 เด็กหญิงอภิชญา    โพธิยานนท์ 4 20 16 

16 เด็กชายพลขจร        สีม่วง 6 14 8 

17 เด็กหญิงภัทรลภา       จงศวร 8 15 7 

18 เด็กชายธีรเดช       นาทุ่งมน 3 18 15 

19 เด็กหญิงอัยลดา       ปิ่นจุไร 5 16 11 

20 เด็กชายจิตวสิุทธ์ิ        ดีเกิด 6 16 10 

21 เด็กชายจักรภัทร        แซ่เติ๋น 6 16 10 

22 เด็กหญิงดลพร        แซ่เติ๋น 4 17 13 
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จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนก่อนเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 คะแนนสูงสุด คือ 9 คะแนน  
คะแนนต่ าสุด คือ 1 คะแนน หลังเรียนคะแนนสูงสุด คือ 20 คะแนน คะแนนต่ าสดุ คือ 14 คะแนน 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location  โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 28 คน 

จากตารางที่ 2   พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 5.86 คะแนน และ 16.54 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 
พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ เร่ือง Places and Location  โดยใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3กับเกณฑ์ร้อยละ 80  

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ค าเรื่อง Places and Location  

โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R กับเกณฑ์ร้อยละ 80 

 n k x S.D. t Sig. 

หลังเรียน 28 20 16.54 1.55 1.83 0.0000 

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Places 
and Location  หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค การอ่านแบบ SQ3R สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   โดยมีค่า t = 1.83 

23 เด็กชายธวัชชัย       ทองด้วง 8 15 7 

24 เด็กหญิงนันทิพร        คชฤทธิ์ 7 18 11 

25 เด็กหญิงกรรณิการ์    ทองอ่อน 5 17 12 

26 เด็กหญิงอรสุรัศมิ์      พินโยยิ่ง 5 18 13 

27 เด็กชายพิชยะ       แซ่โง้ว 5 15 10 

28 เด็กชายเจษฎาพร      ใจเย็น 4 14 10 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย x S.D. D S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน   5.86   1.82 
10.68 2.75 20.55* 

 

0.0000 หลังเรียน  16.54 1.55 
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ตอนที่3 ผลการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R 

ตารางที่ 4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตาม เพศ 

จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วยเพศหญิง ร้อยละ 42.86  เพศชาย 
ร้อยละ 57.14 

ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับเจตคติ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
ความคิดเห็นของนักเรียน 𝐱 SD. แปลความหมาย 

1. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิค SQ3R ท าให้เกิดการเรียนรู้มากข้ึน 

4.38 0.52 มาก 

2. ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้เทคนิค SQ3R เกิดความสนุกสนาน 

4.63 0.52 มากที่สุด 

3. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิค SQ3R ก่อให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน 

4.50 0.53 มากที่สุด 

4. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิค SQ3R มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

4.25 0.71 มาก 

5. สื่อท่ีใช้ในการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้เทคนิค SQ3R มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.50 0.53 มากที่สุด 

6. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิค SQ3R ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน 

4.63 0.52 มากที่สุด 

7. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิค SQ3R นักเรียนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

4.63 0.74 มากที่สุด 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 16 57.14 

หญิง 12 42.86 

รวม 28 100 
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8. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิค SQ3R มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

4.25 0.89 มาก 

9. ครูผู้สอนใช้ค าพูดในการสอน ชัดเจน ไม่ก ากวม 
ผู้เรยีนสามารถเข้าใจได้ง่าย 

4.50 0.53 มากที่สุด 

10. เนื้อหาการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้เทคนิค SQ3R มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

4.88 0.35 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.27 มากที่สุด 

จากตารางที่ 5 พบว่า เจตคติของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรื่อง Places and Location  โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ค่า S.D. เท่ากับ 0.27 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังด้วยวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R เรื่อง Places and Location มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 5.86เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.54 และ 
ค่า t เท่ากับ 1.83 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R มี
คะแนนเฉลี่ยเป็น 16.54 และจากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 80 คือ คะแนน เกณฑ์
เฉลี่ย 82.68 ปรากฏว่าสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Directions and Location 
โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

อภิปรายผล 
1. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิค

การอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะเหตุผล ดังนี้  

การเรียนโดยใช้แผนการสอน เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามการจัดการเรียนรู้ใน
ทศวรรษท่ี 21  ของวิจารณ์  พานิช  (2556 : 29-33) ได้สรุปหลัก 7 ประการของการสอนที่ดี คือ เริ่มจากประการที่ 1 
ตองเขาใจเรื่องความรูเดิมของนักเรียนทันโลก ทันยุคสมัย ประการที่ 2  คือการจัดระบบความรู้  ประการที่ 3  คือ
แรงจูงใจ  ประการที่  4 คือการเรียนที่ถูกต้อง ผู้เรียนต้องเรียนจนรู้เรื่อง ประการที่ 5 คือ การสอนโดยการปฏิบัติ
และปอนกลับ  ประการที่ 6 คือ พัฒนาการของนักเรียนและบรรยากาศของการเรียน และประการสุดท้ายประการที่ 7 
คนที่จะเรียนรูไดดีจะตองเปนผูที่สามารถก ากับการเรียนรูของตนเองได้ ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวคิด
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R คณะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านที่
หลากหลาย ส่งเสริมการอ่านเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่อง และสามารถจ าข้อความที่อ่านได้ การฝึกอ่านที่เป็นระบบ
ด้วยการวาดสายตา ฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านบันทึกข้อมูลและทบทวนจากสิ่งที่ได้จากการอ่าน  ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักทฤษฏีการอ่านแบบ SQ3R ของ Robinson (1961 : 29-30 อ้างถึงใน วันเพ็ญ   วัฒฐานะ 2557 : 57)  ผู้สอน
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น าไปบูรณาการและประยุกต์การเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกสิ่งที่เขาคาดว่าจะรู้จากเรื่องที่อ่าน 
เข้าใจแนวคิดของเรื่องที่อ่านได้รวดเร็ว และจดจ าเรื่องได้ดีตลอดจนสามารถทบทวนเรื่องที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งมีข้ันตอนการอ่าน 5 ขั้นตอนตามค าส าคัญของวิธีการคือ Survey (ส ารวจ) Question (ตั้งค าถาม) Read (อ่าน R1) 
Recite (พูดตอบตัวเองR2) Reconstruct or Review (สร้างโครงเรื่องของบทอ่านหรืออ่านทบทวน R3) การสอนแนว 
SQ3R นี้ ครูอาจใช้ด าเนินกิจกรรมในช้ันเรียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ไปตามล าดับขั้นตอนหรืออาจแนะน านักเรียนให้ใช้
วิธีการนี้ในการอ่านของตนได้ ดังที่ทิศนา  แขมมณี (2555 : 2-6 อ้างถึงใน สมจิต จันทร์ฉาย  2557 : 3) ได้กล่าวว่า
การเรียนการสอนเป็นการจัดเตรียมเง่ือนไขการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้
อย่างตั้งใจเพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งตามที่ต้องการ  

2. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ 
SQ3R สูงกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะเหตุผล 
ดังนี้  
          การเรียนโดยใช้แผนการสอน เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามการจัดการเรียนรู้ 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฏีการอ่านแบบ SQ3R ของ Robinson (1961 : 29-30 อ้างถึงใน วันเพ็ญ   วัฒฐานะ 2557 : 
57)  ผู้สอนน าไปบูรณาการและประยุกต์การเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกสิ่งที่เขาคาดว่าจะรู้จากเรื่อง
ที่อ่าน เข้าใจแนวคิดของเรื่องที่อ่านได้รวดเร็ว และจดจ าเรื่องได้ดีตลอดจนสามารถทบทวนเรื่องที่อ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนการอ่าน ดังนี้ เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 ส ารวจโดยการให้นักเรียนอ่านและสังเกตใบความรู้ สื่อ
ประกอบ อ่านบทความ กวาดสายตาไปตามหัวข้อตามบทอ่านเพื่อหาจุดส าคัญของเรื่องที่อ่าน เป็นการอ่านอย่างคร่าว 
ๆ ถ้าหากบทอ่านนั้นมีบทสรุปก็ให้อ่านบทสรุปด้วยการอ่าน ขั้นนี้ไม่ควรใช้เวลามากจนเกินไป การอ่านในขั้นตอนนี้จะ
ท าให้ผู้อ่านได้รู้ใจความส าคัญของเรื่องหรือแนวคิดหลักของเรื่อง การอ่านในขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเรียบเรียงแนวคิด
ต่างๆ ของเรื่องได้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายให้นักเรียนมีความสนใจอยากติดตามความเป็นไปของเรื่องที่
อ่านแล้วน าสิ่งที่อยากรู้ หรือพบเห็นมาตั้งค าถามตามขั้นตอนที่ 2 ตั้งค าถาม โดยผู้สอนมีการตั้งค าถามในขั้นตอนนี้จะ
ท าให้ผู้อ่านอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น  ดังนั้นค าถามจึงเป็นสิ่งท่ีจะเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น  ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านระลึก
ถึงความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่านที่ส าคัญมาถามจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ก าลังอ่าน ขั้นตอนที่ 3 ผู้สอนให้
นักเรียนอ่านข้อความซ้ าๆ ทบทวนอย่างละเอียด เพื่อความเข้าใจและจับประเด็นส าคัญๆการอ่านในขั้นตอนนี้เป็นการ
อ่านอย่างกระตือรือร้น เพื่อที่จะหาค าตอบและเข้าใจเนื้อหาในการเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้มากขึ้น หลังจากนั้น
ครูให้นักเรียนอ่านท าความเข้าใจอีกครั้ง ตามขั้นตอนที่ 4 อาจมีการจดบันทึก และให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้
เป็นกลุ่ม ช่วยกันคิดท าใบงานร่วมกัน ฝึกกันท างานเป็นกลุ่ม มีกิจกรรมนันทนาการ ความสนุกสนานสอดแทรกเพื่อให้
ความรู้สึกผ่อนคลายและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จดจ าค าศัพท์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดียิ่งข้ึน ขั้นตอนที่ 5 ครู
ทบทวนความรู้ สรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมด ในขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนความรู้ เตือน
ความจ าให้แก่ผู้เรียน การให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และน าเสนอผลงาน น าเสนอแนวความคิด ค าตอบของ

ตนเอง การสร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมรว่มกันภายในห้องเรียน และสุดท้ายครูความให้ผลป้อนกลับ บอกแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ  และทราบผลการการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
เรียนต่อไปในอนาคตได้  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของดุษฎี  นาหาร (2553) เรื่องการพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R 
6 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนากิจกรรมการอ่าน
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ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นตามล าดับ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location โดยใช้
เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จังหวัดก าแพงเพชร
อยู่ในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 แผนสอดคล้องกับข้ันตอนของเทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R  ซึ่งเน้นการปฏิบัติเป็นรายบุคคลตามขั้นตอนของการอ่านอย่างเป็นระบบชัดเจนมีผู้สอนเป็นผู้ก ากับดูแล
ใหค้ าแนะน าอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการสร้างความกล้าความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้สอนทบทวนความรู้และให้ค าปรึกษา
จนกว่าจะเข้าใจ ผู้สอนสามารถเรียนรูไ้ปกับผูเ้รยีนไดอ้ย่างอิสระและสนุกสนานไปพร้อมๆกันท้ังทางด้านวิชาการ ทักษะ 
และเจตคติต่อการเรียน  ดังที่รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548 : 68 อ้างถึงใน ลักษณสุภา บัวบางพลู 2554 : 22)  ได
กล่าวถึงเจตคติว่า เป็นการประเมินหรือการตัดสินเกี่ยวกับความชอบหรือไมชอบในวัตถุคน หรือเหตุการณซึ่งจะ     
สะทอนใหเห็นถึงความรูสึกของคนคนหนึ่งเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง สุภัคษร อินทร (2545 : 12) การวัดเจตคตินั้นเรา
จะทราบเจตคติของคนได้ก็โดยการสงัเกต การพยากรณ์ การแสดงออก ค าพูด การกระท าหรือพฤติกรรมภายนอก และ
การสัมภาษณ์  ผู้สอนให้นักเรียนท าวัดแบบวัดเจตคติหลังการเรียนส าเร็จตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 แผน ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ทีมีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R   

ผลการวิเคราะห์การวัดเจตคตขิองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จังหวัดก าแพงเพชรโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R   ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มี
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ¯x = 4.51, ค่า SD. = 0.27 มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่
ในระดับมาก 

จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R สามารถที่จะพัฒนาการเรียนรู้การอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  จังหวัดก าแพงเพชรได้เป็นอย่างดี 
ผู้เรียนและผู้สอนสามารถท่ีจะร่วมกันเรียนรู้ได้อย่างอิสระ มีความสนุกสนานโดยการท ากิจกรรม  สื่อประกอบการสอน 
การน าเข้าสู่บทเรียน ค าแนะน า การพูดคุย และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้สอนควรศึกษาข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการสอนให้เข้าใจอย่างละเอียด รอบคอบ ก่อน
จะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอบแบบเทคนิค SQ3R เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีการตรวจและแจ้งผลคะแนน ให้นักเรียนทราบทันที พร้อมทั้งแนะน านักเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาด 
หรือสิ่งท่ีควรปรับปรุงในการท างานแต่ละครั้ง 
 3. ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรมีบทบาทในการเป็นผู้ให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียน และ
กระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วยร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 4. ควรมีการเสริมแรงท่ีหลากหลาย เช่น ค าชมเชย คะแนนพิเศษ รางวัล หรือสิ่งอ่ืนๆเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความมุ่งมั่นในการเรียนมากขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลการสอนโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R นี้กับนักเรียนในช้ันอื่นๆ เพื่อศึกษาว่า
วิธีการสอนแบบน้ีใช้ได้ผลกับนักเรียนในช้ันใดบ้างและมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความส าเร็จของวิธีการนี้ 
 2. ควรมีการศึกษาผลของการสอนแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ที่ผลต่อ
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