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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ จากการสอนอ่านด้วย
เทคนิค PQ4R 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการ
เรี ย นรู้ จ ากการสอนอ่ า นด้ ว ยเทคนิ ค PQ4R กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี จานวน 34 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ จ ากการสอนอ่ า นด้ ว ยเทคนิ ค PQ4R
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค PQ4Rการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R สูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
คาสาคัญ: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน; การอ่านจับใจความ; การจัดการเรียนรู้เทคนิค
PQ4R
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Abstract
This research aimed to 1) compare Prathomsuksa 5 students’reading
comprehension achievement before and after learning by PQ4R technique and 3)
study the students’ opinions towards the PQ4R technique and 2) study the
students’ opinions towards the PQ4R technique. The sample was 34
Prathomsuksa 5 students studying in the second semester of the academic year
2017 at Prachauppathum School in Mueang district in Nonthaburi province. This
is done by using a simple random sampling and use the classroom as a random
unit. The research instruments used for data collection were lesson plans, a
reading comprehension achievement test and a questionnaire investigating the
students’ opinions towards PQ4R technique. The data were analyzed by mean,
standard deviation and dependent t-test sample.
The findings were as follows: Achievement reading comprehension of
Prathomsuksa 5 students at Prachauppathum School after learning by using PQ4R
technique was higher than before learning at the statistical significance level of
.05
The students’ opinions towards PQ4R technique were at a high level.
Keywords: A Development of Reading; Reading Comprehension; The PQ4R
reading Technique
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บทนา
สภาพสังคมในปัจจุบันการอ่านนับว่ามีความจาเป็นอย่างมากเพราะไม่เพียงแต่จะช่วย
เพิ่มพูนความรู้ ทาให้เรารับรู้ข่าวสารและทันเหตุการณ์ โดยผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่าง
แท้จริงก็จะสามารถนาความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี การอ่านเป็นเครื่องมือ
แสวงหาความรู้ ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ ทั้งยังช่วยกล่อมเกลาโน้มน้าวใจให้คนเรามี
จิตใจที่ดีงามขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองหรือนามาใช้ในโอกาสต่าง ๆ
อย่างผู้มีวิสัยทัศน์ ทั้งยังสามารถพัฒนาการประกอบอาชีพให้มีคุณภาพมากขึ้น (ธนู ทดแทนคุณ
และ กานต์วี แพทย์พิทักษ์, 2552) การอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ ทาให้เกิดความรอบรู้
เป็ น ผู้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น และยั ง ช่ ว ยเพิ่ ม พู น สติ ปั ญ ญา นอกจากนี้ ก ารอ่ า นยั ง ช่ ว ย
เสริมสร้างบุคลิกภาพในการเข้าสังคม มีลักษณะมุ่งอนาคตในการควบคุมตน สื่อสารเอกลักษณ์
แห่งตน และมีสามารถสร้างภูมิคุ้มกันตนได้อย่างเหมาะสม (ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, 2560) ทั้งยัง
เป็นกิจกรรมที่ทาให้เกิดความเพลิดเพลินสามารถยกระดับจิตใจ กล่อมเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ได้
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน จึงจาเป็นต้องปลูกฝังให้นั กเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
นักเรียนให้สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านประสบการณ์ต่างๆ โดยการประเมินคุณค่า
ของตนเองจากลักษณะทางกายภาพ จิตใจ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ความสามารถทาง
สติปัญญาและความสามารถในด้านสร้างสรรค์ผลงาน (คงไชย สันตะวงศ์ และ รัตนะ ปญญาภา,
2559)
กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสาคัญของการอ่านจับใจความจึงส่งเสริมให้มีการสอน
อ่านจับใจความ โดยพิจารณาจากคุณภาพผู้เรียนคือ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องสามารถ
ลาดับเหตุการณ์ สรุปความรู้ ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องสามารถ
จับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านและนาความรู้ ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิต และเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องสามารถจับใจความสาคัญและรายละเอียด
ของสิ่งที่อ่านได้ จะเห็นได้ว่าการอ่านจับใจความสาคัญเป็นพื้นฐานสาคัญของการอ่านในทุกช่วง
ชั้น อย่างไรก็ตามยังพบว่านักเรียนส่วนมากประสบปัญหาในการอ่านจับใจความเนื่องจากอ่าน
หนังสือแล้วไม่เข้าใจ ไม่สามารถสรุปหรือจับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านได้
ประการแรก คือ ปัญหาที่เกิดจากตัวผู้เรียนเอง (แววมยุรา เหมือนนิล, 2541) กล่าวไว้ว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่านหนังสือต่าง ๆ น้อย ส่วนหนึ่งเกิดจากนักเรียนจานวนมาก
อ่านจับใจความไม่เป็นหรืออ่านได้ช้า ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย (ธัญมาส ตันเสถียร, 2544) ได้
กล่าวถึงปัญหาของการอ่านจับใจความสรุปได้ว่า นักเรียนไม่สามารถอ่านจับใจความได้ รวมทั้ง
ไม่รู้วิธีอ่านที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ ประการที่สอง เกิดจากตัวผู้สอน (สุนันทา
มั่นเศรษฐวิทย์ , 2543) กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับตัวครูผู้สอนไว้ว่า ครูไม่เข้าใจวิธีการสอนอ่าน
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อย่างแท้จริง ส่วนมากจะกาหนดวัตถุประสงค์ให้นักเรียนอ่านเรื่องโดยไม่มีวัตถุประสงค์อื่น ๆ ึึ่ง
ถ้า ครู ส อนให้ นั กเรี ย นบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการอ่ า นในลั กษณะต่ า งๆ ตามความสามารถ
นักเรียนก็จะนาวิธีการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการเรียน คูรภาษาไทยมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการ
อ่านไม่เพียงพอ เช่น จิตวิทยาการอ่าน การวิเคราะห์ระดับความสามารถในการอ่านและวิธีการ
สอนอ่านตามจุดมุ่งหมายเฉพาะ และประการสุดท้ายเกิดจาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ
นอกจากนี้ จากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programmer for
International Student Assessment) ึึ่ งเป็นโครงการศึกษาสารวจความรู้และทักษะของ
นักเรียนกลุม่ อายุ 15 ปี ึึ่งเป็นวัยจบการศึกษาภาคบังคับ ึึ่งจัดให้มีการประเมินทุก ๆ 3 ปี โดย
เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เพื่อหาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาโดยการประเมินผลนักเรียนจะแบ่งเป็น
3 ด้าน ได่แก่ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาหรับการประเมิน PISA 2009 ได้ทา
การประเมิ นผลนั กเรีย น 65 ประเทศ ึึ่ ง การประเมิ นสมรรถนะทางการอ่ านของ PISA จะ
ประเมินจากความสามารถในการอ่านเพื่อทาความเข้าใจเรื่องราวและสาระของสิ่งที่ได้อ่าน
ตีความหรือแปลความหมายของข้อความที่ได้อ่าน และประเมินคิดวิเคราะห์ ย้อนกลับไปถึง
จุดมุ่งหมายของการเขียนได้ว่าต้องการส่งสารอะไรให้ผู้อ่าน ทั้งนี้เพื่อจะประเมินว่านักเรียนได้
พัฒนาศักยภาพในการอ่านของตนและสามารถใช้การอ่านให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ ในการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมและความเป็นไปของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับผลการประเมินการอ่านของนักเรียนไทยจาก PISA 2009 มีคะแนนเฉลี่ย 421
คะแนน ในภาพรวมอยู่ในลาดับที่ 50 จากทั้งหมด 65 ประเทศ นักเรียนส่วนใหญ่ประมาณร้อย
ละ 43 รู้ เ รื่ อ งการอ่ า นต่ ากว่ า ระดั บ พื้ น ฐาน อี ก ประมาณร้ อ ยละ 37 รู้ เ รื่ อ งการอ่ า นที่
ระดับพื้นฐาน (ระดับ 2) ดังนั้น จึงมีนักเรียนเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่มีความรู้และทักษะการ
อ่านสูงกว่าระดับพื้นฐาน และเกือบจะไม่มีนักเรียนที่รู้เรื่องการอ่านที่ระดับสูงมาก (ระดับ 5
และระดับ 6) มีร้อยละ 0.3 เท่านั้น ดังนั้น หากเปรียบเทียบผลการศึกษาของนักเรียนไทยเทียบ
กับนักเรียนจากประเทศในเอเชีย พบว่า ส่วนมากนักเรียนจากประเทศในเอเชียมีความรู้และ
ทักษะการอ่านอยู่ในกลุ่มสูงสุดเกือบทั้งสิ้น ยกเว้นไทยกับอินโดนีเึียอยู่ในกลุ่มต่า แต่อินโดนีเึีย
มีแนวโน้มดีกว่าไทยเพราะนักเรียนมีคะแนนสูงขึ้นเมื่ อเปรียบเทียบกับ PISA 2000 แต่ในทาง
ตรงกันข้ามพบว่า คะแนนการอ่านของนักเรียนไทยมีแนวโน้มลดลงค่อนข้างมาก โดยคะแนน
การอ่านจากการสอบ PISA 2000 มีคะแนนเฉลี่ย 431 คะแนน แต่คะแนนการอ่านจากการสอบ
PISA 2009 มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 421 คะแนน (TK park, 2560)
จากสภาพปัญหาการสอนอ่านดังกล่าวการที่จะพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทย
สูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะทางการอ่านจับใจความนั้น ครูผู้สอนจาเป็นที่จะต้องแสวงหาเทคนิคการ
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สอนแบบต่าง ๆ และต้องกิจกรรมให้เหมาะสม ึึ่งผู้สอนจาเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้และความ
เข้าใจด้านการอ่านจับใจความประกอบกับสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ และเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางการอ่านเพิ่มขึ้น ผู้สอนควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษา การจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R มีขั้นตอนการสอนอ่านที่
ชัดเจนเป็นระบบ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้การ
สอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R แล้วจะทาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการอ่านจับใจความของตนได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบว่า การสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R เป็นเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไขปัญหาการอ่านจับใจความ ึึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึง
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R (Robert, E. Slavin, 1997) ได้กล่าวว่า
การสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R ประกอบด้วยขั้นตอนที่ช่วยให้นักเรียนจัดระบบข้อมูลขึ้นใน
สมองและทาให้ข้อมูลเหล่านี้มีความหมายขึ้นมา และยังได้แนะนาว่าเทคนิค PQ4R เป็นหนึ่งใน
เทคนิคที่ดีที่สุดในการสอนอ่านสาหรับช่วยปรับปรุงความเข้าใจของนักเรียนและจดจาในสิ่งที่
อ่าน และเทคนิคการสอนอ่านแบบ PQ4R เป็นเทคนิคที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน มี
วัตถุประสงค์ช่วยนักเรียนด้านความเข้าใจในความคิดจากเรื่องที่ ทั้งยังช่วยให้นักเรียนจดจาสิ่งที่
อ่านได้ดีอีกด้วย เทคนิค PQ4R ประกอบด้วย 1. ขั้นสารวจ 2. ขั้นตั้งคาถาม 3. ขั้นอ่าน 4. ขั้น
สะท้อน 5. ขั้นท่องจา และ 6. ขั้นทบทวน
จากแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวมานั้น ยังมีผู้ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค PQ4R เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความของผู้เรียน ดังเช่น พิบูลย์ ตัญญบุตร
(2557) ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้
เอื้อมพร โชคสุชาติ (2556) วิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนอายุ 9
-12 ปี ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านจากการสอนอ่านโดยวิธี PQ4R ร่วมกับเทคนิคแผน
ที่ความคิด
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ
โดยการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R ึึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหาการอ่านจับใจความและจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความได้
และนาผลวิจัยที่ได้ไปพัฒนาผลการเรียนรู้สาหรับนักเรียนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้มี วิธีการดาเนินการวิจัยทั้ งหมด 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการ
ทดลอง ขั้นสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ขั้นดาเนินการทดลอง และขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นเตรียมการทดลอง
ผู้วิจัยได้ท าการเลือกได้ท าการสุ่ ม กลุ่ มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยใช้ ห้ อ งเรี ย นเป็ น หน่ ว ยสุ่ ม ึึ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 ที่กาลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 34 คน
ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R
ตัวแปรตาม คือผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R
เนื้อหาที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ง นี้ คือ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่ องการอ่ านจั บ
ใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 1 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สื่อที่นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การอ่านจับ
ใจความแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เนื้อหาประเภทร้อยแก้ว คือ นิทาน บทความ สารคดี ข่าว
และเหตุการณ์ประจาวัน 2) เนื้อหาประเภทร้อยกรอง กลอนแปด และนามาจัดทาเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลาในการ
ทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
ขั้นสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความจากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R
จานวน 6 แผน โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย รวมทั้งวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางชั้นประถมศึกษาปีที่
5 นาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาภาษาไทย และด้านการวัดและ
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ประเมินผลทางการศึกษา จานวน 3 ท่าน เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยทุกแผนการ
จัด การเรี ย นรู้ มี ค่ าดั ช นี ความสอดคล้ อ งที่ 1.00 จากนั้ นน าแผนการจั ด การเรี ยนรู้ ไ ปใช้ เ ป็ น
เครื่องมือในการวิจัย
2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือกจานวน 45 ข้อ โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย รวมทั้ งวิเ คราะห์ตั วชี้วั ดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลางชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 และศึกษาหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา วิเคราะห์
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มีสาระเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ จัดทาตารางวิเคราะห์
ข้อสอบ (t-test blueprint) ตามแนวคิดด้านพุทธิพิสัยของบลูม นาแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์
การอ่ า นจั บ ใจความเสนอต่ อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการสอนวิ ช าภาษาไทย และด้ า นการวั ด และ
ประเมินผลทางการศึกษา จานวน 3 ท่าน เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบทุกข้อที่ 1.00 แล้ว
นาไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และคัดเลือกข้อสอบจานวน 30 ข้อ
ที่มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.52-0.76 และค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.23-0.58
เพื่อนาไปใช้จริง จากนั้นนาแบบทดสอบการอ่านจับใจความไปหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร
KR20 มีค่าความเชือ่ มั่นเท่ากับ .84
3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้จากการสอน
อ่านด้วยเทคนิค PQ4R เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 3 ระดับ จานวน 10
ข้อ จากนั้นนาแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาภาษาไทย และ
ด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา จานวน 3 ท่าน เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
โดยแบบสอบถามความคิดเห็นมีค่าดัชนีความสอดคล้องที่ 1.00
ขั้นดาเนินการทดลอง
1. ก่อนการทดลอง ผู้ วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบก่อนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อวัดผลสั ม ฤทธิ์การอ่านจั บใจความ ึึ่ งเป็น ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง แล้วตรวจให้คะแนน
2. ผู้วิ จัย ด าเนิน การสอนด้ ว ยตนเองตามแผนการจั ดการเรีย นรู้ก ารสอนอ่า นด้ ว ย
เทคนิค PQ4R ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 6 แผน โดยเริ่มทดลองภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 รวม 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
3. หลังทดลองผู้วิจัยดาเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30
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ข้อ ึึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยนามาสลับข้อใช้เวลา
ในการทาแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง และนาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R ไปสอบถามนักเรียน
4. ตรวจให้คะแนน และนาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
มาเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
ต่อไป
ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก ารอ่ า นจั บ ใจความของนั ก เรี ย น โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (x) ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และนาคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยของคะแนนก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ จากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (ttest dependent)
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค PQ4R โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากนั้นนาค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์
(Best, John W. 1997)
ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ประชาอุปถัมภ์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R สูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ผลการศึกษาพบว่า คะแนนการทดสอบของกลุ่มทดลองก่อนการจัดการเรียนรู้จากการ
สอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R มีค่าเฉลี่ย (x = 13.12) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.19)
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 43.7 และหลังการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (x = 24.29) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 1.80) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 83.2 และผลการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการทดสอบพบว่า ค่า t เท่ากับ -23.782 ค่า p เท่ากับ .000 ึึ่งแสดง
ให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการอ่ า นจั บ ใจความของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลั งได้รับการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วย
เทคนิค PQ4R
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรียน
หลังเรียน

จานวน
คะแนนเต็ม
นักเรียน
34
30
34
30

x

S.D.

13.12
24.96

2.19
1.80

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย
43.7
83.2

t

-23.782* .000

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้จากการ
สอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัด
เรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย (x =
2.80) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลาดับที่ 1
ด้านเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ที่ค่าเฉลี่ย (x =
2.84) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.08) ลาดับที่ 2 ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้มี
ความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ที่ค่าเฉลี่ย (x = 2.78) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. =
0.11) และลาดับที่ 3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับมีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ที่ค่าเฉลี่ย (x =
2.75) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.01) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัด
เรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R
รายการ

x

S.D.

รวมด้านเนือ้ หาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รวมด้านบรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับ
รวมทุกด้าน

2.84
2.78
2.75
2.80

0.08
0.11
0.01
0.09

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

p

ลาดับ
ที่
(1)
(2)
(3)
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อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 โดยค่าคะแนนเฉลี่ยหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากตัวผู้สอนได้ดาเนินการจัดการเรียนรู้โดยนาเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้
สอดคล้องกับ (ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว, 2561) กล่าวว่า การนาแนวคิด
หรื อ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ หม่ ๆ มาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ในการแก้ ปั ญ หา หรื อ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย จะช่วยทาให้การศึกษาและการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูง
กว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย และจากการสอน
อ่านด้วยเทคนิค PQ4R เป็นเทคนิคที่ผู้สอนเลือกนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการอ่านจับใจความของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนพัฒนาการอ่านจับใจความได้ดี
ขึ้นเนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายโดยการใช้คาถามเป็นแนวคิด
ในการพยายามค้นหาคาตอบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน คือขั้นสารวจ (Preview-P) ขั้นตั้งคาถาม
(Question-Q) ขั้นอ่าน (Read-R) ขั้นบอกคาตอบอีกครั้ง (Recite-R) ขั้นไตร่ตรอง (ReflectR) และขั้นทบทวน (Review-R) ทาให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมากที่สุด ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเ คราะห์ และเกิด
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ทาให้ผู้เรียนภาคภูมิใจในความสาเร็จของตนเองทุกขั้นตอน โดย
ครูจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด และใช้ความสามารถในการอ่าน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติ
ตามครบทั้ง 6 ขั้นตอน ก็จะสามารถอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ในที่สุ ด จึงส่งผลให้
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถอ่านจับใจความได้เป็นอย่างดี
และทาให้การเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก จากการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค PQ4R พบว่า ภาพรวมนักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดย
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ที่ด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค
PQ4R สามารถทาให้ตนเองอ่านจับใจความได้ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากตัวผู้สอนได้ดาเนินการสอน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R ทาให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้มาก
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ขึ้นเพราะเป็นเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ที่ผู้ สอนนามาใช้ดาเนินการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียน
นอกจากนี้ขั้นตอนของการจัดการเรียนทาให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดฝึกตั้งคาถามและค้นหาคาตอบด้วย
ตนเอง ทาให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน ทั้งยังได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง นาไปสู่การ
เชื่อมโยงกับโครงสร้างความรู้เดิมของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดความกล้าแสดงออก และเนื้อหาที่
นามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ยัง มี ความน่าสนใจ เหมาะสมกับวั ยของผู้ เรียน สอดคล้องกั บ
(อัจฉรา ชีวพันธ์, 2547) กล่าวว่า การเรียนในระดับประถมศึกษานักเรียนจะต้องเตรียมความรู้
ในแขนงวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกตามหลักสูตร ดังนั้นสิ่งที่เป็นความรู้ความสามารถที่สาคัญที่สุดที่
ใช้เป็นเครื่องมือและศาสตร์อื่น ๆ คือ การใช้ภาษาไทย ทั้งในการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน นอกจากนี้ครูผู้สอนต้องคานึงถึงการจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน ร่วมมือกันทางาน ตลอด
จนถึงการใช้สื่อการสอนและมุมประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทาให้เกิด
พัฒนาการทางสติปัญญาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน และพัฒนาการของ
ผู้เรียนด้วย ึึ่ งการที่ ผู้ ส อนนาการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้ว ยเทคนิค PQ4R มาใช้
ดาเนินการสอนกับผู้เรียน และเนื้อหาที่นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม ส่งผลทา
ให้การอ่านจับใจความของผู้เรียนดีขึ้น และภาพรวมของผู้เรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียน
ชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 5 โดยการจั ด การเรี ย นรู้ จากการสอนอ่า นด้ว ยเทคนิ ค PQ4R” พบว่ า
แนวคิดดังกล่าวสามารถตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาการอ่านจับใจความได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อ
กาลเวลาเปลี่ยนไประบบการศึกษาและวิธีการจัดการเรียนรู้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและอาจจะมี
แนวคิด เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ เพิ่มมากขึ้น ผู้วัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนผู้สอนควรมีการนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R ร่วมกับวิธีการอ่านแบบจับคู่ ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้กับผู้เรียนในระดับชั้นอื่น ๆ ึึ่งมีบริบทแตกต่าง ๆ และควรนาการสอนอ่านด้วยเทคนิค
PQ4R ไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าอื่ น ๆ หรื อ น าไปบู ร ณาการร่ ว มกั บ เนื้ อ หาของ
รายวิชาต่าง ๆ
2. ผู้สอนควรนาการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R ไปทดลองสอนกับนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้
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3. ผู้สอนควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในด้านอื่น ๆ เช่น การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านเพื่อความเข้าใจ เป็น
ต้น
4. ผู้ที่สนใจที่จะต่อยอดในการทาวิจัยในเรื่องนี้ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ทราบถึงผลของการ
นารูปแบบการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R ที่เกิดขึ้นในการทดลองว่าเป็น
อย่างไร
สรุป
การจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความรู้ และความเข้าใจ สามารถพัฒนาการอ่านจับใจความของตนได้เป็นอย่างดี โดยขั้นตอน
การสอนที่เป็นระบบชัดเจน โดยแต่ละขั้นตอนจะกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกการตั้งคาถาม
และค้นหาคาตอบด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีอิสระในการคิด กล้าแสดงออก
และการตั้งคาถามจะทาให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการอ่ าน สามารถอ่านได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย
เป็นแนวทางให้ผู้เรียนอ่านอยู่ในขอบเขตที่กาหนดไว้และสามารถจับใจความสาคัญจากการอ่าน
ได้ในที่สุด นอกจากนี้การที่ผู้เรียนได้แสดงความเห็นของตนเองยังทาให้ผู้เรียนเกิดความกล้า
แสดงออก มีเหตุผล ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถอ่านจับใจความได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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