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 พิบูลย ตัญญบุตร : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี. อาจารยที่ปรึกษา
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126 หนา. 

  
 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอานจับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R 
รวมกับขอมูลทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 2) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาทักษะการอานจับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R 
รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทับกระดาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 23 
คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) โดยใชโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เปนหนวยสุม  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R เรื่องการอานจับใจความ รวมกับขอมูลทองถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ และ 3) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัด
สุพรรณบุรี สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) แบบไมเปนอิสระ
ตอกัน (t-test Dependent) และการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนเรื่องการพัฒนาการอาน
จับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูล
ทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 
SQ4R รวมกับขอมูลทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมพึงพอใจมากที่สุด ( x =2.74, ..DS = .45) 
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 The purposes of this research and development were to 1) to compare 
learning achievement a development of Students comprehensive reading skill 
Achievement of grade 5 students using SQ4R technique with local contextual reading 
texts of Suphanburi province between before and after learning. 2) To investigate 
students’ opining towards learning activities by a development of Students 
comprehensive reading skill Achievement of grade 5 students using SQ4R technique 
with local contextual reading texts of Suphanburi province. The sample group studies 
used in this study were 23 of grade 5 students from Thapkradan School. Suphanburi 
primary educational service area office 2 in academic year 2014. The randomly 
selected, using the school in Suphanburi primary educational service area office 2 as 
a unit the instruments of this research were 1) lesson plans reading skill using SQ4R 
technique with local contextual reading texts of Suphanburi province 2) The test of 
reading comprehension ability 3) Student opinion  learning reading skill using SQ4R 
technique with local contextual reading texts of Suphanburi povince. Data were 
analyzed by using the statistic of Mean, Standard deviation, t-test dependent and 
contend analysis. 

Research findings were as: 1) Achievement of students studying the 

development of reading skill using SQ4R technique with local contextual reading 

texts of Suphanburi province. Were higher than the previous level of statistical 

significance .05 and 2) Student’ opinions towards learning reading skill using SQ4R 

technique with local contextual reading texts of Suphanburi province was 

appropriate in a very good level ( x =2.74, ..DS = .45) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธเรื่องการพัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ดวย
วิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R โดยใชขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เลมน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความ
อนุเคราะหจากผูชวยศาสตราจารย ดร.มีชัย เอ่ียมจินดา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล 
และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. กรภัสสร อินทรบํารุง  ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่สละเวลา
อันมีคาเพ่ือใหคําแนะนํา คําปรึกษา และขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองของ
วิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ อวมเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ และรองศาสตราจารยสมประสงค นวมบุญลือ ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา 
แนะนํา ตรวจแกขอบกพรองเพ่ือความสมบูรณของวิทยานิพนธยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณ นางสุมาลี สุธีกุล ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล นางกัลยา  
พานิชวงษ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 2 ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอนภาษาไทย และนางประไพ อักษรดี ครูวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทับกระดาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 ผูเชี่ยวชาญดานภาษา ที่กรุณาตรวจสอบแกไขขอบกพรองของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหาร ครู และนักเรียน กลุมโรงเรียนบอสุพรรณ – หนองบอ  
ที่ใหความอนุเคราะหในการทดลองใชเครื่องมือ ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกทานที่คอยใหคําปรึกษา 
ใหความชวยเหลือ คอยสนับสนุนเปนกําลังใจในการทํางานทุกอยางดวยความเอาใจใสดวยดีตลอดมา  
จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี  

ขอกราบขอบพระคุณ ครู อาจารยทุกทานที่สั่งสอน ใหความรูและวิชาการตางๆ แกผูวิจัย
มาตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน และที่สําคัญขอกราบขอบพระคุณ บิดา และมารดาผูลวงลับไปแลว  
ผูใหกําเนิด และอบรมบมเพาะ เปนแบบอยาง อีกทั้งชี้นําแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีงามแกผูวิจัย 
คุณคา และคุณประโยชนที่เกิดจากงานวิจัยเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบแดทุกทานที่กลาวถึงดวยความรักยิ่ง 
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