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ชือ่เรื่อง : รายงานการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดย

วิธีการอ่านแบบ SQ4R รายวิชาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
หนองทุ่มศรีส าราญวิทยา อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 

ชือ่ผู้วิจัย :  นายรัชชานนท์  บุญเฮ้า 

ปี พ.ศ. :  2561 
 
 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความส าคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R รายวิชาเพ่ิมเติม การอ่าน ท21201 ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียน
ส าเร็จรูปเพ่ือฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R รายวิชาเพ่ิมเติม การอ่าน 
ท21201 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญ
วิทยา อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการ
เรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความส าคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R รายวิชาเพ่ิมเติม การอ่าน ท21201 ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา อ าเภอวังหิน 
จังหวัดศรีสะเกษ และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความส าคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R รายวิชาเพ่ิมเติม การอ่าน ท21201 ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา อ าเภอวังหิน 
จังหวัดศรีสะเกษ  

ด าเนินการโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าการวิเคราะห์ ก าหนดเป็น
กรอบแนวคิด จัดสร้างบทเรียนส าเร็จรูป น าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพ่ือท า
การวิเคราะห์และสรุปผลน าไปปรับปรุงแก้ไข จัดสร้างเป็นบทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R รายวิชาเพ่ิมเติม การอ่าน ท21201 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยค าแนะน าส าหรับครู ค าแนะน า
ส าหรับนักเรียน สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ กิจกรรมส าหรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 6 ขั้นตอนของวิธีการอ่านแบบ SQ4R แบบทดสอบหลังเรียน 
น าไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา 
อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 31 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน                  
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บทเรียนส าเร็จรูปเพื่อฝึกทักษะและแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียนของบทเรียนส าเร็จรูป
เพ่ือฝึกทักษะแต่ละเล่ม แบบทดสอบประมวลความรู้หลังเรียน แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
แบบทดสอบและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอน และนักเรียน ที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม การอ่าน ท21201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สอน
โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปเพื่อฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม การอ่าน               
ท21201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนเท่ากับ 
85.47/85.69 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเพ่ิมเติม การอ่าน                
ท21201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
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 งานวิจัยเพ่ือบทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยวิธีการอ่านแบบ 
SQ4R รายวิชาเพ่ิมเติม การอ่าน ท21201 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ได้รับความกรุณา
และความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ขอขอบพระคุณ นายพิทักษ์  โสตแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน
หนองทุ่มศรีส าราญวิทยา ที่ให้โอกาส ให้น าแนะน า ชี้แนะ และสนับสนุนในการด าเนินการมาตลอด
ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ให้ความรู้เพ่ือให้สามารถด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ได้ส าเร็จ  

ขอขอบพระคุณ  นายสุจินต์   หลักค า ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม 
อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนะ  สะดวก  ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   โรงเรียนไพรบึง
วิทยาคม อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล  ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ   นางสาวอุทัยวรรณ  วิ เศษพงษ์                            
ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ และ  นางวิไล
ลักษณ์  ราญสระน้อย ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อ าเภอเมืองฯ จังหวัด             
ศรีสะเกษ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือในการตรวจสอบเครื่องมือ ชี้แนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพ
เหมาะสมที่จะน ามาใช้จัดการเรียนการสอน 

ขอขอบคุณคณะครู เพ่ือนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือให้ก าลังใจ และนักเรียนห้อง ม. 1/1                   
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ที่ให้ความร่วมมือ
และตั้งใจเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ผู วิจัยยังไดรับการชวยเหลือและ
ก าลังใจจากคุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัวที่น่ารัก พ่ีนองและเพ่ือนๆ ตลอดจนบุคคลตาง ๆ ที่ใหความชวย
เหลืออีกมาก ที่ผูวิจัยไมสามารถกลาวนาม ไดหมดในที่นี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและความ
ปรารถนาดีของทุกทาน เปนอยางยิ่งจึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไวในโอกาสนี้ 
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