
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

Developing the SQ3R Method of Learning Management by Applying E-Book of 
Basic English for 7th Grade Students  

อรัญญา  บ ารุงกลาง 
โรงเรียนเมืองคง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 

 
บทคัดย่อ 

 
 กำรวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้รูปแบบกำรสอนแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อศึกษำควำมเหมำะสมกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ SQ3R โดย
ประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 3) เพื่อพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 2  รหัสวิชำ อ 21102 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่1  และ 4) เพื่อ
ศึกษำผลกำรทดลองใช้กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่ำงในกำร
วิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่1 โรงเรียนเมืองคง ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 37 คน
เครื่องมือที่ใช้วิจัย คือ 1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น 
จ ำนวน 8 แผน จ ำนวน 16 ช่ัวโมง  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จ ำนวน 40 ข้อ  3) แบบประเมิน
ควำมเหมำะสมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4)  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบกำร
สอนแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนและ t-test 

 ผลกำรวิจัย  พบว่ำ   
           1. กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ SQ3R  โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มี 5 
ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นตอน 1)ข้ัน Survey (S) 2)ข้ัน Question (Q) 3) ขั้น Read (R) 4) ขั้น Recite (R) 
5) ขั้น Review (R) ท ำให้นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษสูงข้ึน    

          2. ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ SQ3R โดย 
ประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 2 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 ผลกำร
ประเมินควำมเหมำะสม ผู้เชี่ยวชำญมีควำมเห็นโดยรวมในระดับเหมำะสมมำก  
                     3. ผลกำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้จ ำนวน 8 เล่ม1) เรื่อง School Objects 2) เรื่อง 
School Subjects 3) เรื่อง Places in a House 4) เรื่อง Family Members5) เรื่อง Daily Routines 6) เรื่อง 
Hobbies 7) เรื่อง Sickness.8) เรื่อง Food and Drinks ผู้เชี่ยวชำญมีควำมเห็นโดยรวมในระดับเหมำะสมมำกที่สุด  
      4. ผลกำรทดลองใช้กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พบว่ำ  

4.1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีค่ำประสิทธิภำพ 81.99/85.14 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80  
4.2 ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนหลังเรียนมีค่ำสูงกว่ำกำรทดสอบก่อนเรียน 

ของผู้เรียนหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่พัฒนำขึ้น  
      4.3 ดัชนีประสิทธิผลของกำรเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้นมีควำมก้ำวหน้ำ
ทำงกำรเรียนร้อยละ 74.15 
      4.4 ควำมพึงพอใจของผู้เรียนหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้น 
มีควำมเห็นโดยรวมในระดับเหมำะสมมำก  
ค าส าคัญ: กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ,SQ3R model,ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเพ่ือควำมเข้ำใจ 



 วำรสำรวิชำกำรกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม    
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561                     คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภฏัมหำสำรคำม  
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ABSTRACT 
The objectives of the research were 1) to develop learning activities of the SQ3R method 

by applying e-book, 2) to assess the appropriateness of the learning activities of the SQ3R model 
by applying e-book, 3) to develop lesson plans of the SQ3R method by applying e-book of basic 
English 2 (Eng. 21102) for 7th grade students, and to assess the results from implementing the 
learning activities of the SQ3R method. The samples were thirty seven 7th grade students of 
Mueangkhong School in the second semester of 2017. The instrument was eight lesson plans for 
16 hours, a 40-item-achievement test, an assessment form of the learning activities and a 
questionnaire. The statistics used were the percentage, mean, standard deviation and t-test.  
Results of the research were as follows” 

1. The SQ3R method of learning management by applying e-book consisted of five 
steps: 1) survey (S), 2) question (Q), 3) read (R), 4 Recite (R) and review (R). The 
research findings showed that the learning activities improved reading skills of the 
students. 

 2. The average appropriateness of the learning activities of basic English 2 assessed by 
the experts was at a high level.  
           3. The average appropriateness of eight lesson plans for  the topics of 1) “School Objects, 
2) School Subjects, 3) Places in a House, 4) Family Members, 5) Daily Routines, 6) Hobbies, 7) 
Sickness, and 8) Food and Drinks” assessed by the experts was at the highest level.   
   4. The results from implementing the learning activities were as follows: 4.1) The 
efficiency value of the learning activities was 81.99/85.14% which was higher than the 
standardized criteria. 4.2) The average posttest score of the students was significantly higher  
than the pretest score. 4.3) The index of the effectiveness in learning of the students for the 
activities was 74.15 4.4) The overall satisfaction of the students with the learning activities was at 
a high level.  
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บทน า 
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 

2551 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ได้ส่งเสริมให้กำรเรียนกำรสอนวิชำ
ภำษำอังกฤษพัฒนำทักษะทั้งสี่ด้ำน คือ ฟัง พูด อ่ำน และเขียน เพื่อผู้เรียนจะน ำ ไปใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำร
ติดต่อสื่อสำร กำรศึกษำ กำรแสวงหำควำมรู้ และกำรประกอบอำชีพ[1] ทักษะที่ส ำคัญที่สุด ที่เป็นพื้นฐำนแห่ง
ควำมส ำเร็จ ทั้งปวง คือ ทักษะกำรอ่ำน และกำรอ่ำนยังเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรที่ก่อให้เกิดแนวทำงกำรเรียนรู้
องค์ ควำมรู้ใหม่ กำรเมือง กำรค้ำ และเศรษฐกิจ    
     ดังนั้นทักษะกำรอ่ำนจึงจ ำเป็นต้องได้รับกำรฝึกฝน แต่อย่ำงไรก็ตำมทักษะกำรอ่ำนของนักเรียนไทยยัง
พัฒนำไม่ได้เท่ำท่ีควร จำกผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรประเมินโดยสถำบันทดสอบกำรศึกษำแห่งชำติ (สทศ) ภำษำอังกฤษ
อยู่ในกลุ่มวิชำที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด (23.98) (บุญเลิศ วงศ์พนม : 2558 ออนไลน์) และจำกกำรรำยงำนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน O-NET ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ในรำยวิชำภำษำอังกฤษ  ระดับประเทศของนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษำปีที่ 3 มีค่ำเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 30.62 ระดับจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 28.97 และระดับโรงเรียนของ
โรงเรียนเมืองคง มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 28.17 (โรงเรียนเมืองคง.2558 : 5) [2] จำกข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้
เห็นว่ำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของนักเรียนยังไม่บรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมำจำก
นักเรียนขำดพฤติกรรมกำรอ่ำนที่ดีในช้ันเรียน ขำดควำมสำมำรถด้ำนทักษะ กำรอ่ำน รวมทั้งขำดควำมสนใจในกำร
อ่ำน ขำดกำรใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ไม่รักกำรอ่ำนและกำรค้นคว้ำ และจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรของ
ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 พบว่ำนักเรียนขำดทักษะ กำรฟัง 
พูด อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษและผู้เรียนขำดทักษะในกำรสื่อสำรทำงภำษำแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร แสดง
ควำมรู้สึก และควำมคิดเห็นต่อกำรใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนไม่ประสบผลส ำเร็จในกำรเรียน จำกปัญหำ
ดังกล่ำว กำรปรับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นและมีควำมส ำคัญ  องค์ประกอบส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อพัฒนำคุณภำพของนักเรียนตำมควำมมุ่งหวังของหลักสูตรและเป็นหัวใจของ
กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษนั่นคือควำมสำมำรถในกำรอ่ำน พบว่ำขั้นตอนของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรอ่ำน
แบบ SQ3R ได้แก่ 1) ขั้นส ำรวจ (Survey) 2) ขั้นตั้งค ำถำม (Question) 3) ขั้นกำรอ่ำน (Read) 4) ขั้นกำรจดจ ำ 
(Recite) และ 5) ขั้นทบทวน (Review) เป็นวิธีกำรสอนอ่ำนภำษำอังกฤษที่จะช่วยพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
เพื่อควำมเข้ำใจและช่วยให้เข้ำใจแนวคิดของเรื่องได้เร็วขึ้น  ทันเวลำที่ก ำหนดในกำรท ำข้อสอบหรือแบบทดสอบ   
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นนวัตกรรมที่น ำแนวคิดในกำรน ำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำประยุกต์ใช้ในกำร
เรียนกำรสอนเป็นรำยบุคคลโดยผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  กำรเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ซึ่งเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หนึ่งท่ีสำมำรถแสดงข้อควำม  เสียง รวมถึงภำพนิ่งหรือภำพเคลื่อนไหวรวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใช้ถือ
เป็นสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ตอบสนองกำรเรียนแบบE-learning เป็นกำรเรียนด้วยตนเอง และจำกงำนวิจัย
พัดชำ อินทรัศมี [3] แสดงให้เห็นว่ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอน และสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของลลิดำ เกตุเอม[4] ซึ่งได้ศึกษำเรื่องกำรพัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภำษำอังกฤษ  
     ผู้วิจัยจึงได้พัฒนำสื่อที่เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน เพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น 
นักเรียนจะได้ศึกษำสำระส ำคัญ ประโยชน์ท่ีได้จำกกำรอ่ำนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดควำมสนใจ เกิดจำกจดจ ำและเข้ำใจบทเรียนมำกยิ่งขึ้น ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ตลอดเวลำตำมควำมสำมำรถ
ของตนเอง  
 
วัตถุประสงค ์

1. พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใน 
รำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 2 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

2. เพื่อศึกษำควำมเหมำะสมกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 2 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

3. เพื่อพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 2  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี1  
   4. เพื่อศึกษำผลกำรทดลองใช้กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบแบบ  SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 2  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี1  
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. รูปแบบกำรสอนแบบ SQ3R โดยฟรำนซิส พี โรบินสัน (Francis P. Robinson) ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชำญด้ำน
กำรอ่ำน สรุปออกมำเป็นสูตรหรือวิธีอ่ำนสั้นๆ เพื่อให้จ ำง่ำย คือ SQ3R มีขั้นตอนดังนี้  วิธีสอนแบบ SQ3R 
พัฒนำขึ้นมำเพื่อใช้ในกำรสอนอ่ำน เพื่อฝึกผู้เรียนในด้ำนกำรอ่ำน ประกอบด้วยขั้นตอน 1)ขั้น Survey (S) 2)ขั้น 
Question (Q) 3) ขั้น Read (R) 4) ขั้น Recite (R) 5) ขั้น Review (R)  



 วำรสำรวิชำกำรกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม    
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561                     คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภฏัมหำสำรคำม  
   

100 
 

 
 

  2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถแสดงข้อควำม  เสียง รวมถึงภำพนิ่งหรือ
ภำพเคลื่อนไหว รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้   เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจในเนื้อหำสำระได้
รวดเร็วข้ึน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรคิด กระตุ้นควำมสนใจของผู้เรียน ให้เกิดควำมสนใจสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 
      วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เคร่ืองมือการวิจัย 

 1.1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษ 
พื้นฐำน 2 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
    1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

 1.3 แบบประเมินควำมเหมำะสมกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 2 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
    1.4 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ
กำรสอนแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 2  
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
  2.1 ผู้เชี่ยวชำญ ส ำหรับกำรประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบ จ ำนวน 5 คน เป็นศึกษำนิเทศก์ 2 คน 
ครู 2 คน และนักวิชำกำร 1 คน โดยเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทในสำขำที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้มี 
วิทยฐำนะระดับช ำนำญกำรพิเศษขึ้นไป 
   2.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเมืองคง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จ านวน 10 ห้องเรียน คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วย
วิธีการจับสลาก  โดยมีหน่วยสุ่มเป็นห้องเรียน  จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 37 คน 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
  1. ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. ส ำรวจบริบท ควำมต้องกำร แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกครูสอนภำษำอังกฤษในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 จ ำนวน 70 คน 
  3. สัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดย
ประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน2 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
  4. พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน2 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 จำกค ำแนะน ำท่ีผู้เชี่ยวชำญประเมินควำมเหมำะสม 
  5. ประเมินควำมเหมำะสมกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน2 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
  6. พัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน2 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
             7. ทดลองใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
     9. สรุปผลกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
            4.1 ค่ำเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD.) โดยมีเกณฑ์กำรแปลผล (Best, 1997 : 190) ดังนี ้
   ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.50 – 5.00 หมำยควำมว่ำ มำกท่ีสุด 
   ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.50 – 4.49 หมำยควำมว่ำ มำก 
   ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.50 – 3.49 หมำยควำมว่ำ ปำนกลำง 
   ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.50 – 2.49 หมำยควำมว่ำ น้อย 
   ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.00 – 1.49 หมำยควำมว่ำ น้อยท่ีสุด 
           4.2  สถิติ E1/E2   
  4.3  ค่ำสถิติ t-test (dependent) 

4.4  ค่ำดชันีประสิทธิผล (E.I.) 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน2 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ผู้วิจัยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน2 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ตำมองค์ประกอบของปัจจัยน ำเข้ำ  
(Input) ปัจจัยกระบวนกำร (Process) และปัจจัยผลลัพธ์ (Output) เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรม 
ดังแสดงในภำพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 1 กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
 จำกภำพท่ี 1 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1 รูปแบบ SQ3R มีดังแสดงในตำรำงที่ 1  
 
ตารางที่ 1 รำยละเอียดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

ขั้นตอน รายละเอียด 
1)  ขั้นส ำรวจ  S  
(Survey) 

1. ครใูห้นักเรียนส ำรวจเนื้อหำอย่ำงคร่ำวๆ  
2.  นักเรียนเขียนหัวข้อส ำคัญหรือแนวคิดหลักของเรื่องและน ำส่งใบงำน 

2) ขั้นตั้งค ำถำม Q  
(Question) 

 

1. ครูให้นักเรียนศึกษำใบงำนในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. นักเรียนคิดค ำถำมที่ต้องกำรรูจ้ำกบทอ่ำนของเร่ืองโดยใช้ Wh-question words ลงใน
หัวข้อ Question 
2. นักเรียนเขียนค ำถำมในใบงำนและน ำส่งใบงำน 

3) ขั้นอ่ำนอย่ำงรอบคอบ R1 (Read) 1. ครูให้นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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ขั้นตอน รายละเอียด 
2. นักเรียนอ่ำนเร่ืองที่ก ำหนดอย่ำงละเอียด เพื่อค้นหำค ำตอบ 
3. .นักเรียนท ำใบงำนและน ำส่งใบงำน 

4) ขั้นจดจ ำ R2 (Recite) 1. นักเรียนท ำใบงำนเขียนสรุปใจควำมส ำคัญจำกเร่ืองที่อ่ำนและน ำส่งใบงำน 
5) ขั้นทบทวน R3  
(Review) 

1. ครูมอบหมำยนักเรียนร่วมกันทบทวนเร่ืองที่อ่ำนทั้งหมดอีกครั้ง 
2. นักเรียนท ำใบงำน เพื่อเป็นกำรทบทวนและน ำส่งใบงำน 

 จำกตำรำงที่ 1 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ  SQ3R  โดยประยุกต์ใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน2 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1มีขั้นตอนจ ำนวน 5 ขั้นตอน
ดังนี้  1) ขั้นส ำรวจ  S (Survey) 2)ขั้นตั้งค ำถำม  Q (Question) 3) ขั้นอ่ำนอย่ำงรอบคอบ R1 (Read)  4)ขั้นจดจ ำ 
R2 (Recite) 5) ขั้นทบทวน R3 (Review) 
 

2. ผลการศึกษาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน2 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
 ผู้วิจัยน ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้น ให้ผู้เช่ียวชำญจ ำนวน 5 ท่ำนประเมินคุณภำพโดยใช้แบบประเมิน
ควำมเหมำะสมที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้น  ผลกำรประเมินแสดงในตำรำงที่  2 
 
ตารางที่ 2 ควำมเหมำะสมของกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

รายการ X  S.D. ระดบัความเหมาะสม 

ด้านความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ SQ3R    
1.1 ขั้นส ารวจ S (Survey) 4.47 0.51 มำก 
    1.1.1 ควำมเหมำะสมของใบงำน 4.40 0.48 มำก 
    1.1.2 ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้ 4.40 0.48 มำก 
    1.1.3 ควำมเหมำะสมของผลลัพธ์  4.40 0.48 มำก 
1.2 ขั้นตั้งค าถาม Q (Question) 4.67 0.48 มำกที่สุด 
    1.2.1. ควำมเหมำะสมของใบงำน/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 4.60 0.48 มำกที่สุด 
    1.2.2 ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้ 4.60 0.48 มำกที่สุด 
    1.2.3 ควำมเหมำะสมของผลลัพธ ์ 4.80 0.41 มำกที่สุด 
1.3 ขั้นอ่านอย่างรอบคอบ R1 (Read) 4.80 0.41 มำกที่สุด 
    1.3.1 ควำมเหมำะสมของใบควำมรูห้นังสืออิเล็กทรอนิกส ์
และใบงำน 

4.80 0.41 มำกที่สุด 

    1.3.2 ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้ 4.80 0.41 มำกที่สุด 
    1.3.3 ควำมเหมำะสมของผลลัพธ ์ 4.80 0.41 มำกที่สุด 
1.4 ขั้นจดจ า R 2 (Recite)  4.33 0.48 มำก 
    1.4.1 ควำมเหมำะสมของใบงำน 4.40 0.48 มำก 
    1.4.2 ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้ 4.20 0.4 มำก 
    1.4.3 ควำมเหมำะสมของผลลัพธ ์ 4.40 0.48 มำก 
1.5 ขั้นทบทวน R 3 (Review) 4.47 0.51 มำก 
    1.5.1 ควำมเหมำะสมของใบงำน 4.40 0.48 มำก 
   1.5.2  ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้ 4.40 0.48 มำก 
   1.5.3  ควำมเหมำะสมของผลลัพธ ์ 4.60 0.48 มำกที่สุด 
                                โดยรวม 4.55 0.50 มำกที่สุด 
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  จำกตำรำงที่  2   แสดงให้เห็นว่ำ ผลกำรประเมินควำมเหมำะสม ผู้เชี่ยวชำญมีควำมเห็นโดยรวมในระดับ
เหมำะสมมำก โดยค่ำ  X  เท่ำกับ  4.55  และค่ำ  S.D.  เท่ำกับ 0.50    เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ   
   ด้ำนควำมเหมำะสมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ SQ3R ผู้เชี่ยวชำญมีควำมเห็นโดยรวมในระดับเหมำะสมมำก 
ที่สุดโดยค่ำ  X  เท่ำกับ 4.80 และค่ำ  S.D.  เท่ำกับ  0.48 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำผู้เช่ียวชำญมีควำมเห็นใน
ระดับเหมำะสมมำกถึงมำกที่สุด โดยค่ำ  X  มีค่ำระหว่ำง  4.40-5.00  และค่ำ  S.D.  มีค่ำระหว่ำง  0.00-0.55     
 

3. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน2 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
     จำกกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมภำพที่ 2  ผู้วิจัยด ำเนินกำรพัฒนำแผนกิจกรรมกำรเรียนรู้ ดังแสดงในภำพที่ 2 
 
 
 
 
                                     
                                                   
                                                           
                                                                
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรยีนรู ้
 
 จำกภำพที่ 2 แผนกิจกรรมกำรเรียนรู้  ประกอบด้วย 8 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้แก่ 1) เรื่อง School 
Objects 2) เรื่อง School Subjects 3) เรื่อง Places in a House 4) เรื่อง Family Members5) เรื่อง Daily 
Routines  6) เรื่อง Hobbies 7) เรื่อง Sickness.8) เรื่อง Food and Drinks 
 ผู้วิจัยน ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้น ให้ผู้เช่ียวชำญจ ำนวน 5 ท่ำนประเมินคุณภำพโดยใช้แบบ
ประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้น  ผลกำรประเมินแสดงในตำรำงที่  3 
 
ตารางที ่3 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

รายการ 
ข้อมูล 

X  S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม 

1.สาระส าคัญ 4.70 0.45 มำกที่สุด 
    1.1 สำระส ำคัญและสำระกำรเรียนรู้เหมำะสมกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 4.60 0.49 มำกที่สุด 
    1.2 สำระส ำคัญเหมำะสมกับสำระกำรเรียนรู้ 4.80 0.40 มำกที่สุด 
2. จุดประสงค์การเรยีนรู้ 4.73 0.23 มำกที่สุด 
     2.1 จุดประสงค์กำรเรียนรู้เหมำะสมกับสำระกำรเรียนรู้ 4.80 0.40 มำกที่สุด 
     2.2 จุดประสงค์กำรเรียนรู้เหมำะสมกับนักเรียน 4.80 0.40 มำกที่สุด 
     2.3 จุดประสงค์กำรเรียนรู้ประเมินผลได้ 4.60 0.49 มำกที่สุด 
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รายการ 
ข้อมูล 

X  S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม 

3. สาระการเรียนรู ้ 4.60 0.45 มำกที่สุด 
     3.1  สำระกำรเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 4.80 0.40 มำกที่สุด 
     3.2  สำระกำรเรียนรู้เหมำะสมกับนกัเรียน 4.40 0.49 มำก 
4.กิจกรรมการเรียนรู ้ 4.64 0.47 มำกที่สุด 
    4.1 กิจกรรมกำรเรียนรู้เหมำะสมกบัจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 4.80 0.40 มำกที่สุด 
    4.2 กิจกรรมกำรเรียนรู้เหมำะสมตำมล ำดับขั้นของกำรสอนทีพ่ัฒนำขึ้น 4.60 0.49 มำกที่สุด 
    4.3 กิจกรรมกำรเรียนรู้เน้นทักษะกำรอ่ำน 4.60 0.49 มำกที่สุด 
    4.4 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมน่ำสนใจ เหมำะสมกับวัยและควำมสำมำรถของผู้เรียน 4.60 0.49 มำกที่สุด 
    4.5  กิจกรรมกำรเรียนรู้เหมำะสมกบัเวลำที่ก ำหนด 4.60 0.49 มำกที่สุด 
5. สื่อการสอน 4.50 0.49 มำกที่สุด 
   5.1 สื่อกำรสอนเหมำะสมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 4.40 0.49 มำก 
   5.2 สื่อกำรสอนเหมำะสมกับกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4.60 0.49 มำกที่สุด 
6. การวัดผลและประเมินผล 4.50 0.49 มำกที่สุด 
     6.1 วิธีกำรและเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลเหมำะสมกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 4.40 0.49 มำก 

     6.2 เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลเหมำะสมกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 4.60 0.49 มำกที่สุด 
โดยรวม 4.61 0.46 มำกที่สุด 

 
   จำกตำรำงที่  3   แสดงให้เห็นว่ำ ผลกำรประเมินคุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ผู้เช่ียวชำญมี
ควำมเห็นโดยรวมในระดับเหมำะสมมำกที่สุด โดยค่ำ  X  เท่ำกับ  4.61  และค่ำ  S.D.  เท่ำกับ 0.46     
 

 4.  ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  รหัสวิชา อ 21102 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  
 4.1  ผู้วิจัยน ำคะแนนที่ได้จำกกำรท ำแบบทดสอบท้ำยเล่มของกิจกรรมกำรเรียนรู้ในแต่ละเล่ม  จ ำนวน 8 
เล่ม และคะแนนหลังเรียน มำค ำนวณเพื่อหำประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ E1/E2  ผลกำรประเมินแสดงในตำรำงที่ 4 
 
ตารางที่ 4  ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ E1/E2   

ผลการเรียน คะแนนเต็ม n X  ร้อยละ 
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร E1 240 37 196.78 81.99 
ประสิทธิภำพของผลลัพธ์ E2   40 37 34.05 85.14 

 
 จำกตำรำงที่ 4 แสดงให้เห็นว่ำค่ำเฉลี่ยของคะแนนท้ังหมดที่นักเรียนท ำได้จำกแบบทดสอบหลังเรียนของ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท้ัง 8 เล่ม มีค่ำเท่ำกับ จำกคะแนนเต็ม 
196.78 คะแนนคิดเป็นร้อยละ   81.99  และค่ำเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียน 
มีค่ำเท่ำกับ 34.05 จำกคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85. ดังนั้นกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R 
โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีค่ำประสิทธิภำพ 81.99/85.14 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80  
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 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น 
     ผู้วิจัยน ำคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองมำค ำนวณค่ำสถิติ t-test (dependent) เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐำน  ผลกำรทดสอบแสดงในตำรำงที่ 5 
 
ตารางที ่5    ค่ำสถิติ t-test ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน X  t 
ทดสอบก่อนเรียน 14.70 59.85 

df = 36 ทดสอบหลังเรียน 33.46 
  ระดับนัยส ำคัญเท่ำกับ  .05 
 
          จำกตำรำงที่ 5 ค่ำ t ที่ค ำนวณได้มีค่ำ 59.85 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำ tตำรำง,36,.05 (2.0231) แสดงว่ำ คะแนนเฉลี่ย
ของกำรทดสอบหลังเรียนมีค่ำสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบก่อนเรียนจริง ดังนั้น นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมกำร
เรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
 4.3 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น 
  ผู้วิจัยน ำคะแนนรวมก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองจ ำนวน  37  คน  มำค ำนวณ มำค ำนวณโดย
ดัชนีประสิทธิผล  ผลกำรวิเครำะห์ดังแสดงในตำรำงที่ 6 
 
ตารางที ่6  ผลกำรวิเครำะห์ดัชนีประสิทธิผล 

จ านวน 
นักเรียน 

คะแนน 
ค่า E.I. ค่าร้อยละ 

เต็ม รวมก่อนเรียน รวมหลังเรยีน 
37 40 544 1238 .7415 74.15 

 

 จำกตำรำงที่ 6  ผลกำรวิเครำะห์ดัชนีประสิทธิผลของกำรเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกำรเรียนรู้ มีค่ำเท่ำกับ 
.7415    คิดเป็นร้อยละ 74.15 หมำยถึงมีควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนร้อยละ 74.15 หลังจำกที่เรียนด้วยกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น 

หลังจำกเรียนเนื้อหำจำกกิจกรรมกำรเรียนรู้จนครบทุกเนื้อหำแล้ว  ผู้วิจัยส ำรวจควำมพึงพอใจโดย 
ใช้แบบสอบถำมที่พัฒนำขึ้น  ผลกำรส ำรวจแสดงในตำรำงที่ 7 
 
ตารางที ่7  ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนักเรียน 

รายการ X  S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 
1.  ด้านเนื้อหาจากกิจกรรมการเรียนรู้ 4.19 0.60 มำก 
   1.1 เนื้อหำที่เรียนเป็นเรื่องน่ำสนใจ 4.12 0.35 มำก 
   1.2 เนื้อหำที่เรียนไม่ยำกเกินไป 4.25 0.71 มำก 
   1.3  กำรเรียงล ำดับเนื้อหำมีควำมเหมำะสม 4.12 0.64 มำก 
   1.4  เนื้อหำมีควำมเหมำะสมกับระดบัควำมรู้ของนักเรียน 4.25 0.71 มำก 
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รายการ X  S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 
2.  ด้านขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 4.43 0.68 มำก 
   2.1  กำรจัดกิจกรรมขั้นส ำรวจ 4.50 0.53 มำก 
   2.2  กำรจัดกิจกรรมขึ้นตั้งค ำถำม 4.37 0.74 มำก 
  2.3  กำรจัดกิจกรรมขั้นอ่ำนอย่ำงรอบคอบ        4.62 0.74 มำกที่สุด 
  2.4  กำรจัดกิจกรรมขั้นจดจ ำ 4.5 0.53 มำก 
  2.5  กำรจัดกิจกรรมขั้นทบทวน 4.12 0.83 มำก 
3.  ความพึงพอใจในด้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 4.36 0.68 มำก 
   3.1  กำรน ำเสนอมีควำมน่ำสนใจ 4.50 0.53 มำก 
   3.2 ล ำดับเนื้อหำเรียงจำกง่ำยไปหำยำก 4.37 0.91 มำก 
   3.3 เสียงค ำบรรยำยท ำให้เขำ้ใจเนื้อหำได้ง่ำยขึ้น 4.25 0.71 มำก 
   3.4 ขนำดตัวอกัษรในบทเรียนอ่ำนง่ำยชัดเจน 4.25 0.71 มำก 
   3.5 กำรเชื่อมโยง(Links)เนื้อหำของบทเรียนอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรเรียน 4.50 0.53 มำก 

โดยรวม 4.34 0.66 มำก 
 
  จำกตำรำงที่ 7   จะเห็นว่ำ  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนหลังจำกเรียนด้วยกิจกรรมกำร
เรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ SQ3Rโดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมีควำมเห็นโดยรวมในระดับ
เหมำะสมมำก  เฉลี่ยทั้ง 3 ด้ำน พบว่ำนักเรียนส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ( X  เท่ำกับ 4.34  และค่ำ  
S.D.  เท่ำกับ  0.66 )       

อภิปรายผลการวิจัย 
 1.ผลกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ SQ3Rโดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใน
รำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 2 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 1)ขั้น Survey (S)  2)
ขั้น Question (Q) 3) ขั้น Read (R) 4) ขั้น Recite (R) 5) ขั้น Review (R) และในส่วนของแผนกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 8 แผนได้แก่ 1) เรื่อง School Objects 2) เรื่อง School Subjects 3) เรื่อง Places in a House 4) 
เรื่อง Family Members 5) เรื่อง Daily Routines 6) เรื่อง Hobbies 7) เรื่อง Sickness  8) เรื่อง Food and 
Drinks และผู้เชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นในระดับมำก เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมำจำกเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมี
ควำมเข้ำใจในเรื่องที่อ่ำนอย่ำงเป็นระบบ เนื่องจำกมีขั้นตอนกำรอ่ำนให้นักเรียนปฏิบัติอย่ำงชัดเจน ส่งผลให้นักเรียน
มีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจสูงขึ้น มีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำ ทั้ งนี้อำจเป็นเพรำะ
นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในข้ันตอนกำรอ่ำน SQ3R เป็นอย่ำงดีซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของดุษฏี นำหำร [5]ที่ได้
ศึกษำกำรพัฒนำกิจกรรมกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเบื้องต้นเพื่อควำมเข้ำใจและ คงทนในกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีที่ 6 พบว่ำวิธีสอนอ่ำนแบบ SQ3R ตำมกระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร ท ำให้นักเรียนมีพัฒนำกำร
ด้ำนกำรอ่ำน    

 2. ผลกำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน
รำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 2  ส ำหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของวันเพ็ญ วัฒฐำนะ[6]  
ที่ได้ท ำกำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรอ่ำนแบบ SQ3R เพื่อพัฒนำควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนและศึกษำ
พฤติกรรมกำรอ่ำนภำษำอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 พบว่ำควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษของ
นักเรียนว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรอ่ำนแบบ SQ3R หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนและพฤติกรรมกำร
อ่ำนภำษำอังกฤษระหว่ำงเรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรอ่ำนแบบ SQ3R อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
   3. ผลกำรทดลองใช้กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ SQ3R โดยประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 2  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1  พบว่ำ กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพ
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เท่ำกับประสิทธิภำพ 81.99/85.14 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผลของกำรเรยีนรู้ดว้ยกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่พัฒนำ คิดเป็นร้อยละ 74.15 และควำมพึงพอใจ
ของนักเรียน โดยรวมในระดับมำก  เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมำจำกเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจใน
เรื่องที่อ่ำนอย่ำงเป็นระบบ เนื่องจำกมีขั้นตอนกำรอ่ำนให้นักเรียนปฏิบัติอย่ำงชัดเจน ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนำกำร
ด้ำนกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจสูงขึ้น มีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะนักเรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในข้ันตอนกำรอ่ำน SQ3R สอดคล้องกับ พรพิมล บุษผำโสภณ [8] ที่ได้ศึกษำเรื่องควำมสำมำรถด้ำนกำร
อ่ำนภำษำอังกฤษอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้วิธีกำรสอน
อ่ำนแบบ SQ3R ประกอบกับกำรใช้ผังกรำฟิก ผลกำรวิจัยพบว่ำนักเรียนมีค่ำเฉลีย่คะแนนควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษร้อยละ 81.09( X  เท่ำกับ 24.33  และค่ำ S.D.เท่ำกับ  2.20) ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ 
ผำนิต เกิดสิน [9]ท ำกำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บูรณำกำรในกำรเรียนรู้กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ
ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที3  ผลกำรวิจัยพบว่ำมีประสิทธิภำพ 85.66/83.66 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำ
คะแนนก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงำนวิจัยนัยนำ ปิ่นสุภำ [10] รำยงำนผลกำร
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ภำษำไทย เรื่องกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณด้วยเทคนิคกำรอ่ำนแบบ SQ3R ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะและกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำ ดัชนี
ประสิทธิผลของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ภำษำไทย เรื่องกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณด้วยเทคนิคกำรอ่ำนแบบ 
SQ3R ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะและกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ มีควำมรู้ 0.7381 หรือคิด
เป็นร้อยละ 73.81  
  4.1 จำกกำรน ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้นไปไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำง ที่เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1/9 จ ำนวน 38 คน ได้ค่ำประสิทธิภำพเท่ำกับประสิทธิภำพ 81.99/85.14 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 
80/80  แสดงว่ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สร้ำงขึ้นมีประสิทธิภำพ สำมำรถน ำไปใช้เป็นสื่อประกอบในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนได้จริง สอดคล้องกับงำนวิจัยของพรพิมล บุษผำโสภณ [8] ที่ได้ศึกษำเรื่องควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้วิธีกำรสอนอ่ำน
แบบ SQ3R ประกอบกับกำรใช้ผังกรำฟิก ผลกำรวิจัยพบว่ำนักเรียนมีค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษร้อยละ 81.09 (X  เท่ำกับ 24.33  และค่ำ S.D.เท่ำกับ  2.20) ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ตั้งไว้  และสอดคล้อง
กับงำนวิจัยสวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์และสิทธิพล อำจอินทร์ [12]เรื่องกำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ
เพื่อควำมเข้ำใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบมุ่งประสบกำรณ์ภำษำร่วมกับ
เทคนิค SQ3R พบว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบมุ่ง
ประสบกำรณ์ภำษำรวมกับเทคนิค SQ3R ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
       

ข้อเสนอแนะ 
1. น าเสนอผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมของผู้เรียนด้ำนทักษะกำรใช้ ICT และควำมพร้อมของห้องปฏิบัติกำร  
คอมพิวเตอร์ จะท ำให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกำรอ่ำนจับใจควำม มีประสิทธิภำพกับนักเรียนได้มำกข้ึน  

1.2 ก่อนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้สอนควรมีกำรช้ีแจง
เกี่ยวกับทักษะกำรอ่ำน เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจและปฏิบัติได้อย่ำงช ำนำญยิ่งขึ้น  
  1.3 ควรค ำนึงถึงหลักกำรออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมเหมำะสมกับวัยของผู้เรียน  
 
 
2. น าเสนอการวิจัยในครั้งต่อไป 
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 2.1 ควรน ำเทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนที่หลำกหลำยมำใช้ร่วมกับกิจกรรมกำรเรียนรู้กำรศึกษำ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น 
 2.2 ควรศึกษำกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ SQ3Rโดยประยุกต์ใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์กับกำรสอนภำษำอังกฤษระดับช้ันอ่ืน ๆ 

 
เอกสารอ้างอิง 
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