
 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 

12 (September - December)  63 – 71  (2022) Vol. 12, No. 3 
63 

  

วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R  
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
 

Competency-Based Learning Management with SQ6R Reading Technique to 
Develop Critical Reading Skill for Students of  

the Faculty of Education of Phetchabun Rajabhat University 
 

พิชญา เชี่ยวภาษา*  และก าธร คงอรุณ 
Phichaya Chiewphasa*   and Kamton Kongarun 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
Faculty of Education, Phetchabun Rajabhat University, Phetchabun 67000 

 

*To whom correspondence should be addressed. e-mail: phichaya.chi@pcru.ac.th 
 

Received: 24 January 2022, Revised: 21 March 2022, Accepted: 31 July 2022 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ 
SQ6R ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา HSTH307 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 28 คน โดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ ซ่ึงเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา HSTH307 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต (มคอ.3) จ านวน 5 แผน แผนการจัดการเรียนรู้ละ 
4 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 40 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

ผลการศึกษาพบว่า ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(�̅�= 4.70, S.D. = 0.35) และมีค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ E1/E2 เท่ากับ 83.90/84.90 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R สูงกว่าก่อนเรียน 
  

ค าส าคัญ : ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เทคนิคการอ่านแบบ SQ6R   
 

Abstract  
The objectives of this research were to create and find the effectiveness of a competency-based learning 

management with SQ6R reading technique to develop critical reading skill to achieve the efficient criterion of E1/E2 = 80/80, 
and to compare the score of the pre-test and post-test of critical reading skills studying with competency-based learning 
management with SQ6R reading technique to develop critical reading skill. The participants were students of the  
Thai Language Program, Faculty of Education, Phetchabun Rajabhat University who registered for the course HSTH307 Reading, 
Thinking and Developing Life in the second semester of the academic year 2020, 28 students were enrolled using purposive 
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sampling. The research instruments consisted of competency-based learning management with SQ6R reading technique plan 
combined with SQ6R reading technique to develop critical reading skills, which was a learning management plan for the 
subject HSTH307, Reading, Thinking and Developing Life (TQF 3), consisted of 5 plans, 4 hours per learning plan and 40-item 
of critical reading skills test. The statistics used in the data analysis were mean (�̅�) and standard deviation (S.D.).  

The results of the study found that the suitability of the competency-based learning management with SQ6R 
reading technique to develop critical reading skill for students of the faculty of education of Phetchabun Rajabhat 
University was at the highest level (�̅� = 4.70, S.D. = 0.35) and the effectiveness of the competency-based learning 
management with SQ6R reading technique to develop critical reading skill was 83.90/84.90, which was higher than the  
80/80 threshold, and critical reading skills after studying with the competency-based learning management with SQ6R 
reading technique were higher. 

 

Keywords : Critical Reading Skills, Competency-Based Learning Management, SQ6R Reading Technique 
 
 

บทน า   
  การจัดการศึกษาของไทยท่ีผ่านมา เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
เด็กไทยอยู่ในระดับต่ า ทั้งนี ้มีสาเหตุมาจากหลักสูตรและการวัดประเมินผลค่อนข้างล้าสมยั ไม่ทันต่อความต้องการของสังคมไทยและ
สังคมโลก ขาดความยืดหยุ่น ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบรบิทที่หลากหลาย และผูส้อนขาดทักษะการจัดการเรยีนรู้
เชิงรุกที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สมรรถนะ ดังนั้น การจัดการศึกษาของไทยจึงควรปฏิรูปหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดประเมินผลให้เหมาะสมอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยปฏิรูปให้ยืดหยุ่นและเอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะที่จ าเป็นของชีวิต  
 การปฏิรูปหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะนั้นนับว่าตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้สอนและผู้เรียน  รวมถึง 
ความต้องการในศตวรรษที ่21 ด้วย เนื่องจากหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยจะ
เน้นไปที่ทักษะ (Skill) ว่าผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยสามารถท าสิ่งใดได้  ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรเดิมที่เน้นไปทางด้านความรู้  
(Knowledge) เป็นส าคัญ อันส่งผลให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการน าความรู้  ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงที่หลากหลาย โดยแนวทางในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะนั้นสามารถท าได้หลายแนวทาง ผู้สอนสามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอดแทรกสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทเรียนเข้าไปในวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
แผนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเกิดสมรรถนะพร้อมกับการเรียนรู้เนื้อหาและการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 [1] 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหลักสูตรหนึ่งในสถาบัน
ทางการศึกษาที่เล็งเห็นความส าคัญของทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณอันเป็นทักษะที่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ต้องมี  จึงได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชา  HSTH307 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต  
เพื่อพัฒนาการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อพัฒนาชีวิตของบัณฑิต ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2561-
2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพมนุษย์ในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งกาย  
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญของแผน คือ ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การเรียนรู้จากระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเพื่อยกระดับชนช้ันของสังคม [2]  
ซึ่งส่งต่อการผลิตบัณฑิตยุคใหม่ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศและของโลก  

บัณฑิตยุคใหม่จะต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ 3R8Cs ประกอบด้วย 1) อ่านออก (Reading) 2) เขียนได้ (Writing) 3) 
คิดเลขเป็น (Arithmetic) และ 8Cs ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
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Thinking and Problem Solving) 2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 3) ทักษะด้าน 
ความ เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-Culture Understanding) 4) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภ า ว ะ ผู้ น า  ( Collaboration Teamwork and Leadership) 5) ทั ก ษะ ด้ า น ก า รสื่ อ ส า ร  ส า ร สน เทศ  แ ล ะ รู้ เ ท่ า ทั นสื่ อ 
(Communications, Information and Media Literacy) 6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Computing and ICT Literacy) 7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้  (Career and Learning Skills) และ 8) ความมีเมตตา  
กรุณา วินัย คุณธรรม และจริยธรรม (Compassion) [3] จะเห็นได้ว่า การอ่าน (Reading) เป็นทักษะส าคัญด้านแรกในศตวรรษท่ี 21 
ที่คนไทยต้องมี กอปรกับทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 เมื่อน าทักษะทั้ง 2 ด้านนี้มาผสมผสานกันเกิดเป็นทักษะการอ่านขั้นสูง คือ  
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นการอ่านที่ผู้อ่านจะต้องใช้สติปัญญาใคร่ครวญสิ่งที่อ่านอย่างพินิจพิจารณาเพื่อตัดสนิประเมินค่าใน
สิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ [4] กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้ผู้อ่านได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
เพราะผู้อ่านไม่ใช่จะรับเฉพาะความคิดเห็นของผู้เขียนเท่าน้ัน แต่ผู้อ่านจะต้องน าความคิดของผู้เขียนมาประกอบกับความคิดเห็นของ
ตน ท าให้เกิดความคิดใหม่ซึ่งน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ วิธีการอ่านแบบ 
SQ3R ของฟรานซิส พี โรบินสัน [4] ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านของมหาวิทยาลัยโอไฮโอนั้นเป็นวิธีการพัฒนาทักษะการอ่านวิธีหนึ่งที่จะ
ช่วยให้นักศึกษาอ่านได้อย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ [5] ต่อมานักการศึกษาของมหาวิทยาลัยควีนส์กล่าวว่า 
เทคนิคการอา่นแบบ SQ4R ช่วยให้นักศึกษาอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน [6] ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย [7] ที่ได้ศึกษาทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย ด้วยวิธีการ SQ4R พบว่า นักศึกษามีทักษะการอ่านอย่าง 
มีวิจารณญาณสูงขึ้น ภายหลังมีนักวิชาการหลายท่าน [8-12] ได้ศึกษาและพัฒนาวิธีการอ่านจาก SQ4R จนมาเป็น SQ6R โดย SQ6R 
นั้น ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นส ารวจ (Survey) 2) ขั้นตั้งค าถาม (Question) 3) ขั้นอ่าน (Read) 4) ขั้นบันทึก (Record) 
5) ขั้นจดจ า (Recite) 6) ขั้นทบทวน (Review) 7) ขั้นสะท้อน (Reflect) และ 8) ขั้นสร้างใหม่ (Reshape) ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาและพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้กับนักศึกษาด้วยการจัดการเรยีนรู้ฐานสมรรถนะรว่มกับเทคนิคการอ่านแบบ 
SQ6R เพื่อให้บัณฑิตของสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประชากรผู้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
อย่างมีคุณภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R ส าหรับ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับ
เทคนิคการอ่านแบบ SQ6R ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่าน
แบบ SQ6R ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 แบบแผนการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 

กลุ่มทดลอง สอบก่อนเรียน ทรีตเมนต ์ สอบหลังเรียน 
E O1 X O2 
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  O1  คือ  การทดสอบก่อนการทดลอง 
  X    คือ   การจัดการเรยีนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R 
  O2   คือ  การทดสอบหลังการทดลอง 
 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา HSTH307 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 28 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) 
 เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย   
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา HSTH307 การอ่านคิดพัฒนา
ชีวิต (มคอ.3) จ านวน 5 แผน แผนการจัดการเรียนรูล้ะ 4 ช่ัวโมง โดยแผนการจัดการเรียนรูฐ้านสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ 
SQ6R มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี ้

1.1 ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
1.2 ศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เลือกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นทักษะที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ

การเรียน และศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R 
1.3 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ให้ครอบคลุมทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ พร้อมก าหนดวิธีวัดและประเมินผล 
1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ จ านวน 5 แผน โดยแต่ละแผนมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้  
ขั้นที ่1 Survey (S) ขั้นส ารวจ คือ การอ่านส ารวจเนื้อหาอย่างคร่าว ๆ โดยสังเกตจากหัวข้อเรื่องและภาพประกอบ 

อ่านย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้าย เพื่อท่ีจะได้เห็นภาพรวมและสามารถคาดการณ์ข้อมูลได้  
ขั้นที่ 2 Question (Q) ขั้นตั้งค าถาม คือ ขั้นต่อจากขั้นส ารวจโดยผู้เรียนจะตั้งค าถามที่ตนสนใจใคร่รู้  ซึ่งค าถามที่

ผู้เรียนตั้งข้ึนจะเป็นแนวทางและเป้าหมายในการอ่านของผู้เรียน 
ขั้นที่ 3 Read (R1) ขั้นอ่าน คือ การอ่านเนื้อหาอย่างละเอียด และในขณะที่อ่านเนื้อหาผู้เรียนจะต้องตอบค าถาม

ที่ตั้งไว้ในข้ันตั้งค าถามด้วย 
ขั้นที่ 4 Record (R2) ขั้นบันทึก คือ การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากขั้นอ่าน โดยบันทึกรายละเอียดของข้อมูลที่

ส าคัญและบันทึกค าตอบของค าถาม 
ขั้นที ่5 Recite (R3) ขั้นจดจ า คือ การท าความเข้าใจและจดจ าข้อมูลส าคัญและค าตอบ โดยจดบันทึกย่อ  

ขีดเส้นใต้ เน้นข้อความ หรือพยายามอ่านออกเสียงเพื่อให้จดจ าได้ 
ขั้นที ่6 Review (R4) ขั้นทบทวน คือ การทบทวนเนื้อหาท่ีอ่าน อาจจะอ่านทบทวนท้ังหมดหรืออ่านทบทวนในส่วน

ที่ยังเข้าใจไม่กระจ่าง 
ขั้นที ่7 Reflect (R5) ขั้นสะท้อน คือ การขยายความจากสิ่งท่ีได้อ่าน โดยพิจารณาจากค าถามที่ตั้งขึ้นกับข้อมูลที่จด

บันทึก 
ขั้นที่ 8 Reshape (R6) ขั้นสร้างใหม่ คือ การสร้างรูปแบบของข้อมูลขึ้นมาใหม่ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการอ่าน 

ไปสร้างผลงามตามความถนัด เช่น การท าแบบทดสอบตนเอง โปสเตอร์ หรือเขียนสังเคราะห์จากสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  บทความทางวิชาการ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  งานบันเทิงคดี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  สื่อสังคมออนไลน์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  โฆษณาสินค้าและบริการ 

1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี ้

ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

โดยมีผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.70, S.D. = 0.35) 
1.6 ปรับปรุงแก้ไขตามค าเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้วน าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการ

อ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาที่ได้เรียนในรายวิชา HSTH307 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต ไปแล้ว 

1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพื่อน าไปใช้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

2. แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นแบบทดสอบที่ต้องการวัดความสามารถของนักศึกษาในการจดจ า
ค าประโยค ข้อความ เข้าใจเนื้อหาที่อ่าน สามารถล าดับเหตุการณ์ สรุปเรื่องได้ วิเคราะห์ แยกแยะองค์ประกอบของเรื่องที่อ่านได้ 
สามารถน าเรื่องที่อ่านไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน และประเมินค่าสิ่งท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล โดยวัดจากแบบทดสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก มีบทอ่านจ านวน 10 บทความ แต่ละบทอ่านมีข้อค าถาม 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 40 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี ้

2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
2.2 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 60 ข้อ 
2.3 น าแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่สร้างขึ้น  เสนอต่อผู้เ ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  

เพื่อตรวจสอบค่าความตรงของเนื้อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป [12] ถือว่ามีความ
สอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งมีเกณฑ์ ดังนี ้

+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องกับตัวช้ีวัดหรือไม่ 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1 ทุกข้อ 

2.4 ปรับปรุงแก้ไขตามค าเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาท่ีได้เรียนในรายวิชา HSTH307 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต แล้ว เพื่อหาค่า
ความยากง่าย (p) ค่าความเช่ือมั่น (r) และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ พบว่า ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.78  
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.33 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.919  

2.5 เลือกแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 40 ข้อ ที่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R  

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
 2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 40 ข้อ ใช้เวลา
ในการทดสอบ 4 ช่ัวโมง แล้วตรวจและบันทึกคะแนนไว้ 

3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน แผนการจัดการเรียนรู้ละ 4 ช่ัวโมง และบันทึกคะแนนจนครบทุกแผน ซึ่งในแต่ละแผนการ
เรียนรู้จะเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

4. ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 40 ข้อ  
ใช้เวลาในการทดสอบ 4 ช่ัวโมง แล้วตรวจและบันทึกคะแนนไว้ 

5. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
โดยใช้สูตร E1/E2 

2. วิเคราะห์ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

โดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R  

เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน โดยมีผลการประเมิน

ความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน คือ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.70, S.D. = 0.35) และเมื่อน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  
แล้วมีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังตารางที ่1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ  SQ6R เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  

 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R 

ร้อยละของคะแนน 
การท าแบบทดสอบ

หลังเรียน แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 
เฉลี่ย 82.50 83.75 85.00 84.75 83.50 84.90 

ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนคิการอ่านแบบ SQ6R / ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  
= E1/E2 = 83.90/84.90 

 จากตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R 
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า แผนการจัด 
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีประสิทธิภาพของแผน เท่ากับ 83.90 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 84.90  
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แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีประสิทธิภาพ 83.90/84.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  

2. ผลการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ 
SQ6R ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ตารางที ่2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่าน
แบบ SQ6R 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนคน คะแนน �̅� S.D. 
ผลการทดสอบก่อนเรียน 28 40 24.00 1.54 
ผลการทดสอบหลังเรียน 28 40 33.96 1.77 

จากตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับ
เทคนิคการอ่านแบบ SQ6R ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พบว่า ทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R สูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R 
 

สรุปผลการวิจัย  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีประสิทธิภาพ 83.90/84.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

2. ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ  SQ6R  
สูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการ

อ่านแบบ SQ6R ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนา

ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า ผลการประเมิน 
ความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.70, S.D. = 0.35) และเมื่อน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน 28 คน พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ E1/E2 เท่ากับ 83.90/84.90 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้ เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่น าหลักการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่เน้นการปฏิบัติโดยน าเทคนิค
การอ่านแบบ SQ6R มาร่วมปฏิบัติด้วย ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R คือ 1) สาระส าคัญ 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) เนื้อหา 4) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R 5) สื่อการเรียนรู้ และ 6) การวัดประเมินผล ซึ่งส่งผลให้
นักศึกษาเกิดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สอดคล้องกับ [10] ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยเทคนิค SQ6R เช่นเดียวกับ [13] ที่ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดทักษะการ
อ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ6R เรื่อง Travel Around Sisaket ส าหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ [14] ที่ศึกษาผลการ
พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่าน แบบ SQ6R ส าหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยทั้ง 3 
งานวิจัยพบว่า การสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และสูงกว่าเกณฑ์ 
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2. การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ  SQ6R  
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อน 
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะรว่มกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เท่ากับ 24.00 หลังการจัดการเรียนรูเ้ท่ากับ 33.96 เมื่อน าคะแนน
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนมาเปรียบเทียบกับหลังเรียน พบว่า ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R สูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี ้เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เป็นการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่สอดแทรกด้วยเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้เสริมลงไปในกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้  และเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงที่เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
อย่างเป็นขั้นตอน อีกทั้งผู้เรียนยังได้น าองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญและเข้าใจสาระส าคัญ
ของบทอ่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เทคนิคการอ่านแบบ SQ6R ยังเป็นเทคนิคการอ่านที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะการอ่าน  
โดยนักศึกษาจะเริ่มอ่านไปทีละขั้นตอนอย่างเป็นระบบจนบรรลุเป้าหมาย เริ่มจากขั้นส ารวจ (Survey) ที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่
อ่าน ขั้นตั้งค าถาม (Question) ที่ช่วยให้ได้ฝึกคิดตั้งค าถามในสิ่งที่ตนสนใจใคร่รู้ อีกทั้งยังช่วยก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการ
อ่านต่อไป ขั้นอ่าน (Read) ที่ช่วยฝึกให้นักศึกษาอ่านสิ่งต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบพร้อมหาค าตอบของค าถามที่ตั้งไว้ ขั้นบันทึก 
(Record) ที่ช่วยฝึกให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่าง ๆ ที่ได้อ่านแล้วเลือกข้อมูลที่ส าคัญและบันทึกค าตอบที่ได้จากการอ่าน 
ขั้นจดจ า (Recite) ที่ช่วยให้นักศึกษาจดจ าสิ่งที่อ่านได้ ขั้นทบทวน (Review) ที่ช่วยให้นักศึกษาได้ทบทวนสิ่งท่ีอ่านให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
ขั้นสะท้อน (Reflect) ที่ช่วยฝึกนักศึกษาให้สามารถขยายความจากสิ่งที่อ่านได้ และขั้นสร้างใหม่ (Reshape) ที่ช่วยฝึกให้นักศึกษา
สามารถน าสิ่งที่อ่านไปสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [7] ที่ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธี SQ4R พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนการทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี SQ4R สูงกว่าคะแนนการทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณก่อนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธ ีSQ4R อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และ [15] ที่ศึกษาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี SQ6R ร่วมกับเทคนิค KWL ที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในการอ่าน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เช่นเดียวกับ [11] ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและความสามารถด้าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ [14] ที่แสดงให้เห็นว่า เทคนิคการอ่านแบบ SQ6R ส่งผลให้ทักษะการอ่านของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที ่.05 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้

1.1 ครูผู้สอนควรศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R ให้เข้าใจเพื่อที่จะ
สามารถอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้เรียนเกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจในข้ันตอนต่าง ๆ 

1.2 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือสอดแทรก
เนื้อหาท่ีมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมหรือสภาพท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมากยิ่งข้ึน 

1.3 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R ควรมีการประเมินผลทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณควบคู่กับการเรียนในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณมากยิ่งข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่าน

แบบ SQ6R ในระดับชั้นอืน่ ๆ 
2.2 ควรน าการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R ไปบูรณาการกับสื่อนวัตกรรมเกี่ยวกับ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนมากขึ้น 
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