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บทคัดย่อ 

การวิจัย เร่ืองการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารี ระหว่างการสอนด้วยกลวิธี SQP2RS และการสอนแบบปกติ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้น ม.3 
ระหว่างการสอนด้วยกลวิธี SQP2RS และและการสอนแบบปกติ (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน 
การอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้น ม.3 ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยกลวิธี SQP2RS และ  
(3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้น ม.3 ระหว่างก่อนและหลัง
เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ประชากรคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 160 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคร้ัง
น้ีได้มาจากการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักเรียนทุกห้องในภาคเรียนที่ 2 มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA 
เพื่อหาห้องที่มีผลคะแนนไม่แตกต่างกัน จากน้ันผู้วิจัยจึงท าการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลากเพื่อให้ได้กลุม่
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS จ านวน  39 คน กลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยวิธีการสอนแบบปกติจ านวน 39 คน เคร่ืองมือที่ใช้คือ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS  
2.แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 3.แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า ( t-test) 
แบบ Dependent Samplesและแบบ Independent Samples 
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  ผลการวิจัยพบว่า   
1) ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ ได้ รับการจัด 

การเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
ระดับ .05   

2) ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วย
กลวิธี SQP2RS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3) ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : ความสามารถในการอ่านจับใจความ; กลวิธี SQP2RS; การสอนแบบปกติ 
 
Abstract  

The research on the comparison of reading comprehension ability of Mathayomsuksa 
3 students Suksanari school between studying with SQP2RS strategy and ordinary learning 
management was aimed at (1) compare the reading comprehension ability of students in 
Mathayomsuksa 3 between SQP2RS teaching strategy and ordinary learning management. 
(2) Compare the reading comprehension ability of students in Mathayomsuksa 3 before 
and after learning with SQP2RS teaching strategy. (3) Compare the reading ability of students 
in Mathayomsuksa 3 before and after learning with ordinary learning management.  
The population is Mathayomsuksa 3 at Suksanari School 2nd semester, academic year 
2018. The sample used in this experiment was derived from final term exam scores of all 
students in the 2nd semester. Analysis with ANOVA statistics to find rooms with not 
different scores. After that, the researcher therefore conducted a simple random sampling 
method in order to obtain the experimental group that received the SQP2RS teaching 
strategy for 39 people. The control group received learning management by Ordinary 
teaching methods 39 people. The research instrument were quadripartite: (1) lesson plans 
SQP2RS strategy (2) lesson plans Ordinary teaching (3) a form used to test main Idea 
reading abilities. Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data 
collected in terms of mean and standard deviation. The researcher also employed the 
dependent samples and independent samples t-test techniques. 
 The research has been found these followings: 

1) Main idea reading comprehension ability of students in Mathayomsuksa 3 
learned with SQP2RS teaching strategy are higher comparing with ordinary learning 
management with statistical significant at 0.05. 

2) Main idea reading comprehension ability of students in Mathayomsuksa 3 post -
learning in SQP2RS teaching strategy are higher than pre-learning with statistical significant 
at 0.05. 
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3) Main idea reading comprehension ability of students in Mathayomsuksa 3 post -
learning in ordinary learning management are higher than pre-learning with statistical 
significant at 0.05. 
 
Keywords: Reading Comprehension Ability; SQP2RS Strategy; Ordinary Learning  
       management 
 
บทน า 

การอ่านเป็นกระบวนการหน่ึงในการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่มี  
การเรียนรู้และการแข่งขันสูง การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ
แนวคิดใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วย 
การตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน หลายภาคส่วนจึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนโดยจัดกิจกรรมและ
รณรงค์ส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเน่ือง ในส่วนของ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาทั้งในด้าน
คุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรฐานและความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยมุ่งแก้ปัญหาเร่ืองคุณภาพ โอกาส 
และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยให้มีความเชื่อมโยง
และส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2561, 
หน้า 2)   

ในปัจจุบัน การอ่านไม่ได้จ ากัดเฉพาะเอกสารสิ่งพิมพ์เท่าน้ัน หากแต่รวมถึงการอ่านในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ด้วย ดังน้ัน ช่องทางในการอ่านของประชาชนจึงมีหลากหลาย เปิดกว้างส าหรับทุกคน 
และสามารถอ่านได้ไม่จ ากัดสถานที่และเวลา เน่ืองจากเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ซึ่ งส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(2562) ส ารวจพบว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2559 - 2561) ความนิยมการอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ ร้อยละ 
75.4 ซึ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการอ่านหนังสือเล่มที่ร้อยละ 88    
 การอ่านเป็นทักษะส าคัญอย่างยิ่ง เป็น 1 ใน 5 สาระ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย ในแต่ละช่วงชั้นจะมีการก าหนดเกณฑ์ ระดับ
ความสามารถในการอ่านของนักเรียนไว้แตกต่างกัน โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องมีทักษะการอ่านที่
ดีทั้งอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ  สามารถเข้าใจความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัยของเร่ืองที่อ่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถจับใจความส าคัญและรายละเอียดของสิ่งที่
อ่านได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 5)  
 การอ่านเป็นทักษะที่ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญ แต่ปรากฏว่าผลการประเมินด้านการอ่าน  PISA 
ของนักเรียนไทยเมื่อปี 2015 ที่ผ่านมายังอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมองค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) รวมทั้งต่ ากว่าหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย   
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาด้านการอ่านของนักเรียน
ไทย ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยเฉพาะการอ่านจับใจความส าคัญ  
ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการรับข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ท าให้ผู้อ่านสามารถแย กแยะข้อมูลและความรู้ที่
ต้องการจากสารที่รับมา เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติต่อไป (สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์, 
2545, หน้า 159) 
 จากการศึกษ างานวิ จัยด้านการอ่าน พบว่า กลวิธี  SQP2RS ของ Jana Echevarria, 
MarryEllen Vogt และ Deborah J. Short (2010, p. 100) แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  ซึ่งมีขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น คือ 1) ส ารวจเน้ือเร่ือง (Survey) คือ เร่ิมต้นส ารวจเน้ือเร่ืองที่ รับมาโดยสังเกต
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ส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมด  2) ตั้งค าถาม (Question) นักเรียนร่วมกันตั้งค าถามจากเร่ืองที่อ่านส ารวจ
มาแล้ว โดยครูเขียนค าถามน้ันไว้บนกระดาน เพื่อก าหนดเป้าหมายในการอ่าน  3) คาดคะเนค าตอบ 
(Predict) นักเรียนคาดคะเนค าตอบของค าถามทุกข้อที่ได้ตั้งไว้ในขั้นที่  2 เพื่อตอบค าถามเบื้องต้น   
4) อ่านเน้ือเร่ือง (Read) นักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองอย่างละเอียดเพื่อค้นหาค าตอบที่ถูกต้องของค าถามทุกข้อทีต่ัง้
ไว้ในขั้นที่ 2   5) ตอบสนอง (Respond) นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ตอบค าถามเพิ่มเติม
เพื่อให้ค าตอบก่อนหน้าน้ีครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วเปรียบเทียบค าตอบที่คาดคะเนไว้ในขั้นที่ 3 เพื่อสรุปประเด็น
ที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม รวมทั้งตั้งค าถามใหม่ให้ครอบคลุมเน้ือเร่ืองที่อ่านมากขึ้นแล้วช่วยกันตอบค าถามน้ัน  
อีกรอบ โดยครูสามารถช่วยเสริมค าตอบและอธิบายในส่วนที่ นักเรียนยังไม่เข้าใจได้ด้วย  และ 6) สรุป 
(Summarize) นักเรียนพูดสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านเน้ือเร่ืองทั้งหมดด้วยตนเองแล้วเปรียบเทียบกับ
ค าตอบที่คาดคะเนไว้ในขั้นที่ 3 และค าตอบที่ทุกคนในชั้นเรียนร่วมกันตอบสนองในขั้นที่ 5 เพื่อสรุปความรู้
เข้าใจ แล้วเขียนบันทึกการเรียนรู้หรือเขียนแผนที่ความคิด เพื่อแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจาก  
การอ่านเร่ืองน้ัน ๆ 
 ด้วยขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นของกลวิธี SQP2RS และจากการศึกษางานวิจัยในประเทศไทย พบว่ามี
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้กลวิธี SQP2RS เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ 
การตอบสนองต่อวรรณกรรมเพียง 1 เร่ืองเท่าน้ัน ยังไมพ่บว่ามีผู้น ามาใช้พัฒนาความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส าคัญ และจากประสบการณ์การสอนภาษาไทยของผู้วิจัยพบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
พบว่านักเรียนมีความสามารถในอ่านจับใจความส าคัญไม่เหมาะสมกับช่วงชั้นตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยเหตุดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิ จัย จึงสนใจน ากลวิธี 
SQP2RS มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารีให้ดีขึ้น   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ ในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ระหว่างการสอนด้วยกลวิธี SQP2RS และและการสอนแบบปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ ในการอ่านจับใจความส าคัญของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3  ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยกลวิธี SQP2RS 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ ในการอ่านจับใจความส าคัญของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3  ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ค วามสามารถ ในก ารอ่ านจับใจความส าคัญขอ งนัก เรีย นชั้นมัธย มศึก ษาปี ที่  3  ที่ จั ด  
การเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS สูงกว่าที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ค วามสามารถ ในก ารอ่ านจับใจความส าคัญขอ งนัก เรีย นชั้นมัธย มศึก ษาปี ที่  3  ที่ จั ด  
การเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ค วามสามารถ ในก ารอ่ านจับใจความส าคัญของ นักเ รียนชั้นมั ธยมศึกษ าปีที่  3 ที่ จั ด  
การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
 ประชากร คอื นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้องเรียน รวม 160 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 78 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่วิธีการสอน 2 วิธี จ าแนกได้ดังน้ี 
  1. การเรียนด้วยกลวิธี SQP2RS 
  2. การเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 
 
เน้ือหาที่ใช้ในการทดลอง 
 บทอ่านในแผนการจัดการเรียนรู้ มาจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทย วิวิธภาษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยพิจารณา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระที่  1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1  
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรัก
การอ่าน และบทอ่านที่ใช้ในแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความมาจากข่าว นิทาน บทความ  
เร่ืองสั้น และสารคดี  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศึกษานารี มีความสามารถในการอ่าน
จับใจความส าคัญสูงขึ้น 
 2. เป็นแนวทางในการน ากลวิธี SQP2RS ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป 
 3. ได้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS เพื่อน าไปใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
และวิชาอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนศึกษานารี ระหว่างการสอนด้วยกลวิธี SQP2RS 
และการสอนแบบปกติ ดังน้ี 

ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ  จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ และบาหยัน  อิ่มส าราญ 
(2547, หน้า 42) กล่าวถึงการอ่านจับใจความว่า เป็นการจับประเด็นหลักหรือสาระส าคัญของเร่ืองที่อ่านว่า
ผู้เขียนต้องการส่งสารหรือให้ข้อคิดเห็นอะไรเป็นส าคัญ เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญยิ่งทั้งในการอ่าน
เบื้องต้น และการอ่านขั้นสูง  ซึ่งสอดคล้องกับไพพรรณ  อินทนิล (2546, หน้า 32) ที่กล่าวว่า การอ่านจับ
ใจความหรือการอ่านเก็บใจความส าคัญ ผู้อ่านจะต้องแยกแยะตัวอย่างประกอบ ส่วนขยายหรือรายละเอียด 
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โวหาร ส านวน ค าศัพท์ ตัวเลข ย่อหน้าพิเศษ และค าถามหรือค าพูดของผู้เขียนในเร่ืองที่อ่านออกได้  รวมทั้ง
ถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์  ล้ ายอดมรรคผล (2561, หน้า 76) ได้ระบุว่า การอ่านจับใจความส าคัญ เป็นหัวใจ
ของการอ่าน โดยผู้อ่านรู้จักค าและความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ เข้าใจการเรียงค าที่มีผลต่อความหมาย
ของประโยค สามารถระบุประโยคใจความส าคัญได้ แยกแยะรายละเอียดส่วนเสริม และค้นพบแนวคิดส าคัญ 
ซึ่งผู้อ่านจะต้องฝึกฝนเพื่อพัฒนาคนให้สามารถอ่านจับใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

เล็ก  ภักดี (2543, หน้า 10-1) อธิบายว่า การอ่านจับใจความส าคัญ หมายถึง การอ่านเพื่อเก็บสิ่งที่
เป็นสาระส าคัญของข้อความหรือเร่ืองที่อ่าน  ซึ่งน่ันคือการจับความคิดส าคัญหรือความคิดหลักของผู้ เขียน
ข้อความหรือผู้เขียนเร่ืองน่ันเอง  เช่นเดียวกับที่สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2543, หน้า 83) ที่ระบุว่าการอ่าน
จับใจความ เป็นการอ่านเพื่อการแปลความหมายของสัญลักษณ์ที่ปรากฏในสาร ท าความเข้าใจความหมาย
ของค า ประโยค และข้อความ แล้วจับใจความส าคัญและแนวคิดของผู้เขียน และสุภาพรรณ เมฆรัต (2558, 
หน้า 142) ระบุว่า การอ่านจับใจความเป็นพื้นฐานของการอ่านในใจที่มุ่งคุณค่าทางสติปัญญา โดยสังเกต
ส่วนประกอบของงานเขียน เช่น ชื่อเร่ือง ค าน า วัตถุประสงค์ของผู้เขียน วิเคราะห์จุดมุ่งหมายงานเขียน 
จัดล าดับเน้ือหาใหม่ตามความส าคัญ ตีความหมายของค า ประโยค และค าศัพท์ยากในเร่ือง ใช้การตั้งค าถาม
กว้าง ๆ ว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และท าไม เพื่อหาความสัมพันธ์ในการด าเนินเร่ือง  

Clifford L.bush และ Mildred H.Huebner (2008, p. 97) กล่าวว่า การอ่านจับใจความเป็น
กระบ ว นก ารอ่ านเพื่ อ ท าคว ามเข้า ใ จสัญลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ นล าย ลั กษ ณ์อั ก ษรที่ผู้ เ ขีย นต้ อ งก ารสื่ อ 
 การแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของผู้ เขียนออกมาได้ สอดคล้องกับที่  Elizabeth, Angaluki, 
Elizabeth, and Michael (2009, p. 14) ซึ่งระบุว่า การอ่านจับใจความส าคัญ เป็นกระบวนการของ  
การรับรู้ความหมายจากการอ่านข้อความ เข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์ ข้อคิด และการให้ เหตุผล  

การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS ชนัญพร ณรงค์ทิพย์ (2556, หน้า 51) ได้ศึกษาผลของ 
การจัดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยโดยใช้กลวิธี SQP2RS ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การตอบสนองต่อวรรณกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า พบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การอ่านภาษาไทยโดยใช้กลวิธี SQP2RS มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและมีพัฒนาการด้าน
ความสามารถในการตอบสนองต่อวรรณกรรมสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการอ่านภาษาไทยแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

Ibrahim (2013, p. 104) ได้ศึกษาผลของการใช้กลวิธี SQP2RS ที่มีต่อการอ่านจับใจความส าคัญ
ของนักเรียนระดับ 11 โรงเรียน SMA Muhammadiyah Rambah Rokan Hulu” พบว่ากลวิธี SQP2RS 
ส่งผลให้กลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญสูงกว่ากลุ่มควบคุม และกลวิธี น้ีช่วยให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญสูงขึ้นร้อยละ 82  เช่นเดียวกับ La’aliy Af Ida (2010, 
p. 42) ศึกษาผลของการใช้กลวิธี SQP2RS ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนระดับ 11 
ที่ SMAN 1 SRONO BANYUWANGI ในปีการศึกษา 2009/2010 พบว่า กลวิธี SQP2RS สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความได้  รวมทั้ง Maisa’ Issa Khalil Abu-Nimah (2016, p. 88) ได้ศึกษาผล
ของการใช้กลวิธี SQP2RS ผ่าน WTL (กลวิธีการเขียนเพื่อเรียนรู้) ที่มีต่อการอ่านจับใจความของนักเรียน
ระดับ 10 และการคิดไตร่ตรองในวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า กลวิธีน้ีส่งผลให้ความสามารถในการการอ่านจับ
ใจความของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ ยของกลุ่ม
ทดลองสูงขึ้นเน่ืองจากการใช้กลวิธีดังกล่าวช่วยกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน ตรงกับที่ 
Ziad Mohammed Mahmoud Qabaja, Jamal Subhi Ismail Nafi และ Maisa’ Issa Khalil Abu-
Nimah (2016, p. 150) ศึกษาผลของการใช้กลวิธี  SQP2RS ผ่าน WTL (กลยุทธ์การเขียนเพื่อเรียนรู้ )  
ผ่านบริบททางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการอ่านจับใจความส าคัญในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ 10  
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ในปาเลสไตน์ พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญ และกลวิธี SQP2RS ยังช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชายซึ่งมี
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญสูงขึ้น เพราะได้รับการฝึกให้ตั้งค าถามและคาดเดาค าตอบ ช่วยสร้าง
แรงจูงใจในการอ่านได้อีกทางหน่ึงด้วย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) แบบ Randomization control 
group pretest – posttest design โดยศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  มีการวัดผลก่อนและหลัง 
การทดลอง กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ได้รับการสอนอ่านจับใจความส าคัญด้วยกลวิธี SQP2RS กลุ่มควบคุม คือ 
กลุ่มที่ได้รับการสอนอ่านจับใจความส าคัญด้วยวิธีปกติ 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้องเรียน รวม 160  คน 
กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 78 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 
กลุ่มน้ีได้มาโดยการน าผลคะแนนปลายภาค วิชาภาษาไทย 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มาวิเคราะห์
ด้วยสถิติ ANOVA  โดยเลือก 2 ห้องที่มีคะแนนไม่แตกต่างกันมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง จากน้ันจึงใช้วิธีสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลากให้เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จัดการเรียนรู้ด้วย
กลวิธี SQP2RS และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS จ านวน 8 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
   1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการอ่านจับใจความ  
  2) ผู้วิจัยศึกษากลวิธี SQP2RS เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความส าคัญ 
  3) ผู้วิจัยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 ชั่วโมง  
  4) ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ SQP2RS และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ให้

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้อง ผลปรากฏว่า แผนการจัดการเรียนรู้ 
SQP2RS และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ มีค่าความสอดคล้อง ( IOC) 
เท่ากับ 1 และมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับ 3  

2. แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ใช้วัดความสามารถ ในการอ่านจับใจความ
ส าคัญทั้งก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เป็นแบบสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก  
1 ฉบับ จ านวน 30 ข้อ โดยมีวิธีการหาคุณภาพ ดังน้ี  

  1) เสนอแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
เน้ือหาในแผนการจัดการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์ จากน้ันพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่ามากกว่า 
หรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

 2) น าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญไปทดลองใช้ ( Try Out)  
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน ที่เป็นประชากร 
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  3) น าค าตอบของนักเรียนจากข้อ 2) มาตรวจให้คะแนน โดยก าหนดให้ข้อที่ตอบถูกได้ข้อ
ละ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด ได้ 0 คะแนน จากน้ันน ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง  
0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผลปรากฏว่า ค่าอ านาจจ าแนก  (r) ของแบบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญทั้งฉบับมีค่าตั้งแต่ 0.27 - 0.77 และค่าความเที่ยงของแบบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.68 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (  ̅) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส าคัญหลังการทดลองของวิธีสอนทั้ง 2 วิธี โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม เป็นอิสระ
ต่อกัน (t-test Independent)  

2. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS  โดยใช้ t-test Dependent โดยวิเคราะห์ค่ามัชฌิม
เลขคณิต ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) 

3. เปรียบเทียบเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ ระหว่างก่อนและหลังเรียน โดยวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต (  ̅) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ไม่เป็นอิสระต่อ
กัน (t-test Dependent) 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅)  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส าคัญหลังการทดลองของวิธีสอนทั้ง 2 วิธี โดยใช้การทดสอบค่าที ( t-test) ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม เป็นอิสระ
ต่อกัน (t-test Independent)  

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS  โดยใช้ t-test Dependent โดยวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลข
คณิต ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม  
ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของกลุ่ม
ควบคุมที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ ระหว่างก่อนและหลังเรียน โดยวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) 
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คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ไม่เป็นอิสระต่อ
กัน (t-test Dependent) 

 
ตาราง 1 
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนที่
จัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
 
กลุ่มตัวอย่าง N  ̅ S.D. df t Sig 

กลุ่มทดลอง 39 23.90 1.759    

    76 6.479 .462 

กลุ่มควบคุม 39 21.28 1.806    

 
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ

ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS และกลุ่มนักเรียนที่จัดการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง (  ̅ = 23.90, S.D. = 1.759) และกลุ่มควบคุม ( ̅ = 
21.28, S.D. = 1.806) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มนักเรียนที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
กลวิธี SQP2RS มีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ สูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่จัดการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 2  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่
จัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS  
 
การทดสอบ N  ̅ S.D. df t Sig 

ก่อนเรียน 39 16.56 2.049    

    38 -20.029 .000 

หลังเรียน 39 23.90 1.759    

 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนวัดความสามารถในการอ่านจับ

ใจความส าคัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS ( ̅ = 16.56, S.D. = 
2.049) และหลังการจัดการเรียนรู้ ( ̅ = 23.90, S.D. = 1.759) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าภายหลังการทดลองนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS มีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญมีค่าเฉลี่ยคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง 3 
ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทยีบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
 
การทดสอบ N  ̅ S.D. df t Sig 

ก่อนเรียน 39 14.90 1.832    

    38 -20.537 .000 

หลังเรียน 39 21.28 1.806    

 
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนวัดความสามารถในการอ่านจับ

ใจความส าคัญก่อนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มควบคุม (  ̅ = 14.90, S.D. = 1.832) และหลังการจัด 
การเรียนรู้ ( ̅ = 21.28, S.D. = 1.806) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภายหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มค วบคุมที่ จัด 
การเรียนรู้แบบปกติ มีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ได้ รับการจัด  
การเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS สูงกว่าที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ได้ รับจัด  
การเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ได้ รับการจัด  
การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

ผู้วิจัยอภิปรายผลจากการค้นพบในการวิจัยคร้ังน้ี ดังต่อไปน้ี 
1. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่ ได้ รับการสอน

ด้วยกลวิธี SQP2RS กับการสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยความสามารถใน 
การอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบ SQP2RS สูงกว่าการสอน
แบบปกติซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2.  จาก ผล ก ารวิ จัย พบ ว่ าคว ามส ามารถ ในก ารอ่ าน จับใ จค ว ามส าคัญข อง นัก เ รีย น  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับที่ ชนัญพร ณรงค์ทิพย์ (2556, หน้า 51) 
ได้ศึกษา ผลของการจัดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยโดยใช้กลวิธี SQP2RS ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและการตอบสนองต่อวรรณกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า พบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยโดยใช้กลวิธี SQP2RS มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและมี
พัฒนาการด้านความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่
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ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ Ibrahim (2013, 
p. 104) ได้ศึกษาผลของการใช้กลวิธี SQP2RS ที่มีต่อการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนระดับ 11 
โรงเรียน SMA Muhammadiyah Rambah Rokan Hulu พบว่ากลวิธี SQP2RS ส่งผลให้กลุ่มทดลองมี
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญสูงกว่ากลุ่มควบคุม และกลวิธีน้ีช่วยให้นักเรียนมีความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นร้อยละ 82  รวมทั้งผลการศึกษาของ Ziad Mohammed Mahmoud 
Qabaja, Jamal Subhi Ismail Nafi และ Maisa’ Issa Khalil Abu-Nimah (2016, p. 150) ที่ศึกษา ผล
ของการใช้กลวิธี SQP2RS ผ่าน WTL (กลยุทธ์การเขียนเพื่อเรียนรู้) ผ่านบริบททางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการ
อ่านจับใจความส าคัญในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ 10 ในปาเลสไตน์ พบว่า ความสามารถในการ
อ่านจับใจความส าคัญของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ และกลวิธี SQP2RS ยังช่วย
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชายซึ่งมีผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญสูงขึ้น 
เพราะได้รับการฝึกให้ตั้งค าถามและคาดเดาค าตอบ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจในการอ่านได้อีกทางหน่ึงด้วย  

ทั้งน้ี เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนฝึก
อ่านอย่างเป็นขั้นตอน รวม 6 ขั้น โดยแต่ละขั้นจะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของ
นักเรียน เร่ิมตั้งแต่ขั้นที่ 1 ซึ่งให้นักเรียนอ่านส ารวจเน้ือหา จะกระตุ้นให้นักเรียนได้สนใจและส ารวจเน้ือหา
ของเร่ืองที่อ่าน ดูภาพประกอบ และหาค าส าคัญที่ปรากฏอยู่ในเน้ือเร่ือง จากน้ันจึงช่วยกันตั้งค าถามในขั้นที่ 
2 และ 3 ซึ่งท าให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่มเดียวกัน ส่วนขั้นที่  4 จะเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ 
เพราะนักเรียนจะได้อ่าเน้ือเร่ืองอย่างละเอียด ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญ ที่จะท าให้ผู้อ่านเห็นใจความส าคัญของ
เร่ือง และขั้นที่ 5 - 6 ช่วยให้นักเรียนตรวจสอบได้ว่า ค าตอบของตนเอง คือ ใจความส าคัญที่พบ น้ันถูกต้อง
สมบูรณ์หรือไม่      

นอกจากน้ี ในขั้นตอนของกลวิธี SQP2RS ยังได้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยมีครูคอยดูแล คอยกระตุ้น
ให้นักเรียนตั้งคาถาม เพื่อแสวงหาค าตอบจากเร่ืองที่อ่านและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธี  SQP2RS 
ยังเป็นการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนได้คิดและค้นหาคาตอบได้ด้วยตนเองอีกด้วย 

3. จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 หลังเรียน ที่ได้รับการสอนแบบปกติ มีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05  ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนไม่เคยได้รับการสอนอ่านใจความ
ส าคัญในลักษณะที่เป็นขั้นตอนเช่นน้ี ซึ่งประกอบด้วยขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป ถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่มี
ความชัดเจน เป็นขั้นตอน และมีใบงานส าหรับฝึกปฏิบัตอิ่านจับใจความ โดยมีครูคอยดูแลให้ค าแนะน าตลอด
ทั้งคาบ  จึงท าให้นักเรียนกล้าท ากิจกรรมตามที่วางแผนไว้ ช่วยให้นักเรียนทราบขั้นตอนที่จะท าให้สามารถ
อ่านจับใจความส าคัญได้อย่างถูกต้อง จนท าให้ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนหลัง
การสอนด้วยวิธีปกติสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับที่ La’aliy Af Ida (2010, p. 42) ศึกษาผลของการใช้
กลวิธี SQP2RS ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนระดับ 11 ที่  SMAN 1 SRONO 
BANYUWANGI ในปีการศึกษา 2009/2010 พบว่า กลวิธี SQP2RS สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับ
ใจความได้ และยังกล่าวว่าเป็นทางเลือกหน่ึงที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถน าไปใช้ในการสอนอ่านจับ
ใจความได้ และนักเรียนที่สนใจกลวิธี SQP2RS น้ีสามารถน าไปใช้ฝึกอ่านจับใจความได้อีกด้วย แสดงให้เห็น
ว่า การสอนอ่านจับใจความส าคัญน้ัน หากท าเป็นขั้นตอนและมีการฝึกนักเรียนให้ท าได้จริงแล้ว ย่อมท าให้
ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนสูงขึ้นได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้วิจัยควรน ากลวิธี SQP2RS และแผนการจัดการเรียนรู้สร้างขึ้นไปเผยแพร่ให้เพื่อนครูในระดับ

เดียวกัน หรือต่างระดับน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนให้สอดคล้องกับเน้ือหาและสภาพผู้ เรียนที่ตนเอง
รับผิดชอบ  

2. ครูควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้นักเรียนรู้สึกเป็นกันเอง และฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าพูด  
กล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
และท าให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ในการอ่านจับใจความ ในการคิด การตั้ง
ค าถาม และการตอบค าถาม 

3. ครูต้องด าเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญให้นักเรียนอย่างต่อเน่ือง  
เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการ และความสามารถในการอ่านที่ดีขึ้น โดยอาจใช้กลวิธีการอ่านแบบอื่น ๆ มาร่วม
ด้วย และควรหาบทอ่านที่หลากหลาย โดยเพิ่มบทร้อยกรอง หรืองานเขียนประเภทอื่น ๆ ด้วย เพราะจะ
ส่งผลการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมีความสนุกสนานควบคู่ไปกับได้ความรู้ นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายใน
การเรียนด้วย 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรน าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี SQP2RS ให้กับผู้เรียนควบคู่กับกจิกรรมในรูปแบบอื่น ๆ  
2.  ค วรน าการจัดก ารสอ นอ่ านจับ ใจคว ามส าคัญด้ว ยก ลวิ ธี SQP2RS ไป ใช้ ในการจัด 

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ 
3. ควรน าการจัดการสอนอ่านจับใจความส าคัญด้วยกลวิธี SQP2RS ไปใช้พัฒนาความสามารถทาง

ภาษาด้านอื่น ๆ อาทิ ความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ  ความสามารถด้านการอ่านอย่ างมี
วิจารณญาณ  

 
ค าขอบคุณ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่เป็นดังแสงเทียนที่ส่องสว่างแก่นักศึกษาทั้งหลาย ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นทั้งมหาวิทยาลัย และที่พ านักอันอบอุ่นของทุกคน  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงทุกท่านที่ได้กรุณามอบ
ความรู้ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และอบรมสั่งสอนให้อาวุธที่ส าคัญคือ สติปัญญา อันจะน าไปแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ได้ และผู้วิจัยจะน าความรู้ที่ได้รับน้ีไปใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง ดี  
และมีความสุขในสังคมต่อไป 

 
อภิเชน   เหล่าเจริญ 
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