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บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
              การอานเปนทักษะที่มีความยุงยากซับซอน     ตองใชความคิดและความสามารถเพื่อท่ีจะทํา
ความเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อความหมาย     ใหไดตรงตามจุดมุงหมายของผูเขียน อีกทั้งยังมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการเรียนการสอน      กลาวคือ   การเรียนรูของนักเรียนในทุกรายวิชา
และทุกระดับชั้นตองอาศัยการอานเปนเครื่องมือสําคัญในการศึกษา คนควาและเพิ่มประสบการณ
ทางการเรียนรู    ดังที่ เสาวลักษณ  รัตนวิชช    ( 2533 : 7 )       ไดกลาวไววา  การจัดการเรียนการ
สอน ในระดับมัธยมศึกษา   รอยละ  80-90 มาจากการอาน   โดยการอานมีความ สําคัญชวยใหคนได
เพิ่มพูนความรู     ทั้งยังเปนรากฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ นักเรียนที่อานไดมักจะเรียนวิชาอื่นไดดี
ตามไปดวย  ซ่ึงสอด คลองกับ   สมพร  มันตะสูตร ( 2526 : 13 )    และวัชรนันท  สินสถาพรพงศ    
(  2535 : 2 )    ที่ใหความสําคัญของการอานวา   ผูที่มีทักษะในการอานไดดีจึงจะสามารถมีความรู
และ แสวงหาความรูดวยตนเองใหเกิดประโยชน และเปนเครื่อง มือที่สําคัญใชเปนพื้นฐานในการ 
ศึกษาวิชาอื่นๆ ไดดี        นั่นยอมหมายถึงการอาน  เปนหัวใจในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงให
นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   ประสบความสําเร็จในการเรียน
วิชาตาง ๆ 
             จากความสําคัญดังกลาว  ยอมเปนเครื่องชี้วัดถึงความสําคัญของการอานที่สงผลถึงการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาศึกษาไดเปนอยางดี      ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
จึงควรที่จะ ตองจัดการเรียนการสอนดานการอานไวเปนอันดับแรก   เพื่อเปนพื้นฐานที่จะนําไปสู     
การศึกษาวิชาอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการอานในใจและการอานจับใจความสําคัญ ที่
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช   2544   ไดระบุจุดมุงหมายในการสอนอานแกนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 3)  โดยเนนการอานในใจอยางรวดเร็ว จับใจความสําคัญ
ถายทอด  ความรูสึกและวิเคราะห  วิจารณได    ( กรมวิชาการ , 2544 : 16 )   แตการสอนภาษาไทยที่
ผานมายังไมประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายเทาที่ควร   ดังที่กองวิจัยการศึกษา ( กรมวิชาการ , 
2538 : 73 )   ไดศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียน พบวา นักเรียนมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ภาษาไทยอยูในระดับต่ํา โดยเฉพาะความเขาใจในการอาน และการอาน
จับใจความสําคัญ   ที่ยังอยูในระดับที่ตองปรับปรุงแกไข   ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการอานจับใจความ
สําคัญในปจจุบันนั้นไดกําหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมไว  3 ขั้นตอน คือขั้นแรกขั้นเตรียมการอาน  
ประกอบดวยการสรางพื้นฐานประสบการณ     การตั้งจุดประสงคในการเรียนแตละแบบฝกการ
สอน  ขั้นที่สอง ขั้นการอานในใจ  ประกอบดวยการอานเนื้อเรื่องตลอดเรื่องและตอบคําถามปาก
เปลา  ขั้นที่สาม  ขั้นกิจกรรมหลังการอานในใจ     ประกอบดวยการทําแผนภูมิโครงเรื่อง เพื่อจับ
ใจความสําคัญนําไปสูความเขาใจในการอานและการทําแบบฝกหัดทายชุดฝกทักษะดังกลาว 
 แตเมื่อศึกษาขอมูลจากรายงานการวจิัยของกรมวิชาการและขอเท็จจริงจะเห็นไดวา  การ
สอนอานเพื่อจบัใจความสําคญัในระดับมัธยมศึกษาในปจจุบัน    มุงสอนอานเนือ้หา  ดวยการ
ทองจําเพื่อสอบใหผาน มากกวาทักษะกระบวนการในการอาน        ( กรมวิชาการ , 2542 : 145 )    
และ  ครูผูสอนดําเนนิการสอนอานเพื่อจับใจความสําคัญ   ตามขั้นตอนของการจัดกจิกรรมของกรม
วิชาการ  โดยการสอนซ้ํา ๆ  ตามขั้นตอนดังกลาว     ซ่ึงไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีสอน
อาน  จึงทําใหนักเรยีนมีความสนใจในการอานนอย     การสรางวิธีการอานการจบัใจความสําคญั 
ของการอาน  ซ่ึงจะนํา ไปสูความเขาใจในการอานกน็อยลงจึงทําใหนักเรยีน   ในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาประสบปญหาอยูมากมาย  จากการสังเกตการณจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน
ทักษะการอานจับใจความสําคัญ และประสบการณทางการสอนวิชาภาษาไทยอนัยาวนานของผูวจิยั 
พบวา การจัดกิจกรรมการเรยีนรูดานการอานของโรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส  ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาแมฮองสอนเขต 2  ที่มนีักเรียนมาจากที่ตาง ๆ  ทั้งในเขตบริการและนอกเขต
บริการ   นกัเรียนสวนใหญจะเปนชาวเขาเผา กะเหรี่ยงทําใหพื้นฐานทางการเรียนภาษาไทย ใน
หองเรียนแตกตางกัน  และมกัจะมปีญหาในเรื่องการใชภาษาไทยทั้ง 4 ดาน คือ การฟง  การพูด  การ
อาน  และการเขียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการอานจับใจความสําคัญของขอความ หรือเร่ืองราว
จากการอาน เปนประเด็นปญหามากที่สุด กลาว คือ นักเรียนไมสามารถเขาใจความหมาย การ
เรียงลําดับเหตกุารณ การจับประเด็นสําคัญได  เกดิผลกระทบตอการเรยีนในวิชาอ่ืน ๆ ตามไปดวย   
 ดวยเหตุผลหลายประการดังกลาว ผูวิจยัจงึมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดฝกทักษะการอานจับ
ใจความสําคัญภาษาไทย โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี วิธีสอนที่เกี่ยวของกับทักษะการอานเพื่อจบั
ใจความสําคัญอันประกอบดวย  วิธีสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา     ทฤษฎีสกีมา     หรือ
ทฤษฎีโครงสรางความรู   และวิธีสอนแบบวรรณี  แลวพัฒนาเปนชุดฝกทักษะการอานจับใจความ
สําคัญภาษาไทย   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดทกัษะในการอาน
จับใจความสําคัญ และสามารถนําไปใชประโยชนตาง  ๆ  ในชีวติประจําวัน  ตลอดจนสามารถใช
ประสบการณจากการฝกทกัษะการอานจับใจความสําคัญมาเปนเครื่องมือแหงการเรยีนรูตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1.  เพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย  สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยกอนเรียนกับ
หลังเรียนของนักเรียนกลุมทีเ่รียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย สําหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยการสอนแบบปกต ิ
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยหลังเรียนของ
นักเรียนกลุมทีเ่รียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย สําหรับนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 กับกลุมที่เรียนโดยการสอนแบบปกต ิ
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 (โรงเรียนขยายโอกาส) 

ในสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาแมฮองสอน  เขต 2  จํานวน 34 โรงเรียน จํานวนนักเรียน
ทั้งส้ิน 936 คน 
 2.   กลุมตัวอยาง   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน 
ชุมชนแมลาศึกษา อําเภอแมลานอย  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 2 ที่กําลัง
เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 24 คน รวมนักเรียน
ทั้งสิ้น 48 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน ( Multistage   Random  Sampling) (พวงรัตน  
ทวีรัตน, 2540. หนา 90)      

3. เนื้อหา 
ชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยสําหรบันักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 4 ชุดฝก ประกอบดวย 
   ชุดฝกที่ 1 ความรูพื้นฐานในการอานจับใจความสําคัญ   
   ชุดฝกที่ 2  วิธีอานจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภทบทความ   

 ชุดฝกที่ 3  วิธีอานจับใจความสําคัญของขาว   
 ชุดฝกที่ 4  วิธีอานจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภทบทรอยกรอง  
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                          ชุดฝก แตละชุดฝกมแีบบฝก จํานวน 3 แบบฝก รวมทั้งส้ิน   12 แบบฝก   แตละ
แบบฝกใชเวลาในการจดัการเรียนรู  2 ช่ัวโมง รวมเวลาทั้งส้ิน  24 ช่ัวโมง 
 4.  เวลาที่ใชในการวจิัย 
  1 ภาคการศึกษา  (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2549- 
เดือนสิงหาคม 2549) 
 5. ตัวแปรที่ศึกษา 
  5.1  ตัวแปรตน ไดแก การใชชุดฝกทกัษะการอานจบัใจความสําคญัภาษาไทย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
  5.2  ตัวแปรตาม    ไดแก ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจบัใจความสําคญัภาษาไทย
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  
 6. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย ของนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  40 ขอ จํานวน 1 ฉบับ 

  
นิยามศัพทเฉพาะ   

การอานจับใจความสําคัญ  หมายถึง  การแปลความหมาย หรือทาํความเขาใจกบัเนื้อหา
สาระ ในเรื่องที่อาน ใหเห็นประเด็นสําคัญหรือความคิดที่เปนแกนสารของเรื่อง ตลอดจน แนวคดิ
หรือทัศนคติของผูเขียน   
  ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจับใจความสาํคัญภาษาไทย    หมายถึง ผลลัพธ  หรือ  ผลการ
เรียนรู  ที่เกดิขึน้ของผูเรียน   ในดาน  การอานจับใจความสําคัญภาษาไทย  เชน ความสามารถในการ
แปลความหมาย  ทําความเขาใจ กับเนื้อหาสาระ ประเด็นสําคัญหรือความคิดที่เปนแกนสารของเรื่อง 
ตลอดจนแนวคิด  หรือ  ทัศนคติ  ของผูเขียน  ซ่ึงสามารถวัด  และประเมินผลไดจากแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการอานจับใจความสาํคัญ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย   หมายถึง   ส่ือที่ใชในการฝก
ประสบการณการเรียนรู ใหผูเรียนเกดิทักษะในการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ผูวิจยัสรางขึ้น จํานวน 4 ชุดฝก ประกอบดวย  
  ชุดฝกที่ 1 ความรูพื้นฐานในการอานจับใจความสําคัญ 

 ชุดฝกที่ 2 วิธีอานจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภทบทความ  
 ชุดฝกที่ 3 วิธีอานจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภทขาว 
 ชุดฝกที่ 4  วิธีอานจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภทบทรอยกรอง 
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แผนการสอนปกติ  หมายถงึ แผนการสอนที่ทางโรงเรียนกําหนดขึ้นมาเพื่อใชสอนนกัเรียน
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 

ประสิทธิภาพของชดุฝกทักษะ  หมายถงึ  คุณภาพของชุดฝกทักษะการอานจับใจความ
สําคัญภาษาไทยตามเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมนิประสิทธิภาพ โดยพิจารณาคะแนนจาก
แบบฝกหัดในแตละชุดเปนคาประสิทธิภาพตัวแรก (E1 ) และจากแบบทดสอบวัดทกัษะการอานจบั
ใจความภาษาไทย เปนคาประสิทธิภาพตวัที่สอง (E2 ) ซ่ึงกําหนดไวดังนี ้

E  ตัวแรก  หมายถึง รอยละของคะแนนรวมเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบในแตละชดุ   

E ตัวหลัง  หมายถึง รอยละของคะแนนรวมเฉลี่ยของนกัเรียนทีไ่ดจาก 
แบบทดสอบวดัทักษะการอานจับใจความภาษาไทยหลังเรียน  

 
ประโยชนของการวิจัย 
 การศึกษาวิจยัครั้งนี้ เกิดผลสําคัญอยางนอย 3 ประการ ดงันี้ 

 1. ทําใหไดชุดฝกทักษะการอานจบัใจความสําคัญภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดออกแบบและกําหนดกรอบเนื้อหา แลวสรางชุดฝกทักษะการอานจับใจความ
สําคัญภาษาไทย ตามทฤษฏีทางการอานและหลักการสรางชุดฝก โดยเนน การอานจบัใจความสําคญั
จากเนื้อเร่ืองทีก่ําหนดให จากงานเขียนประเภทบทความ ขาว และบทรอยกรอง ซ่ึงจะทําใหผูเรียน
เกิดทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.  ทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในการอานจับใจความสําคัญ  และสามารถนําไปใช
ประโยชนตาง  ๆ  ในชวีิตประจําวนั  ตลอดจนสามารถใชประสบการณจากการฝกทกัษะการอานจบั
ใจความสําคัญมาเปนเครื่องมือแหงการเรยีนรูตอไป 
  3. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนภาษาไทยไดพจิารณานาํไปใชในการฝกทักษะการ
อานจับใจความสําคัญภาษาไทย ตลอดจนใชเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการในชัน้
เรียนเพื่อพัฒนา  หรือแกไขปญหาดานทักษะการอานเพื่อจับใจความสําคัญภาษาไทยของผูเรียน   
ตอไป 
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