
 

 
 

บทที่ 5 
 

สรุป  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 
 
        การวิจยัเร่ือง การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย สําหรับนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามลําดับดังนี ้
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย   สําหรับนักเรียน   ช้ันมัธยม 
ศึกษาปที่ 1  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยกอนเรียนกับ
หลังเรียนของนักเรียน กลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยการสอนแบบปกต ิ
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยหลังเรียนของ
นักเรียนกลุมทีเ่รียนโดยใช ชุดฝกทักษะการอาน จบัใจความสําคญัภาษาไทย สําหรับนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กับกลุมที่เรียนโดยการสอนแบบปกต ิ
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 (โรงเรียนขยายโอกาส) 

ในสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาแมฮองสอน  เขต 2  จํานวน 34 โรงเรียน จํานวนนักเรียน
ทั้งส้ิน 936 คน 
 2.   กลุมตัวอยาง   
 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี ้ เปนนกัเรียน ช้ันมัธยมศกึษา ปที่ 1 โรงเรียน 
ชุมชนแมลาศกึษา อําเภอแมลานอย  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาแมฮองสอนเขต 2 ที่กําลัง
เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 24 คน รวมนกัเรยีน
ทั้งส้ิน 48 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน ( Multistage   Random  Sampling)   
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 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  40 ขอ จํานวน 1 ฉบับ 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังนี้ 
  4.1 ติดตอประสานงานกับสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อช้ีแจง ขอความรวมมือ
ในการดําเนินการทดลอง   
  4.2  ช้ีแจงวตัถุประสงคและรายละเอียดอื่น ๆ  เกีย่วกับการเรียนรูใหนักเรยีนทราบ  
พรอมทั้งสอบวัดทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยกอนเรียน   
          4.3 ดําเนินการทดลองใชชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยใชเวลาการทดลองในชั่วโมงเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ตามกําหนดในแตละชดุฝก ซ่ึงมีทั้งส้ิน 12 แบบฝก แตละแบบฝกใชเวลา  2 ช่ัวโมง ใชเวลาในการ
จัดการเรียนรู 2 คร้ัง/สัปดาห ตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม  ถึง วันที่ 12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2549   โดย
สลับวันเวลาในการจัดการเรยีนรูในภาคเชาและบาย 

 5.  การวิเคราะหขอมูล   
การวิเคราะหขอมูล ในการวจิัย คร้ังนี ้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ทางสถิติ โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ดังนี ้

           5.1 การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย สําหรับนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการวิเคราะหความเหมาะสมของชุดฝก จากคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากการตอบแบบประเมินของผูเชี่ยวชาญแลวเปรียบเทียบกบัเกณฑ 

           5.2 การหาคาประสิทธิภาพของชุดฝกทกัษะการอานจบัใจความสําคญัภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการวิเคราะหประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80     

       5.3 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจบัใจความสําคญั
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยการวิเคราะหคาคาดัชนีความสอดคลองความ
คิดเห็นของผ ู เชี่ยวชาญที่มีตอรายการในขอคําถามนั้น โดยวิเคราะหคาคาดัชนีความสอดคลอง  การหา
คาความยาก โดยพจิารณาคาความยากเปนรายขอ  คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น  
(Reliability) โดยใชสูตรของ คูเดอร - ริชารดสัน (Kuder Richardson)   
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  5.4  เปรียบเทียบคะแนนดานทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยกอนเรยีน
กับหลังเรียนขณะใชชุดฝก ของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทกัษะการอานจบัใจความสําคญั
ภาษาไทย สําหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจบั
ใจความสําคัญภาษาไทย กอนเรียนกับ หลังเรียนของนักเรียนกลุมทีเ่รียน โดยการสอนแบบปกติ 
จําแนกรายดาน ซ่ึงวิเคราะหทางสถิติดวยการทดสอบความมีนัยสําคัญของคาเฉลี่ยผลตางคะแนน
ดานทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย โดยการทดสอบคาที (t-test dependent) 
  5.5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยหลัง
เรียนของนักเรียน กลุมที่เรียนโดยใชชุดฝก ทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 กับกลุมที่เรียนโดยการสอนแบบปกต ิ ซ่ึงวิเคราะหทางสถิติดวยการ
ทดสอบความมีนัยสําคัญของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจับใจความสําคัญ
ภาษาไทยแตละกลุม โดยการทดสอบคาที (t-test independent) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ 1 สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้     
 1. ผลการพัฒนา ชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 ตามกรอบเนื้อหาของชดุฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย ซ่ึงเปนไป
ตามหลักการทฤษฏีทางการอาน  คือ การอานจับใจความสําคัญจากเนือ้เร่ืองที่กําหนดให  การอาน
จับใจความสําคัญจากงานเขยีนประเภทบทความ  การอานจับใจความสําคัญของขาว การอานจับ
ใจความสําคัญของงานเขียนประเภทบทรอยกรอง ประกอบดวย ชุดฝกที่ 1 ความรูพื้นฐานในการ
อานจับใจความสําคัญ  ชุดฝกที่ 2  วิธีอานจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภทบทความ ชุดฝกที่ 
3  วิธีอานจับใจความสําคัญของขาว และชุดฝกที่ 4  วธีิอานจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภท
บทรอยกรอง   
 ผลการหาประสิทธิภาพ ของชุดฝก ทักษะการอาน จับใจความสําคัญภาษาไทยสําหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบในแตละชดุ อยู
ระหวาง 84.00 ถึง 87.50  คารอยละของคะแนนรวมเฉลี่ยจากจากการทําแบบทดสอบรวมทุกชุด 
เทากับ 85.90 และคารอยละของคะแนนคะแนนดานการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยจาก
แบบทดสอบวดัทักษะการอานจับใจความภาษาไทยหลังเรียน เทากับ 85.38  นั่นคือ ชุดฝกทักษะการ
อาน จับใจความสําคัญภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 มีประสิทธิภาพรวมอยูใน
เกณฑ 85.88/85.38 ซ่ึงถือไดวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 
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 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนดานทกัษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยขณะใชชุดฝก 
ของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย สําหรับนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1  ในแตละดาน พบวาคะแนนดานทกัษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยขณะ
ใชชุดฝก ของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  ในทกุดานมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .01  
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยกอนเรียน
กับหลังเรียนของนักเรียนกลุมที่เรียน โดยการสอนแบบปกต ิ  พบวา  ผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการอาน
จับใจความสําคัญภาษาไทยกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุมทีเ่รียน โดยการสอนแบบปกติ
ในทุกดาน มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01   
 4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยหลังเรียน
ของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย สําหรับนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 กับกลุมทีเ่รียนโดยการสอนแบบปกต ิ   พบวา  ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจบั
ใจความสําคัญภาษาไทยในทกุดาน ของนกัเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานจับใจความ
สําคัญภาษาไทย สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากลุมที่เรียนโดยการ
สอนแบบปกต ิ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  
 
อภิปรายผล 

          1.การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 
 การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญไดพัฒนาขึ้นเพื่อแกปญหาการอานของ
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ขยายโอกาส ซ่ึงมีพื้นฐานทางดานการอานไมมากนัก กลาวคือเมื่อผูเรียน
อานเรื่องราวความรูตางๆ แลวนักเรียนไมสามารถ จับใจความสําคัญ หรือจับประเด็นของเรื่องที่อาน
ได ดังนั้นผูศึกษาวิจัยจึงทําการพัฒนาชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อใหครอบคลุมหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และเปนไป
ตามหลักของทฤษฎีที่เกี่ยวกับการอาน สกีมา (Schema  Theory ) หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาทฤษฎี
โครงสรางความรู เปนทฤษฎีที่ใชปรัชญาของ คานต(Kant)ที่มีความเชื่อวามนุษยจะมีความเขาใจ
เหตุการณตางๆ ไดดีก็ตอเมื่อเหตุการณนั้นสอดคลองกับความรูเดิมที่มนุษยมีอยูแลวในสมอง การ
อานจะตองใชความรูเดิม หรือประสบการณเดิมชวยทําความเขาใจในการอาน ความรูทั้งหมดจะถูก
เก็บเปนหนวยความรูและจะเชื่อมโยงเปนโครงสรางความรู โดยความรูมาสัมพันธกันเปนสวนๆ 
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และความรูเช่ือมโยงเปนเรื่องๆ จะชวยทําใหการอานเกิดความเขาใจไดอยางลึกซึ้ง และนําไปสูการ
จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดในที่สุด  (รพีพรรณ  วันพุธ , หนา 30 ) จึงจัดเนื้อหาการเรียนรู
เปน 4 ชุดฝก คือ ชุกฝกที่ 1 เร่ืองความรูพื้นฐานในการอานจับใจความสําคัญ  ชุดฝกที่ 2 วิธีการอาน
จับใจความสําคัญประเภทบทความ  ชุดฝกที่ 3  วิธีอานจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภทขาว  
ชุดฝกที่ 4 วิธีอานจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภทบทรอยกรอง แลวนําชุดฝกทั้งหมดมาหา
ประสิทธิภาพ ผลปรากฏวา ชุดฝกที่ 1 มีประสิทธิภาพ 87.50/85.38   ชุดฝกที่ 2 มีประสิทธิภาพ
86.50/85.38  ชุดฝกที่ 3 มีประสิทธิภาพ 85.50/85.38  ชุดฝกที่ 4  มีประสิทธิภาพ  84.00/85.30 เรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอยซ่ึงถือไดวา ชุดฝกทั้ง 4 ชุดฝกมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด
สามารถนําไปทดลองใชได และชุดฝกทั้ง 4 ชุดจะเห็นไดวาชุดที่ 1 จะมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถ
อภิปรายไดวาอาจมาจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
      1.1.  ชุดฝกนี้ เปนความรูพื้นฐานขั้นตนในการเรียนรูเปนความรูที่ไมซับซอน เนื้อหาไม
ยาวจนเกินไปมีความกระชับ เขาใจงาย เปนเรื่องใกลตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

     1.2 แบบฝกนี้ มีลักษณะของการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน ในเรื่องการเรียนลําดับจาก
เนื้อหาที่งายไปหายาก  มีรูปแบบประกอบดวยการตูนสวยงาม และแบบฝกมีหลายรูปแบบ ในแบบ
ฝกที่ 1 นี้ใชเทคนิคการสอนแบบเชื่อมโยงความรูในรูปแบบของแผนภูมิประกอบการตูน อานแลว
สามารถเชื่อมโยงความรูและเห็นประเด็นสําคัญไดงายและรวดเร็ว 

     1.3.แบบฝกนี้ ใชเทคนิคการอธิบายภาพ และเชื่อมโยงความรูตางๆจากภาพ  และนํา
ความรูตางๆในแตละภาพไปใสในแผนภูมิโครงสรางการอานจับใจความสําคัญ ทําใหนักเรียนเกิด
ความเขาใจไดงาย สนุกและทําแบบฝกไดตรงตามเปาหมาย 

     ผูเรียนที่ไดรับการฝกการอานจับใจความสําคัญ โดยการวิเคราะหจากการอธิบายภาพ 
เรียบเรียงความคิดไปตามลําดับขั้น  ผูเรียนสามารถนําความรูคําอธิบายภาพตามลําดับนั้นไป
จัดระบบไดและยังทําใหผูเรียน เขาใจเรื่องที่อานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น เปนผลใหนักเรียนสามารถจับ
ใจความสําคัญไดตรงประเด็น มองเห็นความสัมพันธของใจความหลัก  และใจความยอย ซ่ึงสงผล
ใหสามารถตีความขยายความ  วิเคราะหเร่ืองที่อานไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับความเห็น
ของ  สํารวย  ธรรมวิจิตร ( 2536 , หนา 81 ) ที่ไดกลาววาการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอด 
นอกจาก ผูเรียนจะสามารถวิเคราะหเรื่องที่อานวาอยูในโครงสรางระดับยอดใด  แลวสามารถ
คาดคะเนเนื้อเร่ืองซึ่งสงผลใหผูเรียน เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่อาน ไดเร็วขึ้นดวย  นอกจากนั้น
การฝกเขียนแผนภูมิ เนื้อเรื่องที่อานนอกจากจะชวยใหสามารถลําดับเรื่องราวจัดเรียงความคิดอยาง
เปนระบบ  ชวยใหสามารถสรุปความ และขยายความไดดียิ่งขึ้น   และสอดคลองกับความคิดเห็น
ของ  ผจงกาญจน  ภูวิภาดาวรรธน ( 2534 , หนา 88-89 ) ที่ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอาน ไว
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วาการสรุปขอความหรือความคิดในรูปของแผนภูมิ  จะชวยใหนักเรียนวิเคราะห จัดกลุมของ
ความคิดที่สําคัญ  จักระบบของความคิดที่มีอยู เพื่อชวยในการเก็บสะสมไวในหนวยความทรงจํา
ของผูเรียน จะเปนการฝกการสรุปใจความสําคัญไดเปนอยางดี 

     1.4. แบบฝกนี้ เปนการฝกการอานจับใจความสําคัญจากเรื่องที่ไมยากหรือยาวจนเกินไป 
มีภาพการตูนประกอบ เพื่อเราความสนใจใหอานอยางมีความสุขมากขึ้นนอกจากนี้ยังใชเทคนิคการ
ทํางานเปนคู ใหนักเรียนจับคูกัน เพื่อชวยกันคิดรวมกันอภิปราย สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อาน
ทําใหนักเรียนมีโอกาสชวยเหลือกัน  ยอมรับความคิดเห็นกัน และนําไปสูการอานใหสําเร็จตาม
เปาหมายไดในที่สุด 

     กิจกรรม อานจับใจความสําคัญ โดยใหนักเรียน จับคู อภิปรายเรื่อง และจับใจความ
สําคัญของเรื่องนั้น ทําใหนักเรียนรูจักคิดเปน พูดเปนมีโอกาสไดเขามามีสวนรวมในการเรียนรู การ
ทํากิจกรรมการเรียนรวมกันรวมมือในการแกปญหา ( ชูศรี  สนิทประชากร  2526 , 6 )  ( ผกาสัตย
ธรรม   2524 , 30 ) ซ่ึงสอดคลองกับหลักการสอนที่สําคัญของ  กมล  ภูประเสริฐ  ( 2534 , 25 ) ที่วา
ผูเรียนจะเรียนรูไดดี เมื่อผูเรียนมีสวนรวมหรือลงมือปฏิบัติ 

     กลาวโดยสรุปในการใชชุดฝกที่ 1 เมื่อนักเรียนทําการฝกทั้ง 3 แบบฝกแลวนักเรียนมี
ความรูและสามารถนําความรูที่ไดในการฝกจากชุดนี้ไปเปนพื้นฐานในการทําชุดฝกการอานจับ
ใจความสําคัญในชุดที่ 2 ,3 และ 4 ตอไป 

     1.5 ชุดฝกเรื่อง  วิ ธีการอานจับใจความสําคัญประเภทบทความ  เปนชุดฝกที่มี
ประสิทธิภาพลดลงจากชุดฝกที่ 1 เนื่องจาก การอานบทความมีความซับซอนของเนื้อหามากขึ้น เนื้อ
เร่ืองจะยาวขึ้น จึงทําใหผูเรียนตองใชสมาธิในการอาน  และคิด  มากขึ้น  อยางไรก็ตาม ในชุดฝกชุด
ที่ 2 นี้ก็มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของนิทานมานําเขาสูบทเรียนกอน
เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ดังที่ บันลือ  พฤกษวัน (2534) ไดกลาวไวอยาง
นาสนใจวา  การอานเรื่องหรืออานนิทานนั้น ผูเรียนเกิดความบันเทิงและไดส่ิงที่แฝงอยูในนิทานที่
อานคือคติเตือนใจ หรือแนวทางปฏิบัติที่ถูกที่ควรในการดํารงชีวิต  ดังนั้นนิทาน  จึงเหมาะที่จะใช
เปนกิจกรรม ในการสงเสริมการอานจับใจความสําคัญไดเปนอยางดี 

     1.6 ชุดฝกเรื่อง  วิธีอานจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภทขาว  เปนชุดฝกที่มี
ประสิทธิภาพลดลงจากชุดฝกที่ 2 เนื่องจาก การอานขาวอาจมีความสับสนในประเภทของขาวหรือ
ประเด็นสําคัญบางทีขาวจะมีขอความที่ตีความยาก  มุงนําเสนอใหเกินจริงเปนการกระตุนความ
สนใจของผูอานขาวจึงทําใหผูเรียนเกิดความสับสนไดงาย กวาการอานจับใจความของเรื่องที่เปน
เนื้อหาสาระโดยตรงจากชุดฝกที่ 1 และ 2 ที่ผานมา  อยางไรก็ตามในชุดฝกนี้ก็มีเทคนิคการสอนขาว
โดยใชคําถามเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด  เกิดประเด็นหลัก  ประเด็นรอง  แยกประเภท

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 82 

ของขาว ไดงายขึ้น การฝกผูเรียนในรูปแบบของขาวและเหตุการณ โดยการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห 
มีหลักการคือ อานขาว เหตุการณแลวตอบคําถาม ตอไปนี้ ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน มีลําดับเรื่องราว
อยางไร  ทําไมจึงเกิดขึ้น  ผลของขาวกระทบถึงใครบาง  ตั้งชื่อขาว  สรุปใจความสําคัญของขาว ทํา
ใหผูเรียนสามารถ เห็นภาพรวมของขาว และสามารถจับประเด็นหลัก และประเด็นยอยไดถูกตอง
ตามขาวและเหตุการณนั้น    กระบวนการสอนขาวและเหตุการณนั้น เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ รูจักการทํางานกลุม  คนหาคําตอบดวยตนเอง อีกทั้งยังยอมรับฟงความคิดเห็นของกลุม  
พรอมทั้งเสนอความคิดเห็นของตนเอง  และมีโอกาสเลือกขาวที่ตนเองสนใจ มาวิเคราะหจากคําถาม
ดังกลาวขางตน ทําใหนักเรียนสามารถ จับประเด็นสําคัญ  ไดงาย และถูกตอง รวดเร็วข้ึน 

     1.7 ชุดฝกเรื่อง  วิธีอานจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภทบทรอยกรอง  เปนชุดฝก
ที่มีประสิทธิภาพเปนลําดับสุดทายในการฝกทั้งนี้สาเหตุอาจเนื่องมาจาก บทรอยกรองจะเปน 
บทเรียนที่มีรูปแบบเฉพาะ มีการกําหนดคณะและลักษณะบังคับในการแตง และการใชคํา ตองมี
ความหมาย ส่ือความลึกซ้ึง  บางคําเปนคําศัพทที่ตองแปลความกอนจึงจะสามารเขาใจเรื่องราวได 
ทําใหผูเรียนตองศึกษา และทําความเขาใจความซับซอนของบทรอยกรอง มากกวา ชุดฝกทั้ง 3 ชุด
ขางตน  อยางไรก็ตาม ในชุดฝกนี้ก็มีจุดเดนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยการหา
ความหมายของคํา  การตั้งคําถาม  การตอบคําถาม และการอภิปรายรวมกัน  เปนกิจกรรมที่ชวยให
ผูเรียนทราบความหมายของคําที่ยาก  กอนที่จะอานบทรอยกรอง  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเขาใจบทรอย
กรองที่อานมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นจึงถือไดวาการเขาใจความหมายของคําเปนหัวใจของการอานก็วาได  
ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ โกชัย  สาริกบุตร  ( 2521 ) วาหัวใจของการอานอยูที่ การเขาใจ
ความหมายของคําที่ปรากฏอยูในขอความนั้นๆ  การตั้งคําถาม  การตอบคําถาม  และการอภิปราย
รวมกัน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดอานบทความ  ขาว  หรือบทรอยกรอง  ชวยใหผูเรียนไดทบทวนเนือ้
เร่ืองที่อานและมองเห็นเคาโครงของเรื่อง สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องได  นอกจากนี้ในชุดนี้
ยังมีกิจกรรมเปนฐานการเรียนรูใหผู เรียนได เคลื่อนไหวรางกาย มีความสนุกในการเปลี่ยน
บรรยากาศ มีกระบวนการทํางานเปนกลุม ซ่ึงจะสงเสริมใหผูเรียนอานอยางมีประสอทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

2.ผลการเปรียบเทียบคะแนนดานทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย กอนเรียนกับ
หลังเรียน ของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ  และกลุมที่เรียน
โดยใชการสอนแบบปกติ  ผลปรากฎวานักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานจับใจความ
สําคัญ  มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน ซ่ึงสามารถอภิปราย จําแนกรายดาน โดยมี
เหตุผลดังตอไปนี้ 
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     2.1  ผลการทดลองของนักเรียนของกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกดานความรูพื้นฐานการอาน
จับใจความสําคัญ  มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนเพราะเหตุผลดังนี้ 
                              2.1.1  ชุดฝกแรก เปนความรูพื้นฐานขั้นตนในการเรียนรูเปนความรูที่ไมซับซอน 
เนื้อหาไมยาวจนเกินไปมีความกระชับ เขาใจงาย เปนเรื่องใกลตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
            2.1.2 ใบความรูมีความชัดเจน เขาใจงาย ไมซับซอน ใหความรูพื้นฐานจนเขาใจ
กอนเสมอ 

               2. 1.3 ชุดฝกนี้มีลักษณะของการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน ในเรื่องการเรียน
ลําดับจากเนื้อหาที่งายไปหายาก  มีรูปแบบประกอบดวยการตูนสวยงาม และแบบฝกมีหลายรูปแบบ 
ในแบบฝกที่ 1 นี้ใชเทคนิคการสอนแบบเชื่อมโยงความรูในรูปแบบของแผนภูมิประกอบการตูน 
อานแลวสามารถเชื่อมโยงความรูและเห็นประเด็นสําคัญไดงายและรวดเร็ว 

               2.1.4  ชุดฝกนี้ใชเทคนิคการอธิบายภาพ และเชื่อมโยงความรูตางๆจากภาพ  และ
นําความรูตางๆในแตละภาพไปใสในแผนภูมิโครงสรางการอานจับใจความสําคัญ ทําใหนักเรียน
เกิดความเขาใจไดงาย สนุกและทําแบบฝกไดตรงตามเปาหมาย 

               2.1.5 ชุดฝกนี้เปนการฝกการอานจับใจความสําคัญจากเรื่องที่ไมยากหรือยาว
จนเกินไป มีภาพการตูนประกอบ เพื่อเราความสนใจใหอานอยางมีความสุขมากขึ้นนอกจากนี้ยังใช
เทคนิคการทํางานเปนคู ใหนักเรียนจับคูกัน เพื่อชวยกันคิดรวมกันอภิปราย สรุปใจความสําคัญของ
เรื่องที่อานทําใหนักเรียนมีโอกาสชวยเหลือกัน  ยอมรับความคิดเห็นกัน และนําไปสูการอานให
สําเร็จตามเปาหมายไดในที่สุด 

     2.2  ผลการทดลองของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกดานวิธีอานจับใจความสําคัญ
ของงานเขียนประเภทบทความ  มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนเพราะเหตุผลดังนี้ 

  2.2.1 ชุดฝกตอมา เปนการอานจับใจความสําคัญบทความซึ่งมีเนี้อหาที่ซับซอน
และมากขึ้นเนื้อเร่ืองจะยาวขึ้น จากชุดฝกชุดแรก จึงทําใหผูเรียนตองใชสมาธิในการอานและคิด  
มากขึ้น   

               2.2.2  ชุดฝกนี้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของนิทานมา
นําเขาสูบทเรียนกอนเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ดังที่ บันลือ  พฤกษวัน (2534) 
ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา  การอานเรื่องหรืออานนิทานนั้น ผูเรียนเกิดความบันเทิงและไดส่ิงที่
แฝงอยูในนิทานที่อานคือคติเตือนใจ หรือแนวทางปฏิบัติที่ถูกที่ควรในการดํารงชีวิต  ดังนั้นนิทาน  
จึงเหมาะที่จะใชเปนกิจกรรม ในการสงเสริมการอานจับใจความสําคัญไดเปนอยางดี 
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           2.2.3 ประเภทของเรื่อง ที่นํามาใหนักเรียนอาน เพื่ออภิปรายตอบคําถามเปนกลุม
นั้นตรงกับความสนใจของผูเรียน เพราะไดมาจากการสํารวจความสนใจในการอานของผูเรียน เนื้อ
เร่ืองใหสาระและความบันเทิง  จึงทําใหนักเรียนไมเบื่อ 
                2.2.4 หลังจากที่นักเรียนทําแบบฝกหัดแลว นักเรียนไดทราบผลการฝกของตน 
โดยครูจะเฉลยและชี้ใหเห็นขอผิดพลาด ตางๆเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข และทําใหดีขึ้นในครั้งตอไป  
การใหขอมูลยอนกลับนั้นเพื่อเปนการเสริมแรง ใหนักเรียนมีกําลังใจ ในการพัฒนาการฝกตอไป ซ่ึง
ตรงกับความคิดเห็นของ  สุชา  จันทรเอม และ สุรางค  จันทรเอม ( 2519 , 54 ) และธีระชัย  ปูรณ
โชติ ( 2532 , 11 ) ที่กลาวสอดคลองกันวา  การที่ผูเรียนไดทราบผลการทํางานของตนเองอันไดแก 
การตรวจเฉลยคําถาม  การชี้ใหเห็นสิ่งที่ถูกตอง  ส่ิงที่ควรแกไข  และทราบความกาวหนาของตนเอง 
เปนการเสริมแรงใหผูเรียนเกิดกําลังใจที่จะเรียนตอไป 

     2.3 ผลการทดลองของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกดานวิธีอานจับใจความสําคัญ
ของขาว  มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนเพราะเหตุผลดังนี้    

               2.3.1  ใบความรูมีความชัดเจน เขาใจงาย ไมซับซอน ใหความรูพื้นฐานจนเขาใจ
กอนเสมอ 

    2.3.2  ชุดฝกนี้มีเทคนิคการสอนขาวโดยใชคําถาม และกระบวนการกลุม 
                2.3.3  ใหอิสระในการเลือกขาวที่นักเรียนสนใจ 

     2.3.4 หลังจากที่นักเรียนทําแบบฝกหัดแลว นักเรียนไดทราบผลการฝกของตน 
โดยครูจะเฉลยและชี้ใหเห็นขอผิดพลาด ตางๆเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข และทําใหดีขึ้นในครั้งตอไป  
การใหขอมูลยอนกลับนั้นเพื่อเปนการเสริมแรง ใหนักเรียนมีกําลังใจ ในการพัฒนาการฝกตอไป  

   2.4 ผลการทดลองของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกดานวิธีอานจับใจความสําคัญ
ของงานเขียนประเภทบทรอยกรอง  มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนเพราะเหตุผลดังนี้  

                2.4.1 ใหความรูพื้นฐาน ใหผูเรียนเกิดความเขาใจกอนเสมอ   
                2.4.1 ประเภทของบทรอยกรอง ที่นํามาใหนักเรียนอาน เพื่ออภิปรายตอบคําถาม

เปนกลุมนั้นตรงกับความสนใจของผูเรียน เพราะไดมาจากการสํารวจความสนใจในการอานของ
ผูเรียน เนื้อเร่ืองใหสาระและความบันเทิง  จึงทําใหนักเรียนไมเบื่อ 

   2.4.2 ชุดฝกนี้ใชเทคนิคการเรียนโดยการคนหาคําศัพท  และรูปแบบการเรียนเปน
ฐานการเรียนรู ใชกระบวนการกลุม 

   2.4.3 หลังจากที่นักเรียนทําแบบฝกหัดแลว นักเรียนไดทราบผลการฝกของตน 
โดยครูจะเฉลยและชี้ใหเห็นขอผิดพลาด ตางๆเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข และทําใหดีขึ้นในครั้งตอไป  
การใหขอมูลยอนกลับนั้นเพื่อเปนการเสริมแรง ใหนักเรียนมีกําลังใจ ในการพัฒนาการฝกตอไป 
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   2.5 ผลการทดลองของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ
ทั้ง 4 ชุดมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยเรียงตามลําดับของคาเฉลี่ยคะแนนจากมากไปหา
นอยดังตอไปนี้ คือชุดที่ 3 การอานจับใจความสําคัญของขาว  ชุดที่ 1 ความรูพื้นฐานดานการอานจับ
ใจความสําคัญ  ชุดที่ 2 การอานจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภทบทความ ชุดที่ 4 การอานจับ
ใจความสําคัญของงานเขียนประเภทบทรอยกรอง สาเหตุที่ผลการทดลองเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก
เหตุผลดังตอไปนี้ 

                 2.5.1  ชุดฝกเรื่อง การอานจับใจความสําคัญของขาวมีคะแนนหลังฝกสูงขึ้นเปน
ลําดับแรกเนื่องจาก  เปนเหตุการณในชีวิตประจําวันเปนเรื่องใกลตัว  นักเรียนมีความรูเดิมเปน
พื้นฐานอยูกอนแลว ในชุดฝกนี้ก็มีเทคนิคการสอนขาวโดยใชคําถามเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความคิด  เกิดประเด็นหลัก  ประเด็นรอง  แยกประเภทของขาว ไดงายขึ้น การฝกผูเรียนในรูปแบบ
ของขาวและเหตุการณ โดยการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห มีหลักการคือ อานขาว เหตุการณแลวตอบ
คําถาม ตอไปนี้ ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน มีลําดับเรื่องราวอยางไร  ทําไมจึงเกิดขึ้น  ผลของขาวกระทบ
ถึงใครบาง  ตั้งชื่อขาว  สรุปใจความสําคัญของขาว ทําใหผูเรียนสามารถ เห็นภาพรวมของขาว และ
สามารถจับประเด็นหลัก และประเด็นยอยไดถูกตองตามขาวและเหตุการณนั้น    กระบวนการสอน
ขาวและเหตุการณนั้น เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รูจักการทํางานกลุม  คนหาคําตอบดวย
ตนเอง อีกทั้งยังยอมรับฟงความคิดเห็นของกลุม  พรอมทั้งเสนอความคิดเห็นของตนเอง  และมี
โอกาสเลือกขาวที่ตนเองสนใจ มาวิเคราะหจากคําถามดังกลาวขางตน ทําใหนักเรียนสามารถ จับ
ประเด็นสําคัญ  ไดงาย และถูกตอง รวดเร็วข้ึน 

               2.5.2 ชุดฝกเรื่อง ความรูพื้นฐานในการอานจับใจความสําคัญมีคะแนนหลังฝก
สูงขึ้นเปนลําดับที่ 2 เนื่องจาก   เปนชุดฝกมีลักษณะของการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน ในเรื่องการ
เรียนลําดับจากเนื้อหาที่งายไปหายาก  มีรูปแบบประกอบดวยการตูนสวยงาม และแบบฝกมีหลาย
รูปแบบ ในแบบฝกที่ 1 นี้ใชเทคนิคการสอนแบบเชื่อมโยงความรูในรูปแบบของแผนภูมิประกอบ
การตูน อานแลวสามารถเชื่อมโยงความรูและเห็นประเด็นสําคัญไดงายและรวดเร็ว    ใชเทคนิคการ
อธิบายภาพ และเชื่อมโยงความรูตางๆจากภาพ  และนําความรูตางๆในแตละภาพไปใสในแผนภูมิ
โครงสรางการอานจับใจความสําคัญ ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจไดงาย สนุกและทําแบบฝกได
ตรงตามเปาหมาย  เปนการฝกการอานจับใจความสําคัญจากเรื่องที่ไมยากหรือยาวจนเกินไป มีภาพ
การตูนประกอบ เพื่อเราความสนใจใหอานอยางมีความสุขมากขึ้นนอกจากนี้ยังใชเทคนิคการทํางาน
เปนคู ใหนักเรียนจับคูกัน เพื่อชวยกันคิดรวมกันอภิปราย สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานทําให
นักเรียนมีโอกาสชวยเหลือกัน  ยอมรับความคิดเห็นกัน และนําไปสูการอานใหสําเร็จตามเปาหมาย
ไดในที่สุด 
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               2.5.3  ชุดฝกเรื่อง วิธีการอานจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภทบทความ  มี
คะแนนหลังฝกสูงขึ้นเปนลําดับที่ 3 เนื่องจาก   การอานบทความมีความซับซอนของเนื้อหามากขึ้น 
เนื้อเร่ืองจะยาวขึ้น จึงทําใหผูเรียนตองใชสมาธิในการอาน  และคิด  มากขึ้น  อยางไรก็ตาม ในชดุฝก
ชุดที่ 2 นี้ก็มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของนิทานมานําเขาสูบทเรียนกอน
เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ดังที่ บันลือ  พฤกษวัน (2534) ไดกลาวไวอยาง
นาสนใจวา  การอานเรื่องหรืออานนิทานนั้น ผูเรียนเกิดความบันเทิงและไดส่ิงที่แฝงอยูในนิทานที่
อานคือคติเตือนใจ หรือแนวทางปฏิบัติที่ถูกที่ควรในการดํารงชีวิต  ดังนั้นนิทาน  จึงเหมาะที่จะใช
เปนกิจกรรม ในการสงเสริมการอานจับใจความสําคัญไดเปนอยางดี 

         2.5.4 ชุดฝกเรื่องการอานจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภทบทรอยกรอง เปน
ชุดฝกที่มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นเปนลําดับสุดทายในการฝกทั้งนี้สาเหตุอาจเนื่องมาจาก บทรอยกรอง
จะเปน บทเรียนที่มีรูปแบบเฉพาะ มีการกําหนดคณะและลักษณะบังคับในการแตง และการใชคํา 
ตองมีความหมาย ส่ือความลึกซึ้ง  บางคําเปนคําศัพทที่ตองแปลความกอนจึงจะสามารเขาใจเรื่องราว
ได ทําใหผูเรียนตองศึกษา และทําความเขาใจความซับซอนของบทรอยกรอง มากกวา ชุดฝกทั้ง 3 
ชุดขางตน  อยางไรก็ตาม ในชุดฝกนี้ก็มีจุดเดนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยการหา
ความหมายของคํา  การตั้งคําถาม  การตอบคําถาม และการอภิปรายรวมกัน  เปนกิจกรรมที่ชวยให
ผูเรียนทราบความหมายของคําที่ยาก  กอนที่จะอานบทรอยกรอง  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเขาใจบทรอย
กรองที่อานมากยิ่งขึ้น 

2.6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจับใจความสําคัญ กอนเรียนกับหลัง
เรียน ของนักเรียนที่ใชแผนการสอนแบบปกติ สูงกวา กอนเรียน อาจเปนดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

               2.6.1 ผูเรียนไดรับความรูในการอานจับใจความสําคัญเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง 
               2.6.2 ผูเรียนไดรับการฝกซ้ํา จึงทําใหมีความเขาใจในการอานจับใจความสําคัญ

มากขึ้น 
               2.6.3 แผนการสอนมีกิจกรรมสงเสริมการอานที่สามารถ ทําใหผูเรียนมีความรู

เพิ่มขึ้นไดในระดับหนึ่ง 
3.ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะดานการอานจับใจความสําคัญหลังเรียน ของนักเรียนที่

เรียนโดยใชชุดฝกและ กลุมที่เรียนโดยใชการสอนแบบปกติ  ผลปรากฏวานักเรียนกลุมที่เรียนโดย
ใชชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ  มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนหลังเรียน ของกลุมที่
เรียนโดยใชแผนการสอนแบบปกติ  ซ่ึงสามารถอภิปราย จําแนกรายดาน โดยมีเหตุผลดังตอไปนี้ 
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     3.1 ผลการเปรียบเทียบของผูเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกดานความรูพื้นฐานการอาน
จับใจความสําคัญ  มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนหลังเรียนของกลุมที่เรียนโดยใชแผนการสอน
แบบปกติ เพราะเหตุผลดังนี้ 

             3.1.1 ชุดฝกการสอนที่พัฒนาขึ้นมีเทคนิคการสอนที่นาสนใจมากวา แผนการ
สอนปกติ 

                   3.1.2 ชุดฝกการสอนที่พัฒนาขึ้นมีการสรางแรงจูงใจในการเรียนโดยเรียง 
ลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก 

                   3.1.3   ชุดฝกการสอนที่พัฒนาขึ้นมี ภาพการตูนประกอบเพื่อเราความสนใจ 
                   3.1.4 ชุดฝกการสอนที่พัฒนาขึ้นมีแผนภูมิโครงสรางใจความสําคัญเพื่อ

เชื่อมโยงความรู นําไปสูการจับใจความสําคัญไดงาย 
                    3.1.5 เนื้อเรื่องที่เลือกมาทําชุดฝกเปนเนื้อเร่ืองที่ ไมยาก ไมงาย จนเกินไป เปน

เร่ืองใกลตัวเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  นักเรียนสามารถอานแลววิเคราะหจับใจความได   
                  3.16. ใชเทคนิคการสอนการอธิบายภาพ  ใชภาพเปนสื่อเพื่อเชื่อมโยงความรูทํา

ใหเกิดความเขาใจเหตุการณความรูไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
      3.2  ผลการเปรียบเทียบของผูเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกดานวิธีการอานจับใจความ

สําคัญของงานเขียนประเภทบทความ  มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนหลังเรียนของกลุมที่เรียน
โดยใชแผนการสอนแบบปกติ เพราะเหตุผลดังนี้ 

    3.2.1 ชุดฝกการสอนที่พัฒนาขึ้นมีนิทานเปนสื่อ ในการเราความสนใจ ชวยให
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในการอาน 
                               3.2.2 เนื้อเร่ืองเปนเรื่องราวที่ไมซับซอน  เปนเรื่องงายๆใกลตัว เขาใจงาย 

              3.2.3 ประเภทของเรื่อง ที่นํามาใหนักเรียนอาน เพื่ออภิปรายตอบคําถามเปนกลุม
นั้นตรงกับความสนใจของผูเรียน เพราะไดมาจากการสํารวจความสนใจในการอานของผูเรียน เนื้อ
เร่ืองใหสาระและความบันเทิง  จึงทําใหนักเรียนไมเบื่อ 

     3.3  ผลการเปรียบเทียบของผูเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกดานวิธีการอานจับใจความ
สําคัญของขาว  มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนหลังเรียนของกลุมที่เรียนโดยใชแผนการสอน
แบบปกติ เพราะเหตุผลดังนี้ 

             3.3.1 ใหโอกาสผูเรียนเลือกขาวตามความสนใจของตน 
 3.3.2  ใชเทคนิคการตั้งคําถามในการคนหาใจความสําคัญ และแยกประเภทขาว 
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     3.4  ผลการเปรียบเทียบของผูเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกดานวิธีการอานจับใจความ
สําคัญของงานเขียนประเภทบทรอยกรอง  มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนหลังเรียนของกลุมที่
เรียนโดยใชแผนการสอนแบบปกติ เพราะเหตุผลดังนี้ 

                3.4.1 บทรอยกรองที่นํามาใหอานจับใจความ เปนบทรอยกรองที่ไดมาจากการ
สํารวจความสนใจในการอานของผูเรียน 

                3.4.2  ใชเทคนิค การคนหาคําศัพทและ รูปแบบฐานการเรียนรูใชกระบวนการ
กลุม 

      3.5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยสรุปของผูเรียน ที่ใชชุดฝกมี
คะแนนหลังเรียน สูงกวาคะแนนหลังเรียนของกลุมที่ใชการสอนแบบปกติ โดยมีทักษะการอานจับ
ใจความสําคัญเรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหานอยดังตอนี้ คือ 1 .ดานความรูพื้นฐานการอาน
จับใจความสําคัญ 2. ดานวิธีอานจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภทบทรอยกรอง 4. ดานวิธีการ
อานจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภทบทรอยกรอง   ทั้งนี้นาจะเปนผลมาจากประสิทธิภาพ
ของชุดฝกการสอนที่พัฒนาขึ้นตามเหตุผลเดียวที่ไดกลาวไปในตอนตนในดานประสิทธิภาพของ
ชุดฝกที่พัฒนาขึ้น 

   3.6 ผลการเปรียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจับใจความสําคัญหลังเรียนของผูเรียน
กลุมที่เรียนโดยใชชุดฝก  สูงกวา คะแนนหลังเรียนของผูเรียนกลุมที่ใชการสอนแบบปกติ เหตุผลที่
เปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากประสิทธิภาพของชุดฝกทั้ง 4 ชุดฝก ตามเหตุผลที่กลาวมาขางตน 

  
ขอเสนอแนะ 
         ก. ขอเสนอแนะทั่วไป 
         1.   ชุดฝก ทักษะการอาน จับใจความสําคัญภาษาไทย สําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เปน ชุดฝกทีพ่ัฒนา ดานทกัษะการอานจบัใจความสําคญั โดยมีแนวทางที่หลากหลาย  แปลกใหม  
และเปนที่สนใจของนักเรียน ครูผูสอนควรศึกษารายละเอียดของการใชชุดฝกอยางละเอียดเพื่อชวย
ใหการใชในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
         2.   การจัดการเรียนรู โดยใช ชุดฝกทักษะ การอานจับใจความสําคัญภาษาไทย ที่พัฒนาขึน้  
ครูผูสอนควรปูพื้นฐานความรูในการอาน  เพื่อผูเรียนจะไดนําทักษะในการอานเปนพื้นฐานในการ
ฝกทักษะการอานในขั้นอืน่ตอไป นอกจากนั้นแลว ครูผูสอนควรมีการเตรียมความพรอม ใหกบั
ผูเรียนเกีย่วกับรายละเอียดกิจกรรมที่ตองมีความตอเนื่อง  สอดคลองและสัมพันธกันในแตละชดุฝก  
         3.  การใชชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยนั้น   ครูผูสอนควรมีการตรวจสอบ 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนอยูเสมอ เพื่อเปนขอมูลในการจัดบรรยากาศการเรียนรู ความ
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รวมมือของสมาชิกในกลุม  การเสริมแรงทางบวกเมื่อผูเรียนทําผลงานเสร็จสิ้นลง  ทําใหผูเรียนเกดิ
ความมั่นใจในการฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญในขั้นอื่น ๆ ตอไป 

ข. ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ตอไป 
        1.   ในการศึกษาวิจยัครั้งตอไป  ควรนําชุดฝกทกัษะการอานจบัใจความสําคญัภาษาไทยนีไ้ป
ปรับใชกับวิชาอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน และอาศัยพื้นฐานความรูดานการอานจับใจความ
สําคัญเปนเครื่องมือในการเรยีนรู  
         2.   ควรไดมีการพัฒนาชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยไปทดลอง และปรับใช
กับนักเรยีนในระดับชั้นเรยีนอื่น ๆ ใหกวางขวางยิ่งขึ้นตอไป 
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