
 

 

บทความวิจัย 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  
เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

 
พระมหาแมนมิตร  อาจหาญ1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจ 
ความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสระเกศ 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน คือ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 30 คน 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ใช้เวลา 10 คาบเรียน เครื่องมือท่ี
ใช้มี 3 ชนิด ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ เพื่อพัฒนาการ
อ่านจับใจความจ านวน 5 แผน แผนละ 2 คาบ (2) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อ
พัฒนาการอ่านจับใจความ จ านวน 5 บท ซึ่งแต่ละบทมีเนื้อหาแตกต่างกันไป (3) แบบวัด
ความสามารถทางการเรียนเร่ืองการอ่านจับใจความชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก ่ค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า t- test (dependent sample) 
 ผลการวิจัยพบว่า  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/ 80  ท่ีตั้งไว้  โดยเฉลี่ยเท่ากับ  82.80/ 84.00  ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน และความสามารถ
ในการอ่านจับใจความหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มีระดับคะแนนสูงกว่าก่อน
การได้รับการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัญหาการอ่านจับใจความท่ีพบในตัวผู้เรียนในหลายระดับชั้น คือการอ่านแล้วจับ

ใจความไม่ได้ ขาดสมาธิในการอ่าน ไม่สามารถแยก ประเด็นหลักประเด็นรอง จากกันได้ 
ซึ่งอาจเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนเช่น วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการพัฒนาการอ่านไม่
เพียงพอ  จากสภาพปัญหาดังกล่าว อีกท้ังนักเรียนยังขาดทักษะในการอ่าน โดยเฉพาะการ
อ่านเพ่ือสรุปใจความส าคัญ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญของการอ่าน  จึงคิดริเริ่มนวัตกรรมมา
ช่วยในการพัฒนาผู้เรียนของตนเองให้มีทักษะการอ่านท่ีดีขึ้น 
  แบบฝึกทักษะทางภาษาเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนา
ความสามารถในการเรียนของนักเรียนได้ ดังท่ี กฤติยา เรวัต (2538:44) กล่าวว่า แบบฝึก
หมายถึง สื่อการสอนท่ีสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝน 
จนมีประสบการณ ์แบบฝึกทักษะจะมีการฝึกหัดให้นักเรียนท ากิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้
ท่ีได้เรียนในแบบฝึก และเพื่อให้ครูกับนักเรียนได้ทราบข้อบกพร่องในการเรียนการสอนจะ
ได้แกไ้ขให้การเรียนการสอนพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม   
  ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาความส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ความส าคัญของการอ่านจับใจความ 
สภาพปัญหาของการเรียนรู้  การใช้แบบฝึกทักษะ และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องแล้ว  จึงได้
ด าเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใน
การพัฒนาการเรียนรู้ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสร้าง และพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใชแ้บบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
สมมตุิฐานการวิจัย 
 1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
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 2. ความสามรถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 4 ห้อง จ านวน 94  คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสระเกศ เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมเขต 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการ 
ศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน คือ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 30 คน โดย
ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  
 3. ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย 
  3.1 ตัวแปรต้น ( Independent Variables ) ได้แก่ การจัดการเรียนรูโ้ดย
ใชแ้บบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
  3.2 ตัวแปรตาม ( Dependent Variables) ได้แก่ ความสามารถในการ
อ่านจับใจความ 
 4.ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย ใช้เวลาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 
10 คาบ 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ไดแ้บบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ท่ีมีประสิทธิภาพไว้ใชใ้นการเรียนส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน ซึ่งสามารถน าไป 
ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาแบบฝึกทักษะในสาขาวิชาอื่นต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ   
ผูว้ิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ศึกษาต าราและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก จิตวิทยาท่ี
เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก 
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  2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ 
  3. ก าหนดเนื้อหาท่ีจะสร้างแบบฝึกทักษะ 

4.  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   5. ออกแบบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ให้มีเนื้อหาตามจุดประสงค์
ท่ีตั้งไว ้
   6. สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความตามเนื้อหาและจุดประสงค์ท่ีตั้ง
ไว้  
   7. น าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่าน เพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ (ค่า IOC ) 
   8. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะ โดยใช้มาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)  
   9. น าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความไปหาค่าความเท่ียง ดังนี้ 
    9.1  รายบุคคล ทดลองใช้นักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน3 คน 
ท่ีมีระดับผลการเรียนแตกต่างกัน คือเก่ง ปานกลาง อ่อน ระดับละ 1 คน เพื่อน าข้อมูลมา
พิจารณาความสมบูรณ์ของเนื้อหาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ   ผู้วิจัยบันทึกข้อ 
บกพร่องท่ีจะต้องแก้ไขแลว้น าไปปรับปรุง 
    9.2  กลุ่มย่อย ทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 
คน ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนแตกต่างกันคือ เก่ง ปานกลาง อ่อน ระดับละ 3 
คน เพื่อน าข้อมูลมาพิจารณาความสมบูรณ์ของเนื้อหาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
ผู้วิจัยบันทึกข้อบกพร่องท่ีจะต้องแกไ้ขแล้วน าไปปรับปรุง 
    9.3  กลุ่มใหญ่ ทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนแตกต่างกันคือ เก่ง ปากลาง อ่อน ระดับละ 
10 คน เพื่อน าข้อมูลมาพิจารณาความสมบูรณ์ของเนื้อหาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจ 
ความ ผู้วิจัยบันทึกข้อบกพร่องท่ีจะต้องแก้ไขแล้วน าไปปรับปรุง และหาค่าประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนหากได้ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียน (E1/E2) เท่ากับ 80/80 แล้วจึง
น าชดุแบบฝึกไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
    



5 

 

การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

     1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  รวมท้ังศึกษาเอกสาร ต าราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ 
และท าตารางวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ 
   2. น าข้อมูลสาระส าคัญท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทาง 
ด้านทฤษฎีและแนวคดิ มาเป็นแนวทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับ
ใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความ จ านวน 5 แผน 
    4. น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นพร้อมด้วยตารางวิเคราะห์เนื้อหา
และจุดประสงค์การเรียนรู้ เสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา ด้านวิธีการสอน และด้านการ
วัดและประเมินผล 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงตามจุดประสงค์
และเนื้อหา จากนั้นน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคล้อง ( IOC )  

5. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   6. น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความ ไปทดสองกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง 
 

การสร้างแบบวัดความสามารถการอ่านจับใจความ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

   1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดความสามารถการอ่านจับใจความ จากเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยต่าง ๆ 

2. ก าหนดเนื้อหาสาระและรูปแบบของแบบวัด 
3. ก าหนดจุดมุ่งหมายของแบบวัดให้อยู่ในรูปจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. จัดท าตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 
5. สร้างข้อค าถามตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  

   6. น าแบบวัดความสามรถการอ่านจับใจความ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา ด้านวิธีการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง
และความสอดคล้องของแบบวัด น าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)  
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   7. น าข้อค าถามท่ีผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้วมาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าแบบวัด ไป
ทดลองใช้ (try-out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสระเกศ จ านวน 30 คน 
เพื่อหาข้อบกพร่องและความเหมาะสมของเวลา   
   8. น าแบบวัดความสามารถการอ่านจับใจความท่ีได้แก้ไขสมบูรณ์แล้วไปใช้
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของการใช้แบบฝึกทักษะ มีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ ดังผล

ปรากฏตามตาราง 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความวิชา

ภาษาไทย  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ประสิทธิภาพด้าน จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ 

นักเรียนท่ีท าแบบฝึกหัด 
ในแบบฝึกทักษะได้ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
(กระบวนการ) 

30 50 1,242 82.80 

นักเรียนท่ีท าแบบวัด
ความสามารถทางการ
เรียน 
ได้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ผลลัพธ์) 

30 30 756 84.00 

จากตารางท่ี 1 พบว่าผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
วิชาภาษาไทย  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการได้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  คิดเป็นร้อยละ  82.80   และ
ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ได้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คิดเป็นร้อยละ 84.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ 
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ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรกของแบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

แบบฝึกที ่
จ านวน 
นักเรียน 

รวม 
คะแนนเต็ม 

คะแนน
สอบได ้

จ านวนนักเรียนที่
ท าแบบฝึกแล้ว 

ผ่านเกณฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ 

1. แบบฝึกการอ่านจับ
ใจความจากข้อความ  

30 300 250 82.00 

2. แบบฝึกการอ่านจับ
ใจความจากเกร็ดความรู้ 

30 300 254 81.17 

3. แบบฝึกการอ่านจับ
ใจความจากเรื่องสั้น 

30 300 245 84.67 

4. แบบฝึกการอ่านจับ
ใจความจากนิทาน 

30 300 245 82.33 

5. แบบฝึกการอ่านจับ
ใจความจากข่าว 

30 300 246 82.67 

คะแนนรวม   1,242 82.80 
จากตารางท่ี 2 พบว่า มีจ านวนนักเรียนท าแบบฝึกทักษะในแต่ละแบบฝึกผ่าน

เกณฑ์ดังนี้ 
แบบฝึกทักษะท่ี 1 การอ่านจับใจความข้อความ มีผู้ท าแบบฝึกทักษะผ่านเกณฑ์คิด

เป็นร้อยละ 82.00 
แบบฝึกทักษะท่ี 2 การอ่านจับใจความเกร็ดความรู้ มีผู้ท าแบบฝึกทักษะผ่านเกณฑ์

คิดเป็นร้อยละ 81.17 
แบบฝึกทักษะท่ี 3 การอ่านจับใจความเรื่องสั้น มีผู้ท าแบบฝึกทักษะผ่านเกณฑ์คิด

เป็นร้อยละ 84.67 
แบบฝึกทักษะท่ี 4 การอ่านจับใจความนิทาน มีผู้ท าแบบฝึกทักษะผ่านเกณฑ์คิด

เป็นร้อยละ 82.33 
แบบฝึกทักษะท่ี 5 การอ่านจับใจความข่าว มีผู้ท าแบบฝึกทักษะผ่านเกณฑ์คิดเป็น

ร้อยละ 82.67 
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เมื่อน าร้อยละของนักเรียนในแต่ละแบบฝึกมาหาค่าเฉลี่ยร้อยละ พบว่า จ านวน
นักเรียนท่ีท าแบบทดสอบท้ายแบบฝึกท้ัง 5 แบบฝึกผ่านโดยเฉลี่ยรวมร้อยละ  82.80 
แสดงว่า  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80 ตัวแรก 

ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลัง ของแบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

แบบวัด 
จ านวน 
นักเรียน 

รวม 
คะแนนเต็ม 

คะแนน 
สอบได ้

ร้อยละ 

แบบวัดความสามารถ 
ทางการเรียน 

30 300 756 84.00 

จากตารางท่ี 3 พบว่า มีนักเรียนท าแบบวัดความสามารถทางการเรียนผ่านเกณฑ์
คิดเป็นร้อยละ 84.00 แสดงว่าแบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนา 
ทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลัง 

  ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏผลดังตาราง 

  ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความวิชา
ภาษาไทย  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1โดย
ใช้ t-test (Dependent simple) 
ผลการทดสอบ N   S.D. t-test 

ก่อนเรียน 30 21.20 3.20 
-6.29* 

หลังเรียน 30 25.20 1.44 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  จากตารางท่ี 4 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความวิชา
ภาษาไทย  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นประกอบด้วยแบบฝึกย่อย 5  ชุด  
และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80  ท่ีตั้งไว้  โดยเฉลี่ยเท่ากับ  82.80/ 84.00  
ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน  

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ  ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มี
ระดับคะแนนสูงกว่าก่อนการได้รับการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

  
อภิปรายผลการวิจัย 

1.  จากการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ 82.80/ 
84.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้   

  1.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบฝึกดังกล่าวอย่างเป็นระบบตามหลัก 
เกณฑ์การสร้าง มีการวิเคราะห์และก าหนดจุดประสงค์ของการเรียน  คัดเลือกเนื้อหาท่ี
สอดคล้องกับจุดประสงค์   เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึก  เมื่อสร้างเสร็จได้
เสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหากับจุดประสงค์  
แล้วน ามาปรับแก้  ต่อจากนั้น น าแบบฝึกท่ีปรับแก้เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์  และปรับแก้ตามค าแนะน าแล้วน าไปทดลองใช้
กับนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของภาษาและเวลา  
แล้วน าข้อพกพร่องท่ีพบไปปรับแก้จนได้แบบฝึกที่มีคุณภาพ  สามารถ น าไปทดลองใช้กับ
นักเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 

    1.2  ลักษณะของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ที่สร้างขึ้นมามี
จุดเน้นท่ีต้องการฝึกทักษะการอ่านในลักษณะต่าง ๆ กันโดยแยกเป็น  5  แบบฝึกดังนี้     
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     1.2.1 แบบฝึกท่ี 1  แบบฝึกการอ่านจับใจความจากข้อความ เป็น
แบบฝึกท่ีมุ่งให้ นักเรียนได้อ่านอย่างเข้าใจ การจัดกิจกรรมจะเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก
โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนอ่านเพ่ือท าความเข้าใจข้อความโดยการหาประโยคใจความ ตั้ง
ค าถาม ตั้งชื่อเรื่อง ล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง และตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่านได้ ท าให้ 
นักเรียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือร้นท่ีจะอ่านข้อความในแบบฝึกแล้วท ากิจกรรม
ต่างๆ อย่างสนุกสนาน  จึงส่งผลให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายแบบฝึกผ่านเกณฑ์คิดเป็น
ร้อยละ  82.00 

   1.2.2 แบบฝึกท่ี 2 แบบฝึกการอ่านจับใจความจาก เกร็ดความรู้ 
เป็นแบบฝึกท่ีมุ่งให้ นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ท่ีมี
เนื้อหาน่าสนใจ สนุกสนาน เป็นเรื่องท่ีอยู่ใกล้ตัวนักเรียน บทเรียนเรียงล าดับจากง่ายไปหา
ยากและมีกิจกรรมท่ีท้าทายให้นักเรียนได้ทดลองความสามารถในการตอบค าถามจากการ
อ่านเกร็ดความรู้นั้นๆ ท่ีหลากหลาย ท าให้นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการอ่านจับ
ใจความได้เร็วขึ้น  จึงส่งผลให้นักเรียนท าแบบวัดท้ายแบบฝึกผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  
81.17  
   1.2.3 แบบฝึกท่ี 3  แบบฝึกการอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น เป็น
แบบฝึกท่ีมุ่งให้ นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากเรื่องราวสั้น ๆ ท่ีเป็นเร่ืองใกล้
ตัวของนักเรียน  ซึ่งนักเรียนอาจได้ยินเรื่องราวดังกล่าวในบทเรียนหรือจากคุณครู พ่อแม่ 
ผู้ปกครองเล่าให้ฟังมาบ้างแล้ว และเรื่องสั้นนั้นเน้นความน่าสนใจ และสนุกสนาน  มีภาพ 
ประกอบท่ีเหมาะสมสวยงาม  อีกท้ังมีกิจกรรมท่ีท้าทายให้นักเรียนได้ฝึกใช้ความคิดจาก
การอ่าน  ท าให้นักเรียนสามารถอ่านจับใจความ ส าคัญของเรื่องสั้นต่างๆ ได้ดีขึ้น  จึงส่งผล
ให้นักเรียนท าแบบวัดท้ายแบบฝึกผ่านเกณฑ์คิด เป็นร้อยละ  84.67 
   1.2.4 แบบฝึกท่ี 4 แบบฝึกการอ่านจับใจความจากนิทาน  เป็น
แบบฝึกท่ีมุ่งให้ นักเรียนได้อ่านอย่างสนุกสนานไปกับนิทานท่ีมีตัวละครท่ีเป็นสัตว์ คน และ
สิ่งต่างๆ เนื้อเรื่องเป็นนิทานท่ีนักเรียนเคยอ่านมาบ้างหรือเคยมีผู้เล่าให้ฟังการจัดกิจกรรม
จะเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียน อ่านค าและบอกความหมาย
ของค าหรือข้อความจากนิทานท่ีอ่านได้  ล าดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์หรือการ
กระท าจากนิทานท่ีอ่านได้ สรุปสาระส าคัญจากนิทาน ท่ีอ่านได้ ตอบค าถามเชิงเหตุผลจาก
นิทานท่ีอ่านได้และสรุปข้อคิดจากนิทานท่ีอ่านได้ ท าใหน้ักเรียนเกิดความสนใจ มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะอ่านบทอ่านจากนิทานในแบบฝึกแล้วท ากิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน 
จึงส่งผลให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายแบบฝึกผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 82.33 
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   1.2.5  แบบฝึกท่ี 5 แบบฝึกการอ่านจับใจความจากข่าว  เป็นแบบ
ฝึกท่ีมุ่งให้ นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากข่าวต่างๆ ท่ีมีเนื้อหาน่าสนใจ เป็น
เรื่องท่ีนกัเรียนเคยได้ยินหรือได้ฟังบ่อยๆ  จากการรับชมข่าวในโทรทัศน์หรือ ตามหนังสือ 
พิมพ์ต่างๆ อีกท้ังมีกิจกรรมท่ีท้าทายให้นักเรียนได้ทดลองความสามารถในการตอบค าถาม
จากการอ่านข่าวนั้นๆ ท าให้นักเรียนทราบรายละเอียดและจับใจความส าคัญได้เร็วขึ้น จึง
ส่งผลให้นักเรียนท าแบบวัดท้ายแบบฝึกผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  82.67 
 สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ  
82.80/ 84.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด อาจเนื่องมาจากแบบฝึกมีกระบวนการ
สร้างท่ีดี  ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่า มีความสอดคล้องเหมาะสม
กับผู้เรียน  มีการล าดับเนื้อหาจากเรื่อง ท่ีง่ายใกล้ตัว ไปหาเรื่องท่ียากไกลตัว  และมีภาพ
ตัวอย่างท่ีมีสีสดใส สวยงาม สะดุดตา น่าสนใจ ท้าทายให้เด็กอยากเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับ
นิภา แก้วประทีป (2546, หน้า 16) มีความเห็นว่า แบบฝึกทักษะมีความจ าเป็นและความ 
ส าคัญต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งครูจะต้องให้ นักเรียนได้มีการฝึกหลังจากที่ 
นักเรียนได้เรียนเนื้อหาในแบบเรียนไปแล้ว เพื่อให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น ท้ังนี้แบบฝึกท่ี
ครูใช้ควรเป็นแบบฝึกท่ีครูสร้างขึ้นเองเพราะครูเป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิด กับนักเรียนย่อมจะรับรู้
ปัญหาในการเรียนของนักเรียนซึ่งเราถือว่าแบบฝึกนั้นเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
อย่างหนึ่งท่ีครูสามารถจะผลิตขึ้นมาใช้ได้เอง เพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ พิทักษ์  เมฆอรุณ (2543) ท่ีได้สร้างชุดฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาไทยเพื่อการเข้าใจความ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 6 พบว่า การสอน
นักเรียนโดยใช้ชุดฝึกการอ่านภาษาไทยเพื่อการเข้าใจความจะท าให้นักเรียนเกิดความ
ช านาญ  ในการอ่านและเข้าใจเรื่องท่ีอ่านได้ดี นงเยาว์  ทองก าเนิด (2558) ท าการวิจัย
เรื่อง การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปีท่ี 3 ผลการ วิจัยพบว่า มีประสิทธิภาพ 82.42/ 83.19  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

2. การเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนพบว่า ความสามารถในการอ่านจับ
ใจความหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มีระดับคะแนนสูงกว่าก่อนการได้รับการ
เรียน เนื่องจากเหตุผล ดังต่อไปนี้    

 2.1  รูปแบบของการจัดกิจกรรมในแบบฝึกท้ัง 5 แบบฝึก  มีล าดับขั้นตอน
ท่ีกระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดและท าความเข้าใจในเรื่องท่ีเรียนด้วยตนเอง 
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของจุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มส าราญ (2547, หน้า 42-
43) ท่ีได้กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญ ท่ีจะท าให้ผู้อ่านสามารถจับใจความได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคือ ประสบการณ์ของผู้อ่าน นอกจากนั้นบทอ่านท่ีเลือกน ามาให้นักเรียนได้
ศึกษาเป็นเรื่องท่ีมีการเรียบเรียงภาษาท่ีเข้าใจง่าย   และมีองค์ประกอบเรื่องท่ีน่าสนใจ
นักเรียนจึงสามารถท าคะแนนแบบทดสอบได้ดีขึ้นตามล าดับ สอดคล้องกับนลินี บ าเรอราช 
( 2545, หน้า 116) ท่ีกล่าวว่าเด็กวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นสนใจ ในชีวิตจริงมากขึ้น  
เด็กจึงชอบหนังสอืนิทาน นิยาย สารคดี บทความส้ันๆ ท่ีให้ความรู้ สอดคล้อง กับฉวีวรรณ  
โยคิน  (2550, หน้า 67)  ท่ีท าการวิจัยเรื่องผลการสอนอ่านเป็นค าท่ีมีต่อความสามารถ ใน
การอ่านของนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า  นักเรียนท่ีมี 
ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านท่ีได้รับการสอนอ่านเป็นค า มีความสามารถด้านการอ่าน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนท่ีระดับนัยส าคัญ .05     

  2.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  
ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  มีการจัด
กิจกรรมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ  มีความกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะการอ่านจับใจความได้อย่างมีประสิทธภิาพ  สอดคล้องกับสุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์  
(2545, หน้า 97)  ที่กล่าวว่าหลักส าคัญในการอ่านจับใจความคือต้องได้อ่านในสิ่งท่ีตนชอบ
ย่อมเกิดความพึงพอใจ จะช่วยให้การจัด กิจกรรมการเรียนประสบผลส าเร็จแล้วจะ
สามารถพัฒนาการอ่านไปโดยไม่หยุดชะงัก   

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวสรุปได้ว่า ความสามารถทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสระเกศ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  มีระดับคะแนนสูงกว่าก่อนการได้รับการเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. ครูผู้สอนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมโดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แบบฝึก 
อย่างชัดเจน  เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเป็นไปตามล าดับขั้นตอนและบรรลุ
จุดประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้   
  2. ในขณะท่ีนักเรียนฝึกอ่านจับใจความ  ครูผู้สอนควรสังเกตนักเรียนว่าอ่านได้
คล่อง  อ่านถูกต้องหรือไม่  เพราะนักเรียนบางคนอาจมีปัญหาในการอ่าน  หรือมีค าบางค า
ท่ียากเกินในระดับชั้นครูควรชี้แนะและให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ตลอดจนให้ค าปรึกษา
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และก าลังใจตลอดระยะเวลาในการเรียน  แต่ถ้านักเรียนท่ีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ควร
ปล่อยให้เด็กฝกึด้วยตนเอง เพื่อปลูกฝังให้จักการเรียนรู้   
   3.  ควรมีการบันทึกข้อบกพร่องของแบบฝึก  พฤติกรรมของนักเรียนทุกคนโดย
การสังเกต จากการทดลองกับนักเรียนไว้ด้วย  เพื่อน ามาปรับปรุงในการใช้ครั้งต่อไป      
  4.  ครูผู้สอนควรหาบทอ่านประเภทต่าง ๆ มาให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการอ่าน 
จับใจความเพิ่มเติม อย่างหลากหลาย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
  1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาไทยกับ
การสอนด้วยวิธีอื่น ๆ    
  2.  ผู้ท่ีจะท าการวิจัยในครั้งต่อไปอาจน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อต่อ
ยอดการศึกษาได้ 
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