การสรางแบบฝกหัดทักษะการอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพุทธิวงศวิทยา
วัดพระแกว จังหวัดเชียงราย*
CONSTRUCTION OF READING PRINTED MATTER FOR MAIN IDEA
DRILL EXERCISES FOR MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS,
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บทคัดยอ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝ ก ทั ก ษะการอ า น
จับ ใจความโดยใชสื่อ สิ่ง พิมพ สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 2 โรงเรียนพุท ธวงศวิท ยา
วัด พระแก ว จั ง หวั ด เชีย งราย 2) เพื่อ ศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย นดา นทั ก ษะการอ า น
จับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพกอนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอ การเรียนรูดวยแบบฝก ทัก ษะการอานจับ ใจความโดยใชสื่อ สิ่งพิม พ สําหรับ นัก เรียน
ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปที่ 2 กลุม ตัว อยา งที่ใช ในการศึก ษา คือ นัก เรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปที่ 2/2
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทธิวงศวทิ ยา วัดพระแกว จังหวัดเชียงราย จํานวน
24 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แผนจัดการเรียนรู แบบฝกทักษะการอานจับใจความ
โดยใชสื่อสิ่งพิมพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 2 การวิเคราะหขอมูล ใชก ารหาประสิทธิภาพของแบบฝก ทักษะ
*
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ตามเกณฑ 80/80 และวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร สถิติที่ใช คือ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test dependent)
แบบฝกทัก ษะการอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 มีคาประสิทธิภาพเทากับ 88.77/88.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่กําหนด
ไว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง กวากอ นเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะ
การอานจับใจความ ในภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก
คําสําคัญ : นักเรียน, โรงเรียนพุทธิวงศ, สื่อสิ่งพิมพ

Abstract
The objectives of this article were 1) to validate the effectiveness of
reading printed matter for main idea drill exercises for MathayomSuksa 2
students, Puttiwong Wittaya School, Wat Phra Kaew, Chiang Rai Province, 2) to
examine the students’ achievement after learning with reading printed matter
for main idea drill exercises for MathayomSuksa 2 students and 3) to investigate
the students’ satisfaction towards learning with reading printed matter for main
idea drill exercises for MathayomSuksa 2 students. The samples studies were
24 students in MathayomSuksa 2 at Puttiwong Wittaya School, Wat Phra Kaew
during their first semester of the academic year 2018. Four instruments for
collecting data were employed; 7 lesson plans, 7 drill exercises on reading
printed matter for main idea drill exercises, the pretest and posttest and the
questionnaire. Data were analyzed by using mean, standard deviation and t-test
dependent.
The effectives value of reading printed matter for main idea drill
exercises for MathayomSuksa 2 students was at 88.77/88.75 which was higher
than the 80/80 of criteria set. The posttest’s average score of students’
achievement was higher than the pre-test with the statistical significance of
0.05. The students’ satisfaction towards learning with reading printed matter for
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main idea drill exercises for MathayomSuksa 2 students in overall was at the
highest level.
Keywords : Students, Puttiwong wittaya school, Printed matter

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การใชภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญทั้งทักษะการพูด การฟง
การอาน และการเขียน เพื่อใหสามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการอาน
และการเขียนคําภาษาไทย ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิตของคนไทยในยุคปจจุบนั
เพราะการอานและการเขียนเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร แสวงหาความรูทั้งในการเรียน
ระดับ พื้นฐานและในระดับ สูง การเรียนในระดับพื้นฐานจะเนนในดานการอานการเขียนได
ถูก ตอ งมีความแมนยําในหลัก เกณฑทางภาษา ประเทศไทยไดสง เสริม การอานใหเ ปนวาระ
แหงชาติและสรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางเปนรูปธรรม
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําโครงการหองสมุด 3 ดี ประกอบดวยหนังสือดี
บรรยากาศดี และบรรณารั ก ษ ดี โดยเริ่ ม ในโรงเรี ย น ทุ ก ระดั บ และสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา
(ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน, 2557, น. 16) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดกําหนดนโยบาย คือ “ป 2558 เปนปปลอดนักเรียนอานไมออกเขียนไมได ” โดยกําหนดให
สถานศึกษา ผูบริหาร และครูทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหาการอานเขียนของนักเรียน และ
มีวัตถุประสงคที่จ ะใหครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียนมี ความรูความเขาใจและ
สามารถเชื่ อ มโยงการจัด การเรีย นรู ใ ห นัก เรี ย นอ า นได อ า นรู เ รื่อ งและสื่ อ สารได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และนักเรียนอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลองและสื่อสารไดตามมาตรฐาน
การเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558, น. 8-9) รวมทั้งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จากสภาพการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน พบวา ผูเรียนจับใจความสําคัญของเรื่อง
ไมไดห รือ บางครั้ง ไมส ามารถแยกแยะขอ เท็จ จริง ออกจากขอ คิดเห็นได ผูเ รียนขาดทัก ษะ
ในการศึกษาคนควาในการอานเพิ่มเติม ไมสามารถประเมินคาจากสารที่อานไดวาสิ่งใดควรเชื่อ
สิ่งใดไมควรเชื่อ และขาดสมาธิหรือความตั้งใจในการอาน (โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2553, น. 33-34) นอกจากนี้ วิธีการสอนภาษาไทยในปจจุบันไม
เนนใหนักเรียนฝกฝน เขียนซ้ํา ๆ อานซ้ํา ๆ หรือจดจําสิ่งที่ไดเรียนมาแลว การเรียนอานเขียน
ภาษาไทย ซึ่ง เปนความรูดานทักษะที่ตอ งฝกฝนซ้ํา ๆ จึงไมไดผล เมื่อเด็กไทยอานภาษาไทย
ไมออก หรืออานออกแตไมเขาใจความหมาย การเรียนวิชาอื่น ๆ ซึ่งใชความเขาใจภาษาไทย
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จึงบกพรอ งไปดวย ไมวาจะเปนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือแมแตวิชาภาษาอัง กฤษ
ดังนั้นจึงตองมีการแกไขขอบกพรองดังกลาว (กาญจนา นาคสกุล, ม.ป.ป., น. 5)
การจั ด การเรี ยนการสอนอ า นจับ ใจความสํ า คั ญ ในรายวิ ช าภาษาไทย ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึก ษาปที่ 2 ของโรงเรียนพุทธิวงศวิทยา วัดพระแกว ตําบลเวียง อําเภอเมือ ง จัง หวัด
เชียงราย ไดจัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดระบุไววา เมื่อนักเรียน
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญ สรุปความ และอธิบาย
รายละเอียดจากเรื่องที่อาน สามารถเขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเขาใจในบทเรียนตาง ๆ
ที่อาน สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอโตแยง เกี่ยวกับ เรื่อ งที่อาน วิเคราะหและ
จํา แนกข อ เท็ จ จริ ง ข อ สนั บ สนุ น และข อ คิ ด เห็น จากบทความที่ อ า น และระบุ ข อ สั ง เกต
การชวนเชื่อ การโนม นาว หรือ ความสมเหตุส มผลของงานเขียนได (สํานัก งานคณะกรรม
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551, น. 13) แตผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) รายวิช าภาษาไทยระดั บ ชั้ น มัธ ยมศึก ษาป ที่ 3 ป ก ารศึ ก ษา 2558-2560 พบว า
มีค ะแนนเฉลี่ ย ร อ ยละ 36.39, 35.76 และ 44.90 ตามลํ า ดั บ (โรงเรี ย นพุ ท ธิ ว งศ วิ ท ยา
วัดพระแกว, 2560) จะเห็นไดวา คะแนนยังอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง ทั้งนี้ โรงเรียนไดกําหนด
เปาหมายเปนแนวปฏิบัติวาผลการทดสอบระดับชาติควรจะตองเพิ่ม ขึ้นทุกป เพื่อเปนปจจัย
สนับสนุนใหคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยซึ่งเปนผูรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหนวย
การเรียนรู เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนพุทธิวงศวิทยา วัดพระแกว จึงมีความตองการพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญ
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น โดยการสรางแบบฝกทักษะการอาน
จับใจความโดยใชสื่อสิ่ง พิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 2 โรงเรียนพุทธิวงศวิทยา
วัดพระแกว จัง หวัดเชี ยงราย เพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพการเรี ย นการสอนภาษาไทยในชั้น เรีย น
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อ สรางแบบฝก ทั ก ษะการอานจับ ใจความโดยใชสื่อ สิ่ง พิ ม พ สําหรับ นัก เรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด านทักษะการอานจับใจความโดยใชสื่อ
สิ่งพิมพกอ นและหลัง เรียนดวยแบบฝกทัก ษะการอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิม พ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพุทธิวงศวิทยา วัดพระแกว จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะการอาน
จับ ใจความโดยใชสื่อสิ่งพิม พ สําหรับ นัก เรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 2 โรงเรียนพุทธิวงศวิท ยา
วัดพระแกว จังหวัดเชียงราย

วิธีดําเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1.1 แผนจัดการเรียนรูก ารอานจับ ใจความโดยใชสื่อ สิ่ง พิม พ สําหรับ นัก เรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 7 แผน จํานวน 15 ชั่วโมง
1.2 แบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นจั บ ใจความโดยใช สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 7 เรื่อง ดังนี้
1.2.1 เรื่องที่ 1 เรื่องพื้นฐานการอานจับใจความสําคัญ
1.2.2 เรื่องที่ 2 เรื่องหลักและกลวิธีการอานจับใจความสําคัญ
1.2.3 เรื่องที่ 3 เรื่องการอานจับใจความสําคัญจากนิทาน
1.2.4 เรื่องที่ 4 เรื่องการอานจับใจความสําคัญจากบทความ
1.2.5 เรื่องที่ 5 เรื่องการอานจับใจความสําคัญจากเรื่องสั้น
1.2.6 เรื่องที่ 6 เรื่องการอานจับใจความสําคัญจากขาว
1.2.7 เรื่องที่ 7 เรื่องการอานจับใจความสําคัญจากสารคดี
1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอานจับใจความโดยใชสื่อ
สิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 40 ขอ มี 4 ตัวเลือก
1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะ
การอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 20 ขอ
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดดําเนินการดังนี้
แบบฝกทัก ษะการอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
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1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
1.1 ขั้นวิเคราะห
1.2 ขั้นออกแบบ
1.3 ขั้นพัฒนา
1.4 ขั้นนําไปใชและประเมินผล
นําแผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไปใชควบคูกับแบบฝกทักษะการอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยนําไปใชทดลองกับนักเรียนกลุมหนึ่งตอหนึ่ง (1 : 1) กลุมเล็ก
(1 : 10) และกลุมใหญ (1 : 100) คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 โรงเรียนพุทธิวงศวิทยา
วัดพระแกว จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 คน โดยนําไปทดลอง
ควบคูกับการทดลองแบบฝกทักษะ
2. การสรางแบบฝกทักษะการอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2.1 ขั้นวิเคราะห
2.2 ขั้นออกแบบ
2.3 ขั้นพัฒนา
2.4 ขั้นนําไปใชและประเมินผล
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอานจับ ใจความโดยใชสื่อ
สิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
3.1 ขั้นวิเคราะห
3.2 ขั้นออกแบบ
3.3 ขั้นพัฒนา
3.4 ขั้นนําไปใชและประเมินผล
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะ
การอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพุทธิวงศ
วิทยา วัดพระแกว จังหวัดเชียงราย
4.1 ขั้นวิเคราะห
4.2 ขั้นออกแบบ
4.3 ขั้นพัฒนา
4.4 ขั้นนําไปใชและประเมินผล
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2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวมรวบขอมูล ไดดําเนินการดังนี้
2.1 ชี้แจงกับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึก ษา 2561
โรงเรี ยนพุท ธิวงศ วิท ยา วัดพระแก ว จัง หวัดเชียงราย จํ านวน 24 คน เพื่อ ให เ ขาใจถึง วิ ธี
การเรี ย นด ว ยแบบฝ ก ทั ก ษะการอ า นจั บ ใจความโดยใช สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชควบคูไปกับแผนการจัดการเรียนรูในชั่วโมง
2.2 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 40 ขอตรวจและบันทึกผลคะแนน
2.3 ทําใบกิจกรรมและแบบฝกหัดในแบบฝกทักษะการอานจับใจความโดยใชสื่อ
สิ่งพิม พ สําหรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 2 จํานวน 7 เลม โดยดําเนินการตามคําแนะนํา
การใชที่กําหนดไวตามขั้นตอนจนจบ ตรวจและบันทึกผลคะแนนเพื่อใชเปนคะแนน E1
2.4 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 40 ขอ ซึ่งเปนชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน ตรวจและบันทึกผลคะแนนเพื่อใชเปน
คะแนน E2
2.5 ประเมิ นความพึง พอใจของนัก เรี ยนที่ มีต อ การเรีย นรู ดว ยแบบฝ ก ทั ก ษะ
การอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพุทธิวงศ
วิทยา วัดพระแกว จังหวัดเชียงราย จํานวน 20 ขอ โดยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยการหา
คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล
3. การจัดทํากับขอมูลและวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังนี้
3.1 วิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานจับใจความโดยใชสื่อ
สิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ไดจาก
การทําใบกิจกรรมและแบบฝกหัดในแบบฝกทักษะแตละเลมระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทุกเลมรวมกัน ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ไดจาก
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 80
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3.2 วิเ คราะหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน เรื่อ ง การอาน
จับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 40 ขอ กอนเรียน
และหลังเรียน โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป
3.3 เปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง เรียนดวยแบบฝก
ทัก ษะการอานจับ ใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับ นัก เรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 2 สถิติที่ใช
คือ รอยละ คาเฉลี่ย และ t-test
3.4 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะการ
อานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพุทธิวงศวิทยา
วัดพระแกว จังหวัดเชียงราย โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 มีคาประสิทธิภาพเทากับ 88.77/88.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่กําหนด
ไว
2. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความโดยใช
สื่อสิ่งพิม พ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยแบบฝกทั กษะการอานจับใจความ
โดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจ
มาก

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. แบบฝกทักษะการอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 มีคาประสิทธิภาพเทากับ 88.77/88.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่กําหนด
ไว เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อ าจเปนเพราะการสรางแบบฝก เสริมทัก ษะ ผูวิจัยได
ดําเนินตามขั้นตอนการสรางสื่อการสอน ไดแก การวิเคราะหผูเรียน เชน ความรูความเขาใจ
ความสนใจ เพศ วัย และการนําความรูไปใชประโยชน การกําหนดวัตถุประสงคและพฤติกรรม
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การเรียนรู การวิเคราะหและกําหนดเนื้อหา กําหนดสื่อการเรียนรู การวางแผนและการเตรียม
สรางแบบฝกเสริมทักษะ และนําไปทดสอบประสิทธิภาพแบบฝกทักษะ โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และนําแบบฝกทักษะไปทดลอง
ใชเบื้องตนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 3 ครั้ง ไดแก การทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง
พบวา มีคาประสิทธิภาพเทากับ 74.35/68.33 การทดลองแบบกลุมเล็กพบวาคาประสิทธิภาพ
เทากับ 76.49/75.83 และการทดลองแบบกลุมใหญ คาประสิทธิภาพเทากับ 84.01/82.29
ซึ่งผานเกณฑประสิทธิภาพที่กําหนดไว จากนั้นไดนํามาปรับปรุงแกไขแบบฝกทักษะใหมีความ
ถูก ตอ ง ชัดเจน และสมบูร ณ เพื่อ ใหแบบฝก ทัก ษะมีคุณภาพสูง ขึ้ นกอ นนํา ไปใชจ ริง และ
เมื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง ผลปรากฏวาแบบฝกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
ประสิทธิภาพที่กําหนดไว คือ 80/80 ผลการศึก ษานี้ส อดคลอ งกับ ผลการศึกษาของณัฐ ชา
อักษรเดช (2554, น. 53) ที่พบวา แบบฝกการอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ 2 ที่ ส ร า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ ม าตรฐาน 80/80 ที่ ตั้ ง ไว โดยเฉลี่ ย เท า กั บ
85.71/91.43 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความโดยใช
สื่อสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูวิจัยไดออกแบบและสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอานจับใจความ
โดยสื่อ สิ่ง พิ ม พ สําหรับ นัก เรียนชั้ นมัธยมศึก ษาปที่ 2 โดยการวิเ คราะหห ลัก สู ตร กําหนด
จุดประสงคการเรียนรู กําหนดชนิดของขอสอบเปนชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก เขียนขอสอบและ
เรียงลําดับความยากงายของขอคําถาม (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2551, น. 68-70) และ
มีการตรวจทานและประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมใหญ
คือ นัก เรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนพุท ธิวงศวิท ยา วัดพระแกว จัง หวัดเชียงราย
ปการศึกษา 2561 พบวา ขอคําถามในแบบทดสอบมีความยากงายพอเหมาะ เปนขอสอบที่มี
คุณภาพ สามารถนํา ไปใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานจับใจความโดยใชสื่อ
สิ่งพิมพ โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับในระดับสูง สามารถนําไปใชได จากนั้นจึงไดปรับปรุงแกไข
ใหมีคุ ณภาพมากยิ่ง ขึ้น กอ นนําไปใชกับ กลุม ตัวอย างจริง และในการจัดการเรี ยนรู ผูวิจั ย
ได จัด การเรีย นตามแผนการเรีย นรู ทั้ง 7 แผน ซึ่ง ผา นการประเมิ นความเหมาะสมจาก
ผูเ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน และไดจัดการเรียนรูและพัฒ นาผูเ รียนตามตัวชี้วัด จุดประสงค
การเรียน สาระการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียน ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู
3 ขั้นตอน คือ ขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป (ศันสนีย สังสรรคอนันต และ ชลาภรณ สุวรรณสัมฤทธิ์,
2560, น. 16, 18-19)
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความ
โดยใชสื่อสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจ
มาก เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะแบบฝกทักษะการอานจับใจความ
โดยใชสื่อสิ่ง พิมพ สําหรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดถูก ออกแบบกิจ กรรมและการฝก
ปฏิบัติใหมีความหลากหลาย นาสนใจ เพื่อ ใหนัก เรียนไดป ฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
รวมกันสนทนาซักถาม วิเคราะห และสรุปองคความรูและขอคิดสําคัญใบความรูและแบบฝกหัด
ที่ทํารวมกัน นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักเรียนไดฝก ปฏิบตั ิ ทบทวน ศึกษาไดดวยตนเองนอกเวลา
ทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะการอานจับใจความโดยใชสื่อสิ่งพิมพมากขึ้น
(สุคนธ สินธพานนท , 2553, น. 89; ชัยวัฒน สุท ธิรัตน, 2558, น. 468 อางอิงจาก สุจริต
เพียรชอบ และสายใจ อินทรัม พรรย , 2522, น. 52-62) ผลการศึก ษานี้ส อดคลอ งกับ ผล
การศึกษาของรัง ษิมา สุริยารังสรรค (2555, น. 79) ที่พบวา ผลการศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการอานจับ ใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชขอมูลทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมากที่สุด

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความโดยใชสื่อ
สิ่งพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น และเปนการสงเสริมการอาน ดังนั้นโรงเรียน ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของควรสนับสนุน
ใหครูสรางสื่อการสอนและนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการอาน
จับใจความสําคัญ รักการอาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
1.2 การจัดการเรียนการสอนดวยแบบฝกทัก ษะการอานจับ ใจความโดยใชสื่อ
สิ่ ง พิ ม พ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 ครู ผู ส อนควรมี บ ทบาทเป น ทั้ ง ครู ผู ส อน
ผูฝก ผูสรางแรงจูงใจ รวมทั้งเปนผูประเมิน และควรจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหนักเรียน
รักการอาน และมีความสนุกกับการอานมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาความคิดรวบยอดและ
เกิดการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2564)
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ครูควรพัฒนารูป แบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนที่ห ลากหลาย
เราความสนใจ เพื่อ สง เสริม การอานจับ ใจความสําคัญและพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน
ภาษาไทยและทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
2.2 ครูควรพัฒนาสื่อการสอนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญ
และทักษะ การเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
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