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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

                ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัไดศกึษาแนวคดิ  หลักการ  ทฤษฎี  และงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
เพื่อเปนแนวทางไปสูการวิจยั  ดังนี ้
  2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 
   2.1.1  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
   2.1.2  หลักการขั้นพื้นฐานในการอานจับใจความ 
   2.1.3  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความ  
   2.1.4  ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความ 
   2.1.5  วิธีการสอนอานเพื่อสงเสริมทักษะการอานจับใจความ 
         2.1.6  เอกสารที่เกี่ยวของกับแบบฝก 
 2.2  งานวิจยัในประเทศ 
 2.3  งานวิจยัตางประเทศ  
 

2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 
 
   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กําหนดให
วิชาภาษาไทยเปนสาระการเรียนรูหนึ่งในแปดกลุมสาระการเรียนรู  เพราะภาษาไทยมีความสําคัญ
ทั้งในฐานะที่เปนเอกลักษณของชาติ  เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารและเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติไทย  ซ่ึงในคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดกลาวถึงหลักสูตรไวดังนี้           
  2.1.1  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1)  วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

                  การเรียนรูภาษาไทยเพื่อใหเกิดทักษะอยางถูกตอง  เหมาะสมในการสื่อสารเปน
เครื่องมือในการเรียนรู  แสวงหาความรูและประสบการณ  เรียนรูในฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษา  
ใหเกิดความชื่นชม  ซาบซึ้ง  และภูมิใจในภาษาไทย  โดยเฉพาะคุณคาของวรรณคดี  และภูมิปญญา
ทางภาษาของบรรพบุรุษที่ไดสรางสรรคไว  อันเปนสวนเสริมสรางความงดงามในชีวิตเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรู  แสวงหาความรูและประสบการณ  เรียนรูในฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษา  ใหเกิด
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ความชื่นชม  ซาบซึ้ง  และภูมิใจในภาษาไทย  โดยเฉพาะคุณคาของวรรณคดี  และภูมิปญญาทางภาษา
ของบรรพบุรุษที่ไดสรางสรรคไว  อันเปนสวนเสริมสรางความงดงามในชีวิต 
                การเรียนรูภาษาไทยจึงตองสงเสริมใหผูเรียนไดคิดสรางสรรค  คิดวิพากษวิจารณ   
คิดตัดสินใจแกปญหา  และวินิจฉัยอยางมีเหตุผล  ใชภาษาในทางสรางสรรค อยางสละสลวยงดงาม  
เปนการสรางเสริมบุคลิกภาพของผูใชภาษาใหเกิดความนาเชื่อถือ 
                ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร  ผูเรียนตองมีทักษะการอาน  การฟง  การพูดและการเขียน  สามารถรับรูขอมูลขาวสารได
อยางพินิจพิเคราะหสามารถเลือกใชคํา  เรียบเรียงความคิด  ความรู  และใชภาษาไดถูกตองตาม
กฎเกณฑไดตรงความหมายและถูกตองตามกาลเทศะ  บุคคล  และมีประสิทธิภาพ 
           ภาษาไทยมีสวนที่เปนเนื้อหาสาระ  ไดแก  กฎเกณฑทางภาษา  ซ่ึงผูใชภาษา
ตองรูและใชภาษาใหถูกตอง  นอกจากนั้นยังมีวรรณคดีและวรรณกรรม  ตลอดจนบทรองเลนของ
เด็ก  เพลงกลอมเด็ก  ปริศนาคําทาย  เพลงพื้นบาน  วรรณกรรมพื้นบาน  เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม  
ซ่ึงมีคุณคา  การเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนวรรณคดี  วรรณกรรม  ภูมิปญญาทางภาษาที่ถายทอด
ความรูสึกนึกคิด  คานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เร่ืองราวของสังคมในอดีตและความงดงามของ
ภาษาในบทประพันธทั้งรอยแกวและรอยกรองประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งและความภูมิใจ
ในสิ่งที่บรรพบุรุษไดส่ังสมและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 

 2)  ลักษณะของหลักสูตร 
                  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ไดกําหนดแนวทางการจัดการเรียน
การสอนใหเปนแนวทางเดยีวกันทั้งประเทศตามมาตรฐานการเรียนรู  ลักษณะสําคัญของหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีดังนี ้
                                 (1)  กําหนดสาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  จัดให
เหมาะสมกับผูเรียนและสภาพแวดลอมในทองถ่ิน  ประกอบดวย  การอาน  การเขียน  การฟง  การดู  
การพูด  หลักการใชภาษา  วรรณคดแีละวรรณกรรม 
                                (2)  กําหนดมาตรฐานการเรียนรู  ประกอบดวย  มาตรฐานการเรียนรู  กลุมวิชา  
และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของแตละสาระ  เพื่อระบุส่ิงที่ผูเรียนจะตองเรียน  และสามารถ
ปฏิบัติไดอันเปนคุณภาพของผูเรียนที่ผูสอนควรยึดเปนแนวการจัดการเรียนรู 
         (3)  กําหนดหลักสูตรเปนชวงชั้น  ทั้งมาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชัน้  โดยแบงเปน  4  ชวงชั้น  คือ  ชัน้ประถมศกึษาปที ่ 1-3  ชั้นประถมศึกษาปที่  4–6  ชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 1-3  ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4-6  มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอยางตอเนื่องทุกชวงชัน้ 
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          (4)  กําหนดเวลาเรียนตามความเหมาะสมในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-3  กําหนดเวลาเรียนเปนรายป  สวนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4-6  กําหนดเวลาเรียนเปน
รายภาค  และเปนหนวยกิต  

 3)  สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย 
                  หลักสูตรจะมีสาระการเรียน  เปนกลุมเนื้อหาและทักษะที่จะตองสอน  แตละ
สาระการเรียนรูจะมีมาตรฐานการเรียนรู  เปนตัวกําหนดคุณภาพของการจัดการศึกษาแตละมาตรฐาน
การเรียนรูจะมีมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  มาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณลักษณะและ
ความสามารถของผูเรียน  สวนมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นกําหนดสาระการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเนื้อหา  
กําหนดเนื้อหาและมาตรฐานการปฏิบัติ  กําหนดคุณสมบัติที่เปนความสามารถการปฏิบัติงาน  และ
คุณธรรมจริยธรรม  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีดังนี้  
       สาระที่ 1  :  การอาน 

       มาตรฐาน ท 1.1  :  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ
แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต  และมนีิสัยรักการอาน 

      สาระที่ 2  :  การเขียน 
    มาตรฐาน  ท 2.1  :  ใชกระบวนการเขียน  เขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ  

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ 

     สาระที่ 3  :  การฟง  การดู  และการพดู 
     มาตรฐาน ท 3.1  :  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู  

ความคิด  ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
     สาระที่ 4  :  หลักการใชภาษา 

      มาตรฐาน  ท 4.1  :  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลีย่นแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัตขิองชาติ 
      มาตรฐาน ท 4.2  :  สามารถใชภาษาแสวงหาความรู  เสริมสรางลักษณะนิสัย   
บุคลิกภาพและความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และชีวิตประจําวัน 

     สาระที่ 5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม 
      มาตรฐาน ท 5.1  :  เขาใจและแสดงความคดิเหน็วจิารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเหน็คุณคา  และนํามาประยุกตใชในชวีิตจริง  (กรมวชิาการ,  2544,  หนา  7-17) 
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            4)  คุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
                 เมื่อจบหลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐานแลว  ผูเรียนตองมีความรู  ความสามารถ  
คุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมดังนี ้

         (1)  สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางด ี
           (2)  สามารถอาน  เขียน  ฟง  ดู  และพดู  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
           (3)  มีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผลและคิดเปนระบบ 

     (4)  มีนิสัยรักการอาน  การเขียน  การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนา 
ตนและสรางสรรคงานอาชีพ 
     (5)  ตระหนกัในทางวฒันธรรมการใชภาษาและความเปนไทย  ภูมใิจและชื่นชม 
ในวรรณคดี  และวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย 
     (6)  สามารถนาํทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชวีิตจริงไดอยางมปีระสิทธิภาพ
และถูกตองตามสถานการณและบุคคล  
     (7)  มีมนษุยสัมพันธที่ดี  และสรางความสามัคคีในความเปนชาต ิ
     (8)  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวิสัยทัศน  โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง 
      หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูในสาระที่  1  ดานการอาน  มาตรฐาน  ท 1.1  ใชกระบวนการ
อานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต  และมี
นิสัยรักการอาน  (กรมวิชาการ,  2544,  หนา 12)  และไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนดานความเขาใจ
ในการอานไวในทุกชวงชั้น  ดังนี้  ชวงชั้นที่  1  ช้ันประถมศึกษาปที่  1-3  กําหนดใหอานแลวเขาใจ
ขอความที่อาน  ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4-6  อานแลวจับประเด็นสําคัญ  แยกขอเท็จจริง
และขอคิดเห็น  วิเคราะหความ  ตีความ  สรุปความได  ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-3  อานแลว
แสดงความเห็นเชิงวิเคราะห  ประเมินคาเรื่องที่อานอยางมีเหตุผล  และชวงชั้นที่ 4  ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่  4-6  อานแลวสามารถตีความ  แปลความ  และขยายความเรื่องอานอยางลึกซ้ึง  วิเคราะห  วิจารณ  
ประเมินคาเรื่องที่อานได  (กรมวชิาการ,  2546,  หนา  188)   
      ผูเรียนจะมีคุณภาพดังกลาวไดตองมีความสามารถในการอานจับใจความและ
เขาใจเรื่องราวจากการอานไดเปนอยางดี  การอานจับใจความเปนการอานที่มุงจับประเด็นสําคัญ
ของเรื่อง  ในการจัดการเรียนการสอนอานจับใจความควรใหเนื้อหาที่อานเหมาะสมกับวุฒิภาวะ  
ประสบการณ  ความสนใจของนักเรียน  และใชวิธีการที่หลากหลาย 
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   2.1.2  หลักการขั้นพื้นฐานในการอานจับใจความ 
                           1)  ความหมายของการอานจับใจความ   

            การอานจับใจความเปนทักษะสําคัญมีความจําเปนสําหรับการอานเรื่องราว
ตางๆ เพื่อนํามาใชเปนพื้นฐานการแสวงหาความรู  การอานที่ดี  มีประสิทธิภาพนั้น  ผูอานตองมี
ความสามารถจับใจความเรื่องที่อานได  เพราะปจจุบนัวิทยาการตางๆ พัฒนาไปอยางรวดเร็วมี การ
เสนอขาวสารในรูปแบบที่ทันสมัย  ทั้งจากโทรทัศน  หนังสือ  และส่ิงพิมพตางๆ มากมายจึง จําเปน
อยางยิ่งที่ตองรูขาวสารใหทันกับเหตุการณในปจจุบัน  ดังนั้นการอานจับใจความจึงเปนทักษะที่
สําคัญที่ทําใหผูอานสามารถเขาใจเรื่องราว  และสาระสําคัญของเรื่องไดดี  ดังที่แววมยุรา  เหมือนนิล  
(2541,  หนา 12)  กลาววา  การอานจับใจความคือ  การอานที่มุงคนหาสาระของเรื่อง หรือของหนังสือ
แตละเลมวาคืออะไร  นอกจากนั้น  สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย  (2545,  หนา  88)  กลาวถึงความหมาย
ของการอานจับใจความวา  เปนกระบวนการในการเขาใจความหมายของคํา  กลุมคํา  ประโยคและ
ขอความ  ละออ  เพชรรัตน  (2547,  หนา 89)  ไดกลาววาการอานจับใจความเปนการ  “อานเอาเรื่อง”  
หมายถึง  อานจบแลวตองบอกไดวาอานเรื่องอะไร  สาระสําคัญของขอความหรือเรื่องที่อานคืออยางไร  
ศิวกานต  ปทุมสูติ  (2542,  หนา 42)  กลาววา  การอานจับใจความ  คืออานเก็บความที่เปนสาระ
ประเด็นตางๆ อยางละเอียดลออตลอดเรื่อง  สามารถรับรูและทําความเขาใจในเนื้อหาสําคัญของเรื่อง
ไดอยางกระจางแจง  และกรมวิชาการ  (2546,  หนา 188)  กลาวถึงการอานจับใจความไวในหนังสือ
การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
2544  วาการอานจับใจความ คือ การอานที่มุงคนหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแตละเลม ที่เปน
สวนใจความสําคัญ  และสวนขยายใจความสําคัญของเรื่อง 
                               กลาวโดยสรุปไดวาการอานจับใจความ  หมายถึง  การทําความเขาใจในเนื้อเรื่อง
ที่อานสามารถที่จะจับสาระสําคัญของเนื้อเร่ือง  แปลความหมายของสิ่งที่อานไดและมีความเขาใจ
จุดหมายของเรื่องนั้นๆ ไดเปนอยางดี 
           2)  ความสําคญัของการอานจับใจความ 
                                 การอานจับใจความเปนทักษะที่สําคัญมาก  เพราะเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาหา
ความรู  หากนักเรียนมีพื้นฐานการอานจับใจความที่ดีแลว การอานจะประสบผลสําเร็จ  ตามที่การ
จัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
2544  (กรมวิชาการ,  2546,  หนา  188)  กลาวถึงการอานวา การอานที่ดีมีประสิทธิภาพ จะตองอาน
แลวจับใจความได  สรุปสาระสําคัญของเรื่องที่อานได  ปญหาที่สําคัญในการอานของผูเรียน  คือ 
อานแลวจับใจความสําคัญไมได  ไมสามารถสรุปประเด็นได  ไมสามารถแยกใจความสําคัญ   
จับใจความเองได  ทําใหไมไดรับประโยชนจากการอานเทาที่ควร  ทั้งยังเปนปญหาอุปสรรคตอการ
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เรียนรูและการศึกษาวิชาตางๆ ดวย  แววมยุรา  เหมือนนิล  (2541,  คํานํา)  กลาวถึงความสําคัญของ
การอานจับใจความวาถานักเรียนอานจับใจความไมได  คืออานไมเขาใจ  หรือเขาใจไมถูกตอง 
ถึงแมจะมีวรรณกรรมที่ดี  เกิดขึ้นมากมายเพียงใดก็ไมมีประโยชน  ถนอมวงศ  ลํ้ายอดมรรคผล  
(2544 ,  หนา  55)  กลาวสรุป  ไดวา  การอานจับใจความ  นับเปนหัวใจของการอาน  วัสดุการอาน
ทุกรูปแบบ  ไมวาจะมีเนื้อหาอยางใด  เพราะหากจับใจความสําคัญไมไดยอมไมเขาใจเรื่องที่อานทําให
เสียเวลา  และเสียประโยชนจากการอานนั้น  สุนันทา  มั่นเเศรษฐวิทย  (2545,  หนา  88)  ไดเสนอแนวคิด  
สรุปไดวา นักเรียนที่มีความสามารถในการอานจับใจความจะสามารถเขาใจเนื้อเร่ือง และตอบคําถาม
ไดถูกตองรวดเร็ว 

        ดังนั้นการอานจับใจความจึงมีความสําคัญตอการเรียนของนักเรียน  ถือเปน
ทักษะสําคัญในการพัฒนาการอาน  ทาํใหนักเรียนมีประสบการณทางภาษาสูงขึ้นและนําไปใชใน
การแสวงหาความรูในสาขาวิชาอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี  นักเรียนตองศึกษาคนควาและอานตลอดเวลา  
จึงจําเปนตองไดรับการฝกใหสามารถจับใจความของเรื่องไดซ่ึงจะทําใหเปนคนทันสมัย  ทันตอ
เหตุการณ  (ฉวีวรรณ  คหูาภินันท,  2542,  หนา 21) 
               จากความสาํคัญของการอานจับใจความ  ที่นักการศึกษาไดกลาวนั้น  จะเหน็ไดวา
การอานจับใจความเปนการอานที่คนเราใชกันมากในชีวิตประจําวัน  ถาผูอานมีความสามารถใน
การอาน จับใจความแลวจะเขาใจความหมาย  และเรื่องทีอ่านไดอยางรวดเรว็และถูกตอง 
       3)  หลักสําคัญในการอานจับใจความ 

                    ในการสอนอานจับใจความนั้น  มีหลักสําคัญที่ครูสามารถนําไปปฏิบัติและใช
เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในการสอนอานไดดังนี้ 
           (1)  กอนการอาน  ถามีคํายากหรือคําศัพทที่นักเรียนไมรูจักมากอน  ครูควร
อธิบายหรือหาทางชวยใหนักเรียนทําความเขาใจความหมายของคําเหลานั้นเสียกอน  ทั้งนี้เพื่อให
การอานเปนไปโดยราบรื่น  ไมขลุกขลัก  และสามารถเขาใจความหมายของศัพท  (ฐะปะนีย  นาครทรรพ,  
2545,  หนา  43) 
           (2)  การอานใหสังเกตตัวพิมพที่แสดงถึงความสําคัญของคํา  หนวยของคําวลี 
และประโยคซึง่มักพิมพดวยตัวอักษรพิเศษ  เชน ตัวใหญ  ตัวเอน  หรือ พมิพตัวอักษรสีตางๆ ตลอดจน
การระบายสีบางๆ ทั้งประโยคหรือขอความจะชวยใหผูอานจับแนวความคิด  หรือจับใจความสําคัญ
ไดงายขึ้น  (สมุทร  เซ็นเชาวนิช,  2536,  หนา 192) 
     (3)  การอานโดยเพงเล็งหาใจความสําคัญ  โดยการหาคําหลัก  ประโยคหลัก
และความคิดหลัก  (ถนอมวงศ  ลํ้ายอดมรรคผล,  2544,  หนา 542) 

(4)  หาแกนของเรื่องและโครงเรื่อง  โดยพจิารณาจากชื่อเร่ืองตลอดจนการ 
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ดําเนินเรื่องและตอนจบ  จําเรื่องราว  ชื่อตัวละครและเหตุการณสําคัญใหได  (แววมยุรา  เหมือนนลิ,  
2541,  หนา  25)   
     การวัดความเขาใจในการอานของนักเรียน  ครูควรจัดกิจกรรมกลุมใหนักเรียน
ชวยกันตั้งคําถามจากเนื้อเรื่องที่อาน  การทําแบบฝกหัดทายบท  การสังเกตการเรียงลําดับเพื่อใหรูวา
เหตุการณใดมากอนหรือมาหลัง  การสรางแผนผังความคิด  การเลาเรื่องดวยคําพูดของตน  และการ
สรุปเรื่องที่อาน  เปนตน  (ฐะปะนีย  นาครทรรพ,  2545,  หนา 43;  แววมยุรา  เหมือนนิล,  2541,  
หนา 17) 
  จากแนวทางตางๆ เหลานี้  ครูผูสอนสามารถฝกใหนักเรียนเขาใจเรื่องที่อานไดอยางรวดเร็ว  
โดยการสังเกตคําสําคัญ  ขอความสําคัญ  หรือการหาคําหลักและประโยคหลัก  ซ่ึงครูจะเปนผูชี้แนะ
ใหนักเรียนหัดสังเกต  และจับประเด็นสําคัญของเรื่อง  นอกจากนี้อาจใช การสรางแผนผังความคิด  
การหาแกนของเรื่องและโครงเรื่อง  รวมทั้งการตั้งคําถามจากเรื่องที่อานเพื่อเปนการทบทวนและทํา
ความเขาใจเรื่องโดยตลอด 
 2.1.3  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการอานจับใจความ 

  1)  ทฤษฎีเนนความสัมพันธของขอความ 
            ทฤษฎีการอานที่เนนใจความของขอความ  เมื่อผูอานไดอานแลวนําใจความสําคัญ
แตละขอความมารวมกันโดยตอเนื่อง  แลวทําความเขาใจในขอความเหลานั้น  ซ่ึงแยกออกไปตาม
แนวคิดของนักการศึกษาไดแก 
     (1)  ทฤษฎีของ Trabasso  ไดกลาววา  การอานเปนกระบวนการที่เกี่ยวของและ
ความสัมพันธกัน  2  ประการ  คือ  ผูอานรับรูสาร  ตอจากนั้นจะทําการเปรียบเทียบโดยอาศัย
ประสบการณเดิม  ทฤษฎีนี้ไดเนนวาระดับการอานของผูอานจะไมคงที่  ในขณะที่อานขอความ
ผูอานจะควบคุมเพียงโครงสรางผิวเผินจนกวาสารที่รับรูจะไดรับการเปรียบเทียบ  เชนเมื่อเด็กอาน
ประโยค “ฉันเห็นลูกบอลสีแดง”  เมื่ออานเสร็จแลว  หากยังไมเคยมีประสบการณกอนวาสีแดงเปน
อยางไรก็จําเปนตองอาศัยผูรูแนะนําชวยตัดสิน  เมื่อเด็กไดพบสิ่งของที่มีสีแดงก็จะใชประสบการณ
ที่เคยมีมากอนพิจารณาและตัดสินได  (สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย,  2545,  หนา  56) 
                              (2)  ทฤษฎีของ Chase  และ  Clark  เปนทฤษฎีที่เนนถึงความสัมพันธของใจความ
ที่อานกับประสบการณเดิม คือเมื่อผูรับสารแลวจึงนํามาเปรียบเทียบกับประสบการณ  ถาไมตรงกับ
ขอมูลดังกลาวหรือไมแนใจก็จะใชวิธีอานซ้ําขอความนั้น  สารที่ใหความรูสึกในทางลบจะใหการ
รับรูไวและนาน  (สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย,  2545,  หนา  57) 
                               (3)  ทฤษฎีของ Rumelhart  ไดกลาวถึงการอานวาเปนกระบวนการ  ที่ทํางาน
คลายกับเครื่องคอมพิวเตอร  มีความซับซอน  แตละขั้นตอนจะมีความสัมพันธกัน  ถาขาดอยางใด
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อยางหนึ่งก็จะทําใหการอานไมสมบูรณ  ผูอานจะเริ่มตนดวยการอานสารโดยพิจารณารูปรางของคํา
ที่รูจัก  เพื่อทําความเขาใจความหมายตอจากนั้นจึงทําการเปรียบเทียบความหมายของคํากับความรูเดิม
ที่มีอยูเพื่อเปนการพิสูจนหาขอเท็จจริง  โดยผูอานจะตองมีความรูเกี่ยวกับหนาที่ของคํา  ความหมาย  
การสะกดคําและชนิดของคํา  (สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย,  2545,  หนา  57)   
 สรุปไดวา ทฤษฎีเนนความสัมพันธของขอความไดแกทฤษฎีของ Trabasso, Chase กับ  
Clark และ Rumelhart เปนทฤษฎีที่เนนความสัมพันธของสารและประสบการณเดิมของตัวผูอาน  
โดยมีคําแวดลอมและคาํชี้นาํในการแปลความหมาย  ซ่ึงสมองรับรูสารก็จะบันทึก  โดยสารที่เปน
ความรูสึกในทางลบจะลืมไดชากวาสารที่เปนความรูสึกทางบวก   
     2)  ทฤษฎีที่เนนการวิเคราะหขอความ 

     สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย  (2545,  หนา  58-59)  ไดกลาวถึงทฤษฎีที่เนนการ
วิเคราะหขอความวาเปนการใหความสําคัญขององคประกอบยอยของประโยค  นอกจากนั้นตอง
รูจักคําชนิดตางๆ  การเขาใจหนาที่และความหมายที่แทจริงจะชวยใหเขาใจความหมายของขอความ
หรือเรื่องที่อาน  นักการศึกษาในทฤษฎีนี้ไดแก  Dawes  และ Frederiken   ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
     (1)  ทฤษฎีของ Dawes  กลาววาขอความหรือเร่ืองราวที่ไดรับการแกไขปรับปรุง
ประโยคใหมีความเกี่ยวของเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  จนใหผูอานเขาใจ  แมบางครั้งประโยคแตละ
ประโยคไมไดเกี่ยวของหรือสัมพันธกัน  หากผูอานพยายามดึงความหมายใหมาเกี่ยวของ  ก็สามารถ
สรางความสัมพันธของประโยคได  ขอความในประโยคแตละประโยคมีความเชื่อมโยงเปนลําดับ
งายตอการทําความเขาใจ  เมื่อนักเรียนไดอาน  แลวจะมีการแปลความหมายของแตละประโยค  
และนําหลายๆ ประโยคมาเชื่อมโยงกันจนเขาใจเรื่องที่อาน    
      (2)  ทฤษฎีของ Frederiken  ทฤษฎีนี้ไดนําโครงสรางทางหลักภาษาเปนแกน
สําหรับสรางความเขาใจในการอาน  คือผูอานจําเปนตองทําความเขาใจความหมายของถอยคําใน
ประโยค  เขาใจหนาที่ของคํา  การนําถอยคํามาเชื่อมโยง โดยอาศัยวิธีการตามหลักภาษา  ถาผูอาน
เขาใจโครงสรางทางหลักภาษาก็จะเขาใจความหมายของประโยค นอกจากนั้น  Frederiken  ยังได
กลาวตอไปวาการอานเปนกระบวนการที่คลายกับโปรแกรมของเครื่องคิดเลข  เมื่อใสสารเขาไป
ในโปรแกรมแลว  จําเปนตองไดรับการพิสูจนจากผูอานวาถูกตองหรือไม  ทั้งนี้โดยใชประสบการณ
เดิมของผูอานมาเปรียบเทียบหรือตัดสิน  เมื่อไดรับการพิสูจนแลวจึงทําการเปลี่ยนแปลงแกไขดวยการ
เก็บสวนที่เปนความรูไวในสมอง  สวนที่ไมจําเปนก็จะทิ้งไป  ความรูที่เก็บไวนั้นจะไดรับการนํามาใช
เมื่อถึงเวลา 
                  สรุปไดวา  ทฤษฎีที่เนนการวิเคราะหขอความ  เนนความสําคัญของสวนประกอบ
ภายในประโยค  ตลอดจนหนาที่ของคําและประเภทของคําโดยเมื่อผูอานอานสาระแลว  ผูอานจะ
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พิสูจนสาระกับประสบการณเดิม  สาระที่ไมจําเปนจะถูกตัดทิ้งและนําสาระที่ถูกตองออกมาใชใน
เวลาที่ตองการ 
 2.1.4  ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการอานจับใจความ 
 ทิศนา  แขมณี  (2547,  หนา  51,60)  ไดกลาวถึงทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาที่มาใชใน
การสอนการอานจับใจความ  ดังนี้ 
    1)  ทฤษฎีการเรียนรูของ  Thorndike  ซ่ึงเนนดานสติปญญา  โดยกลาววาผูที่มี 
สติปญญาดีจะสามารถรับรู และอานจับใจความไดในเวลาอันรวดเร็ว  ตรงกันขามกับผูที่มีสติปญญา
ไมดี  จะใชเวลาในการอานเพิ่มขึ้น  ดังนั้นการใหนักเรียนไดรับการฝกฝนบอยๆ ก็เปนวิธีการที่จะ
ชวยใหนักเรียนมีทักษะในการอานจับใจความดีขึ้น 
    2)  ทฤษฎีการใหสิ่งเราและการตอบสนอง  เนนการกระทําซํ้าๆ จนตอบสนอง
โดยอัตโนมัติ  ดังนั้น  การจัดหาเรื่องที่ตรงกับความสนใจก็จะเปนส่ิงเราที่จะชวยใหเกิดความตองการ
ที่จะอาน  ผลที่ไดคือการตอบสนองที่ดี 
     3)  ทฤษฎีของ  Gestalt  เนนความสําคัญของการจัดเตรียม คือ  กฎของการรับรูที่
ประยุกตเขามาสูการสอนอาน  ซ่ึงแยกเปนกฎ  3  ขอ  คือ 
     (1)  กฎของความคลายกัน  เปนการจัดส่ิงที่คลายกันเอาไวดวยกัน  เชน  คําที่
คลายกัน  โครงสรางของประโยค  เนื้อเร่ือง  รวมท้ังส่ิงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการอาน  หากจัดไวเปน
หมวดหมู ก็จะชวยใหเกิดการรับรูไดเร็วขึ้น 

(2)  กฎของความชอบ  เปนหลักสําคัญของการสอนจับใจความ  หากนักเรียน
ไดอานในสิ่งที่ตนชอบก็จะชวยใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานมีความหมายตอตัว นักเรียน 
      (3)  กฎของการตอเนื่อง  เปนการพิจารณาโครงสรางของการสอนอานใหมี
ลักษณะตอเนื่องกัน  ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาการอานเปนไปโดยไมหยุดชะงักอานก็จะมีกระบวนการ
รับสารและใชสมองพิสูจนวาเหมือนหรือตางจากประสบการณเดิมของตนอยางไร  และมีการเก็บไว
แลวนํามาใชจริงเมื่อตองการ 
  จากทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความดังที่กลาว  ครูผูสอนควรนํามา
ประยุกตใชโดยการใหนักเรียนไดฝกฝนบอยๆ  เนนการกระทําซ้ําๆ  จัดหาเรื่องที่ตรงกับความสนใจ
ของนักเรียน  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานที่มีความหมายตอตัวนักเรียน เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความเพิ่มมากขึ้น  และทําใหนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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 2.1.5  วิธีการสอนอานเพื่อสงเสริมทักษะการอานจับใจความ 
        ในการจัดกิจกรรมการฝกอานจับใจความ  ครูตองพยายามสรางความสนใจใหแกนักเรียน  
ใหนักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของการอานจับใจความ  ซ่ึงสอดคลองกับกระบวนการสอน
ดังนี้   

1)  เทคนิคสอนอานแบบ  SQ 3  R   
             เทคนิคสอนอานแบบ  SQ 3 R  เปนวิธีอานที่ชวยใหผูอานสามารถจับใจความสําคัญ
ของเรื่องไดตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวและสามารถเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมใหสามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนตอไปได  วิธีอานแบบนี้ประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญในการอาน  5  
ขั้นตอน  ดังนี้  (Adams & Patterson,  2005,  pp. 331-332)  
                                 (1)  Survey-S  เปนการอานอยางคราวๆ โดยการกวาดสายตาไปตามหัวขอ  เพื่อ
หาจุดสําคัญของเรื่องการอานนี้จะชี้ใหเหน็หัวขอสําคญัๆ หรือแนวคดิหลักของเรื่อง 
       (2)  Question-Q  เมื่ออานจบแลวใหตั้งคําถาม  การตั้งคําถามนี้จะทําใหมีความ
อยากรูอยากเห็นมากขึ้นคําถามจะชวยใหนึกยอนถึงความรูเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อชวยให
ผูเรียนเขาใจเรื่องไดเร็วยิ่งขึ้น  คําถามจะชวยใหสวนสําคัญของเรื่องเดนชดั   
             (3)  Read-R  ผูเรียนอานเรื่องเพื่อตอบคําถามใหไดวา  ใคร  ทําอะไร  อยางไร  ทีไ่หน  
เมื่อไร  และทําไม   
         (4)  Recite-R  ผูเรียนพยายามตอบคําถาม โดยใชสํานวนภาษาของตนเอง  การจด
บันทึกที่สําคัญๆ ในรูปของแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนผังความคิด 
       (5)  Review-R  เมื่ออานจบบทเรียนแลวใหทบทวนสิ่งตางๆ อาจจะเปนการอาน
ทบทวนคําถาม-คําตอบเพื่อเปนการฟนความจํา  หากยังไมแนใจหรือมั่นใจในตอนไหน  หรือบทใด
ก็กลับไปอานซ้ําใหมอีกเพื่อใหจําไดดี 
              การอานแบบ  SQ 3 R เปนวิธีการฝกการอานและเราความสนใจ  ใหเกิดกระบวนการ
ในการอานจับใจความซึ่งจะชวยใหการอานประสบความสําเร็จ   
                          2)  เทคนิคการสอนอานแบบ พาโนรามา   
                      ปเตอร  เอดเวอรดส  (Edwards, 1973, pp. 132-135)  เปนผูคิดคนขึ้นโดยพัฒนา
มาจากการสอนอานเปนเทคนิคการสอนอานหลายๆ แบบ  โดยมุงใหนักเรียนสามารถอานขอความ
จํานวนมาก  เก็บขอความตางๆ อยางมีระบบ  และนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีขั้นตอนดังนี้ 
       (1)  Purpose-P  ครูและนักเรียนรวมกันกําหนดจุดมุงหมายในการอาน  โดยอาน
แลวสรุปใจความของเรื่องได 
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       (2)  Adapting  rate  to  material-A  ครูแนะนําใหนักเรียนปรับความเร็วในการ
อานโดยดูจากจุดมุงหมายที่ตั้งไว   
       (3)  Need  to  pose  question-N  ครูใหนักเรียนเริ่มการอานโดยสังเกตลักษณะ
ขอความที่อาน  หัวขอแตละยอหนา  และบทสรุป 
       (4)  Overview-O  ครูและนักเรียนชวยการตั้งคําถาม  และพยายามอานเพื่อตอบ
คําตอบ 
       (5)  Read  and  relate-R  นักเรียนอานแลวพยายามตอบคําถามที่ตั้งไว  จับความคิด
หลักและเรื่องราวตางๆ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม 
       (6)  Annotate-A  นักเรียนเขียนแผนผังความคิด  แผนภาพโครงเรื่อง เพื่อเปน
การชวยจํา  
       (7)  Memorize-M  ครูเนนใหนักเรียนทบทวนความจําจากแผนภาพโครงเรื่อง  
หรือแผนผังความคิด   
       (8)  Assess-A  การประเมินผล ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายเรื่องราวที่อาน  
เพื่อเปนการประเมินวานักเรียนอานไดตรงจุดมุงหมายที่ตั้งไวตอนตนหรือไม สามารถเก็บขอมูล
สําคัญเพื่อสรุปความไดหรือไม 

       เบทที้  ( Betty,  1983,  p. 106-107)  กลาวถึง  การสอนอานโดยใชเทคนิคพาโนรามา
วามีขอสําคัญคือ  ครูสามารถจะแบงใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม  มีโอกาสไดฝกฝนทกุคน
กอนที่นักเรียนจะอานดวยตนเองตามลําพัง  ครูจะเปนผูฝกขั้นตอนตางๆ ให  และจะเปนผูแนะนํา
รายละเอียดทุกขั้นตอนตลอดคาบเรียน  จากนั้นนักเรียนจะฝกอานดวยตนเอง 
 จากการศึกษาหลักการอานจับใจความสรุปวา  หลักการอานจับใจความนั้น  เริ่มตนจาก
การอานเรื่องอยางคราวๆ เก็บขอความสําคัญใหครบถวน  ผูอานจะตองรูวาใจความสําคัญของเรื่อง
ที่อานอยูตรงไหน  การฝกอานจับใจความสําคัญใหไดครบถวนนั้น  ควรฝกการตั้งคําถามแลวหา
คําตอบ  และนําแนวคิดนั้นๆ มาเรียบเรียงใหมใหสละสลวย  รัดกุมดวยดวยสํานวนของตนเอง 

 2.1.6  เอกสารที่เก่ียวของกับแบบฝก 
 แบบฝกเปนเครื่องมือที่สําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเฉพาะในเรื่องที่
ตองการใหเกิดทกัษะ  การทําแบบฝกเปนสิ่งที่นักเรียนตองฝกปฏิบัติดวยตนเอง  จะทาํใหมคีวามสนใจ
บทเรียนมากขึ้น  และมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้นดวย     
                         1)  ความหมายของแบบฝก  ไดมีผูใหความหมายของแบบฝกไวตางๆ ดังนี้   

            แบบฝก  หมายถึง  เครื่องมือหรือส่ือการเรียนการสอนอยางหนึ่งที่สรางขึ้นให
นักเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง  เพื่อฝกทักษะเพิ่มเติมหลังจากที่ไดเรียนเนื้อหาจาก
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บทเรียนไปแลว  โดยมีลักษณะเปนแบบฝกที่มีกิจกรรมใหนักเรียนกระทําและสามารถนําประสบการณ
จากแบบฝกไปใชไดอยางถูกตอง  คลองแคลว  ตลอดจนเปนการวัดผลการเรียนรูในการสอนแตละ
เรื่องดวย  ถานักเรียนไดมีโอกาสฝกหัดจนเกิดความเขาใจ (ขวัญเรือน วุฒิกมลชัย, 2541, หนา 48;  
น้ําออย  อริยะสุขสกุล,  2546,  หนา 45;  วัชรี  ขําวิจิตร,  2542,  หนา 31) 

              แบบฝกเปนกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม  มีความหลากหลาย  และปริมาณเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  
กระบวนการเรียนรู  สามารถนําผูเรียนสูการสรุปความคิดรวบยอดและหลักการสําคัญของสาระการ
เรียนรู  รวมทั้งทําใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจในบทเรียนดวยตนเองได  (ถวัลย  มาศจรัส,  
2546,  หนา 18,  ดารา  สืบสะอาด  2546,  หนา 24)   

                       ความหมายของแบบฝกดังกลาว  สามารถสรุปไดวาแบบฝกเปนสื่อการเรียน
การสอนที่จําเปนตอการเรียนภาษาไทยเปนอยางยิ่ง  เพราะครูจะตองฝกทักษะใหกับนักเรียนหลังจาก
ท่ีเรียนเนื้อหาจากบทเรียนมาแลว  การสรางแบบฝกตามขั้นตอนจะกอใหเกดิการเรยีนรูอยางครอบคลมุ
เนื้อหาของบทเรียน  แบบฝกนั้นก็จะเปนสื่อที่สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู  กอใหเกิดความคิด
รวบยอดในเนื้อหาสาระของบทเรียนนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     2)  ลักษณะของแบบฝก  แบบฝกเปนสื่อที่นิยมใชกันอยางแพรหลายทั้งในและ
ตางประเทศ  ลักษณะของแบบฝกที่ดีควรเปนแบบฝกที่มีเนื้อหาและตัวอยางที่ชัดเจน  ที่จะทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู  ซ่ึงมีผูที่ใหทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝกที่ดีไวดังนี้ 
     กรมวิชาการ  (2545 ก,  หนา 37)  ไดกลาววาแบบฝก  เปนส่ือการเรียนรูที่ครูควร
เปนผูจัดทําขึ้นอง  เพราะครูเปนผูจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน  จึงยอมจะทราบดวีาสาระสวนใด
ควรจะมีแบบฝกที่จะชวยเสริมทักษะใหกับผูเรียน 
     ถวัลย  มาศจรสั  (2546,  หนา 21)  ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดวีา  

   (1)  ตองมีจุดประสงคที่ชัดเจน  สอดคลองกับการพัฒนาทักษะตามสาระการ 
เรียนรู  และกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู   
     (2)  เนื้อหาถูกตองตามหลักวิชา  ใชภาษาไดอยางเหมาะสม   มีคําอธิบายและ
คําสั่งที่ชัดเจน  งายตอการปฏิบัติตาม 

 (3)  สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู  นําผูเรียนสูการสรุปความคิดรวบยอด 
 และหลักการสําคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
     (4)  เปนไปตามลําดับขั้นตอนการเรียนรู  สอดคลองกับวิธีการเรียนรูและความ
แตกตางระหวางบุคคล 
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     (5)  มีคําถามและกิจกรรมที่ทาทายสงเสริมทักษะกระบวนการเรียนรูของธรรมชาติ
วิชา 
     (6)  มกีลยุทธการนําเสนอและตั้งคาํถามที่ชดัเจน  นาสนใจปฏิบัติไดสามารถให
ขอมูลยอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง 
      ริเวอร  (River, 1970,  pp. 103-104)  ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีไวดังนี ้

  (1)  ตองมีการฝกนักเรียนมากพอในเรื่องหนึ่งๆ กอนจะมกีารฝกเรื่องอื่นๆ ตอไป  
 ทั้งนี้ทําขึ้นเพือ่การสอนไมใชเพื่อการสอบ 

  (2)  แตละบทควรฝกโดยใชหนึ่งแบบเทานั้น 
  (3)  ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูแลว 
  (4)  ประโยคทีฝ่กควรเปนประโยคสั้นๆ  
  (5)  ประโยคและคําศัพท  ควรเปนแบบที่ใชพูดกันในชวีติประจําวนัทีน่ักเรียน 

รูจักดีแลว   
  (6)  เปนแบบฝกที่นักเรียนใชความคิดดวย 
  (7)  ควรมแีบบฝกหลายๆ แบบ  เพื่อไมใหนักเรียนเกดิความเบื่อหนาย 
  (8)  ควรฝกใหนักเรียนสามารถใชส่ิงที่เรียนไปแลวไปใชในชีวิตประจาํวัน 

   บารเนท  (Barnet, 1969,  p. 11)  ไดกลาวถึงแบบฝกที่ดีวา  ควรมีขอแนะนําใน
การใชคําถามหรือขอความที่ใหฝกควรมีจํากัด  คําสั่งหรือตัวอยางที่ยกมาควรชัดเจนและไมยากเกินไป  
ถาตองการใหผูฝกศึกษาดวยตนเอง  แบบฝกควรจะมีหลายรูปแบบ  และแตละรูปแบบก็ควรจะมี
ความหมายแกผูทําแบบฝกดวย 
       บิลโลว  (Billow, 1962,  p. 87)  ไดกลาววาแบบฝกที่ดีควรเปนแบบฝกที่ตอง
ดึงดูดความสนใจและสมาธิของเด็ก  เรียงลําดับจากงายไปหายาก  เปดโอกาสใหเด็กฝกเฉพาะอยาง
ใชภาษาเหมาะสมกับวัย  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิหลังทางภาษาของเด็ก  แบบฝกที่ดีควรเปนแบบ
ฝกเสริมสาํหรับเด็กเกง  และซอมเสริมสําหรับเด็กออน  ไดในขณะเดียวกัน 

    แบบฝกที่ดีตองเปนแบบฝกสั้นๆ มหีลายรูปแบบ มีรูปภาพประกอบ  เรียงลําดับ 
จากงายไปหายาก  มีคําอธิบายชัดเจน  กิจกรรมสนุกสนาน  เราความสนใจของเด็ก  เวลาฝกพอเหมาะ
ไมนานเกินไป  เปนการฝกเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะอยาง  ใชไดทั้งเด็กเกงและเด็กออน  เนื้อหาทีน่าํมาใช
ควรเหมาะกับความสามารถของเด็กในแตละชั้นเรียน  คําศัพทที่ใชฝกสามารถนําไปใชในชีวิตประจาํวนั
ได  การฝกตองใหผูฝกปฏิบัติกิจกรรมซ้ําๆ เพื่อชวยเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตอง  (เริงศักดิ์  คันศร,  
2545,  หนา 6;  หรรษา  บุญนายืน,  2546, หนา 41;  น้ําออย  อริยะสุขสกุล,  2546, หนา 48)   
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      จะเห็นไดวาลักษณะของแบบฝกนั้นมีความสําคัญตอการนําไปสรางแบบฝกที่
มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงลักษณะของแบบฝกที่ดีควรสรางขึ้นเพื่อฝกสิ่งที่จะสอน  สอดคลองกับทักษะที่
ตองการฝก  คําพูดหรือเนื้อหาควรเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  และเปนสิ่งที่นักเรียนพบเห็นอยู  ส่ิงที่ฝก
แตละครั้งควรเปนแบบฝกสั้นๆ เขาใจงาย  มีคําชี้แจงในการทํา  มีลักษณะดึงดูดความสนใจของ
นักเรียน  ไมใชเวลาในการทําเกินไป  ภาษาที่ใชในแบบฝกตองแนใจวาเหมาะสมกับนักเรียน  และ
ทําการฝกทีละอยาง  เร่ิมฝกจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก 

3)  หลักในการสรางแบบฝก   
   ในการสรางแบบฝกตองยดึหลักทฤษฎีการเรียนรูทางจติวิทยา   ดังตอไปนี้   

       ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (Thorndike’ s Classical Connectionism)  
การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง  โดยอาศัยกฎการเรียนรู  ดังนี้  (ทิศนา  
แขมณี,  2547,  หนา  51-52) 
      (1)  กฎแหงความพรอม  (Law  of  Readiness)  การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีถาผูเรียน
มีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ 
      (2)  กฎแหงการฝกหัด  (Law  of  Exercise)  การฝกหัดหรือกระทําบอยๆ ดวย
ความเขาใจจะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร  ถาไมไดกระทําซ้ําบอยๆ การเรียนรูนั้นจะไมคงทน
ถาวร  และในที่สุดอาจลืมได 
      (3)  กฎแหงการใช  (Law  of  Use  and  Disuse)  การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยง
ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง  ความมั่นคงของการเรียนรูจะเกิดขึ้นหากไดมีการใชบอยๆ หากไมมี
การนําไปใชอาจมีการลืมเกิดขึ้นได 
      (4)  กฎแหงผลที่พึงพอใจ  (Law  of  Effect)  เมื่อบุคคลไดรับผลที่พึงพอใจยอม
อยากจะเรียนรูตอไป  แตถาไดรับผลท่ีไมพึงพอใจ  จะไมอยากรู  ดังนั้นการไดรับผลท่ีพึงพอใจ  จึง
เปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู 
      จากทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค  สามารถนํามาประยุกตใชในการสราง
แบบฝกคือ 
     (1)  คํานึงถึงผูเรียนในดานความแตกตางระหวางบุคคล  ควรคํานึงวาผูเรียนมี
ความรู  ความถนัด  ความสามารถ  และความสนใจแตกตางกัน  ฉะนั้นในการสรางแบบฝกตองพิจารณา
ถึงความเหมาะสม  คือตองไมยากและไมงายจนเกินไปและควรมีหลายๆ รูปแบบ 

 (2)  ควรจัดแบบฝกจากงายไปหายากเพื่อดงึดูดความสนใจของนักเรียน  ซ่ึงทํา 
ใหเกิดผลสําเร็จในการฝก  และชวยยั่วยุใหอยากฝกตอไป 
     (3)  หากตองการใหผูเรียนมทีักษะในเรื่องใดจะตองชวยใหเขาเกิดความเขาใจ 
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ในเรื่องนั้นอยางแทจริง  แลวใหฝกฝนโดยกระทําสิ่งนัน้บอยๆ แตควรระวังอยาใหถึงกับซ้ําซาก  จะ
ทําใหผูเรียนเกดิความเบื่อหนาย 
     (4)  เมื่อผูเรียนเกิดการเรยีนรูแลวควรใหผูเรียนฝกนาํการเรียนรูนัน้ไปใชบอยๆ 

    บัทส  (Butts, 1974, p. 85) ไดแนะนําการสรางแบบฝกวาควรยึดหลักการสราง 
ที่นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวคือ  

     (1)  กอนสรางตองกําหนดโครงรางคราวๆ วาจะเขียนแบบฝกเกี่ยวกับอะไรม ี
วัตถุประสงคอยางไร 
      (2)  ศึกษางานการอานและเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทํา 

  (3)  เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาใหสอดคลองกัน 
   (4)  แจกแจงวตัถุประสงคเชงิพฤตกิรรมออกเปนกจิกรรมยอย  โดยใหเหมาะสม 

กับผูเรียน 
       (5)  กําหนดอปุกรณที่จะใชในกจิกรรมแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก 
       (6)  กําหนดระยะเวลาที่ใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 

    น้ําออย  อริยะสุขสกุล  (2546,  หนา 49)  กลาววาการสรางแบบฝกใหมี 
ประสิทธิภาพครูผูสอนตองคํานึงถึงตัวผูเรียนเปนสําคัญ  โดยศึกษาตัวผูเรียนในดานความพรอม  
ระดับสติปญญา  ความเหมาะสมของการใชสํานวนภาษา  เนื้อหาสาระที่จะนําเอามาใชในการสราง
แบบฝก  เพื่อใหไดแบบฝกที่สงเสริมแกไขขอบกพรองของนักเรียนใหดียิ่งขึ้น 
     ศิริพร  กอนวงศ  (2548,  หนา 37)  สรุปหลักสําคัญในการสรางแบบฝกวา  
จะตองกําหนดจุดประสงคที่ตองการจะฝกทักษะตางๆ ใหเกิดกับนักเรียน  และจัดเนื้อหากิจกรรม
ใหสอดคลองกับจุดประสงคของการฝกนั้นๆ โดยตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของ
นักเรียน  นอกจากนั้นยังมีการลําดับขั้นทักษะที่ตองฝกตามลําดับขั้นการเรียนรูโดยเริ่มฝกจากทักษะ
ที่งายไปสูทักษะที่ยาก  ทําใหผูเรียนมีกําลังใจ  สนใจมีความกระตือรือรน 
     วัชรี  ขําวิจิตร  (2542,  หนา 39)  ไดใชหลักในการสรางแบบฝก  ดังนี้ 

 (1)  จัดเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนเรียงลําดับจากงายไปหายาก 
 (2)  กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละแบบฝกยอย 
 (3)  เนื้อหากิจกรรมจะตองกระตุนใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจ 
 (4)  กิจกรรมที่ใชฝกมีหลายรูปแบบ  เพื่อเราและไมใหเบื่อหนาย 

    (5)  นักเรียนไดรับทราบผลของการทําแบบฝกหัดทันที  เพื่อนําไปปรับปรุง
แกไขผลงานของตน 

 (6)  เมื่อมีขอสงสัยนักเรียนสามารถขอคําแนะนําไดจากครูผูสอน 
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      (7)  มีการเสริมแรงเปนระยะๆ เพื่อใหเกิดความภูมิใจและมีกําลังใจที่จะเรียน
ในแบบฝกตอๆ ไป 
        ผกาวดี  ปญญวรรณศิริ  (2540,  หนา 17)  ไดกลาวถึงแนวทางในการสราง
แบบฝกวา  การสรางแบบฝกตองนาสนใจ  เหมาะสมกับวัย  ความสามารถ  และความถนัดของนักเรียน  
เพื่อใหการเรียนการสอนสนุกสนาน  นักเรียนมีความพอใจที่จะเรียนและประสบผลสําเร็จในการเรียน
นั้นๆ 
      โสภิรัจ  จันทรนนท  (2542,  หนา34)  ไดเสนอหลักการสรางแบบฝกที่ดี  สรุปได
ดังนี้ 
      (1)  สรางใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยา 

  (2)  ควรสรางแบบฝกใหมีหลายๆ รูปแบบ  เชน  การเติมคํา  การจับคู  การตอบ 
คําถาม  การตอเติมตารางอักษร  เปนตน 

  (3)  ควรเรียงลําดับจากงายไปหายาก 
  (4)  ใชเวลาใหเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียน 

       (5)  ควรมีการประเมินผลขณะฝก  เพื่อดูวาเด็กเกิดความชํานาญในทักษะนั้น
เพียงใด 

  จากหลักการจัดทําแบบฝกตาง  ๆดังกลาว   จะเห็นวาการสรางแบบฝกตองนาสนใจ  
เหมาะสมกับวัย  ความสามารถ  ความถนัดของนักเรียน  เพื่อใหการเรียนการสอนสนุกสนาน  นักเรียน
มีความพอใจที่จะเรียน  และประสบผลสําเร็จในการเรียน  แบบฝกที่ดีตองมีหลายรูปแบบ  ตองใช
หลักจิตวิทยาในการสราง  ควรมีระยะเวลาสั้นๆ เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก 
     4)  ขั้นตอนในการสรางแบบฝก 

       ถวัลย  มาศจรสั (2546,  หนา 20)  ไดเสนอขั้นตอนในการสรางแบบฝก  ดังนี ้
       (1)  ศึกษาเนื้อหาสาระสําหรบัการจัดทําแบบฝก 
       (2)  วิเคราะหเนื้อหาสาระโดยละเอียดเพื่อกาํหนดจุดประสงคในการทํา 
       (3)  ออกแบบการจัดทําแบบฝก  ตามจุดประสงค 

          (4)  สรางแบบฝกและสวนประกอบอื่นๆ เชน  แบบทดสอบกอนฝก  บัตรคําสั่ง
ขั้นตอนกิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติ  และทดสอบหลังฝก 
                (5)  นําแบบฝกไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
                (6)  ปรับปรุง  พัฒนา  ใหสมบูรณ 
           กรมวิชาการ  (2545 ข,  หนา 37-38)  ไดอธิบายข้ันตอนการสรางแบบฝกไวดังนี ้

     (1)  ศกึษาปญหา  ความตองการจากจดุประสงคและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
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          (2)  วเิคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่เปนปญหาเพื่อใชสรางแบบฝก 
     (3)  พิจารณาวตัถุประสงค  รูปแบบและขั้นตอนการใชแบบฝก 
      (4)  สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับเนื้อหาและทกัษะ 
      (5)  ทดลองหาคุณภาพและประสิทธิภาพของแบบฝก 
    (6)  รวบรวมแบบฝกเปนชุดโดยจัดทําคําชีแ้จงการใช 

     5)  การหาประสิทธิภาพของแบบฝก   
     หลังจากที่สรางแบบฝกเสร็จแลว  ตองนําแบบฝกไปหาประสิทธิภาพกอน
นําไปใชจริง  เพื่อเปนการศึกษาปญหาหรือส่ิงที่ตองปรับปรุงพัฒนา  หรือดูคุณภาพของแบบฝกวามี
แนวโนมไดผลหรือไม  ดังนั้นแบบฝกที่ใชพัฒนาการเรียนรู  ควรมีความถูกตองดานเนื้อหา  ความ
เที่ยงตรงและครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู  ซ่ึงกรมวิชาการ  (2545 ก,  หนา 82)  ไดเสนอแนะ
วิธีการหาประสิทธิภาพของแบบฝก  ดังนี้ 
         (1)  ตรวจสอบดานเนื้อหาและรูปแบบของแบบฝก  โดยผูเชีย่วชาญ  โดยการนํา
แบบฝกไปใหผูเชี่ยวชาญอยางนอย  3  คน  ตรวจสอบ  ถามีความเหน็สอดคลองกัน  2  หรือ  3  คน  
แสดงวาเนื้อหาและรูปแบบมีความถูกตองเที่ยงตรง  และครอบคลุม 
        (2)  การหาเกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกโดยการวิเคราะหคะแนน  การกําหนด
เกณฑที่ยอมรบัวาสื่อหรือนวัตกรรมการเรยีนรูมีประสิทธิภาพคือ  ดานความรู  ความจํา  E1/E2  มีคา  
80/80ขึ้นไป  ดานทักษะปฏิบัติ E1/E2 มีคา  70/70  ขึ้นไป  โดยที่คา E1/E2  ตองไมแตกตางกันเกินกวา
รอยละ  5 
     (3)  การหาดัชนีประสิทธิผลของสื่อหรือนวัตกรรมการเรยีนรู  โดยการวเิคราะห
คะแนน  สําหรับเกณฑทีย่อมรับไดวาสื่อหรือนวัตกรรมมปีระสิทธิผลชวยใหผูเรียนเกดิประสบการณ
การเรียนรูไดจริง  คือมีคาตั้งแต  0.05  ขึ้นไป   
     ชูศรี  วงศรัตนะ  และคนอื่นๆ  (2545,  หนา74)  ไดเสนอแนะการหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกกอนนําไปใชจริง  มีวิธีการงายๆ ไมตองใชตัวเลข  ไปจนถึงการพิสูจนดวยตัวเลข  แตก็
ไมซับซอนจนเกินไป  ซ่ึงสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม  อาจจะทําเพียงวิธีใดหรือ  2-3  วิธี
พรอมกันก็ได  คือ 
     (1)  การใหผูเชี่ยวชาญ  เชน  ศึกษานิเทศก  ครูวิชาการ  หรือครูตนแบบ  ครู
ชํานาญการ  ที่มีความชํานาญในการสอนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  ชวยอานและตรวจสอบดานเนื้อหา  
ความเหมาะสมกับปญหาที่ตองการแกไขหรือพัฒนา  และกลุมนักเรียนมากนอยเพียงใด  หรือควร
ปรับปรุงแกไขอยางไร  เพื่อที่จะไดนําความเห็นของผูเชี่ยวชาญดังกลาวมาปรับปรุงแกไขใหมีความ
เหมาะสมที่จะนําไปใชจริงตอไป 
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     (2)  การบรรยายคุณภาพ  หรือสภาพที่เปนอยูกอนการใชแบบฝกเปรียบเทียบ
กับคุณภาพหรือสภาพที่เกิดขึ้นหลังจากการใชแบบฝก  โดยทดลองใชกับนักเรียนกลุมเล็กประมาณ  
1-3  คน  เพื่อตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมดานความชัดเจนของภาษา  การลําดับขั้นตอนของการ
ดําเนินกิจกรรมความนาสนใจของเนื้อหา   
     (3)  การคํานวณคารอยละของนักเรียน (P1)  ที่สอบผานแบบทดสอบอิงเกณฑ
ที่กําหนดจุดผานไวรอยละ (P2)  ของคะแนนเต็ม 
      ตัวอยางวิธีการหา   
       P1 : P2  =  80 : 75 
หมายถึง  การกําหนดจุดผานรอยละ  75  มีนักเรียนสอบผานรอยละ  80 
วิธีการนี้  เหมาะกับการนําไปใชกับกลุมนกัเรียนคอนขางใหญ  (ประมาณ  5-10  คนขึ้นไป) 
     (4)  การหาประสิทธิภาพของแบบฝกโดยใชสูตร  E1/E2  สามารถคํานวณได
ดังนี้            
      E1  =  {(X/N) / A}  100 
       E2  =  {(F/N) / B}  100 
      เมื่อ  X  =  คะแนนรวมของการฝกปฏิบัติหรือการทําแบบฝกหัด 
              F  =  คะแนนรวมของการทดสอบหลังการเรียน 
             A  =  คะแนนเต็มของการฝกการปฏิบัติหรือการทําแบบฝกหัด 
             B  =  คะแนนเต็มของการทดสอบหลังการเรียน 
             N  =  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
      ตัวอยาง  เชน  E1/E2  =  80 / 80 
หมายถึง  รอยละของคะแนนเฉลี่ยระหวางการใชแบบฝกกับหลังการใชแบบฝกเปน 80 / 80 
วิธีการนี้เหมาะกับการนําไปทดลองใชกับกลุมนักเรียนคอนขางใหญ 
     ชัยยงค  พรหมวงศ  (2544 ก,  หนา  494)  ไดกลาวถึงการเลือกตัวแทนของ
นักเรียนที่เราจะนําแบบฝกนัน้ไปใชในการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝก  โดยมขีั้นตอนการ
ทดลองดังนี้   
     (1)  การทดลองแบบเดี่ยว  (1:1)  เปนการทดลอง  ครู 1 คน  ตอเด็ก  1  คน  ให
ทดลองกับเด็กออนเสียกอน  ทาํการปรับปรุงแลวนําไปทดลองกับเด็กปานกลาง  และเด็กเกง  แตหาก
เวลาไมอํานวย  และสถานการณไมเหมาะสมก็ใหทดลองกับเด็กออนหรือปานกลาง 
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     (2)  การทดลองแบบกลุม  (1 : 10)  เปนการทดลองที่ครู  1  คน  ตอเด็ก  6-12  คน  
โดยใหคละกนัทั้งเด็กเกง  ปานกลาง  และออน  หามทดลองกับเด็กออนลวนหรือเดก็เกงลวน  เวลา
ทดลองจะตองจับเวลาดวยวากิจกรรมแตละกลุมใชเวลาเทาไร  
     (3)  การทดลองภาคสนามหรือกลุมใหญ  (1 : 100)  เปนการทดลองที่ครู  1  คน  
กับนักเรียนทั้งชั้น  30-40  คน  (หรือ  100  คน  สําหรับรายบุคคล)  ชั้นที่เลือกมาทดลองจะตองมี
นักเรียนคละกันทั้งเกงและออน  ไมควรเลือกหองที่มีเด็กเกงหรือเด็กออนลวน 
                     6)  ประโยชนของแบบฝก 

    การฝกทางภาษาไทยตองอาศัยการฝกฝนอยูเปนประจํา  แบบฝกจึงเปนสื่อที่ 
อํานวยประโยชนตอการเรียนภาษาไทย  ดงันั้นแบบฝกจงึมีประโยชนดงัตอไปนี้   
     เพ็ตตี้  (Petty,  1971,  p. 469-472)  ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไววา 
         (1)  เปนสวนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ  เปนอุปกรณ
การสอนที่ชวยลดภาระครูไดมาก    
     (2)  ชวยเสริมทักษะในการใชภาษา  แบบฝกเปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กฝกทกัษะ
การใชภาษาไดดีขึ้น  แตจะตองอาศัยการสงเสริมและความเอาใจใสจากครูผูสอนดวย 

 (3)  ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  เนื่องจากเด็กมีความสามารถ
ทางภาษาแตกตางกัน  การใหเด็กทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา  จะชวยใหประสบ
ความสําเร็จมากยิ่งขึ้น   
     (4)  แบบฝกสงเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน  โดยฝกหัดหลังจากเด็กไดเรียนรู
ในเรื่องนั้นๆ ฝกซ้ําหลายๆ คร้ัง 
     (5)  ใชเปนเครือ่งมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนแลว 
     (6)  ชวยใหครูมองเหน็จดุเดนหรือปญหาตาง  ๆซ่ึงจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุง
แกไขปญหานัน้ๆ ไดทันทวงที 
     (7)  ชวยใหครูประหยัดแรงงานและเวลา  นกัเรยีนไมตองเสียเวลาในการคัดลอก
แบบฝก  ทําใหมีเวลาและโอกาสไดฝกฝนมากยิ่งขึน้ 

     (8)  แบบฝกที่จัดขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยูในบทเรียน  จะชวยใหเด็กไดฝกฝน 
อยางเต็มที ่

     (9)  ประหยัดคาใชจาย  แลวยังใหผูเรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความกาวหนา 
ของตนเองไดอยางมีระบบและเปนระเบยีบ 
      ถวัลย  มาศจรสั  (2546,  หนา 21)  ไดสรุปประโยชนของแบบฝกไวดังนี้ 

     (1)  เปนสื่อการเรียนรู  เพื่อพฒันาการเรียนรูใหแกผูเรียน 
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     (2)  ผูเรียนมีส่ือสําหรับฝกทักษะดานการอาน  การคิด  และการเขียน 
        (3)  เปนสื่อการเรียนรูสําหรับการแกไขปญหาในการเรียนรูของผูเรียน 

     (4)  พัฒนาความรู  ทักษะ  และเจตคติดานตางๆ ของผูเรียน 
     แบบฝกมีความสําคัญมากเพราะเปนเครื่องอํานวยประโยชนในการเรียนรูของ
นักเรียนในการฝกทักษะใหเกิดความชํานาญ  และปลูกฝงคุณคาและคุณลักษณะนิสัยท่ีถูกตองดีงาม
ในหลายประการ  หากแตครูผูสอนจําเปนตองรูจักการนําไปใชอยางถูกวิธี  ใหนักเรียนไดรับการฝก
หลายๆ รูปแบบ  หลายๆ ครั้ง  เหมาะสมกับวัย  เวลา  และความสามารถของเด็กแตละคน  จึงจะทํา
ใหแบบฝกเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนอยางแทจริง  แบบฝกชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  
เกิดทักษะ  ความชํานาญ  เกิดความเชื่อมั่น  ความเขาใจและประสบผลสําเร็จในการเรียนรู  (น้ําออย  
อริยะสุขสกุล,  2546,  หนา 51;  หรรษา  บุญนายืน,  2546, หนา 43)   
 ดังนั้นการใชแบบฝกเปนการฝกทักษะที่ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง  เขาใจ
บทเรียนงายขึ้น  นอกจากนี้ยังทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนและหาแนวทาง
ในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหนักเรียนอยางดีที่สุดตามความสามารถของแตละคน  การฝกจะ
ทําใหเด็กเกิดความเชื่อมั่น  สามารถประเมินผลงานของตนเองไดตลอดจนฝกใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย  สามารถทํางานดวยตนเองไดตามลําพัง 
 

2.2  งานวิจัยในประเทศ 
 

  2.2.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอานจับใจความ       
 เนาวรัตน  แตงยิ้ม  (2541,  หนา  60-64)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอาน
จับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โดยใช  “เทคนิค  9  คําถาม”  มีขั้นตอนที่เนนให
นักเรียนไดฝกตั้งคําถามตามเนื้อเรื่อง  ในการอานแตละครั้ง  นักเรียนตองพยายามคิดและจับใจความ
สําคัญของเนื้อเรื่องที่อาน  และใจความสําคัญรองใหได   ดวยการตั้งคําถาม  ถามตนเองดวยคําถาม  
9  ประเภท  คือ  1)  ใคร  2)  อะไร  3)  ที่ไหน  4)  เมื่อไร  5)  อยางไร  6)  ทําไม  7 )  เทาไร  8)  หรือ  และ  
9)  หรือไม  ไดทําการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2539  ผลการศึกษาทดลองพบวา  
นักเรียนที่เรียนการอานจับใจความ  โดยใชแผนการสอน  “เทคนิค  9  คําถาม”  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชแผนการสอนปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สุภาณี  ชูเกลี้ยง  (2542,  หนา 40) ไดศึกษาการสรางแบบฝกหัดพัฒนาความสามารถ ในการ
อานจับใจความตามวิธีพาโนรามา  ซ่ึงเปนเทคนิคการสอนอาน  มี 8  ขั้นตอน  คือ  กําหนดจุดมุงหมาย 
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(Purpose-P)  การปรับความเร็ว  (Adapting  rate  to  material-A)  ความจําเปนในการตั้งคําถาม (Need  to  
pose question-N)  การสํารวจ  (Overview-O)  การคิดตาม  (Read and relate-R)  การจดบันทึก (Annotate-A)  
การจํา  (Memorize-M)  และการประเมินผล  (Assess-A)  เปนวิธีการสอนที่มีลําดับขั้นการสอนจาก
งายไปหายาก  เปนระบบ  มีความละเอียด  เมื่อนํามาฝกนักเรียนหลาย  ๆครั้ง  นักเรียนก็จะเกิดกระบวนการ
ในการอาน  สามารถอานจับใจความ  ซ่ึงจะใชเปนพื้นฐานในการอาน  และการศกึษาในระดบัสงูขึน้ได  
ไดทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่โรงเรียนควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ผลการศึกษาพบวา  
ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความกอนใช   และหลังใชแบบฝกพัฒนาความสามารถในการอานจบัใจความ
ของนักเรียนภายในกลุม  ทั้งกลุมเรียนเกง  เรียนปานกลาง  และกลุมเรียนออน  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ขจีพรรณ  จันทระ  (2543,  หนา 43) ไดศึกษาการสรางชุดการสอนภาษาไทย  สําหรับฝกทักษะ
การอานจับใจความ  โดยใชวิธีการตาง  ๆเชน  การซักถาม  การใหยกตัวอยาง  การใหเดาเรื่อง  การอภิปราย  
การศึกษาจากภาพ  และการศึกษาดวยตนเอง  ไดทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในจังหวัดสงขลา  พบวา  คะแนนจากการทดสอบ
หลังเรียน ชุดการสอนสําหรับฝกทักษะการอานจับใจความ สูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ  .01 
 พัชรี  แซสุน  (2545,  หนา 50) ไดศึกษาชุดการสอนเพื่อใชเสริมสมรรถภาพการอานในใจ  
จํานวน  9  สมรรถภาพ คอื  การอานเพื่อตอบคําถาม  จับใจความสําคัญของเรื่อง  หารายละเอียดของ
เร่ือง  จัดลําดับเหตุการณ  หาเหตุผลของเรื่องที่อาน  สรุปความ  คิดวเิคราะหแยกแยะขอความ  ประเมนิ
ขอความวาควรเชื่อหรือไมควรเชื่อ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  โดยใหนักเรียนอาน
เร่ืองที่กําหนดใหแลวตอบคําถามวา ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไรอยางไร  ทําไม  การนําคําตอบที่
ไดมาเรียงลําดับเหตุการณ  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  การสรุปใจความสําคัญ  และการทําแบบฝก
ทายชุดการสอน  ไดทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนบานโคกเมา  อําเภอบางกล่ํา  
จังหวัดสงขลา  ผลการศึกษาพบวา  คะแนนการทดสอบหลังการใชชุดการสอนสูงกวาคะแนนการ
ทดสอบกอนการใชชุดการสอน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 พัชนีย  หนูคง  (2546,  หนา 98)  ไดศึกษาการสรางชุดการสอนการอานจับใจความ  จํานวน  
4  ชุด  เนื้อหาประกอบดวยบทอานประเภทขาว  สารคดี  บทความ  และเรื่องส้ัน  โดยใหนักเรียน
ตอบคําถาม  ลําดับเหตุการณ  แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ  วิเคราะหความสําคญั  และจับใจความ
ของเรื่องที่อาน  ไดทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ  
ผลการศึกษาพบวา ชุดการสอนการอานจับใจความมีประสิทธิภาพ  87.5 / 86.67  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน  80 / 80 ที่กําหนดไว   
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  น้ําออย  อริยะสุขสกุล  (2546,  หนา  92)  ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกอานจับใจความ
ภาษาไทย  ที่มีเนื้อเร่ืองหรือขอความที่อานดานทักษะ  เจตคติ  และความรู  โดยฝกใหนักเรียนตอบ
คําถามเกี่ยวกับสาระสําคัญของเรื่องนั้นๆ ไดวา  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไรไดถูกตอง  จน
สามารถจับใจความได  ไดทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  โรงเรียนสาธิต  “พิบูลบําเพ็ญ”  
มหาวิทยาลัยบูรพา  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  พบวาแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยที่สราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ   90.67 / 93.33  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 
 ทับทิม  สุริยสุภาพงษ  และคนอื่นๆ (2546,  หนา 49) ไดศึกษารูปแบบการสอน โดยใช
หนังสือการตูน ที่มีเนื้อหาในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาตามหลักสูตรประถมศึกษาเปนสื่อ
ในการสอนอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(มอดินแดง) มหาวิทยาลัยขอนแกน  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  นั่นคือนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยใช
รูปแบบการสอนที่พัฒนาทักษะการอานจับใจความ  โดยใชหนังสือการตูนมีผลสัมฤทธ์ิในการอาน
จับใจความสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม 
 จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความ พบวา  ความสามารถในการอานจับใจความ
ของนักเรียนสามารถฝกฝน และพัฒนาใหมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นได โดยการใชนวัตกรรมที่หลากหลาย  
ดังนั้นจึงควรศึกษาหาวิธีการพัฒนาทักษะการอานจับใจความในรูปแบบอื่นๆ ตอไป 
  2.2.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแบบฝก 
 วัชรี  ขําวิจิตร  (2542,  หนา  81)  ไดสรางแบบฝกการเขียนเรียงความ  โดยการนําคําตางๆ 
มาเรียบเรียงเปนประโยคไดเหมาะสม  การนําประโยคมาเรียบเรียงเปนขอความที่ยาวขึ้น  การเลาเรื่อง 
ไมจบแลวใหแตงตอ  การเรียงความตามภาพ  และการเรียงความจากหัวขอเร่ืองไดทดลองกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  พบวา  แบบฝก
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.75 / 85.00  เปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ  80/80  ตามที่กําหนดไว 
 พรทิพย  เสาวโค  (2543,  หนา 61)  ไดสรางแบบฝกการแตงคําประพันธประเภทฉันท  
โดยการฝกใหนักเรียนรูจักลักษณะคํา  ครุ-ลหุ  การสรางคําสัมผัสครุ-ลหุ  การทําแบบฝกการแตงฉันท
ที่มีคณะนอยไปสูฉันทที่มีคณะมากขึ้นตามลําดับ  ไดทดลองกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม  อําเภอปาพะยอม  จังหวัดพัทลุง  พบวา  แบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
94.60 / 89.40  และผลสัมฤทธิ์ทางการแตงคําประพันธประเภทฉันทของนักเรียนหลังใชแบบฝกสูงกวา
กอนใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 เริงศักดิ์  คันศร  (2545,  หนา  57)  ไดทําวจิัยเร่ืองผลการใชแบบฝกความเขาใจในการอาน
ตามวิธีพาโนรามา โดยใชแบบฝกทักษะจํานวน  4  แบบฝก  เร่ิมตั้งแตการอานเพื่อจํารายละเอียด
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และจัดลําดับเหตุการณของเรื่อง  การสังเคราะหเนื้อหาเพื่อความคาดเดาความจริง  วิเคราะหเร่ืองที่
อานและประเมินเรื่องที่อาน  ซ่ึงเปนระดับงายไปหายาก  ไดทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  ผลการศึกษาพบวา  หลังฝกดวยแบบฝกความเขาใจในการอานตาม
วิธีพาโนรามา  นักเรียนมีคะแนนการเขาใจในการอานสูงกวากอนฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 
 จากผลการวิจัยที่กลาวมาจะพบวา  การเรียนดวยแบบฝกทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวาการเรียนดวยวิธีเรียนตามปกติ  นอกจากนี้ยังชวยประหยัดเวลา  ใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  
ชวยใหครูมีเวลาในการเตรียมงานอื่นๆ ได  จึงนาจะนํามาใชในการสอนระดับประถมศึกษา 
 

2.3  งานวิจัยตางประเทศ    
 

 จอหนสัน  (Johnson,  1988,  p. 198-A)  ไดศึกษาผลการใชแผนผังสรุปโยงเรื่องเปนแบบฝก
ชนิดเติมเพื่อฝกการอานจับใจความของนักเรียนเกรด 4  ผลการวิจัยพบวา  ความเขาใจในการอานของ
นักเรียนที่เรียนโดยการทําแผนผังสรุปโยงเรื่องดวยตนเองแตกตางจากกลุมที่เรียนดวยการตอบคําถาม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 แมคคอลลาฟ  (McCullough,  1957,  p. 65-70)  ไดศึกษาความสามารถในการอานเกี่ยวกับ
การจับใจความสําคัญ  การเรียงลําดับเหตุการณ  และการสรุปความ  พบวามีความสัมพันธเกี่ยวกับ
ความสามารถในการอานแตละทักษะ  การที่จะวัดความสามารถของนักเรียนในทักษะใดทักษะหนึ่ง  
แลวจะนําไปเปรียบเทียบกับความสามารถในทักษะอื่นไมได  จากการเปรียบเทียบความสามารถใน
การอานจับใจความของนักเรียนเกรด 1, 2  กับเกรด  4  โดยใชการตอบคําถาม  การเรียงลําดับเหตุการณ
และการสรุปความ  ผลปรากฏวานักเรียนเหลานี้สามารถอานจบัใจความไดอยางไมมีปญหาในทุกระดับ 
 เพอรคินส  (Perkins,  1982,  p. 3802-A)  ไดศึกษาเรื่องทักษะการแปลความ  ตีความ  และ
ความรูเกี่ยวกับศัพทเพื่อการอานจับใจความ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ  4  จํานวน  91  คน  
เครื่องมือที่ใชมีแบบทดสอบคําศัพทเพื่อการอานจับใจความ  ผลการวิจัยพบวา  การเขาใจความหมาย
ของคําศัพททําใหสามารถอานจับใจความไดดีขึ้น 
 บัลลาด  (Ballard,  1989, p. 106-A)  ไดทําการวิจัยผลการสอนเกี่ยวกับเรื่องเลาที่มีตอ
ความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนเกรด  8  นักเรียนไดรับการทดสอบกอนและหลัง
ทดลอง  กลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู  กลุมทดลองไดรับการฝกจากการตอบคําถามที่
ข้ึนตนดวย Wh  และการเขียนสรุปเรื่อง  เร่ืองที่สอนเปนเรื่องสั้นที่นํามาจากหนังสือวรรณคดี  เมื่อ
การทดลองสิ้นสุดลง  กลุมทดลองทําคะแนนไดดีกวากลุมควบคุม 
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 จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตนจะพบวา  ปญหาการอานจับใจความของนักเรียนเปน
ปญหาที่นักวิชาการหลายคนใหความสนใจ  และพยายามหาทางแกไขดวยวิธีการตางๆ ดวยการใช
ส่ือการสอนที่หลายรูปแบบและเนนกิจกรรมเพื่อฝกทักษะอยูเสมอ  โดยเฉพาะการใชแบบฝกในการ
อานจับใจความทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 


