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บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

               การวิจัยคร้ังนี้  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกพัฒนา
ความสามารถในการอานจับใจความ  ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนกอนและหลังการเรียนดวยแบบฝกพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 
                 1.  เพื่อสรางแบบฝกพัฒนาความสามารถในการอานจบัใจความ  
                2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความตามเกณฑ
มาตรฐาน  80/80 

           3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  กอนใช
และหลังใชแบบฝกพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ 

 สมมุติฐานการวิจัย 
        1.  แบบฝกพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน  80/80 
              2.  ผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความของนักเรียนหลังการใชแบบฝกสูงกวา  ผลสัมฤทธิ์
กอนการใชแบบฝก 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการทดลอง   
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดทาสะอาน  “บูรณะสินอนุสรณ”  อําเภอบางปะกง
จังหวดัฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา  2549  จํานวน  1  หองเรียน  40  คน  โดยเลือกแบบเจาะจง  เพราะมี
หองเรียนเดียว 

               เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง   
  1.  แบบฝกพัฒนาความสามารถในการอานจบัใจความ  ช้ันประถมศึกษาปที่  4  ประกอบดวย
แบบฝกจากเพลง  โฆษณา  ขาว  นิทาน  และสารคดีสําหรับเด็ก   
 2.  แบบทดสอบกอนเรียน  พฒันาความสามารถการอานจับใจความ  แบบเลือกตอบ  จํานวน  
30  ขอ   
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   3.  แบบทดสอบหลังเรียนพฒันาความสามารถการอานจับใจความ  ทีเ่ปนแบบทดสอบ
คูขนาน  จํานวน  30  ขอ 
   4.  แผนการเรยีนรูการอานจบัใจความชัน้ประถมศึกษาปที่  4  จํานวน  15  แผน  แผนละ  
1  ช่ัวโมง 
  วิธีการดําเนินการทดลอง  
  1.  กอนทําการทดลอง  ผูวิจัยไดทดสอบความสามารถการอานจับใจความ  กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดทาสะอาน “บูรณะสินอนุสรณ”  จํานวน  40  คน  โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน  จํานวน  30  ขอ 
  2.  ผูวิจัยดําเนินการสอนกลุมตัวอยาง  จัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนในแผนการเรียนรู
ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น  ในขั้นฝกไดนําแบบฝกพัฒนาการอานจับใจความมาใช 
 3.  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  เมื่อส้ินสุดการทดลอง  ผูวิจัยทดสอบความสามารถ
การอานจับใจความหลังเรียนกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  
จํานวน  30  ขอ  ซ่ึงเปนขอสอบคูขนานกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน 
  4.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผูวิจัยนําขอมูลคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน  มาวิเคราะหหาผลตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทั้งสองครั้งดวยวิธี
ทางสถิติ  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 การวิเคราะหขอมูล 
  1.  หาประสิทธิภาพของแบบฝกพัฒนาการอานจับใจความ  โดยเทียบกับเกณฑ  80/80 
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานจับใจความกอนและหลังการใชแบบฝก  พัฒนาการ
อานจับใจความ  โดยใช  t-test  แบบ dependent 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
  ผลการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังนี ้
  5.1.1  ประสิทธิภาพของแบบฝกพัฒนาการอานจับใจความ  ผลการหาประสิทธิภาพโดย
เทียบกับเกณฑ  80/80  พบวา  แบบฝกพัฒนาการอานจับใจความมีประสิทธิภาพเทากับ  84.06/ 86.25  
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
  5.1.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานจับใจความ  ผลสัมฤทธิ์ดานการอานจับใจความ
พบวา  หลังการใชแบบฝกพัฒนาความสามารถการอานจับใจความ  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอาน
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จับใจความสูงกวากอนการใชแบบฝกพัฒนาความสามสารถการอานจับใจความอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05 
 ผลการวิจัยแสดงวาแบบฝกพัฒนาการอานจับใจความ  มีประสิทธิภาพชวยใหนักเรียนมี
ความสามารถดานการอานจับใจความสูงขึ้น 
 

5.2  อภิปรายผล 
 
  จากการทดลองใชแบบฝกพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความจากเพลง  โฆษณา  
ขาว  นิทานและสารคดีสําหรับเด็ก  ชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดทาสะอาน “บูรณะสินอนุสรณ”  
อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวาแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน  80/80  และเม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
ใชแบบฝกสูงกวากอนฝก  มีประเด็นที่นํามาอภิปรายไดดังนี้ 
  5.2.1  แบบฝกมีประสิทธิภาพ  84.06 / 86.25  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้เนื่องจาก
ประสบการณในการสอนที่ใชเนื้อหาจากหนังสือเรียนในการสอนอานจับใจความ  ปรากฏวานักเรียน
ไมสนใจเนื้อเรื่องจากหนังสือเรียน  เนื่องจากหนังสือเรียนมีเพียงเลมเดียว  นักเรียนอานซ้ําๆ   ทําให
นักเรียนรูสึกเบื่อหนายไมเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู  จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดเลือกลักษณะของ
เนื้อหา  เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ  และกระตือรือรนที่จะฝก  โดยมีหลักในการเลือกเนื้อหาดังนี้ 
  1)  เนื้อหาของบทอานมีรูปแบบการเขียนที่หลากหลาย  ไดแก  เพลง  โฆษณา  ขาว  
นิทาน  และสารคดีสําหรับเด็ก  ซ่ึงลักษณะของเนื้อหาเปนขอความสั้นๆ และมีรูปแบบเฉพาะ  เชน  
เพลงเตา  งู และกา จะเปนบทรอยกรอง  มีความยาว  12  บรรทัด  โฆษณาขาวเกรียบกุงจะมีเนื้อหาที่ส้ัน
กะทัดรัด  และมีรูปภาพประกอบ  เนื้อหาที่เปนขาวจะบอกรายละเอียดของเหตุการณ  หรือเร่ืองราว
ที่เกิดขึ้น  มีความยาว 18 บรรทัด นิทานเรื่องราชสีหกับหนู มีเนื้อหาที่ไมซับซอน  เขาใจงาย  สนุกสนาน  
นาติดตาม  และสารคดีสําหรับเด็กเรื่องหิ่งหอย  และเรื่องดอกอัญชัน  เปนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตสัตว
และพืช  ซ่ึงเด็กวัยนี้จะสนใจ  ดังที่  Barnett  (1969,  p. 11)  กลาววาแบบฝกที่ดีควรมีหลายรูปแบบ  
แตละรูปแบบก็ควรจะมีความหมายแกผูทาํแบบฝกดวย 
  2)  เนื้อหาของแบบฝกเปนส่ิงที่ใกลตัว  เชน  การอานฉลากยา  แกปวด  ลดไข  การอาน
โฆษณาจากซองขนม  การอานขาวเรื่องการใชชอนกลางปองกันอันตราย  การปลูกมะนาวแปนแลว
กลายพันธุ  และสารคดีเร่ืองดอกอัญชัน  เปนตน  เนื้อหาจะมีความหมายกับนักเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การอานฉลากยา  ขอความจากซองขนม  นักเรียนไมเคยอานในลักษณะที่เปนบทเรียนมากอน  แต
การนํามาใหอานและตั้งคําถามที่จะเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน  เชน  ดูวิธีการใช  ขอกําหนด  
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วันหมดอายุ  เปนสิ่งที่มีความหมายที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันได  หรือนิทานซึ่งเปนเรื่องที่นํา
สัตวมาเปนตัวละครในเนื้อเร่ืองนั้นเปนเรื่องที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก  เมื่อนํามาอานทําใหเด็กสนใจ  
ดังที่  ทฤษฎีของ Gestalt  (ทิศนา  แขมณี,  2547, หนา 60) ไดกลาวถึงกฎของความชอบวา  หากนักเรียน
ไดอานในสิ่งที่ตนชอบก็จะชวยใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานมีความหมายตอตัวนักเรียน 
  3)  ลักษณะของเนื้อหามีการเรียงลําดับจากงายไปยาก  โดยเลือกเนื้อหาสั้นๆ ใน
แบบฝกตนๆ และเพิ่มความยาวขึ้นในแบบฝกหลัง  ผูวิจัยเร่ิมฝกโดยใชเนื้อหาประมาณ 10 บรรทัด  
และเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆ จนถึง  35  บรรทัด  เนื้อหาจะเริ่มฝกจากเพลงเพราะเด็กวัยนี้จะชอบรองเพลง  
แลวใชขอความจากฉลากยา  การโฆษณา  ซ่ึงจะมีเนื้อหาที่ส้ัน กะทัดรัด  เขาใจงาย  และเพิ่มเนื้อหา
ที่ยากขึ้นจากขาว  นิทาน  และสารคดีสําหรับเด็ก  เปนตน  ดังที่หรรษา  บุญนายืน  (2546, หนา 41)  
เสนอแนะวาแบบฝกที่ดีตองเปนแบบฝกสั้นๆ  เรียงจากงายไปยาก  กิจกรรมสนุกสนาน  เราความสนใจ
ของเด็ก  เวลาฝกพอเหมาะไมนานเกินไป 
 การเลือกเนื้อหาของผูวิจัยสอดคลองกับขอเสนอแนะของ วินัย  รอดจาย  (2540,  หนา 9)  
ไดกลาวถึงเนื้อหาที่จะนํามาใหเด็กอานตองมีลักษณะนาสนใจ  มีความสนุกสนาน  ความยากงาย
เหมาะสมกับวัยของเด็ก  การดําเนินเรื่องควรเราใจชวนใหติดตาม  เนื้อหาของเรื่องในแงของความ
ส้ันยาวจะตองเหมาะสมกับวัย  ไมยาวเกินไปหรือส้ันเกินไปในเด็กแตละวัย  และสํานวนภาษา
จะตองเหมาะสมกับวัยของเด็กเปนอยางยิ่ง   
  5.2.2  ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน   
  เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบคูขนานกอนเรียน  และหลังเรียน  ปรากฏวานักเรียนสามารถ
ทําคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนได  14.77  เมื่อฝกแลวทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ย  25.87  ซ่ึงตรงกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว  เนื่องจากผูวิจัยมีกลวิธีในการฝกและการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดังนี้ 
  1)  กลวิธีในการฝก  
    (1)  ในขั้นสอนเมื่อใหนักเรยีนอานเนื้อเรื่อง  ผูวิจัยเนนใหนักเรียนทุกคนอานในใจ  
โดยใชเวลาประมาณ  5-10  นาที  เพื่อทําความเขาใจเรื่องดวยตนเอง  หลังจากนั้นมีการอภิปรายรวมกนั
ซ่ึงทําใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดกัน  ทําใหเกิดความคิดที่หลากหลาย  ในขณะฝกอานในใจ  
ผูวิจัยไดสังเกตการปฏิบัติตนในการอานในใจของนกัเรียน  เชน  ทาทางในการอาน  การนั่ง  การวางมือ  
การวางแบบฝกอาน  ระยะหางจากสายตา  การกวาดสายตาในขณะอาน  การไมออกเสียง  ไมขยับ
ริมฝปาก  ไมใชนิ้วมือหรืออุปกรณชี้ตัวหนังสือ  และการมีสมาธิในการอาน  เพื่อใหนักเรยีนเกดิทกัษะ
การอานในใจดวย 

  (2)  การทําความเขาใจความหมายของคําศัพท  ในเนื้อเร่ืองที่มคีําศัพทใหม  และ
เขาใจยาก  ถานักเรียนไมเขาใจความหมายของคําเหลานั้นจะทําใหไมสามารถจับใจความสําคัญได  
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ขั้นตอนนี้นักเรียนชวยกันสํารวจคําศัพทที่ไมเขาใจความหมาย  แลวหาความหมายจากพจนานุกรม  
สอดคลองกับเพอรคินส  (Perkins,  1982,  p. 3802-A)  ไดศึกษาความรูเกี่ยวกับคําศัพทเพื่อการอาน
จับใจความ  พบวา  การเขาใจความหมายของคําศัพททําใหสามารถอานจับใจความไดดีขึ้นการทํา
ความเขาใจเนื้อเร่ืองและเก็บความสําคัญ  โดยโดยเลือกเนื้อหาส้ันๆ ในแบบฝกตน  และเพิ่มความ
ยาวขึ้นในแบบฝกหลัง   
       (3)  การใหนักเรียนฝกการตั้งคําถามและตอบคําถาม  เพื่อหารายละเอียดจากเรื่อง
ที่อาน  การใชคําถามเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่จะชวยกระตุนใหนักเรียนคิด  และเขาใจเนื้อเร่ืองไดเปน
อยางดี  ดังที่ สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย  (2545,  หนา  117)  กลาววา  การถามเปนยุทธศาสตรการสอน
ที่สําคัญกอใหเกิดการเรียนรู  ใหเขาใจเนื้อเร่ือง  ชวยพัฒนากระบวนการคิด  การตีความ  การไตรตรอง
การถายทอดความรู  ความคิด  และความเขาใจในเนื้อหา  ผูวิจัยใชการตั้งคําถามวา  ใคร  ทําอะไร  ทีไ่หน  
เมื่อไร  ทําไม  และอยางไร  เพื่อใหคิดหาคําตอบ  แลวสรุปใจความสําคัญของเรื่อง  สอดคลองกับ 
บัลลาด  (Ballard,  1989,  p. 106-A)  ไดทดลองฝกใหนักเรียนจับใจความโดยการตอบคําถามที่ขึ้นตน
ดวย  Wh-questions  ซ่ึงไดแก  Who, What, Where, When, Why  เปนตนและการเขียนสรุปเรื่อง  
พบวานักเรียนสามารถทําความเขาใจเนื้อเร่ือง  และเก็บความสาํคัญของเรื่องที่อานได  นอกจากนั้น
แลวผูวิจัยใชเทคนิคแบบ  SQ 3R  (Adams  &  Becky  2005,  pp. 331-332)  นักเรียนจะอานเพื่อหา
จุดสําคัญของเรื่อง  แลวตั้งคําถามเพื่อคนหาคําตอบ  ทบทวนคําถาม-คําตอบ  เปนการฟนความจํา  
ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่องที่อานไดเร็วยิ่งขึ้น  
   (4)  การฝกการจับประเด็นสําคัญของเรื่องโดยใชแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนผัง
ความคิด  ฝกใหนักเรียนแยกรายละเอียด  แลวเขียนแผนภาพโครงเรื่องใหสอดคลองกับเรื่องที่อานวา
มีอะไรเปนปญหา  สาเหตุ  ผลที่ไดรับ  ผลที่ตามมา  แลวจับใจความสําคัญ  พรอมบอกขอคิด  หรือ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  จากนั้นชวยกันเลาเรื่อง  และเขียนสรปุเรือ่ง  สวนการทาํแผนผงั
ความคิด  นักเรียนจะนํารายละเอียดของเรื่องที่อานมาใสในแผนผัง  โดยรายละเอียดจะตองสัมพันธ
กับหัวขอยอยที่กําหนดไว  แลวโยงเสนเพื่อเชื่อมโยงรายละเอียดสนับสนุนเขากับหัวขอยอย  รูปแบบ
การเขียนจะใหทําอยางอิสระ  พบวานักเรียนเกิดความสนุกสนาน  ชวยกันออกแบบ  ระบายสี
ตกแตงแผนผังความคิดใหสวยงาม  เกิดความคิดสรางสรรค  เกิดความสนใจและตั้งใจฝกทําให
สามารถจับประเด็นสําคัญของเรื่องได  ดังเชน จอหนสัน  (Johnson, 1988, p. 198-A)  พบวานักเรียน
ที่ฝกการอานจับใจความโดยใชแบบฝกการเขียนแผนผังสรุปโยงเรื่องสามารถจับใจความสําคัญของ
เร่ืองไดดีมาก   
   (5)  การฝกจะเรียงลําดับวิธีการฝกที่งายไปสูวิธีการฝกที่ยากขึ้นตามลําดับโดยมี
วิธีการฝกเริ่มจากการจับคู  การเติมคํา  การเขียนแผนผังความคิด  การทําแผนภาพโครงเรื่อง  และ
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การเขียนสรุปเรื่อง  เปนการฝกใหนักเรียนคิด  ยั่วยุใหอยากฝกตอ  ทําใหนักเรียนเกิดความพอใจ  มี
ความสนุกสนาน  ตั้งใจฝกและชวยกันทําแบบฝกจนประสบความสําเร็จ  สอดคลองกับ Billow  
(1962,  p. 87)  ที่กลาววาแบบฝกที่ดีตองฝกจากงายไปหายาก   
     (6)  การฝกอยางตอเนื่อง  สัปดาหละ  5  คร้ังๆ ละ  1  ช่ัวโมง  เปนจํานวน  15  คร้ัง  
ซ่ึงหลักของการฝกจะตองฝกซ้ําและตอเนื่องเปนเวลานานพอจึงจะไดผล  การฝกซ้ําในที่นี้หมายถึง
ฝกซ้ําในเรื่องของการอานจับใจความ  แมวาแบบฝกที่สรางขึ้นจะมีความหลากหลาย  แตทุกแบบฝก
จะมีจุดมุงหมายอยางเดียวกัน  คือฝกใหนกัเรียนเขาใจวิธีการอานแลวจับประเด็นสําคัญของเรื่องได  
ดังที่กฎแหงการฝก  (Law  of  Exercise)  ตามทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (ทิศนา  แขมณี,  
2547,  หนา  51-52)  ที่กลาววาสิ่งใดก็ตามที่มีการฝกหรือกระทําบอยๆ ยอมทําใหผูฝกมีความคลอง
และสามารถทําไดดี 
     จากการทดลองผูวิจัยใชหลักการฝกจากงายไปยาก  โดยการฝกจะเรียงลําดับ
เนื้อเรื่องที่ส้ัน และยาวขึ้นเรื่อยๆ ทําแบบฝกเด็กฝกช้ําๆ เนนการอานในใจ  เนนใหเขาใจเนื้อเรื่อง  และ
การเก็บใจความสําคัญของเรื่องที่อาน  โดยการตั้งคําถาม  ตอบคําถาม  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด  
การเรียงลําดับเหตุการณ  การใชแผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิด  และการเขียนสรุปเรื่อง  ทําให
นักเรียนเกิดความสนใจ  ตั้งใจฝก  ชวยกันทําแบบฝก จนทําใหแบบฝกมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนดไว  ที่ถวัลย  มาศจรัส  (2546,  หนา 26)  กลาววา  แบบฝกที่ดีวาตองมีจุดประสงคท่ีชัดเจน
ใชภาษาไดอยางเหมาะสม  พัฒนาทักษะการเรียนรู  ฝกตามลําดับขั้นตอน  มีกลยุทธการนําเสนอ  
การตั้งคําถามที่ชัดเจน  และกิจกรรมที่ทาทายสงเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู   
  2)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    (1)  การจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการเรียนแบบกลุม  เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาส
ทํากิจกรรมรวมกัน  จัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  ไดชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน  นักเรียนที่เรียนเกงอานคลอง  จะชวยเหลือเพื่อนที่เรียนออน  ทําใหเกิดความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน  ดังที่  วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2541,  หนา  29)  กลาววา  กระบวนการกลุมจะชวยพัฒนา
ทักษะการส่ือสาร  การปฏิสัมพันธ  ความรูความคิดระดับสูงของผูเรียน  ชวยเพ่ิมความตระหนักใน
บทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกกลุม  และอิสระในการทํางาน  นอกจากนั้นสามารถสงเสริมวินัยใน
ตนเองและลดปญหาการจัดการในชั้นเรียนไดดวย   
    (2)  การใชส่ือและกิจกรรมที่หลากหลาย  ในขั้นตอนของการฝกมีใบความรูที่
เปนเนื้อหาเกี่ยวกับเพลง  ขาว  โฆษณา  นิทานและสารคดีสําหรับเด็ก  และกิจกรรมที่ใชแบบทดสอบ
ความเขาใจเนื้อเร่ืองมีหลายรูปแบบ  ไดแก  การตอบคําถาม  การจับคูคําศัพท  การเรียงลําดับเหตุการณ  
การจับคูขอความที่มีความสัมพันธกัน  การเขียนแผนผังความคิด  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และ
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การเขียนสรุปเรื่อง  เปนตน  กิจกรรมที่สงเสริมความเขาใจเนื้อหาเปนการกระตุนใหนักเรียนคิด  มี
ความสนใจในการทํากิจกรรม  ทําใหจับใจความไดเร็วขึ้น  ดังที่  ชัยยงค  พรหมวงศ  (2544ข,  หนา 
112)  กลาววา  การจัดการเรียนรูแบบกลุม  และการใชส่ือและกิจกรรมที่หลากหลาย  ทําใหนักเรียน
ไมเบื่อหนายเกิดความสนใจและตั้งใจฝกเปนอยางดี   
  3)  การแกไขขอบกพรองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ในระหวางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูผูวิจัยไดสังเกตและบันทึกหลังสอนแลวนําขอบกพรองที่พบมาปรับปรุงแกไข   ดังนี้  
     (1)  การแบงขนาดของกลุม  8  คนในการฝกครั้งแรก  พบวาสมาชิกกลุมบางคน
ไมชวยทํางานกลุม  การควบคุมกระบวนการกลุมไมดี  เกิดความวุนวาย  จึงแบงขนาดของกลุมให
เหมาะสม  กลุมละ  5  คน  ทําใหสมาชิกในกลุมชวยเหลือกันและสามารถควบคุมการทํางานกลุมได
ดีขึ้น  ดังที่  ทิศนา  แขมณี  (2547,  หนา 348)  กลาววา  จํานวนสมาชิกในกลุมยอย  จํานวนที่เหมาะที่สุด
คือ  4-6  คน  เพราะถากลุมเล็กเกินไป  กลุมจะไมไดความคิดที่หลากหลายเพียงพอ  ถากลุมใหญเกินไป
สมาชิกกลุมจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดนอยหรือไมทั่วถึง 
      (2)  การใชเวลาฝกครั้งแรกมากกวาที่กําหนดไว  เพราะนักเรียนยังไมเขาใจขั้นตอน
ในการทํากิจกรรม  ผูวิจัยตองคอยควบคุมดูแล  แนะนําในการทํากิจกรรมทีละขั้นตอนจนนักเรียน
เขาใจ  และสามารถปฏิบัติไดเองในการทํากิกรรมครั้งตอไป   
      (3)  นักเรียนไมเขาใจบทบาทของตนเองในดานผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม  
ผูวิจัยตองอธิบายแนะนําหนาที่ในการการควบคุมระเบียบกลุม  การแบงงาน  การมอบหมายงาน  
การยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก  และการแกปญหาการขัดแยงภายในกลุม  พรอมกับดูแล
อยางทั่วถึงในระหวางทํากิจกรรม   
      (4)  นักเรียนบางคนมีปญหาการการเขากลุม  การไมยอมรับสมาชิกบางคนเขากลุม  
เชนนักเรียนที่เรียนออนจะไมเปนที่ยอมรับของกลุม  ผูวิจัยตองพยายามหาวิธีการโดยการใหรางวัล  
และคะแนนเพิ่มสําหรับกลุมที่มีความสามัคคี  การเอาใจใสสมาชิกกลุมใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอกลุม  
และเปนสวนหนึ่งของกลุม  พรอมทั้งการใหความชวยเหลือกันภายในกลุม   
      (5)  นักเรียนอภิปรายไมได  ผูวิจัยตองพยายามกระตุนโดยการตั้งคําถามใหนักเรียน
ไดคิด  สรางบรรยากาศที่อบอุน  เปนกันเอง  ทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและรูสึกภาคภูมิใจ
ที่มีสวนรวมในการอภิปราย 
  4)  ผลของการพัฒนา 
        (1)  นักเรียนมีทักษะการอานจับใจความ  สามารถทําความเขาใจ  เก็บความสําคัญ
ของเรื่องราวที่อานได  ผลจากการประเมินพบวานักเรียนผาน เกณฑการประเมินอยูในระดับดี  นักเรียน
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สามารถเลาเรื่องไดตรงกับสาระของเรื่องที่อาน  ลําดับเหตุการณไดถูกตอง  ไมวกวน  สรุปความตรง
กับเนื้อหาของเรื่องที่อานไดเปนอยางดี 
         (2)  การอานในใจของนักเรียนไดพัฒนาตามลําดับทั้งพฤติกรรมการอานและ
ความเขาใจในการอาน  คือจากการที่อานในใจแลวมีเสียงในลําคอ  การสายหนาไปมา  พฤตกิรรม
ตางๆ เหลานี้ไดลดลงเมื่อนักเรียนไดรับการฝกอยางตอเนื่อง  และพบวาผลการประเมินพฤติกรรม
การอานในใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  อยูในระดับดี 
       (3)  นักเรียนสามารถทํางานโดยใชกระบวนการกลุม  รูจักแบงหนาที่ความรบัผิดชอบ  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั  และชวยเหลือกนั 
      (4)  นักเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห  โดยการตั้งคําถาม  ตอบคําถามและสรุป
สวนสําคัญของเรื่องที่อานไดวา  ใครทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  ทําอยางไร  และเกิดผลอยางไร   
     (5)  นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  เชน  
การอานฉลากยา  การอานโฆษณาสินคา  การอานขาว  อานบทความ  อานสาระความรูจากนิตยสาร  
วารสาร  และการคนควาหาความรูจากเอกสารตําราตางๆ   
   (6)  นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและสนุกสนาน  ซ่ึงนักเรียนไดสะทอนความรูสึก
หลังจากการทํากิจกรรม  เชน  นักเรียนลําดับที่ 1  เขียนแสดงความรูสึกวา  ชอบทํากิจกรรมเรื่องนี้มาก
เพราะเรียนสนุก  ไดทํากิจกรรมหลายอยางเชนรองเพลง  อานขาว  นิทาน  โฆษณาและสารคดีตางๆ 
เมื่อฝกอานทําใหจับใจความของเรื่องไดดีขึ้น  นักเรียนลําดับที่ 8  บอกวา  ผมอยากเรียนแบบนี้อีก  
สนุกมากไดอานเรื่องที่นาสนใจ  ไดชวยเหลือเพื่อนในกลุม  ไดทําแบบฝกหลายๆ แบบ  นักเรียน
ลําดับที่ 21  แสดงความคิดเห็นวา  ชอบงานที่ครูใหทํา  ชอบเรื่องราวที่ครูนํามาใหอาน  ตองการให
มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้อีก  และนักเรียนลําดับที่ 37  เขียนแสดงความรูสึกวา  ไมเบื่อที่จะทํา
แบบฝก  สนุกกับการเรียนแบบนี้  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดโดยเฉพาะการอานฉลากยา  
และการอานขาว  เปนตน 
  จากผลการพัฒนาแสดงวาแบบฝกพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ  
ชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพชวยใหนักเรียนมีความสามารถดานการอาน
จับใจความสูงขึ้น  ทั้งนี้เพราะนักเรียนไดรับการฝกอยางตอเนื่องเปนขั้นตอนดวยส่ือ และกิจกรรมที่
หลากหลาย  นาสนใจ  ไดทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง  ทําใหนักเรียนกระตือรือรน
ที่จะเรียนโดยไมเบื่อหนาย  นักเรียนใชกระบวนการเรียนรูแบบกลุม  ไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
นักเรียนที่เรียนออนดีขึ้นจากการชวยชี้แนะของเพื่อน  นักเรียนมีทักษะการอานจับใจความซึ่งเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรู  และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 
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5.3  ขอเสนอแนะ 
   
  5.3.1  ขอเสนอแนะในการนาํแบบฝกไปใชในการเรียนการสอน 
  แบบฝกพัฒนาความสามารถการอานจับใจความที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ไดผานขั้นตอนการสราง
และพัฒนาอยางเปนระบบ  มีการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและทดลองใชสอนจริง  แลวนําไป
ปรับปรุงแกไขจนมีประสิทธิภาพ  จึงควรไดมีการเผยแพรใหกับครูผูสอนภาษาไทยในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่  4  ไดนาํไปใช  โดยมีขอสังเกตในการใชดังนี้ 
  1)  ครูผูสอนควรศึกษาขัน้ตอนในการใชแบบฝกใหชัดเจน  และเตรียมสื่อและอุปกรณ
ที่ระบุไวในแผนการเรียนรูใหครบถวนกอนนําไปใช 
  2)  แบบฝกที่สรางขึ้นมุงพัฒนาความสามารถการอานจับใจความ  ใหนักเรียนไดมี
โอกาสฝกปฏิบัติ  ไมเพิ่มภาระในการสอนใหแกครู  เปนการสอนอานที่มีประสิทธิภาพใหกับนักเรียน  
ฉะนั้นครูสามารถใชฝกและสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะในการอานจับใจความ  ตลอดจนติดตาม
ผลการอานจับใจความของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
  3)  ครูผูสอนอาจเลือกเนื้อหาของแบบฝกใหมใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันเพื่อ
นักเรียนจะไดมีทักษะในการอานที่หลากหลาย 
  4)  ครูผูสอนควรบันทึกปญหาหรือขอบกพรองที่พบในการทดลองโดยการสังเกต
ขณะทดลองหรอืเปดโอกาสใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น  ความรูสึก  ตลอดจนขอเสนอแนะ
ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
  5)  ครูผูสอนควรเขาไปแนะนําชวยเหลือนักเรียนที่เรียนชา  สงเสริมนักเรียนที่เรียนดี
ใหมีสวนเขาไปชวยเหลือ  และใหกําลังใจกับนักเรียนที่เรียนออน 
  6)  ครูผูสอนควรใชการเสริมแรง  เชน  คําชมเชย  การยิ้ม  การสัมผัส  และการใหรางวัล   
เปนตน  เพือ่เปนการพฒันาใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน  เกิดความเชื่อมัน่  และมแีรงจงูใจ
ซ่ึงเปนพื้นฐานของการเรียนรู 
  5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัย 

  1)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางการใชแบบฝกกับสื่อการสอน 
รูปแบบอื่นๆ  
   2)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูโดยการใชการฝกอานจับใจความระหวาง
รายบุคคลกับกลุมยอย 
   3)  ควรมกีารวจิัยในระดับชัน้อื่นดวย  เพื่อจะไดแบบฝกพฒันาความสามารถการอาน 
จับใจความไดเหมาะสมกับระดับชั้น 


