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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

       ในการวิจัยเร่ือง  “การพัฒนาชุดการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา  กรุงเทพมหานคร”  ในครั้งนี้  ผูวิจัยไดรวบรวม
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
           2.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
           2.2  การอาน 
           2.3  การอานจบัใจความ 
           2.4  ชุดการสอน 
           2.5  การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน 
           2.6  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 

2.1  หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พทุธศักราช 2544 
 

        หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
ซ่ึงประกอบดวยองคความรู  ทักษะ  หรือกระบวนการการเรียนรู  และคุณลักษณะคานิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมของผูเรียน โดยแบงเปน  8  กลุม  คือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ
ภาษาตางประเทศ  โดยหลักสูตรกําหนดใหวิชาภาษาไทยอยูในกลุมทักษะที่เปนเครื่องมือในการเรียนรู 
ซ่ึงมีจุดประสงคที่จะใหเปนเครื่องมือแกผูเรียนที่จะนําไปใชประโยชนตางๆ ในชีวิตประจําวัน  เชน     
การติดตอส่ือสาร  การเรียนรูในกลุมประสบการณตางๆ การแสวงหาความรูความเพลิดเพลิน  และ
การประกอบอาชีพ  การเรียนการสอนภาษาไทยจึงมีความสําคัญกับผูเรียนทุกคน  ครูและผูเรียนควร
ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย 
        ดังนั้นครูจะตองจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและผูเรียนจะตองเอาใจใส

ศึกษาเลาเรียนเพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเอง  และชวยอนุรักษภาษาไทยใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติตอไป 
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        2.1.1  ความมุงหวังท่ีจะใหกับผูเรียน 
           จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  การเรียนการสอนภาษาไทยมี
ความมุงหวังใหผูเรียนมีคณุลักษณะดังตอไปนี ้
                1)  การใชภาษาสื่อความได  ใหผูเรียนมีทักษะทางภาษา  ไดแก  การอาน  การเขียน 
การฟง  และการพูด  หลักการใชภาษาไทย  วรรณคดีและวรรณกรรม  โดยผูเรียนจะตองมีพฤติกรรม 
ดังนี้ 
                  (1)  ใชภาษาไดถูกตองตามหลักเกณฑการใชภาษา  สามารถพูดออกเสียงได
ชัดเจน  ถูกตอง  และใชคําในการพูดไดถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา  อานออกเสียงไดชัดเจน 
ถูกตอง  คลองแคลว  และเขียนคํา  วลี  ประโยค  และขอความไดถูกตองตามอักขรวิธี 
                  (2)  ใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  เนนการใชภาษา
อยางเปนทางการและไมเปนทางการ  ใชภาษาระดับตางๆ อยางเหมาะสม  รวมถึงมารยาทและ
บุคลิกภาพที่ดีในการใชภาษา  ซ่ึงจะชวยใหการสื่อความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
                  (3)  มีความคิดและวิจารณญาณในการใชภาษา  สามารถใชความคิดใน
การลําดับเหตุการณ  คิดวิเคราะหหาหลักการ  วิพากษวิจารณและสรุปความ  พัฒนาใหผูเรียนรูจัก
และใชภาษาเพื่อส่ือความ 
                2)  เห็นคุณคาและความงามของภาษาไทย  มุงใหผูเรียนเห็นความสําคัญและ
ประโยชนที่จะไดรับจากการเรียนภาษาไทย  และชวยอนุรักษไวในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ  ผูเรียนจะตองมีพฤติกรรม  ดังนี้ 
                  (1)  ตระหนักในความสําคัญของภาษาไทย ใหผูเรียนเห็นคุณคาของการเรียน
ภาษาไทย  โดยช้ีใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเรียนภาษาไทย 
                 (2)  เห็นความงามของภาษาไทย  โดยใหผูเรียนสัมผัสบทรอยแกวและรอยกรองที่
มีคุณคา  มีความไพเราะ  เพื่อใหผูเรียนเกิดความชื่นชมในการเรียนภาษาไทยและอนุรักษภาษาไทยให
คงอยูตอไป 
                 (3)  มีความภูมิใจในการใชภาษาไทย  โดยเนนใหผูเรียนชื่นชมและยกยอง
ผูที่ใชภาษาไทยไดถูกตอง  ภูมิใจในการใชภาษาไทยและพยายามพัฒนาการใชภาษาของตน 
                 3)  มีนิสัยรักการอาน  เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรูและสรางนิสัยในการแสวงหา
ความรู  มีความคิดกวางไกล  และใชเทคโนโลยีในการสื่อสารไดอยางดี  ซ่ึงเปนประโยชนในการดํารงชีวิต          
 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงมีความมุงหวังใหผูเรียนยกระดับคุณภาพ

ดานการใชภาษาไทยใหสูงขึ้น  และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนไดจริงในอนาคต 
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        2.1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยชวงชัน้ท่ี  1  หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 
           หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ไดกลาวถึงสาระและมาตรฐานการเรียนรู
ภาษาไทยชวงชั้นที่ 1 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3)  ดังนี้ 
              สาระที่ 1  การอาน 
                   มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด  ไปใชตัดสินใจ
แกปญหา  และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
                    1)  สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน  อานไดคลองและเร็ว 
                    2)  สามารถเขาใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง  หาคําสําคัญหรือ
แผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิด  เปนเครื่องมือการพัฒนาความเขาใจการอาน  รูจักใชคําถาม
เกี่ยวกับเนื้อหา  และแสดงความรู  ความคิด  คาดคะเนเหตุการณเร่ืองราวจากเรื่องที่อาน  และ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ 
                    3)  สามารถอานในใจและอานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดรวดเร็ว
ถูกตองตามลักษณะคําประพันธและอักขรวิธี  และจําบทรอยกรองที่ไพเราะ  เลือกอานหนังสือ
ที่เปนประโยชนทั้งความรูและความบันเทิง  มีมารยาทการอานและมีนิสัยรักการอาน 
              สาระที่ 2  การเขยีน 
                 มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ 
และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ 
                    1)  สามารถเขียนคําไดถูกความหมาย  และสะกดการันตถูกตอง  ใชความรู
และประสบการณ  เขียนประโยค  ขอความ  และเรื่องราวแสดงความคิด  ความรูสึก  ความตองการ
และจินตนาการ  รวมทั้งใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน 
                    2)  มีมารยาทและนิสัยรักการเขียน  และใชทักษะการเขียนจดบันทึกความรู       
ประสบการณ  และเรื่องราวในชีวิตประจําวัน 
              สาระที่ 3  การฟง  การด ู และการพูด 
                  มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดง
ความรู  ความคิด  ความรูสึก ในโอกาสตางๆ อยางมวีิจารณญาณและสรางสรรค 
                    1)  สามารถจับใจความสําคัญสิ่งที่ไดฟงและไดดู  และเขาใจเนื้อเร่ือง  ถอยคํา 
การใชน้ําเสียง  และกิริยาทาทางของผูพูด  และแสดงทัศนะเรื่องที่ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ 
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                    2)  สามารถตั้งคําถาม  ตอบคําถาม  สนทนา  แสดงความคิดเห็น  เลาเรื่อง
ถายทอดความรู  ความคิด  ความรูสึก  และประสบการณ  ใชถอยคําเหมาะแกเรื่องและอยาง
สรางสรรคตามหลักการพูด  มีมารยาทการฟง  การดู  และการพูด 
               สาระที่ 4 หลักการใชภาษา 
                   มาตรฐาน ท 4.1  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
                    1)  สามารถสะกดคําโดยนําเสียงและรูปของพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต 
ประสมเปนคําอานและเขยีนไดถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา 
                    2)  เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา  กลุมคํา  และประโยค  การเรียงลําดับคํา
และเรียบเรยีงประโยคตามลําดับความคิดเปนขอความทีชั่ดเจน 
                    3)  สามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวัน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดวยถอยคําสุภาพ  และรูจักคิดไตรตรองกอนพูดและเขียน 
                    4)  เขาใจวาภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลางหรอืภาษาไทยมาตรฐาน  และภาษาถิ่น 
                    5)  สามารถเลือกใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองงายๆ 
                    6)  สามารถนําปริศนาคําทายและบทรองเลนในทองถ่ินมาใชในการเรียนและเลน 
                มาตรฐาน ท 4.2  สามารถใชภาษาแสวงหาความรู  เสริมสรางลักษณะนิสัย  
บุคลิกภาพ  และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  และชีวิตประจําวัน 
                     1)  สามารถใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเรียน  การแสวงหาความรู 
และการทํางานรวมกับผูอ่ืน  และใชเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาการเรียน 
                    2)  เขาใจขอแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียน  ใชภาษาไดเหมาะกับบุคคล
และสถานการณ  การสื่อสารใชภาษาในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในการพัฒนาการอานและ
การเขียน  เห็นคุณคาการใชตัวเลขไทย 
                    3)  ใชภาษาพูดและภาษาเขียนตามความเปนจริง  เหมาะแกกาลเทศะและบุคคล 
              สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
                 มาตรฐาน  ท 5.1  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและ

วรรณกรรมไทยอยางเห็นคณุคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวนั 
                    1)  สามารถอานนิทานเรื่องสั้นงายๆ สําหรับเด็ก  สารคดี  บทความ  บทรอยกรอง 
และบทละครที่เหมาะกับวัยของเด็ก  ใหไดความรูและความบันเทิงไดขอคิดเห็นจากการอานและ
นําไปใชในชีวติจริง 
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        2.1.3  วิธีสอนภาษาไทย 
           การสอนภาษาไทยตามแนวหลักสูตรภาษาไทยฉบับปรับปรุง  ครูตองรูจักเลือกใชวิธีสอน
ที่เหมาะสมโดยใหสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรมในทักษะตางๆ วิธีสอนที่นํามาใชไดแก  การบรรยาย 
การสาธิต  การอภิปราย  การแบงกลุมคนควา  การแบงกลุมระดมความคิด  การแบงกลุมทํางาน การ
สอนเปนคณะ  การคนควาเปนรายบุคคล  การสอนเปนรายบุคคล  การแสดงบทบาทสมมุติ การใช
เพลง  เกมประกอบการสอน  การใชบทเรียนสําเร็จรูปหรือการทําศูนยการเรียน  และการใช
สถานการณจําลอง  (กรมวิชาการ, 2546, หนา 15)  ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ครู
ควรจัดแบบผสมผสานทั้งนี้เพราะวาการเรียนการสอนภาษาไทยมีหลายแบบ  แตละแบบก็มีจุดดีและ
จุดดอย   การพัฒนารูปแบบตองพัฒนาใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
รายละเอียดของแตละแบบ เปนดังนี้ 
                1)  คิดวิเคราะหวิจารณ  ใหผู เรียนสังเกตขอความที่ครูสื่อสารใหผู เรียน
แลวคิดวิเคราะหและอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง  ผูรับสาร  โอกาสที่ใชในการสื่อสาร
ใหถูกตอง  เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
                2)  กําหนดและลําดับขั้นตอนการปฏิบัติใหผูเรียนวางแผน  กําหนดวิธีการนําเสนอ 
เชน  การใชภาษาในการยั่วยุ  ทาทายหรืออุปมาอุปไมย  กําหนดรูปแบบของภาษา  ที่จะนําเสนอและ
กําหนดโครงเรื่องประกอบดวยบทนํา  เนื้อเร่ืองและบทสรุป  จากนั้นใหผูเรียนฝกซอมการนําเสนอ 
เชน  พูดในใจ  พูดหนากระจก  เขียนใสกระดาษมาใหผูอ่ืนอาน 
                3)  ปฏิบัติดวยความชื่นชมใหผูเรียนปฏิบัติตามแผนโดยการนําเสนอดวยวิธีการ
ทางภาษาและโครงเรื่องที่กําหนด  โดยครูคอยกระตุนและใหกําลังใจใหผูเรียนปฏิบัติดวยความชื่นชม 
                4)  การประเมินระหวางปฏิบัติ  ขณะที่ผูเรียนนําเสนอเรื่องราวดวยวิธีการตาง  ๆอยูนั้น  
ครูคอยแนะนําใหนักเรียนสังเกตการนําเสนอของตนเองวามีขอบกพรองอะไร  มีสาเหตุจากอะไร  
และจะมีแนวทางแกไขปรับปรุงอยางไร 
                5)  ปรับปรุงใหดีอยูเสมอ  เมื่อผูเรียนไดสังเกตและประเมินการนาํเสนอของตนเอง
จนทราบขอบกพรองและวิธีการปรับปรุงแกไขแลว  ใหผูเรยีนปรับปรุงการนําเสนอของตนใหดีขึ้น
เสมอ 
                6)  ประเมินผลรวมเพื่อใหเกิดความภูมิใจ  เมื่อผูเรียนไดปรับปรุงการนําเสนอ
ของตนจนกระทั่งดีขึ้นแลว  ใหผูเรียนไดปฏิบัติซํ้าๆ จนเกิดทักษะแลวใหผูเรียนอภิปรายถึงผลที่ได
จากการนําเสนอนั้น  เชน  ทําใหผูรับสารเขาใจไดถูกตอง  เพื่อใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
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2.2  การอาน 
  
        2.2.1  ความหมายของการอาน 
           นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการอานไว ดังนี ้
              กิติยวดี บุญซื่อ  (2540, หนา 10)  กลาววา  การอานเปนทักษะภาครับนําไปสูความคิด   
เชนเดียวกับการฟง  การอานเปนเสมือนกุญแจวิเศษที่ไขไปสูความกระจางในปญหานานาประการ
และยิ่งกวานั้น  ในแงจิตวิทยาถือวาการอานเปนทักษะที่ตองใชกระบวนการอันซับซอนซึ่งตอง  
เกี่ยวของกับสัญลักษณที่ใชแทนความหมายของภาษาเพื่อใหผูอานเขาใจความคิดของผูเรียน 
              สุกัญญา  ศรีสืบสาน  (2541, หนา 58)  กลาววา  การอานคือ  การพัฒนาความรู  สติปญญา  
และจิตใจของบุคคลที่เปนองคประกอบของสังคม  สําหรับนักเรียนความสําเร็จในการเรียน
ของเด็กสวนใหญขึ้นอยูกับความสามารถในการอาน  ทั้งนี้เพราะการอานเปนพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ             
 บอนน  และทิงเกอร (Bond & Thinker, 1957, p. 235; อางถึงใน สมลักษณ  ไพศาลวรพงศ, 
2543, หนา 21)  กลาววา  การอานคือการจําสัญลักษณที่เปนตัวพิมพหรือเขียนสัญลักษณนี้กระตุนให
ผูอานนึกถึงความหมายของคํา โดยอาศัยประสบการณที่ผานมา  ความหมายใหมที่เกิดขึ้น
โดยการผสมผสานของสังกัปที่ผูอานมีอยู 
              ดีแชนท  (Dechant, 1970, p. 3)  กลาววา  การอานคือ  การทําปฏิกิริยาระหวางการมองเห็น
กับองคประกอบในการแปลความหมาย  โดยผูอานจะเคลื่อนสายตาไปตามบรรทัดของตัวอักษร
แลวหยุดทําความเขาใจคํา  และรวบรวมเขาเปนหนวยความคิด  (Though Unit)  ผูอานจะ
ตีความหมายสิ่งที่เขาอาน โดยอาศัยประสบการณเดิม เพื่อประมวลเขาเปนความคิด  ความพินิจ
พิจารณา  (Judgement)  และการสรุปความเห็น 
           จากความหมายของการอานสรุปไดวา  การอานคือกระบวนการทางความคิดในการอาน
จับใจความ  แปลความ  ตีความ  และขยายความจากสัญลักษณหรือตัวอักษรโดยอาศัยประสบการณเดิมของ
ผูอาน 
        2.2.2  ความสําคัญของการอาน 
           การอานถือเปนทักษะที่สําคัญยิ่งและมีคุณคาตอชีวิตและความเปนอยูของมนุษย  ยิ่ง
ในสภาพสังคมปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตางๆ อยางรวดเร็ว  การอานจึงกลายเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรูจากสื่อตางๆ ทําใหผูอานฉลาดรอบรู  ทันเหตุการณ  และติดตาม
ความกาวหนาตางๆ ของโลก  และนําขอมูลที่ไดประกอบการตัดสินใจ  นักการศึกษาหลายทาน
ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไวดังนี้ 
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              พินิตนันท  บุญพามี  (2542, หนา 1-2)  กลาววา  การอานมีความจําเปนตอชีวิตของคนใน
ยุคปจจุบัน  เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานวัตถุ  วิทยาการ  และความนึกคิด   การ
อานชวยใหสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและความกาวหนาไดทัน  ชวยเพิ่มพูนประสบการณ
ความรู   ความคิด   และวิจารณญาณ  ใหคนมีความงดงามทางวุฒิภาวะ   วุฒิปญญา   และ
ความสามารถมากยิ่งขึ้น  สงเสริมใหเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณของผูอาน  
ใหไปในทางที่ดีงามดวยตนเองและทําประโยชนตอสวนรวมไดเปนอยางดี  การอานเปรียบเสมือน
สะพานเชื่อมประสานความรูความเขาใจของมนุษยทุกชาติทุกภาษาใหประจักษความจริงอยางเดียวกัน

และสามารถประกอบกิจตางๆ รวมกันไดเปนอยางดี 
              วรรณี  โสมประยูร  (2544, หนา 121-122)  สรุปความสําคัญของการอานไววา 
                  1)  การอานหนังสือทําใหไดเนื้อหา  สาระความรูมากกวาการศึกษาหาความรู
ดวยวิธีอ่ืนๆ เชน การฟง 
                 2)  ผูอานสามารถอานหนังสือไดไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
                  3)  หนังสือเก็บไวไดนานกวาสื่ออยางอื่น 
                  4)  ผูอานสามารถฝกการคิด และสรางจินตนาการไดเองขณะอาน 
                  5)  การอานสงเสริมใหมีสมองดี มีสมาธินานกวาอยางอื่น 
                  6)  ผูอานเปนผูกําหนดการอานไดดวยตัวเอง 
                  7)  หนังสือมีหลายรูปแบบและราคาถูกกวาสื่ออยางอื่น 
                  8)  ผูอานเกิดความคิดเห็นไดดวยตัวเองขณะอาน 
                  9)  ผูรักการอานจะรูสึกมีความสุข 
           จากความสําคัญของการอานดังกลาวพอสรุปไดวา  ความสําคัญของการอานคือการอาน
เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูที่สําคัญที่สุด  ยอมทําใหคนเรามีความฉลาดรอบรูและ
เปนนักปราชญไดในอนาคต  สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
        2.2.3  ประเภทของการอาน 
           การอานประเภทใดก็ตามไมวาจะเปนการอานออกเสียงหรือการอานในใจควรมีหลักการ

สําคัญ ดังนี้ 
              บันลือ  พฤกษะวัน  (2538, หนา 120-133)  ไดแบงประเภทการอานซึ่งสอดคลองกับ 
ทัศนีย  ศภุเมธี (2534, หนา 82-84)  วา  การอานแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 
                  1)  การอานในใจ  เปนการอานเพื่อหาความรูและความเพลิดเพลินใหแกตนเอง 
การอานประเภทนี้มุงฝกการอานเร็ว  การจับใจความสําคัญ  รายละเอียดที่จําเปนเบื้องตนได
อยางรวดเร็ว 
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                 2)  การอานออกเสียง  เปนการเปลงเสียงออกมาตามตัวอักษรที่ปรากฏ  แบงเปน 2  
ชนิด  ดังนี้ 
                    (1)  การอานรอยแกว  เชน  การอานบทความ  บันเทิงคดี  นิตยสาร  และอ่ืนๆ ที่
สามารถสื่อความหมายใหผูอื่นรูเรื ่องได  และผูอานก็สามารถเขาใจสิ่งที่อานไดโดยคิดไปดวย 
ผูฟงไดรับอรรถรสในการฟง 
                    (2)  การอานบทรอยกรองประเภทตางๆ จากวรรณกรรมสมัยเกาจนถึงปจจุบัน 
เชน  กาพย  กลอน  โคลง  ฉันท  บทเสภา  บทเหเรือ  บทพากยโขน 
              มณีรัตน  สุขโชติรัตน  (2538, หนา 240-242)  ไดจําแนกประเภทการอานตามทักษะยอย 
ดังนี้ 
                 1)  การอานตามตัวอักษร  คือ  การที่ผูอานทําความเขาใจเนือ้หาสาระที่ผูเขียนกลาว  
ออกมาโดยตรง 
                 2)  การอานตคีวาม  คือ  การอานที่ผูอานตองแสวงหาความหมายที่ซอนเรนอยูใน        
ขอความที่ปรากฏอยู  ซ่ึงผูเขียนไมไดกลาวออกมาโดยตรง เพื่อประเมินคาสิ่งที่ผูเขียนเขียน  โดยใช
ความรูและประสบการณรวมทั้งความสามารถในการอานตามตัวอักษร 
                 3)  การอานโดยใชวิจารณญาณ  คือ  การอานที่ผูอานตองใชความสามารถใน
การพิจารณาตัดสิน  เพื่อประเมินคาสิ่งที่ผูเขียนเขียน  โดยใชความรูและประสบการณรวมทั้ง
ความสามารถในการอานตามตัวอักษรและการอานตีความ 
                 4)  การอานขั้นนําไปใช  หมายถึง  การอานที่ผูอานสามารถที่จะนําความรู ประสบการณ 
และขอคิดตางๆ ที่ไดจากการอานนั้นไปใชกับสถานการณอ่ืนในทํานองเดียวกันตอไป 
        2.2.4  หลักและทฤษฎีการสอนอาน 
           นักการศึกษาของไทย ไดกลาวถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนอานไวดังนี้ 
              ไพเราะ  วุฒิเจริญกุล (2540, หนา 30)  ใหคาํแนะนําเกีย่วกับการอานเบือ้งตนดังนี ้
                   1)  อยาเริ่มดวยการอานชั้นสงูเกินสติปญญา 
                   2)  อานตามความสนใจและรสนิยม 
                   3)  อยาฝนอาน ตองมีความสุขในการอาน 
                   4)  พัฒนาการอานตามระดับความรู 
                 5)  อานเรื่องเดียวหลายครั้งจะไดรสตางกัน 
                 6)  เลือกอานงานเขียนของนักเขียนอาวุโสที่มีทรรศนะตรงกัน 
                 7)  อานไดทุกเวลาอยาผัดผอน 
                 8)  ตองอานดวยวิจารณญาณ 
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                 9)  อยาเบื่องายตองมีเหตุผลของตนเองและเปนสากล 
              น้ําออย  อริยะสุขสกุล  (2546, หนา 30)  ไดกลาวถึงทฤษฎีในการอานไววา 
                  1)  การอานที่เนนพฤติกรรมการเรียนรูเปนการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา  และ
การตอบสนองโดยใหการเสริมแรงที่เหมาะสมในขณะที่ตอบสนองตอส่ิงเราจะทําใหเกิดการเรียนรู

ไดดีขึ้น  ดังนั้นการอานจึงเกี่ยวของกับการเรียนรูที่มีการจัดลําดับไวอยางตอเนื่องซึ่งหมายถึง
การอานตองประกอบไปดวยทักษะเบื้องตนและทักษะที่มีความซับซอน  แตทักษะที่เปนพื้นฐาน
ก็จะหลอมรวมกันโดยผานกลวิธีการฝกใหนักเรียนแยกแยะไดวาสวนใดเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอักษร  
และสวนใดที่เกี่ยวกับเนื้อหา 
                  2)  การอานที่เนนความรูความเขาใจทฤษฎี  ความรูความเขาใจมีแนวคิดวา 
พฤติกรรมทุกอยางจะตองประกอบดวยองคประกอบ  3  อยาง  คือ  ประสบการณในการเรียนรู 
การรูจักสะสมความรู  และการนําความรูไปใช ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของสมองสวนกลางในการตีความ
ตัวแปรตางๆ การเรียนรูจึงขึ้นกับการเชื่อมโยงความรูใหมเขากับประสบการณเดิม และแสดงออก
อยางเหมาะสม 
                  3)  การอานที่เนนทฤษฎีพัฒนาการ  มีแนวคิดในการเรียนรูเกิดขึ้นตั้งแตวัยที่
ตองพึ่งผูอ่ืนและจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ตามวัย  ส่ิงสําคัญของชวงอายุคือ  จะมีการเรียนรูเฉพาะอยางใน
แตละชวงอายุถาชวงนั้นไมเกิดการเรียนรูที่เหมาะสมพัฒนาการเรียนรูในชวงนั้นก็จะบกพรองไป 
และจะมีผลกระทบตอการเรียนรูในสวนภายหลัง 
           ดังนั้นจึงจะเห็นวา  ทฤษฎีการอานที่กลาวมานั้นเปนทฤษฎีที่เนนการจัดลําดับขอความ 
เนนวิเคราะห  และเชื่อมโยงขอความ  รวมทั้งทฤษฎีการอานที่เนนพฤติกรรม  เนนความรูความเขาใจ 
และเนนทฤษฎีพัฒนาการ ตลอดจนวิธีการเรียนการอานมีอยู  3  ทาง  คือการสังเกตภาพที่มี
ความสัมพันธกับคํา  อานโดยใชเสียงพาไป  การจํารูปคํา  ซ่ึงทฤษฏีเหลานี้สามารถนําไปใชเปน
หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อความเขาใจใหเกิดผลดี 
 

2.3  การอานจับใจความ 
  
        2.3.1 ความหมายของการอานจับใจความ 
           การอานจับใจความ  เปนทักษะที่ตองใชการฝกฝนจากการอานอยูอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึง
จะทําใหผูอานสามารถอานไดอยางรวดเร็วและจับใจความไดอยางถูกตอง  มีผูใหความหมายของ
การอานจับใจความไวดังนี้ 
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              แววมยุรา  เหมือนนิล  (2541, หนา 12) กลาววา  การอานจับใจความคือ  การอานที่
มุงคนหาสาระของเรื่อง  หรือของหนังสือแตละเลมวาคืออะไร 
              ศิวกานต  ปทุมสูติ  (2542, หนา 42)  กลาววา  การอานจับใจความคือ  การอานเก็บความที่
เปนสาระประเด็นตาง  ๆอยางละเอียดลออตลอดเรื่อง  สามารถรับรูและทําความเขาใจในเนื้อหาสําคัญของ
เร่ืองไดอยางกระจางแจง 
              รัญจิต  แกวจําปา  (2544, หนา 15)  ไดกลาวถึงความหมายของการอานจับใจความวา 
เปนการอานที่สามารถจับใจความสําคัญ  หรือประเด็นสําคัญของเรื่องที่อานไดครบถวน  ถูกตอง 
ตรงตามเจตนาของผูส่ือ 
              วรรณี  โสมประยูร  (2544, หนา 121)  ใหความหมายของการอานจับใจความไววาวา
เปนการอานเพื่อจับใจความสําคัญหลักๆ แลวเรียบเรียงเปนภาษาของตนเองได โดยปจจยัสําคัญคือ
การเขาใจศัพท 
              สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย  (2545, หนา 88)  กลาวถึงความหมายของการอานจับใจความวา เปน
กระบวนการในการเขาใจความหมายของคํา  กลุมคํา  ประโยค  และขอความ 
              คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กรมวิชาการ   
(2546, หนา 188)  ไดใหความหมายของการอานจับใจความไววา  เปนการอานที่มุงคนหาสาระของ
เร่ืองหรือของหนังสือแตละเลมที่เปนสวนใจความสําคัญและสวนขยายใจความสําคัญของเรื่อง 
              สุปราณี  สิทธิพล  (2549, หนา 11)   ไดใหความหมายของการอานจับใจความไววาหมายถึง  
การทําความเขาใจในเนื้อเรื่องที่อาน  สามารถที่จะจับสาระสําคัญของเน้ือเร่ือง  แปลความหมายของ
ส่ิงที่อานได  และมีความเขาใจจุดหมายของเรื่องนั้นๆ ไดเปนอยางดี 
           การอานจับใจความจากความหมายดังที่กลาวมาจึงสรุปไดวา  หมายถึง  การทําความเขาใจเนื้อ
เร่ืองหรือขอความที่อาน  เพื่อตองการทราบวาเรื่องนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร  มีความสําคัญตรงไหน 
และมีความหมายวาอยางไร  จึงเห็นไดวาการอานจับใจความสวนใหญเปนเรื่องของความเขาใจใน
เร่ืองที่อาน  คนหาสาระสําคัญหรือประเด็นสําคัญในเรื่องที่อาน 
        2.3.2 ความสําคัญของการอานเพื่อจับใจความ 
           การอานจับใจความเปนทักษะที่สําคัญมาก  เพราะเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาหาความรู 
หากนักเรียนมีพื้นฐานการอานจับใจความที่ดีแลว  การอานจะประสบผลสําเร็จ ตามที่การจัดสาระ
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 
(กรมวิชาการ, 2546, หนา 188)  กลาวถึงการอานวา  การอานที่ดีมีประสิทธิภาพจะตองอาน
แลวจับใจความได  สรุปสาระสําคัญของเรื่องที่อานได  ปญหาที่สําคัญในการอานของผูเรียนคือ  
อานแลวจับใจความสําคัญไมได  ไมสามารถสรุปประเด็นได  ไมสามารถแยกใจความสําคัญได    
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ทําใหไมไดรับประโยชนจากการอานเทาที่ควร  ทั้งยังเปนอุปสรรคตอการเรียนรูและการศึกษาวิชา
ตางๆ ดวย  ไดมีนักการศึกษาหลายทานกลาวถึงความสําคัญของการอานจับใจความไว  ดังนี้ 
              แววมยุรา  เหมือนนิล  (2541, คํานํา)  กลาวถึงความสําคัญของการอานจับใจความวา ถา
นักเรียนอานจับใจความไมได  คืออานไมเขาใจ  หรือเขาใจไมถูกตอง  ถึงแมจะมีวรรณกรรมที่ดีเกิด
ขึ้นมามากมายเพียงใดก็ไมมีประโยชน 
              ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน  (2542, หนา 21)  กลาวถึงความสําคัญของการอานจับใจความวา 
เปนทักษะสําคัญในการพัฒนาการอาน  ทําใหนักเรียนมีประสบการณทางภาษาสูงขึ้น และนําไปใช
ในการแสวงหาความรูในสาขาวิชาอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี  นักเรียนตองศึกษาคนควาและอานตลอดเวลา 
จึงจําเปนตองไดรับการฝกใหสามารถจับใจความของเรื่องได  ซึ่งจะทําใหเปนคนที่ทันสมัย  
ทันตอเหตุการณ 
              ถนอมวงศ  ลํ้ายอดมรรคผล  (2544, หนา 55)  กลาวไววา  การอานจับใจความนับเปนหัวใจ
ของการอาน  วัสดุการอานทุกรูปแบบ  ไมวาจะมีเนื้อหาอยางไร  หากจับใจความไมไดยอมไมเขาใจ
เนื้อเรื่องที่อาน  ทําใหเสียเวลา  และเสียประโยชนจากการอานนั้น 
              สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย  (2545, หนา 88)  ไดเสนอแนวคิดสรุปไดวา  นักเรยีนที่มคีวามสามารถ
ในการอานจับใจความจะสามารถเขาใจเนือ้เรื่อง  และตอบคําถามไดถูกตองรวดเรว็ 
           จากความสําคัญของการอานจับใจความ  ที่นักการศึกษาไดกลาวนั้น  จะเห็นไดวา
การอานจับใจความเปนการอานที่คนเราใชกันมากในชีวิตประจําวัน  ถาผูอานมีความสามารถ
ในการอานจับใจความแลว  จะเขาใจความหมายและเนื้อหาของเรื่องที่อานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
        2.3.3  จุดมุงหมายของการอานจับใจความ 
           มีนักวิชาการไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการสอนอานจับใจความไว ดังนี้ 
              สมลักษณ  ไพศาลวรพงศ  (2543, หนา 21)  กลาวถึงจุดมุงหมายของการอานจับใจความ  
ไววา 
                  1)  เพื่อใหนักเรียนอานและจับใจความได  เพื่อใหกิจกรรมการอานมีความหมาย        
การอานจึงควรเปนการอานจากเอกสารที่นอกเหนือจากหนังสือที่เรียนและหนังสือไมควรหนามาก 
                  2)  ใหผูอานสามารถบอกรายละเอียดของเรื่องราวที่อานวามีสาระอะไรบาง 
โดยเลารายละเอียดไดชัดเจน  จึงแสดงวาผูอานมีความเขาใจในเรื่องที่อาน 
                  3)  อานเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนํา 
                  4)  ฝกการใชสายตา  นิยมอานเพื่อฝกการอานเร็วและตอบคําถามไดถูกตองแมนยํา 
                  5)  อานเพื่อสรุปหรือยอเรื่องวาเรื่องที่อานเกี่ยวกับอะไร 
                  6)  อานแลวสามารถคาดการณ  ทํานายเรื่องวาจะลงเอยอยางไร 
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                  7)  อานและทาํรายงานยอสรุป  มีการฝกโนตยอ 
                  8)  อานเพื่อหาความจริง  และแสดงขอคิดเห็น 
        2.3.4  หลักสําคัญในการอานจับใจความ 
           ในการสอนอานจับใจความนั้น  ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญในการนําไปปฏิบัติ
และใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงจะชวยใหการสอนอานจับใจความประสบผลสําเร็จ
บรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว โดยเฉพาะเรื่องของความสนใจในการอานจับใจความ  ครูตองมีความ
พยายามสรางความสนใจใหกับนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนไดมองเห็นความสําคัญและคุณคาของการ
อานจับใจความ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละครั้ง  ครูผูสอนตองคํานึงถึงปจจัย

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการอานของนักเรียน  ส่ิงที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  การวัดผลการสอนอานอยู
เสมอ  เพื่อจะไดทราบปญหาและแนวทางแกไขขอบกพรองไดทันทวงที 
        2.3.5 ขั้นตอนการฝกอานจับใจความ 
           มีนักวิชาการไดกลาวถึงขั้นตอนในการฝกอานจับใจความไวดังนี ้
              สมลักษณ  ไพศาลวรพงศ  (2543, หนา 22)  กลาวถึงขั้นตอนการฝกอานจบัใจความไววา 
                   1)  อานเรื่องราวผานๆ โดยตลอด  เพื่อใหรูวาเรื่องนั้นวาดวยเรื่องอะไร จุดใด ตอนใด 
เปนตอนสําคัญของเรื่อง 
                   2)  อานซ้ําขั้นตอนที่ไมเขาใจและตรวจสอบความสําคัญของเรื่องดวยตนเอง 
                   3)  ตอบคําถามสั้นๆ ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร  หรือทําบันทึกเพื่อทดสอบ
ความเขาใจของตนเอง  เรียบเรียงความสําคัญของเรื่องดวยตนเอง 
        2.3.6  ขอเสนอแนะในการฝกอานจับใจความ 
           มีนักวิชาการไดใหขอเสนอแนะในการฝกอานจับใจความไวดังนี ้
              สมลักษณ  ไพศาลวรพงศ  (2543, หนา 24)  ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการฝกอานจับใจความ  
ไววา 
                  1)  สอนคําที่ควรศึกษาหรือคําที่มีความหมายพิเศษใหกอน  เพื่อไมใหมีปญหา
เกี่ยวกับการตีความและจับใจความ 
                  2)  ตั้งคําถามและคนหาคําตอบ  เพื่อใหนักเรียนรูจุดประสงคกอนอาน 
                  3)  สรุปโครงเรื่องใหฟงกอนอาน 
                  4)  สนทนาเกีย่วกับภาพหรือประสบการณที่มีสวนเกี่ยวของกับเนื้อเร่ืองที่อาน 
                  5)  กําหนดเวลาในการอานใหเหมาะสมกับจํานวนคําและลดเวลาใหนอยลงทีละนอย 
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                  6)  ควรแนะนําใหรูวาขอความสําคัญหรือใจความสําคัญของแตละยอหนา

จะอยูตอนตนๆ ของยอหนาหรือตอนทายของยอหนาหรือจะอยูทายสุดของเรื่อง  แตถาเปนบทสนทนา
หรือบทรอยกรองจะตองอานเพื่อจับใจความทุกบรรทัด 
                 7)  ควรนําเรื่องงายๆ ส้ันๆ ใหฝกกอน  แลวเพิ่มความยาวขึ้นตามลําดบั 
                 8)  ใหปฏิบัติกิจกรรมตอเนื่องหลังจากอาน  เชน  ตอบคําถาม  สรุปเรื่องเพื่อทดสอบ
ความเขาใจ 
                 9)  หลังการอานในใจแลวใหอานออกเสียงอีก  โดยเฉพาะเนื้อเรื่องที่เปนบทรอยกรอง 
หรือบทละคร 
        2.3.7  องคประกอบของการอานเพื่อจับใจความ 
           ความเขาใจในการอานมีองคประกอบสําคัญหลายประการดวยกัน ไดมีผูกลาวถึง  
องคประกอบของการอานเพื่อจับใจความไวดังนี ้
              ไพเราะ  วุฒิเจริญกุล (2540, หนา 34-35)  ไดกลาววา  องคประกอบที่สําคัญของการอาน
เพื่อจับใจความ  มีดังนี้ 
                   1)  องคประกอบดานคําและความหมายของคํา  (Word  Factor)  หมายถึง  รูปคําและ
ความหมายของคํานั้นๆ 
                   2)  องคประกอบในการเรียบเรียงถอยคํา  (Verbal  Factor)  หมายถึง  ความสามารถใน
การเชื่อมโยงความหมายของคําตางๆ ที่อยูรอบๆ โดยไมตองใชเหตุผลทางนามธรรมมากนัก       
อาจกลาวไดวาเปนความสามารถในการเขาใจรายละเอียดของประโยคแตเพียงภายนอก มิใช
ความหมายภายใน  หรือความสามารถในการเขาใจรายละเอียดของประโยคยอยๆ และสามารถ
จัดลําดับขั้นตอนของขอความได 
                   3)  องคประกอบดานการสรุปที่เปนเหตุผล  (Abstract  Reasoning)  หมายถึง 
เหตุผลทางนามธรรมจากตัวอักษรที่ปรากฏในขอความ  เปนการสังเคราะหใจความสําคัญของ
ขอความนั้นเปนการคิดแบบอุปมานและการแกปญหา 
              วรรณี  โสมประยูร  (2544, หนา 122-123)  กลาวไววา  ความเขาใจของการอานแตละบุคคลจะ
สูงหรือต่ําขึ้นอยูกับองคประกอบหลายๆ ประการ  เชน  สติปญญา  ความสามารถในการอาน   
ความเขาใจศัพทที่อาน  และวิธีการพิเศษเฉพาะตัวของผูอานแตละคน รวมทั้งประสบการณเดิมของ
แตละคน 
           ดังนั้น  จะเห็นไดวา  การที่ผูอานจะสามารถจับใจความหรือเขาใจความหมายของเรื่องราวที่
อานไดนั้น  จะตองประกอบดวยความสามารถพื้นฐานหลายประการดวยกัน  เชน  ความรูในเรื่อง  
คําศัพท  การเขาใจประโยค  ความสามารถในการหาใจความสําคัญ  ความมีเหตุผลในการอาน  เปนตน 
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        2.3.8  ระดับความเขาใจในการอาน 
           ในการอานเรื่องใดๆ ก็ตามถาผูอานไมเขาใจในการอานก็จะไมสามารถที่จะสื่อความหมาย
หรือกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดได  และยอมไมเกิดประโยชน ซ่ึงผูเชี่ยวชาญดานการอานไดกลาวถึง
ความเขาใจในดานการอานไวดังนี้ 
             กัลยา  ยวนมาลัย  (2539, หนา 32-33)  ไดจัดระดับความเขาใจในการอาน  5  ระดับ 
ดังนี้ 
                  1)  ระดับการอานตามตัวอักษร  (Literal  Comprehension  Level)  คือ  ความสามารถใน
การอานจับใจความรายละเอียดตางๆ จับใจความสําคัญและลําดับเหตุการณตางๆ สามารถ

เปรียบเทียบเรื่องราวที่อานทั้งในแงของความแตกตางและความเหมือน  ทราบความสัมพันธระหวาง
เหตุผล  ทราบถึงลักษณะเฉพาะของตัวละครในเรื่องที่อาน  และสามารถจําแนกและทบทวน
เรื่องที่อานได 
                  2)  ระดับการจัดเรียบเรียงใหม  (Reorganization  Level)  คือ  ความสามารถใน
การแยกแยะประเภทของสิ่งตางๆ ใหสามารถยอเร่ืองไดทั้งหมดหรือขอความบางตอนได  สามารถ
สรุปและสังเคราะหเร่ืองที่อานได 
                  3)  ระดับการใหความคิดเห็น  (Inferrential  Comprehension  Level)  ไดแก 
ความสามารถในการนําความคิดเห็น  รายละเอียดที่ไดจากการอาน  และประสบการณสวนตัวมา
ใชสรุปหัวขอ  วินิจฉัยสนับสนุนรายละเอียด  สรุปใจความสําคัญ  ลําดับเหตุการณ  และการ
ตีความของภาษา  ซ่ึงมิไดปรากฏใหเห็นตรงจากขอความที่อาน 
                  4)  ระดับประเมินผล  (Evaluation)  เปนความสามารถที่จะตัดสินและประเมินผล
ดวยตัวเองวาเรื่องที่อานนั้นอะไรเปนขอเท็จจริง  อะไรเปนจินตนาการ  อะไรเปนความคิดเห็น  
ตลอดจนสามารถประเมินความเชื่อถือไดของเรื่องที่อาน  และประเมินผลในแงของความคิดเห็นสวนตัว
วามีคุณคาเหมาะสมที่จะยอมรับหรือไม 
                  5)  ระดับความซาบซึ้ง  (Appreciation)  ความสามารถในระดับนี้เปนความสามารถ
ของการอานในระดับสูงสุด  คือ  มีอารมณตอบสนองตามเนื้อเรื่องตามภาษาของผูเขียน  ตลอดจน
การสรางภาพพจนและการแสดงออกทางอารมณจากการที่ไดอานเรื่องราว 
        2.3.9  ทักษะการสอนอานเพือ่จับใจความ 
           การอานเปนกระบวนการที่เกี่ยวของสัมพันธกับทักษะหลายดาน  ทักษะตางๆ เหลานี้
เปนส่ิงที่จําเปนที่จะตองเกิดขึ้นในตัวผูเรียน  แตทักษะดังกลาวไมสามารถเกิดขึ้นเองได  ครูผูสอน
ตองฝกใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน  
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              จรรยา  บุญมีประเสริฐ  (2537, หนา 29)  ไดเสนอแนะแนวทางการสอนอานเพื่อความเขาใจ
ไวดังนี้ 
                  1)  ฝกใหนักเรียนเขาใจความ กลุมคํา ประโยค และขอความสั้นๆ 
                   2)  ฝกใหนักเรียนจับความคิดที่สําคัญโดยตั้งคําถามใหตอบ 
                  3)  ฝกใหอานเพื่อสังเกตรายละเอียดที่เกี่ยวของ 
                  4)  ฝกอานเพือ่คาดการณส่ิงที่จะเกดิขึ้นตอไป 
                  5)  ฝกใหอานโดยกําหนดวาตองการใหรูเร่ืองอะไรบาง 
                  6)  ฝกใหอานเพื่อใหมจีินตนาการเพิ่มขึ้น 
                  7)  ฝกใหอานเพื่อใหทราบแนวการจัดลําดบัความ 
                    8)  ขยายความในคาํตอบตอไปอีก เมื่อตองการทราบรายละเอียดทีจ่ําเปนของใจความ          
   2.3.10  การวัดความเขาใจในการอานจับใจความ 
            การวัดความเขาใจในการอานจับใจความอาจกระทําไดดวยวิธีตางๆ ครูจะใชวิธีใดขึ้นอยูกับ
จุดมุงหมายเปนสําคัญ  
              สุภกานต  หลายสิบ  (2540, หนา 11)  ไดกลาวถึงการวัดความ เขาใจในการอานจับใจความไว
ดังนี้ 
                  1)  แบบทดสอบมาตรฐาน  ขอสอบนี้นําไปใหนักเรียนทําเพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอานกับเกณฑปกติ  ประกอบดวยขอความเปนตอนๆ หรือเรื่องสั้นๆ ใหนักเรียนอาน
แลวเลือกคําตอบเรียงจากงายไปหายาก  จํากัดเวลา  นักเรียนจะไดรับคะแนนความสามารถของ
ความเขาใจในการอาน  แบบทดสอบคะแนนจะออกมาในรูปคะแนนดิบ  เปอรเซ็นต  หรือระดับ                 
 2)  แบบทดสอบชนิดอิงเกณฑ  มีขอสอบเปนตอนๆ หรือเรื่องส้ันๆ ใหนักเรียน
อานแลวเลือกคําตอบ แตไมเปรียบเทียบความสามารถในการอานกับเกณฑปกติหรือนักเรียนกลุม
อ่ืนๆ คะแนนของนักเรียนขึ้นอยูกับผลสัมฤทธิ์การอานเกณฑ นักเรียนที่ถือวามีความสําเร็จจากการเรียน
อานนั้นอยูระหวางเกณฑ  80-90  เปอรเซ็นต 
 

2.4  ชุดการสอน 
 
        2.4.1 ความหมายของชุดการสอน 
           ชุดการสอนหรือชุดการเรียนตรงกับภาษาอังกฤษวา  Instructional  Package  เปนชุดของสื่อ
ประสม  ซ่ึงมีจุดมุงหมายเฉพาะของเรื่องทําใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ     
มีผูไดใหคํานิยามของชุดการสอนไวหลายทาน ดังนี้ 
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              ภพ  เลาหไพบูลย  (2537, หนา 224)  กลาววา  ชุดการสอนเปนสื่อที่ถายทอดเนื้อหาและ
ประสบการณที่สลับซับซอนที่ผูสอนไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายไดดี  ทั้งนี้เพื่อเราความสนใจ
ใหแกผูเรียน  การใชสื่อการสอนและวิธีการที่ไดมาตรฐานตามขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพ 
เปนการสรางความมั่นใจใหกับครูผูสอน 
              ชัยยงค  พรหมวงศ  (2539, หนา 113-114)  ไดใหความหมายของชุดการสอนวา  ชุดการสอน
เปนสื่อประสมที่เปนระบบ  ซ่ึงมีจุดมุงหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอน สอดคลองกับเนื้อหาวิชา  หนวยหัวเรื่อง
และวัตถุประสงคเพื่อชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
             บุญชม  ศรีสะอาด  (2541, หนา 95)  ใหความหมายของชุดการสอนไววา  ชุดการสอน 
(Instructional package)  คือ  ส่ือการเรียนการสอนหลายอยางประกอบกัน  จัดเขาไวดวยกันเปนชุด 
(Package)  เรียกวา  ส่ือประสม  (Multi-media)  เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธภิาพ     
มีช่ือเรียกหลายอยาง  เชน  Learning  package, Instructional  package  หรือ  Instructional kits 
นอกจากจะใชสําหรับใหผูเรียนเรียนเปนรายบุคคลแลว  ยังใชประกอบการสอนแบบอื่น  เชน 
ประกอบกับการบรรยาย  ใชสําหรับการเรียนเปนกลุมยอย  การใชชุดการสอนสําหรับการเรียน
เปนกลุมยอยจะจัดเปนรูปของศูนยการเรียน  (Learning  center)  ในหองเรียน  โดยจัดออกเปนศูนย
หลายศูนย  แตละศูนยอาจมีชุดการสอนยอยประจําศูนยนั้นๆ เพื่อใหผูเรียนหมุนเวียนกันเรียนเปน
กลุมๆ 
              วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542, หนา 27)  กลาวถึงชุดการสอนไววา  ชุดการสอนคือ  กิจกรรม
การเรียนรูที่ไดรับการออกแบบและจัดอยางเปนระบบ  ประกอบดวยจุดมุงหมาย  เนื้อหา  และวัสดุ
อุปกรณ  โดยกิจกรรมตางๆ ดังกลาวไดรับการรวบรวมไวเปนระเบียบในกลอง  เพื่อเตรียมไวให
ผูเรียนไดศึกษาจากประสบการณทั้งหมด 
              สุวิทย  มูลคํา  และอรทัย  มูลคํา  (2546, หนา 51)  ไดใหความหมายไววา  การจัดการเรียนรู
โดยใชชุดการสอน  เปนกระบวนการเรียนรูจากชุดการสอนที่มีส่ือการสอนเปนลักษณะของสื่อ

ประสม (Multi-media)  โดยใชส่ือตั้งแตสองชนิดขึ้นไปรวมกัน  เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู  อาจจัด
ขึ้นสําหรับหนวยการเรียนตามหัวขอ  เนื้อหา  และประสบการณของแตละหนวยที่ตองการจะให

ผูเรียนไดเรียนรู อาจจัดเอาไวเปนชุดๆ บรรจุกลอง  ซอง  หรือกระเปา  ชุดการสอนแตละชุด
ประกอบดวยเนื้อหาสาระบัตรคําสั่งหรือใบงาน  ในการทํากิจกรรม  วัสดุอุปกรณ  เอกสารหรือ
ใบความรู  เครื่องมือหรือส่ิงที่จําเปนสําหรับกิจกรรมตางๆ รวมทั้งแบบวัดประเมินผลการเรียนรู 
            จากความหมายทั้งหมดที่ไดกลาวมาขางตน  สรุปไดวาชุดการสอนเปนสื่อประสมที่มี
การผลิตอยางมีระบบ  มีการวางแผนการผลิตสื่อใหสอดคลองกับเนื้อหา  และจุดประสงคเพื่อใช  
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ในการเรียนการสอนและเปนการชวยใหเกิดพฤติกรรมการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  ชุดการสอน
แตละชุดประกอบดวยคูมือครู  คูมือการใชชุดการสอน  ส่ือการสอน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรจุลงในกลองหรือซองซึ่งเปนการสะดวกในการนําไปใช 
       2.4.2  คุณคาของชุดการสอน 
           ชุดการสอนมีคุณคาตอการเพิ่มคุณภาพของการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน  ดงัที่ไดมี
นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงคุณคาของชุดการสอนไวดังนี้ 
              ชลิยา  ลิมปยากร  (2536, หนา 210-219)  ไดกลาวถึงคุณคาของชุดการสอน  ซ่ึงชวยแกไข
ทางการศึกษาบางประการได  คือ 
                  1)  ชวยอํานวยความสะดวกในการสอนของครู 
                  2)  แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล  และสงเสริมการศึกษารายบุคคล
ตามความสนใจ  ตามเวลาและโอกาสที่เอื้ออํานวยตอผูเรียนซ่ึงแตกตางกัน 
                  3)  ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู  ชุดการสอนทําใหผูเรียน  เรียนไดโดยอาศัย
ความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย  ทั้งสามารถเรียนดวยตนเอง  ครูคนหนึ่งจึงสามารถสอนนักเรียน
ไดเปนจํานวนมากขึ้น 
                  4)  ชวยในการจัดการศึกษานอกระบบ  เพราะชุดการสอนสามารถนาํไปใชเรียน
ไดทุกสถานทีแ่ละทุกเวลา 
              ชัยยงค  พรหมวงศ  (2539, หนา 247)  ไดสรุปคุณคาของชุดการสอนไวดังนี้ 
                  1) ชวยใหผูสอนถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่สลับซับซอนและมีลักษณะ
เปนนามธรรม  ซ่ึงผูสอนไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายไดดีใหเขาใจชัดเจนและงายยิ่งขึ้น 
                  2)  เราความสนใจของผูเรียนตอส่ิงที่กําลังศึกษาเพราะชุดการสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนของตนเองและสังคม 
                  3)  เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น  ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรู
ดวยตนเองและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
                  4)  ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจแกผูสอนเพราะชุดการสอนผลิตไวเปน
หมวดหมู  สามารถหยิบมาใชไดทันท ี
                  5)  ทําใหการเรียนรูของผูเรียนเปนอิสระจากอารมณของผูสอน  ชุดการสอนสามารถ
ทําใหผูเรียนเรียนไดตลอดเวลาไมวาผูสอนจะมีสภาพหรือมีความคับของทางอารมณมากนอยเพียงใด 
                  6)  ชวยใหการเรียนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของผูสอนเนื่องจากชุดการสอนทําหนาที่   
ถายทอดความรูแทนครู  แมครูจะพูดหรือสอนไมเกง  ผูเรียนก็สามารถเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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                  7)  กรณีที่ครูขาดครูคนอื่นก็สามารถสอนแทนโดยใชชุดการสอนไดเพราะเนื้อหา
อยูในชุดการสอนเรียบรอยแลว  ครูผูสอนไมตองเตรียมตัวมาก 
                  8)  สําหรับชุดการสอนรายบุคคลและชุดการสอนทางไกล  จะชวยใหการศึกษามวลชน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะผูเรียนสามารถเรียนไดเองที่บาน  ไมตองเสียเวลาและ
ประหยัดคาใชจาย 
              บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2543, หนา 84)  กลาวถึงคุณคาของชุดการสอน  ดังนี ้
                  1)  สงเสริมการเรียนแบบรายบุคคล  ผูเรียนเรียนไดตามความสามารถ  ความสนใจ
ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมของแตละคน 
                  2)  ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู  เพราะชุดการสอนชวยใหผูเรียนเรียนได
ดวยตนเอง  หรือตองการความชวยเหลือจากผูสอนเพียงเล็กนอย 
                  3)  ชวยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน  เพราะผูเรียนสามารถนําเอาชดุการสอน
ไปใชไดทุกสถานที่และทุกเวลา 
                  4)  ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอม  และความมั่นใจใหแกครูเพราะชุดการสอน
ผลิตไวเปนหมวดหมู สามารถนําไปใชไดทันที 
                  5)  ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย 
                  6)  เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น  ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรู
ดวยตนเองและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
                  7)  ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดยีวกันอยางมีประสิทธิภาพ 
                  8)  ชวยใหผูเรียนรูจักเคารพนับถือ ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
              จากคุณคาของชุดการสอนดังกลาว  จะเห็นไดวา  ชุดการสอนเปนเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
มีความเหมาะสม  สามารถนําไปใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนการอํานวยความสะดวก
ใหแกผูสอน  และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูใหแกผูเรียน  จึงเหมาะสมที่จะนําไปใชในกิจกรรม
การเรียนการสอนซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในปจจุบัน 
        2.4.3  ประเภทชุดการสอน 
           มีนักวิชาการหลายทานไดจําแนกประเภทของชุดการสอนไวดังนี ้
              ชลิยา  ลิมปยากร  (2536, หนา 210-219)  ไดแบงชุดการเรียนการสอนออกเปน  2  ชนิด 
คือ 
                   1)  ชุดการสอน  คือ  การรวบรวมสื่อการสอนอยางสมบูรณตามแบบแผนที่วางไว 
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของการสอน  ชุดการสอนเปนระบบสื่อสําเร็จรูป  เพื่อใหครูใชในการสอน
โดยที่ครูไมตองตระเตรียมสื่ออ่ืนๆ หรือวางแผนการสอนใหม  ภายในชุดการสอนจะมีส่ือและ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 26 

แนะนําวิธีดําเนินการสอน  พรอมที่จะใหครูนําไปใชในการสอนไดทันทีโดยไมมีขอยุงยากอยางใด  
เพียงแตครูพิจารณาวาจุดมุงหมายของชุดการสอนตรงกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว  ครูก็สามารถนําชุดการ
สอนไปใชได 
               ชุดการสอนแตละชุดประกอบดวยวัสดุตางๆ ที่สําคัญ  บรรจุกลองหรือ
ซองที่สะดวกตอการนําไปใชดังนี้ 
                       (1)  คูมือครู  ซ่ึงประกอบดวย 
                          ก.  บัตรชีแ้จง ซ่ึงมีขอมูลเกีย่วกบัตวัผูเรียน  เวลา  และสภาพของหองเรยีนที่
จะใชสอน  ภายในบัตรชีแ้จงจะบอกชนิดของสื่อและวิธีใชตามลําดับ 
                          ข.  บันทึกการสอน  ประกอบดวยจุดมุงหมายของบทเรียน  และจุดมุงหมาย
เชิงพฤติกรรมของผูเรียน  รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา  แสดงวิธีสอน  การดําเนินกิจกรรม  และ
การจัดประสบการณ  ตลอดจนคําแนะนําการใชส่ือการเรียนการสอน เอกสารอางอิงเพื่อการคนควา  
และวิธีการวัดผล 
                       (2)  ส่ือการเรียนการสอนที่ใชในกระบวนการสอนทั้งหมด  ซ่ึงจะจัดทํามาให
เหมาะกับเนื้อหาวิชาและกิจกรรมที่กําหนดในบันทึกการสอน  ส่ือการเรียนการสอนที่บรรจุอยูใน           
ชุดการสอนนี้  บางชุดอาจมีทั้งที่ทําขึ้นใหครูใชประกอบการอธิบายกับนักเรียนเปนกลุมใหญที่เรียกวา 
“ส่ือการสอน”  หรืออาจมีส่ือการเรียน  ซ่ึงมีไวใหครูแจกใหผูเรียนไดใชประกอบการเรียนเปน
รายบุคคลหรือเปนกลุมยอยๆ ก็ได  ส่ือตางๆ เหลานี้อาจเปนสื่องายๆ เชน  รูปภาพ  หุนจําลอง  แผนภูมิ  
บัตรคํา  หรือเปนสื่ออ่ืนๆ เชน  เทปบันทึกเสียง  ภาพยนตร  8  มม. สไลด  หรือฟลมสตริป  เปนตน 
                       (3)  แบบทดสอบและประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียนหลังจากการสอนเสร็จสิ้นลง 
แบบทดสอบนี้อาจแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 
                           ก.  ขอสอบที่ครูเปนผูตรวจคาํตอบ 
                           ข.  ขอสอบที่ผูเรียนตรวจคําตอบ 

                  2)  ชุดการเรียนดวยตนเอง  คือ  การรวบรวมสื่อการสอนสําเร็จรูปใหผูเรียนเรียน
ไดดวยตนเองเปนรายบุคคล  หรือเปนกลุมเล็กๆ ดวยความสะดวกสบาย  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
ที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 
                    ชุดการเรียนประกอบดวยส่ิงตางๆ บรรจุรวมกันเปนชดุในกลอง  ซ่ึงมีดังนี ้
                       (1)  บัตรแสดงจุดมุงหมายเชงิพฤติกรรมของบทเรียน 
                       (2)  แบบทดสอบความรูเดิมของผูเรียน ซ่ึงแบบทดสอบความรูนี้มีจุดมุงหมาย
เพื่อวัดความรูของผูเรียนวามคีวามรูเกี่ยวกับบทเรียนนี้มากนอยเพยีงใด 
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                       (3)  บัตรแนะนําวิธีการเรียนดวยตนเอง  ในบัตรนี้จะมีขอแนะนําวิธีการเรียนรู 
และกิจกรรมจากสื่อตางๆ ที่จัดไว  ผูเรียนดําเนินการเรียนตามคําแนะนําก็สามารถที่จะบรรลุจุดมุงหมาย 
และบางครั้งบัตรแนะนําวิธีการเรียนอาจจะใหผูเรียนมีการปฏิบัติในชุดการเรียนชุดอื่นๆ เพื่อหาคําตอบ
ในชุดการเรียนที่กําลังเรียนอยูก็ได  หรือใหผูเรียนศึกษาสื่ออ่ืน  ๆที่พอหาได  เชน  ใหผูเรยีนหาตนไมเล็กๆ 
มา  1 ตน  เพื่อศึกษาลักษณะของเสนใบและรากของตนไม  เปนตน  ส่ือที่กําหนดใหนั้นจะเปนสื่อที่
หางายหรืออยูในชุดการเรียนนั้นแลว 
                       (4)  ส่ือการเรียนในชุดการเรียน โดยทั่วๆ ไปจะประกอบดวยส่ือหลายๆ แบบ
ซ่ึงเราเรียกวาสื่อประสม  เพื่อใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง  และใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
ชุดการเรียนจะประกอบดวยส่ือตางๆ ที่จะทําใหผูเรียนเขาใจในบทเรียนไดงาย 
                       (5)  แบบทดสอบดวยตนเองหลังการเรียน  เมื่อผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง
จนจบกระบวนการเรียนของชุดการเรียนแลว  ผูเรียนจะทดสอบผลสําเร็จของตนเองวาบรรลุ
จุดมุงหมายที่ตั้งไวโดยการทําขอทดสอบหลังการเรียน  แลวตรวจคําตอบที่เฉลยไวดวยตนเอง  เพื่อทราบ
ผลการเรียนของตนวาบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม  การทดสอบอาจใชขอทดสอบที่มีครูเปน
ผูตรวจคําตอบก็ได 
               บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2543, หนา 70)  ไดแบงชุดการสอนตามลักษณะของการใชเปน 4  
ประเภท ดังนี้ 
                  1)  ชุดการสอนประกอบคําบรรยาย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  ชุดการสอนสําหรับครู 
คือ  เปนชุดการสอนสําหรับสอนนักเรียนเปนกลุมใหญ  เพื่อใหเกิดการเรียนรูในเวลาเดียวกัน  
มุงในการขยายเนื้อหาสาระใหชัดเจนยิ่งขึ้น  เปลี่ยนบทบาทการพูดของครูใหนอยลงและเปดโอกาส
ใหนักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนมากขึ้น  
                    ส่ิงที่บรรจุอยูในกลองหรือซองของชุดการสอนประกอบคําบรรยาย  คือ 
                       (1)   คูมือครูเปรียบเสมือนแผนการสอนหรือบันทกึการสอนของครู
ประกอบดวย 
                           ก.  จุดมุงหมายของหลักสูตรและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
                           ข.  รายละเอียดเกี่ยวกบัเนื้อหาวิชา 
                           ค.  การดําเนินกิจกรรมหรือวิธีการที่จะทําใหผูเรียนบรรลุถึงพฤติกรรม
ขั้นสุดทาย 
                           ง.  รายการบอกชนิดของสื่อการเรียนการสอนตามลําดับ 
                           จ.  คําแนะนําการใชส่ือการเรียนการสอนตามลําดับ 
                           ฉ.  หนังสือประกอบการคนควาสําหรับครู 
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                       (2)  สื่อการเรียนการสอน  ใชประกอบการสอนเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย  
ส่ือการเรียนการสอนมีหลายชนิด  เชน  รูปภาพ  แผนภูมิ  เทป  สไลด  หรืออ่ืนๆ ซ่ึงแตละชนิดจะสงเสริม
การเรียนการสอนใหไดผลและไดรับการเลือกสรรมาแลวอยางเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
                       (3)  แบบฝกหดัเสริมทักษะ 
                       (4)  แบบทดสอบที่ใชในการทดสอบกอนและหลังการเรียนการสอน 
                  2)  ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรมกลุม  เปนชุดการสอนที่มุงเนนที่ตัวผูเรียนใหมี
โอกาสประกอบกิจกรรมรวมกันเปนกลุมเล็ก  ๆประมาณ  5-7  คน  มักจะใชในการสอนแบบกิจกรรมกลุม 
เชน  การเรียนในรูปของศูนยการเรียน  ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุมจะประกอบดวย  ชุดการสอน
ยอยที่มีจํานวนเทากับศูนยที่แบงไวในแตละหนวย  ในแตละศูนย มีส่ือการเรียน  หรือบทเรียนครบ
ชุดตามจํานวนผูเรียนในศูนยกิจกรรมนั้น  ส่ือการเรียนอาจจัดในรูปของการเรียนรายบุคคลหรือ     
ผูเรียนทั้งศูนยใชรวมกันได  ผูเรียนจากชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุมอาจจะตองการความชวยเหลือ
จากครูเพียงเล็กนอยในระยะเริ่มตน  หลังจากเคยชินตอวิธีการใชแลวผูเรียนจะสามารถชวยเหลือซ่ึง
กันและกันไดเอง  ในขณะทํากิจกรรมการเรียน  หากมีปญหาผูเรียนสามารถถามครูไดเมื่อจบการเรียนแต
ละศูนยแลวผูเรียนอาจจะสนใจการเรียนเสริม  เพื่อเจาะลึกถึงที่เรียนรูไดอีกจากศูนยสํารองท่ีครู
จัดเตรียมไว  เพื่อเปนการไมเสียเวลาที่จะตองรอคอยบุคคลอื่น  
                    ภายในชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุมจะประกอบดวย 
                       (1)  คูมือครู ซ่ึงจะชวยใหการสอนแบบศูนยการเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ในคูมือครูจะมีคําชี้แจงสําหรับครู  ส่ิงที่ครูตองเตรียม  บทบาทของนักเรียน  การจัดชั้นเรียนพรอม
แผนผัง  แผนการสอน  เนื้อหาสาระประจําศูนยตางๆ  แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
                       (2)  ส่ือสําหรับศูนยกิจกรรม  มีบัตรคําส่ัง  บัตรเนื้อหา  บัตรกิจกรรม บัตรคําถาม
หรือบัตรนําอภิปราย  และบัตรเฉลย  รวมทั้งส่ือการเรียนอื่นๆ เชน รูปภาพ  แบบเรียน  เปนตน 
จํานวนบัตรตางๆ หรือส่ือการเรียนอาจมีเทากับจํานวนนักเรียนในกลุมหรืออาจใชรวมกันก็ได 
                       (3)  แบบฝกปฏิบัติ  เปนแบบฝกหัดตามที่มอบหมายไวในบัตรกิจกรรม  อาจแยก
เปนชุดๆ หรือรวมกันเปนเลมก็ได 
                       (4)  แบบทดสอบสําหรับการประเมินผล  ซ่ึงใชกอนและหลังเรียน  โดยมี
กระดาษคําตอบเตรียมไวพรอม  การทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดพื้นความรูเดิมของผูเรียนแลวเก็บผลไว      
เปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียน  สวนการทดสอบหลังเรียนซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับ
แบบทดสอบกอนเรียน  จะมีการนําไปประเมินผลการเรียนของนักเรียนโดยวิธีอิงเกณฑ 
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                  3)  ชุดการสอนแบบรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพเปนชุดการสอน
สําหรับเรียนดวยตนเองตามลําดับขั้นความสามารถ  และความสนใจของแตละบุคคลเมื่อศึกษาจบแลว
จะทําการทดสอบประเมินผลความกาวหนาและศึกษาชุดอื่นตอไปตามลําดับ 
                  4)  ชุดการสอนทางไกล  เปนชุดการสอนที่ผูสอนกับผูเรียนอยูตางถ่ินตางเวลากัน
มุงสอนใหผูเรียนศึกษาไดดวยตนเอง  โดยไมตองมาเขาชั้นเรียนประกอบดวยส่ือประเภทสิ่งพิมพ              
รายการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  ภาพยนตร  และการสอนเสริมตามศูนยบริการการศึกษา 
เชน  ชุดการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เปนตน 
        2.4.4  แนวคิดการผลิตชุดการสอน 
           ที่มาของการผลิตชุดการสอนเกิดจากหลายแนวคิด ชัยยงค  พรหมวงศ  (2539, หนา 119-120)  
ไดกลาวถึงแนวคิดในการผลิตชุดการสอนไวดังนี้ 
              แนวคิดที่  1  คือ  ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล  นักการศึกษาไดนําหลักจิตวิทยามา
ประยุกตใชในการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึงความตองการความถนัดและความสนใจของผูเรียน
เปนสําคัญ  ความแตกตางระหวางบุคคลมีหลายดาน  คือ  ความสามารถ  สติปญญา  ความตองการ 
ความสนใจ  รางกาย  อารมณ  สังคม  เปนตน  การจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล  วิธีการที่เหมาะสมที่สุด  คือ  การจัดการสอนรายบุคคลหรือการศึกษาตามเอกัตภาพ
และการศึกษาดวยตนเอง  ซ่ึงลวนเปนวิธีเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสรภาพในการเรียนตามสติปญญา 
ความสามารถ  ความสนใจ  โดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลือตามความสามารถ 
              แนวคิดที่  2  คือ  ความพยายามที่จะเปลี่ยนการเรียนการสอนไปจากเดิมที่เคยยึด “ครู” 
เปนแหลงความรูหลักมาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนดวยการใชแหลงความรูจากสื่อการสอน

แบบตางๆ ซ่ึงประกอบดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการ  ซ่ึงจะตองจัดใหตามเนื้อหาและประสบการณ
ตามหนวยการสอนวิชาตางๆ การเรียนดวยวิธีนี้ครูจะถายทอดความรูใหแกผูเรียนเพียงหนึ่งในสาม
ของเนื้อหาทั้งหมด  อีกสองสวนผูเรียนจะศึกษาดวยตนเองจากที่ผูสอนเตรียมไวใหในรูปแบบของ       
ชุดการสอน 
              แนวคิดที่  3  คือ  การใชโสตทัศนูปกรณไดเปลี่ยนและขยายตัวออกไปเปนการผลิตส่ือการ
สอนแบบประสมเปนชุดสื่อการสอน  โดยการจัดระบบการใชส่ือหลายอยางบูรณาการใหเหมาะสม  
และใชเปนแหลงความรูสําหรับนักเรียนแทนการใหครูเปนผูถายทอดความรูแกนักเรียนอยู

ตลอดเวลา 
              แนวคิดที่  4  คือ  ปฏิกิริยาสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน  และ
นักเรียนกับสภาพแวดลอม  แตเดิมนักเรียนเปนฝายรับความรูจากครูเทานั้น  ครูมิไดเปดโอกาสให
นักเรียนแสดงความคิดเห็นอยางเสรี  นักเรียนไมมีโอกาสฝกฝนทํางานรวมกันเปนหมูคณะ  เชื่อฟง
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และเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน  เมื่อโตขึ้นจึงทํางานรวมกันไมได  นอกจากนี้ปฏิกิริยาสัมพันธ
ระหวางนักเรียนกับสภาพแวดลอมมักอยูกับชอลก  กระดานดําและแบบเรียน  การเรียนการสอนจึงจัด
อยูเพียงในหองเรียนเปนสวนใหญ  จึงไดมีการนํากระบวนการกลุมสัมพันธมาใชในการเรียน
การสอนเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดประกอบกิจกรรมรวมกัน  ซ่ึงนํามาสูการจัดระบบการผลิตสื่อ
ออกมาในรูปแบบของชุดการสอน 
              แนวคิดที่  5  คือ  การจัดสภาพสิ่งแวดลอมการเรียนรูไดยึดหลักจิตวิทยา  การเรียนมาใช 
โดยจัดสภาพการณออกมาเปนการเรียนการสอนแบบโปรแกรม  ซ่ึงหมายถึง  ระบบการเรียนการสอน
ที่เปดโอกาสใหนักเรียน 
                   1)  ไดเขารวมกิจกรรมการเรียนดวยตวัเอง 
                   2)  มีการคิดการตัดสินใจหรือการทํางานของตนถูกหรือผิดอยางไร  
                   3)  มีการเสริมแรงบวกที่ทําใหนักเรียนภาคภูมิใจที่ไดทําถูกหรือคิดผลอันจะทําให
กระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีกในอนาคต 
                   4)  ไดเรียนรูไปทีละขั้นตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนเอง 
        2.4.5  องคประกอบของชุดการสอน 
           มีนักวิชาการไดกลาวจําแนกองคประกอบของชุดการสอนไวดังนี้ 
              ชัยยงค  พรหมวงศ  (2539, หนา 16)  ไดจําแนกองคประกอบของชุดการสอนไวเปน 4  
สวนดังนี้ 
                  1)  คูมือครู  เปนคูมือและแผนการสอนตามชนิดของชุดการสอน  ภายในคูมือ
จะชี้แจงถึงวิธีการใชชุดการสอนไวอยางละเอียด  อาจจะทําเปนเลมหรือแผนพับก็ได 
                  2)  คําสั่ง  หรือการมอบงาน  เพื่อกําหนดแนวทางการเรียนใหกับนักเรียน 
                  3)  เนือ้หาสาระและสื่อ  โดยจัดใหอยูในรปูของสื่อการสอนแบบประสมและ
กิจกรรม  การเรียนการสอนแบบกลุมและรายบุคคลตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
                  4)  การประเมินผล  เปนการประเมินผลของกระบวนการ  ไดแก  แบบฝก
ปฏิบัติ รายงานการคนควา  และผลของการเรียนรูในรูปของแบบสอบถามตางๆ 
              บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2543, หนา 73)  ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการสอนวา  ประกอบดวย 
                  1)  หัวเร่ือง  คือ  การแบงเนือ้เรื่องออกเปนหนวยยอย  แตละหนวยแบงออกเปน
สวนยอยเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูลึกซึ้ง  มุงเนนใหเกดิความคิดรวบยอดในการเรียนรู 
                  2)  คูมือการใชชุดการสอน  เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูใชชุดการสอนจะตองศึกษา
กอนที่จะใชชุดการสอนจากคูมือครูใหเขาใจเปนส่ิงแรก  จะทําใหการใชชุดการสอนเปนไปอยางมี           
ประสิทธิภาพ 
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                   คูมือการใชชุดการสอน  ประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปนี้  คือ 
                       (1)  คําชี้แจงเกีย่วกับการใชชดุการสอน  เพื่อสะดวกสําหรับผูที่นําชุดการสอน
ไปใชวาจะตองทําอะไรบาง 
                       (2)  ส่ิงที่ครูจะตองเตรียมกอนสอน  สวนมากจะบอกถึงส่ิงที่มีขนาดใหญเกินกวา
ที่จะบรรจุไวในชุดการสอน  หรือส่ิงที่มีการเนาเปอย ส่ิงที่เปราะ  แตกงาย  หรือส่ิงที่ตองใชรวมกับคน
อ่ืน  ซ่ึงเปนวัสดุอุปกรณที่มีราคาแพงที่โรงเรียนจัดเก็บไวที่ศูนยวัสดุอุปกรณ  เปนตน 
                       (3)  บทบาทของนักเรียน เสนอแนะวานักเรียนจะตองมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมในการเรียนอยางไรบาง 
                       (4)  การจัดชั้นเรียน 
                       (5)  แผนการสอน  ซ่ึงประกอบดวยหวัขอตางๆ ดังนี้ 
                          ก.  หัวเร่ือง  กําหนดเวลาเรียน  จํานวนนักเรียน 
                          ข.  เนื้อหาสาระอยางยอ 
                          ค.  ความคิดรวบยอดหรือหลักการเรียนที่มุงเนน 
                          ง.  จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
                          จ.  ส่ือการเรียน 
                          ฉ.  กิจกรรมการเรียน 
                          ช.  การประเมินผล 
                  3)  วัสดุประกอบการเรียน  ไดแก  พวกสิ่งของหรือขอมูลตางๆ ที่จะใหนักเรียน
ศึกษาคนควา  เชน  เอกสาร  ตํารา  บทคัดยอ  รูปภาพ  แผนภูมิ  วัสดุ  เปนตน 
                  4)  บัตรงาน  เปนส่ิงจําเปนสําหรับชุดการสอนแบบกลุมหรือกิจกรรมแบบศูนยการเรียน 
บัตรงานนี้อาจจะเปนกระดาษแข็งหรือออนตามขนาดที่เหมาะสมกับวัยผูเรียน  
                     บัตรงาน ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ 
                        (1)  ชื่อบัตร  กลุม  หัวเร่ือง 
                        (2)  คําสั่งวาจะใหผูเรียนปฏิบัติอยางไรบาง 
                        (3)  กิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนของการเรียน 
                  5)  กิจกรรมสํารอง  จําเปนสําหรับชุดการสอนแบบกลุมที่ทําใหเสร็จกอนคนอื่น
ใหมีกิจกรรมอยางอื่นทํา  เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรูใหกวางขวางและลึกซึ้ง  ทําใหผูเรียนไม
เกิดความเบื่อหนายหรืออาจกอปญหาทางวินัยในชั้นเรียน 
                  6)  ขนาดและรูปแบบของชุดการสอน  ชุดการสอนไมควรใหญหรือเล็ก
เกินไป ควรจัดทําใหมีขนาดพอเหมาะ  เพื่อสะดวกในการเก็บรักษา  และการนําไปใช 
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                     หนากลองหรือซองของชุดการสอนควรระบุดังนี้ 
                       (1)  ชุดการสอนที่... 
                       (2)  วิชา... 
                       (3)  เร่ือง... 
                       (4)  ช้ัน... 
        2.4.6  ขั้นตอนในการผลติชดุการสอน 
           การผลิตชุดการสอนใหสําเร็จลุลวงไดดวยดีนั้น  จะตองผานขั้นตอนตางๆ ซึ่ง ชัยยงค   
พรหมวงศ  (2539, หนา 118-119)  ไดแบงขั้นตอนสําคัญในการผลิตชุดการสอนออกเปน  10  ขั้นตอน  
ดังนี้ 
                1)  กําหนดหมวดหมูเนื้อหาประสบการณ  อาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือบูรณา
การเปนแบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม 
                2)  กําหนดหนวยการสอน  แบงเนื้อหาวิชาออกเปนหมวดการสอนโดยประมาณ 
เนื้อหาวิชาที่จะใหครูสามารถถายทอดความรูแกนักเรียนไดในหนึ่งสัปดาหหรือหนึ่งครั้ง 
                3)  กําหนดหัวเร่ือง  ผูสอนจะตองถามตนเองวาในการสอนแตละหนวยควรจะให      
ประสบการณอะไรแกผูเรียนบาง  แลวกําหนดออกมาเปน  4-6  หัวเร่ือง 
                4)  กําหนดมโนทัศนและหลักการ  มโนทัศนและหลักการที่กําหนดขึ้นจะตองสอดคลอง  
กับหนวยและหัวเรื่อง  โดยสรุปรวมแนวคิด  สาระ  และหลักเกณฑที่สําคัญไวเพื่อเปนแนวทาง 
การจัดเนื้อหามาสอนใหสอดคลองกัน 
              5)  กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่องเปนจุดประสงคทั่วไปกอน  
แลวเปลี่ยนเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองมีเงื่อนไขและเกณฑการเปลี่ยนพฤติกรรมไวทุกครั้ง 
              6)  กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ซ่ึงเปนแนวทางการเลือกผลิตสื่อการสอน  “กิจกรรมการเรียน”  หมายถึง  กิจกรรมทุกอยางที่ผูเรียน
ปฏิบัติ  เชน  การอานบัตรคําสั่ง  ตอบคําถาม  เขียนภาพ  ทําการทดลองวิทยาศาสตร  เลนเกม 
              7)  กําหนดแบบประเมินผล  ตองประเมินใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมโดย
ใชแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ  เพื่อใหผูสอนทราบวาหลังจากผานกิจกรรมการเรียนมาเรียบรอยแลว       
นักเรียนไดเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม 
              8)  เลือกและผลิตสื่อการสอน  วัสดุ  อุปกรณ  และวิธีการที่ครูใชถือเปนส่ือการสอน
ทั้งสิ้น  เมื่อผลิตส่ือการสอนแตละหัวเร่ืองเสร็จเรียบรอยแลว  ก็จัดส่ือการสอนนั้นไวเปนหมวดหมู
ในกลองที่เตรียมไวกอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ  เรียกวา “ชุดการสอน” 
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              9)  หาประสิทธิภาพของชุดการสอน  เพื่อเปนการประกันวาชุดการสอนที่สรางขึ้น
มีประสิทธิภาพในการสอน  ผูสรางจําเปนตองกําหนดเกณฑขึ้นไวลวงหนาโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ   
ที่วาการเรียนรูเปนกระบวนการเพื่อชวยใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล 
              10)  การใชชุดการสอน  ชุดการสอนที่ไดปรับปรุงและมีประสิทธภิาพตามเกณฑทีต่ัง้ไว  
สามารถนําไปสอนผูเรียนไดตามประเภทของชุดการสอน  (แบบบรรยาย  แบบกลุม  และแบบรายบุคคล) 
และตามระดับการศึกษา  (ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอุดมศึกษา)  
                 การใชชุดการสอนมีขั้นตอน เปนดังนี้ 
                    (1)  ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เพื่อพิจารณาฐานความรูเดิมของผูเรียน  
(ใชเวลาประมาณ  10-15  นาที) 
                    (2)  ขั้นนําสูบทเรียน 
                    (3)  ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน  (ขั้นสอน)  ผูสอนบรรยายหรือใหมกีารแบงกลุม
ประกอบกิจกรรมการเรียน 
                    (4)  ขั้นสรุปผลการสอน  เพื่อสรุปมโนทัศนและหลักการที่สําคัญ 
                    (5)  ทําแบบทดสอบหลังเรียน  เพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรูที่เรียนไปแลว 
           บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2543, หนา 75)  เสนอแนะขั้นตอนของการผลิตชุดการสอนดังนี้ 
                1)  ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาอยางละเอียด  เมื่อทราบจุดมุงหมายวาวิชาที่จะนํามา
สรางชุดการสอนนั้นเนนหลักของการเรียนรูอะไรบาง  แลวพิจารณาแบงเปนหนวยการเรยีนการสอนยอยซ่ึง
ควรเรียงลําดับขั้นตอนของเนื้อหาสาระตามสิ่งที่จําเปนตองเรียนรูกอนหลังและตามขั้นตอนของ

ความรูและลักษณะของวิชานั้นๆ 
              2)  เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระแบงหนวยการเรียนการสอนไดแลวใหพิจารณาวา

จะสรางชุดการสอนแบบใด  โดยคํานึงถึงผูเรียนคือใคร  จะใหอะไรกับผูเรียน จะใหทํากิจกรรมอยางไร 
และจะทําไดดีเพียงใด 
              3)  กําหนดหนวยการเรียนการสอน  โดยประมาณเนื้อหาสาระใหเหมาะสมกับเวลาที่
กําหนด 
              4)  กําหนดความคิดรวบยอดใหสอดคลองกับหนวยและหัวเร่ือง 
              5)  กําหนดจดุประสงคของการเรียนเชิงพฤติกรรมใหสอดคลองกับความคิดรวบยอด
และและครอบคลุมเนื้อหาสาระของการเรียนรู 
              6)  วิเคราะหงาน   โดยนําจุดประสงคของการเรียนแตละขอมาวิเคราะหงานเพื่อคิด          
กิจกรรมการเรียนการสอน  แลวจัดลําดับกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมถูกตองสอดคลอง
กับจุดประสงคที่กําหนดไวแตละขอ 
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              7)  วางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ไดวิเคราะหงานไวแลว  
               8)  การผลิตสื่อการเรียนหรือระบุขอเสนอและการจัดทําหรือจัดหาสื่อการเรียน
อยางละเอียดสื่อการเรียนควรจะพิจารณาสิ่งที่หาไดงาย ราคาถูกสะดวกตอการใช แตใชไดผลดี
คือ ชวยการเรียนการสอนไดผลสัมฤทธิ์สูง  
              9)  วางแผนการประเมินผล  ทั้งการประเมินกอนการเรียนและหลังการเรียน  
              10)  ทดลองใชชุดการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพ  การหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม  ควรนําไปทดลองใชกับกลุมเล็กๆดูกอน  เพื่อตรวจสอบหา
ขอบกพรอง 
 

2.5  การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน 
 
        2.5.1  แนวคิดในการทดสอบประสิทธิภาพของชดุการสอน 
           การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน  หมายถึง  การนําชุดการสอนไปทดลองใช
เพื่อปรับปรุงแลวนําไปทดลองสอนจริง  นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข  เสร็จแลวจึงผลิตออกมา
เปน จํานวนมาก  (ชัยยงค พรหมวงศ, 2539, หนา 494) 
              การทดลองใช  หมายถึง  การนําชุดการสอนที่ผลิตขึ้นเปนตนแบบ  ไปทดลองใชตามขั้นตอน
ที่กําหนดไว  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของชุดการสอนใหเทากับเกณฑที่กําหนดไว 
              การทดลองจริง  หมายถึง  การนําชุดการสอนที่ไดทดลองใชและปรับปรุงแลวทุกหนวย
ในแตละวิชาไปสอนจริง  ในชั้นเรียนหรือในสถานการณการเรียนที่แทจริงเปนเวลา  1  ภาคเรียน      
เปนอยางนอย 
        2.5.2  ความจําเปนท่ีตองทดสอบประสิทธิภาพของชดุการสอน 
           การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนมีความจําเปนดวยเหตุผลหลายประการ  ไดแก 
                 1)  สําหรับหนวยงานผลิตชุดการสอน  เปนการประกันคุณภาพของชุดการสอนวา
อยูในชั้นสูงเหมาะสมที่จะผลิตออกมาเปนจํานวนมาก  หากไมมีการทดสอบประสิทธิภาพกอน เมื่อ
ผลิตออกมาแตใชประโยชนไมไดก็ตองทําใหมเปนการสิ้นเปลืองเวลา  แรงงาน  และคาใชจาย             
     2)  สําหรับผูใชชุดการสอน  ชุดการสอนจะทําหนาที่สอนโดยที่ชวยสรางสภาพ
การเรียนรูใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มุงหวัง  บางครั้งตองชวยครูสอน  บางครั้งตองสอน
แทนครู  ดังนั้น  กอนนําชุดการสอนไปใช  ครูจึงควรมีความมั่นใจ  การทดสอบประสิทธิภาพ
ตามลําดับขั้นจะชวยใหเราไดชุดการสอนที่มีคุณคาทางการสอนจริงตามเกณฑที่กําหนดไว 
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                3)  สําหรับผูผลิตชุดการสอน  การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนจะทําให
ผูผลิตมั่นใจไดวา  เนื้อหาที่บรรจุอยูในชุดการสอนเหมาะสม  งายตอการเขาใจ  อันจะชวยใหผูผลิตมี
ความชํานาญสูงขึ้น เปนการพัฒนาศักยภาพของผูผลิตชุดการสอน 
        2.5.3  การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการสอน 
           เกณฑประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระดับประสิทธิภาพของชุดการสอนที่จะชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู  ในระดับที่ผูผลิตชุดการสอนจะพึงพอใจวา  หากชุดการสอนมีประสิทธิภาพ
ถึงระดับนั้นแลว  ชุดการสอนนั้นก็มีคุณคาที่จะนําไปสอนนักเรียน  และคุมคาแกการลงทุนผลิตออกมา
เปนจํานวนมาก  ซ่ึงการกําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําไดโดยการประเมินพฤติกรรมของผูเรียน  
2  ประเภท  คือ  พฤติกรรมตอเนื่อง  (กระบวนการ)  และพฤติกรรมขั้นสุดทาย  (ผลลัพธ)  โดยกําหนด 
คาประสิทธิภาพเปน E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)  และ  E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ)  ดังนี้ 
                1)  ประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง  คือ  การประเมินตอเนื่องซึ่งประกอบดวย
พฤติกรรมยอยๆ หลายๆ พฤติกรรม  เรียกวา  “กระบวนการ”  ของผูเรียนที่สังเกตจากการประกอบ
กิจกรรมกลุม  (รายงานกลุม)  และรายงานบุคคล  ไดแก  งานที่มอบหมาย  หรือกิจกรรมอื่นใดที่
ผูสอนกําหนดไว 
                2)  ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทาย  คือ  ประเมินผลลัพธของผูเรียน  โดยพิจารณา
จากการทดสอบหลังเรียนและการสอบปลายภาค 
           ประสิทธิภาพของชุดการสอนจะกําหนดเปนเกณฑ  ซ่ึงผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ  โดยกําหนดเปนเปอรเซ็นตของผลเฉลี่ยของคะแนนการ
ทํางานและการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมดตอเปอรเซ็นตของการทดสอบหลังเรียนของ    
ผูเรียนทั้งหมด  นั่นคือ  E1 / E2 คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธ  โดยปกติ  
เนื้อหาที่เปนความรูความจํามักจะตั้งไวที่  80/80, 85/85 หรือ 90/90  สวนเนื้อหาที่เปนทักษะหรือ 
เจตคติอาจตั้งไวต่ํากวานี้  เชน  75/75  เปนตน 
        2.5.4  ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน 
           เมื่อผลิตชุดการสอนขึ้นเปนตนแบบแลว  ตองนําชุดการสอนไปทดสอบประสิทธิภาพ
ตามขั้นตอน  ดังนี้ 
                1)  แบบเดี่ยว  (1 : 1)  เปนการทดลองกับนักเรียน  1  คน   โดยใชเด็กเรียนออน 
ปานกลาง  และเด็กเรียนเกง  คํานวณประสิทธิภาพ  เสร็จแลวปรับปรุงใหดีขึ้น  โดยปกติคะแนนที่ได
จากการทดลองแบบเดี่ยวนี้จะไดคะแนนต่ํากวาเกณฑมาก  แตเมื่อปรับปรงุแลวจะไดคะแนนสูงขึ้นมาก 
กอนนําไปทดลองแบบกลุม 
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                2)  แบบกลุม  (1 : 10)  เปนการทดลองกับผูเรียน  6-10  คน  (คละผูเรียนที่เรียนเกง
กับผูเรียนที่เรียนออน)  คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุง 
                3)  ภาคสนาม  (1 : 100)  เปนการทดลองกับผูเรียนทั้งชั้น  40-100  คน  คํานวณ 
หาประสิทธิภาพแลวปรับปรุง  ผลลัพธที่ไดควรใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว  หากต่ํากวาเกณฑไมเกิน  
2.5  เปอรเซ็นต  ก็ใหยอมรับ  หากแตกตางกันมากผูสอนตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของ

ชุดการสอนใหม  โดยยึดสภาพความจริงเปนหลัก 
        2.5.5  ขอควรคํานึงในการทดสอบประสิทธิภาพชดุการสอน 
           ในการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน  ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
                1)  ควรเลือกผูเรียนที่เปนตัวแทนของผูเรียนที่ใชชุดการสอน 
                2)  ควรหาสถานที่และเวลาที่ปราศจากเสียงรบกวน  ไมรอนอบอาว  และใชเวลาที่
ผูเรียนไมหิวกระหาย  ไมรีบรอนกลับบาน  หรือไมตองกังวลใดๆ 
                3)  ตองชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงวัตถุประสงคของการทดสอบชุดการสอน  และ
จัดหองเรียนแบบศูนยการเรียนหากผูเรียนไมคุนเคย 
                4)  สําหรับการทดลองภาคสนามในชั้นเรียน  ตองใหเพียงคนเดียว  ผูสังเกตการณ
ตองอยูหางๆ ไมเขาไปชวยเหลือ  ตองปลอยใหครูผูทดลองสอนแกปญหาเอง  หากจําเปนตองไดรับ
ความชวยเหลือ  ก็ใหครูผูทดลองสอนบอกใหเขาไปชวย 
                5)  ไมวาจะเปนการทดลองแบบเดี่ยว  แบบกลุม  และแบบภาคสนาม  หลังจาก
ชี้แจงใหผูเรียนไดทราบเกี่ยวกับการสอนแบบศูนยการเรียนแลว  ครูจะตองดําเนินการ  5  ขั้นตอน 
คือ 
                 (1)  ทดสอบกอนเรียน 
                 (2)  นําเขาสูบทเรียน 
                 (3)  ใหผูเรียนทํากิจกรรมกลุม 
                 (4)  สรุปบทเรียน 
                 (5)  ทดสอบหลังเรียน 
        2.5.6  สิ่งท่ีตองปฏบิัติหลังทดสอบประสิทธิภาพของชดุการสอน 
           เมื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนเสร็จเรียบรอยแลว  ครูผูสอนและสมาชิก
ในกลุมที่ฝกปฏิบัติชุดการสอนตองปฏิบัติดังนี้ 
                1) นําผลงานและแบบฝกปฏิบัติของผูเรียนมาประเมิน  โดยการใหคะแนนกิจกรรม
ทุกชนิด แลวหาคาเฉลี่ย และคํานวณเปนรอยละ 
                2)  นําผลทดสอบหลังเรียนมาหาคาเฉลี่ย  และคํานวณเปนรอยละ 
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                3)  นําผลการทดสอบกอนและหลังเรียนมาเขียนแผนภูมิเปรียบเทียบ  เพื่อเปนสวนหนึ่ง
ของการรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน 
               4)  นําสื่อการสอน  ซ่ึงมีบัตรคํา  บัตรสรุปเนื้อหา  บัตรกิจกรรมมาปรับปรุงแกไข 
        2.5.7  การยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพชดุการสอน 
           เมื่อทดสอบชุดการสอนภาคสนามแลว  ใหเปรียบเทียบคา  E1 / E2  ที่หาไดจากชุดการสอน 
กับเกณฑมาตรฐานที่กําหดไวเพื่อดูวาจะยอมรับประสิทธิภาพหรือไม  การยอมรับประสิทธิภาพ 
ใหถือคาแปรปรวน  2.5-5 %  แตโดยปรกติจะกําหนดไว  2.5  ซึ่งการยอมรับประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนมี  3  ระดับ  คือ  สูงกวาเกณฑ  เทาเกณฑ  และต่ํากวาเกณฑ  แตยอมรับวามีประสิทธิภาพ 
 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
       2.6.1  งานวิจัยในประเทศไทย 
           เนาวรัตน  แตงยิ้ม  (2541, บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอานจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โดยใช  “เทคนิค  9  คําถาม”  มีขั้นตอนที่เนนใหนักเรียนไดฝก
ตั้งคําถามตามเนื้อเรื่อง ในการอานแตละครั้ง  นักเรียนตองพยายามคิดและจับใจความสําคัญของเนื้อ
เร่ืองที่อาน  และใจความสําคัญรองใหได ดวยการตั้งคําถาม  ถามตนเองดวยคําถาม  9  ประเภท คือ   
1)  ใคร  2)  อะไร  3)  ที่ไหน  4)  เมื่อไร  5)  อยางไร  6)  ทําไม  7)  เทาไร  8)  เพื่ออะไร       
9)  หรือไม ไดทําการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  ในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2539  ผลการศึกษาทดลองพบวา 
นักเรียนที่เรียนการอานจับใจความ  โดยใชแผนการสอน “เทคนิค  9  คําถาม”  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชแผนการสอนปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
           สมลักษณ  ไพศาลวรพงศ  (2543, หนา 76)  ไดสรางชุดการสอนอานจับใจความ  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ผลการวิจัยพบวา  ชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  89.21/88.24 
ซ่ึงสูงกวามาตรฐานที่ตั้งไว 
           สุภัสสร วัชรคุปต  (2543, บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเร่ือง  ชุดการสอนอานจับใจความโดยใช
นิทานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ผลการศึกษาคนควาปรากฎวา  ชุดการสอน
อานจับใจความโดยใชนิทาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่สรางขึ้น  มีประสิทธิภาพ 
90.00/93.33  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  80/80  ที่กําหนดไว  และนักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การสอนโดยใชชุดการสอน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 38 

           พิทักษ  เมฆอรุณ  (2543, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาคนควา  โดยสรางชุดฝกทักษะ
การอานภาษาไทยเพื่อการเขาใจความ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ผลการศึกษา
คนควาปรากฎวา  ชุดฝกทักษะการอานภาษาไทยเพื่อการเขาใจความ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปที่  6  ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  86.40/84.00  ซ่ึงสูงกวามาตรฐาน  80/80  ที่กําหนดไว 
           ขจีพรรณ  จันทะ  (2543, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการสรางชุดการสอนภาษาไทยสําหรับ        
ฝกทักษะการอานจับใจความ  โดยใชวิธีการตางๆ เชน  การซักถาม  การใหยกตัวอยาง  การใหเดา
เรื่อง   การอภิปราย   การศึกษาจากภาพ   และการศึกษาดวยตนเอง  ไดทดลองกับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่  5  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ในจังหวัดสงขลา 
พบวา  คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน  ชุดการสอนสําหรับฝกทักษะการอานจับใจความสูงกวา
คะแนนการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
           พัชรี  แซสุน  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาชุดการสอนเพื่อใชเสริมสมรรถภาพการอานในใจ 
จํานวน  9  สมรรถภาพ  คือ  การอานเพื่อตอบคําถาม  จับใจความสําคัญของเรื่อง  หารายละเอียดของ
เร่ืองจัดลําดับเหตุการณ  หาเหตุผลของเรื่องที่อาน  สรุปความ  คิดวิเคราะหแยกแยะขอความ 
ประเมินขอความวาควรเชื่อหรือไมควรเชื่อ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน โดยใหนักเรียน
อานเรื่องที่กําหนดใหแลวตอบคําถามวา  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร  ทําไม  การนําคําตอบ
ที่ไดนํามาเรียงลําดับเหตุการณ  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  การสรุปใจความสําคัญ  และการทํา
แบบฝกทายชุดการสอน  ไดทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนบานโคกเมา  อําเภอ
บางกล่ํา  จังหวัดสงขลา  ผลการศึกษาพบวา  คะแนนการทดสอบหลังการใชชุดการสอนสูงกวา
คะแนนการทดสอบกอนการใชชุดการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
           พัชนีย  หนูคง  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการสรางชุดการสอนการอานจับใจความ 
จํานวน  4  ชุด  เนื้อหาประกอบดวยบทอานประเภทขาว  สารคดี  บทความ  และเร่ืองส้ัน  โดยให
นักเรียนตอบคําถาม  ลําดับเหตุการณ  แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ  วิเคราะหความสําคัญ  และ            
จับใจความของเรื่องที่อาน  ไดทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  โรงเรียนอนุบาลวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ  ผลการศึกษาพบวา  ชุดการสอนอานจับใจความมีประสิทธิภาพ 87.5 / 86.67  ซ่ึง
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน  80 / 80  ที่กําหนดไว 
           น้ําออย  อริยะสุขสกุล  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกอานจับใจความ  
ภาษาไทยที่มีเนื้อเร่ืองหรือขอความที่อานดานทักษะ  เจตคติ  และความรู  โดยฝกใหนักเรียนตอบคําถาม
เกี่ยวกับสาระสําคัญของเรื่องนั้นๆ ไดวา  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร ไดถูกตอง  จนสามารถ
จับใจความได  ไดทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  โรงเรียนสาธิต  “พิบูลบําเพ็ญ” 
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มหาวิทยาลัยบูรพา  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  พบวา  แบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยที่
สรางขึ้น  มีประสิทธิภาพ  90.67 / 93.33  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 
           ทับทิม  สุริยสุภาพงศ  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษารูปแบบการสอน โดยใชหนังสือการตูน 
ที่มีเนื้อหาในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาตามหลักสูตรประถมศึกษาเปนสื่อในการสอน

อานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน           
(มอดินแดง)  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการสอนที่พัฒนา
ทักษะการอานจับใจความ โดยใชหนังสือการตูนมีผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความสูงกวานักเรียน
กลุมควบคุม 
        2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
           เดวิดสัน  (Davidson, 1971, Abstract)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคําถามของครูกับ
คําตอบของนักเรียนในขณะที่มีกิจกรรมการอานแบบธรรมดาและแบบใหใชความคิดขณะที่อาน 
พบวา  นักเรียนที่เรียนการอานโดยถูกฝกอยูเสมอนั้น มีแนวโนมที่จะตอบคําถามไปในแนวคิด     
เชิงวิจารณและพอใจที่จะแสดงความคิดเห็นของตนออกมา  สวนที่เรียนการอานแบบธรรมดา      
ไมคอยไดใชความคิดลึกซึ้งนัก  มีแนวโนมที่จะตอบคําถามแบบไมมีความคิดเชิงวิจารณและ
ไมคอยแสดงความคิดเห็นของตนออกมา 
           สตีเวนส  (Stevens, 1980, Abstract)  ไดศึกษาความเขาใจในการอานจากการอานเรื่องที่
สนใจของนักเรียนที่มีความสามารถสูง  ที่มีคะแนนตั้งแตเปอรเซ็นตไทลที่  83  ขึ้นไป  กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนในเกรด  5  และ  6  โดยไดสํารวจความสนใจในการอานจากรายการ  25  
เร่ืองซึ่งระดับความสนใจ  ตั้งแต  1-7  เลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจองคประกอบในการอานแลว
ทดสอบความเขาใจในการอาน  พบวา  เร่ืองที่นักเรียนสนใจเปนองคประกอบที่สําคัญที่มีผลทําให
นักเรียนอานไดงายและสะดวกตอการทําความเขาใจ 
           เพอรคนิส  (Perkins, 1982, Abstract)  ไดศึกษาเรื่องทักษะการแปลความ  ตีความ  และ
ความรูเกี่ยวกับศัพทเพื่อการอานจับใจความ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ  4  จํานวน  91  คน 
เครื่องมือที่ใชมีแบบทดสอบคําศัพทเพื่อการอานจับใจความ  ผลการวิจัยพบวา  การเขาใจความหมาย
ของคําศัพท ทําใหสามารถอานจับใจความไดดีขึ้น 
           จอหนสัน  (Johnsan, 1988, Abstract)  ไดศึกษาผลของการใชแผนผังสรุปโยงเรื่อง
เปนแบบฝกชนิดเติมเพื่อฝกการอานจับใจความของนักเรียนเกรด  4  ผลการวิจัยพบวา  ความเขาใจ
ในการอานของนักเรียนที่เรียนดวยการทําแผนผังสรุปโยงเร่ืองดวยตนเองแตกตางจากกลุมที่เรียน

ดวยการตอบคําถามอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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           บัลลาด  (Ballard, 1989, Abstract)  ไดทําการวิจัยผลการสอนเกี่ยวกับเรื่องเลาที่มีตอ
ความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนเกรด  8  นักเรียนไดรับการทดสอบกอนและ
หลังทดลอง  กลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู  กลุมทดลองไดรับการฝกจากการตอบคําถาม
ที่ขึ้นตนดวย  Wh  และการเขียนสรุปเรื่อง  เรื่องที่สอนเปนเรื่องสั้นที่นํามาจากหนังสือวรรณคดี 
เมื่อการทดลองสิ้นสุดลง  กลุมทดลองทําคะแนนไดดีกวากลุมควบคุม 


