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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
        ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง  (Quasi Experimental  Design)  เร่ืองการพัฒนา     
ชุดการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทย  สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยมีขั้นตอนในการศึกษา 
สรุปผลได  ดังนี้ 
        วัตถุประสงคของการวิจัย 
             1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทย  สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา กรุงเทพมหานคร ตามเกณฑมาตรฐาน 
80/80 
             2)  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางกอนและหลังเรียนดวยชุดการสอน
อานจับใจความวิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
        สมมติฐานของการวิจัย 
             1)  ชุดการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปที่  3  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
             2)  ผลการเรียนรูในการอานจับใจความของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการสอน
สูงกวากอนเรียนดวยชุดการสอน 
        ประชากรและกลุมตัวอยาง 
           1)  ประชากร 
               ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียน
คริสตธรรมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551 จํานวน  4  หองเรียน  รวม  97  คน 
           2)  กลุมตัวอยาง 
               กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียน
คริสตธรรมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551 จํานวน  1  หองเรียน  คือหอง ป.3/2  มี  24  คน  ซ่ึงไดมาโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) 
             เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
           เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
              1)  ชุดการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  
ซ่ึงผูวิจยัสรางขึ้น  โดยมีทั้งหมด  4  ชุด  ดังนี้ 
                  ชุดการสอนที่  1  ประเภทนิทานพื้นบาน  เร่ือง  ดาวลูกไก 
                  ชุดการสอนที่  2  ประเภทสารคดี  เร่ือง  นกเงือก 
                  ชุดการสอนที่  3  ประเภทบทความ  เร่ือง  ผงชูรส 
                    ชุดการสอนที ่ 4  ประเภทประกาศ  เร่ือง  การแขงขันกฬีาฟุตบอล  7  คน  ใน
โครงการกีฬาตานยาเสพตดิ 
              2)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความวิชาภาษาไทย  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ซึ่งเปนแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จํานวนชุดการสอนละ  20  ขอ  
รวม  80  ขอ  มีคาความยากงายอยูระหวาง  0.29 ถึง 0.79  คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.25  ถึง  0.69  
และคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.97 
               3)  แผนการเรียนรูการอานจับใจความวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่  3  จํานวน  
4  แผน  แผนละ  3  ช่ัวโมง  จํานวน  12  ชั่วโมง 
        วิธีการดําเนินการทดลอง 
           การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการสอนอานจับใจความในครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยใช

ระยะเวลา  2  สัปดาห  สัปดาหละ  6  ชั่วโมง  รวม  12  ชั่วโมง  ในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2551  
ดังนี้ 
                1)  จัดปฐมนิเทศนักเรียนกลุมตัวอยางเกี่ยวกับข้ันตอนการเรียนดวยชุดการสอน             
   2)  ทดสอบกอนเรียน  (Pre-test)  ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน           
จับใจความ  จํานวน  4  ชุด  ชุดละ  20  ขอ  รวม  80  ขอ 
                3)  ดําเนินการสอนดวยชุดการสอนอานจับใจความ  จํานวน  4  ชุด 
                4)  ทดสอบหลังเรียน  (Post-test)  ดวยแบบทดสอบฉบับเดิมที่ใชทดสอบกอนเรียน 
จํานวน  4  ชุด ชุดละ  20  ขอ  รวม  80  ขอ 
                5)  นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนและนําคะแนนมาวิเคราะหดวยวิธีการ
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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        การวิเคราะหขอมูล 
           การวิเคราะหขอมูลจากผลการวิจัยในครั้งนี ้ผูวิจัยไดรวบรวมไวเปน  4  ขั้นตอน  ดังนี้
        1)  หาสถิติพืน้ฐานของแบบทดสอบ  คือ  คาคะแนนเฉลี่ยและคารอยละ 
                2)  หาคาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก  และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
               3)  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ  80/80 
                4)  ตรวจสอบสมมติฐานในการอานจับใจความกอนและหลังใชชุดการสอน  โดยใช  
t -test  แบบ  Dependent Sample 
 

5.1  สรุปผล 
 
        การวิจัยในครั้งนี้  มีจุดประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนอานจับใจความวิชา  
ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา  และเปรียบเทียบ     
ผลการเรียนรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการสอนดังกลาว  ซ่ึงจากการวิจัยพบวา 
สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
           5.1.1  นักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบฝกปฏิบัติระหวางเรียนไดคะแนนเฉลี่ย  69.29  คะแนน  
จากคะแนนเต็ม  80  คะแนน  คิดเปนรอยละ  86.61  และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 
66.58  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  80  คะแนน  คิดเปนรอยละ  83.23  ดังนั้น  ประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียน   
คริสตธรรมศึกษา  ที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น  จากการทดลองกับกลุมตัวอยางพบวา  มีประสิทธิภาพ 
86.61/83.23  แสดงวา  ชุดการสอนที่สรางขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  80/80 และ
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
           5.1.2  ผลการทําแบบทดสอบของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนเรียนดวยชุดการสอน           
อานจับใจความ  พบวานักเรียนกลุมตัวอยาง  24  คน  ไดคะแนนเฉลี่ย  48.04  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 80  
คะแนน  โดยมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  6.31  และภายหลังเรียนดวยชุดการสอนอาน    
จับใจความ  แลวทําแบบทดสอบเดิมพบวานักเรียนกลุมตัวอยางสามารถทําไดคะแนนเฉลี่ย 66.58  
คะแนน  จากคะแนนเต็ม  80  คะแนน  โดยมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  12.49  ซ่ึงสูงกวา
กอนเรียนเฉลี่ย  18.54  คะแนน  โดยจากผลการทดลองสามารถคํานวณคา  t   ได  10.7246 ดังนั้นสรุป
ไดวา  นักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอน  มีผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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5.2 อภิปรายผล 
 
        จากผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา ชุดการสอนอานจับ
ใจความวิชาภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 80/80 และเมื่อ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู พบวาผลการเรียนรูทางการเรียนหลังใชชุดการสอนสูงกวากอนใชชุดการ
สอน ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
           5.2.1 ชุดการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทยที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ 86.61/83.23  
สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจาก การสรางชุดการสอนไดมีการสรางอยางเปนระบบ ยึด
ตามทฤษฎีและหลักการสรางชุดการสอนของ ชัยยงค  พรหมวงศ (2539, หนา 118 – 119) ตามที่ได
ศึกษาคนควาโดยการศึกษาหลักสูตร คูมือครู กระบวนการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล รวบรวมทั้งเอกสารตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการสรางชุดการสอนอยางละเอียด เพื่อเปน
แนวทางในการสรางชุดการสอน จากนั้นนําชุดการสอนที่ไดเสนอประธานกรรมการที่ปรึกษาและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของเนื้อหา จุดประสงค
การเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน บัตรกิจกรรม และแบบฝกปฏิบัติ แลวนําไป
แกไข และนําชุดการสอนที่แกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของ

เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน บัตรกิจกรรม และแบบฝก
ปฏิบัติ นํามาแกไขตามคําแนะนํา แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางรายบุคคล 
กลุมยอย กลุมใหญ เพื่อตรวจสอบเหมาะสมของกิจกรรมการเรียน การสอน และเวลา ที่ใชในการ
ทํากิจกรรม นําขอบกพรองที่พบมาแกไขจึงไดชุดการสอนที่มีคุณภาพ สามารถนําชุดการสอนนั้น
ไปใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สมลักษณ  ไพศาลวรพงศ (2543, หนา 76) ที่ไดสรางชุดการสอนอานจับใจความ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวาชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.21/88.24 
ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัสสร  วัชรคุปต (2543, บทคัดยอ) 
เร่ือง ชุดการสอนอานจับใจความโดยใชนิทานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษา
คนควาปรากฎวา ชุดการสอนอานจับใจความที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.00/93.33 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชนีย  หนูคง (2546, บทคัดยอ) ได
ศึกษาการสรางชุดการสอนการอานจับใจความ จํานวน 4 ชุด เนื้อหาประกอบดวยบทอานประเภท
ขาว สารคดี บทความ และเรื่องส้ัน โดยใหนักเรียนตอบคําถาม ลําดับเหตุการณ แสดงความคิดเห็น
เชิงวิจารณ  วิ เคราะหความสําคัญ  และจับใจความของเรื่องที่อาน  ไดทดลองกับนักเรียน                 
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษาพบวา ชุดการสอน
อานจับใจความมีประสิทธิภาพ 87.5 / 86.67  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ มาตรฐาน 80 / 80 ที่กําหนดไว และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ น้ําออย   อริยะสุขสกุล (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกอาน
จับใจความภาษาไทย ที่มีเนื้อเรื่องหรือขอความที่อานดานทักษะ เจตคติ และความรู โดยฝกให
นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับสาระสําคัญของเรื่องนั้นๆ ไดวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร ได
ถูกตอง จนสามารถจับใจความได ไดทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา แบบฝกการอานจับใจความ
ภาษาไทยที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ 90.67 / 93.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว  
           5.2.2 นักเรียนกลุมตัวอยางมีผลการเรียนรูทางการอานจับใจความวิชาภาษาไทยหลังเรียน
ดวยชุดการสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากในชุดการสอน
แตละชุดไดวางแผนการสอนอยางรัดกุม โดยกําหนดกิจกรรมในแผนการสอนและสื่อการสอนอยาง
ชัดเจน ทําใหนักเรียนไดฝกทักษะการอานอยางเปนขั้นตอน การจัดลําดับเนื้อหาของชุดการสอนเริ่ม
จากงายไปยาก โดยเริ่มจากบทอานที่อานเขาใจไดงายกอน แลวจึงเพิ่มความยากมากขึ้นเรื่อยๆ ทีละ
ชุดการสอน ชุดการสอนที่เรียนไปแลวจะเปนพื้นฐานของการเรียนในชุดการสอนตอๆ ไป          
(อําไพพรรณ  ดิษจํารัส, 2544, หนา 93) ซ่ึงแตละชุดมีลักษณะ ดังนี้ 
           1) ชุดการสอนที่ 1 การอานนิทาน เปนชุดการสอนที่ใชสําหรับโนมนาวความ
สนใจในการอานของผูเรียนดวยการใหอานเรื่องที่งาย สนุกสนาน ตามความสนใจในการอานของ
เด็กวัย 9 ขวบ จึงคัดเลือกนิทานที่นํามาเปนบทอานใหมีความหลากหลายทั้งดานคุณธรรมและขอคิด 
มีภาพประกอบ ความยาวของเรื่องเหมาะสมกับผูเรียน ทําใหผูเรียนอยากอานและตั้งใจอาน เมื่ออาน
แลวใหนักเรียนทํากิจกรรมเปนกลุม โดยคละนักเรียนชาย – หญิง ที่มีผลการเรียนเกง  ปานกลาง 
และออน ทํากิจกรรมกลุม นักเรียนจะไดชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการคนหาคําตอบจากเรื่องที่อาน 
แสดงความคิดเห็น ระดมพลังความคิดสรางสรรคในการนําเสนอแผนภาพโครงเรื่อง ทําใหเด็กที่
เรียนออนสามารถเรียนรูและทํากิจกรรมไดดวยความชวยเหลือของสมาชิกที่ เกงกวา สราง
ความสัมพันธที่ดีภายในกลุม นักเรียนที่เรียนเกงมีความภาคภูมิใจที่ไดชวยเหลือเพื่อน สําหรับ
นักเรียนที่เรียนออนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนและภาคภูมิใจที่สามารถทํางานไดสําเร็จ

เหมือนเพื่อน 
           2) ชุดการสอนที่ 2 การอานสารคดี เปนชุดการสอนที่ใหนักเรียนฝกอานสารคดี ซ่ึง
เปนงานเขียนที่มุงใหสาระความรูแกผูอานเปนสําคัญ การอานสารคดีนักเรียนตองใชความสามารถ
ในการอาน การเลือกสารคดีที่เปนบทอานจากหนังสือ  การเลือกเรื่องที่หลากหลาย มีความเกี่ยวของ
และอยูในความสนใจของนักเรียน ใหความรูที่เปนประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน       
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มีความยาวที่เหมาะสมกับเวลาที่ใชในการอานทําใหนักเรียนสนใจอานเพราะไดรับความรูเพิ่มเติม 
เมื่ออานเสร็จแลวใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุม นักเรียนในกลุมชวยกันตอบคําถามจากเรื่อง เขียน
แผนภาพโครงเรื่องและนําเสนอผลงานของกลุม การทํากิจกรรมกลุมชวยใหสมาชิกในกลุมเกิดการ
เรียนรูไดดีขึ้น 
           3) ชุดการสอนที่ 3  การอานบทความ บทความที่ใชเปนบทอานจากหนังสือพิมพ 
นิตยสาร วารสาร ที่มีความเกี่ยวของและอยูในความสนใจของนักเรียน ใหความรูและเปนประโยชน
ตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน มีความยาวเหมาะสมกับเวลาที่ใชในการอาน ทําให   นักเรียน
สนใจอาน นักเรียนในกลุมชวยกันตอบคําถามจากเรื่อง อภิปรายแสดงความคิดเห็น นําเสนอผลงาน
ของกลุม การทํากิจกรรมกลุมชวยใหสมาชิกในกลุมสามารถเรียนรูไดดีขึ้น 
           4) ชุดการสอนที่ 4  การอานประกาศ เปนชุดการสอนที่ใหนักเรียนฝกอานประกาศ 
ซ่ึงเปนงานเขียนเพื่อแจงเรื่องราวตางๆ ผูเขียนมักสื่อความคิดของเรื่องอยางตรงไปตรงมา ขอความ
ส้ัน ชัดเจน เขาใจงาย  ประกาศที่จะใชเปนบทอานมีความหลากหลายของหนวยงานราชการและ
ภาคเอกชน เปนเรื่องที่อยูในความสนใจของนักเรียน ใหความรูและเปนประโยชนตอการนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน 
 ผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของ ขจีพรรณ จันทะ (2543, บทคัดยอ) ที่ได
ศึกษาการสรางชุดการสอนภาษาไทย สําหรับฝกทักษะการอานจับใจความ โดยใชวิธีการตางๆ เชน 
การซักถาม การใหยกตัวอยาง การใหเดาเรื่อง การอภิปราย การศึกษาจากภาพ และการศึกษาดวย
ตนเอง ไดทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน ในจังหวัดสงขลา พบวา คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน ชุดการสอนสําหรับ ฝก
ทักษะการอานจับใจความ สูงกวาคะแนนการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี แซสุน (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาชุดการสอนเพื่อใชเสริม

สมรรถภาพการอานในใจ จํานวน 9 สมรรถภาพ คือ การอานเพื่อตอบคาํถาม จับใจความสําคัญของ
เร่ือง หารายละเอียดของเรื่อง จัดลําดับเหตุการณ หาเหตุผลของเรื่องที่อาน สรุปความ  คิดวิเคราะห
แยกแยะขอความ ประเมิน ขอความวาควรเชื่อหรือไมควรเชื่อ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่อาน โดยใหนักเรียนอานเรื่องท่ีกําหนดใหแลวตอบคําถามวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 
ทําไม การนําคําตอบที่ไดนํามาเรียงลําดับเหตุการณ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง การสรุปใจความ
สําคัญ และการทําแบบฝกทายชุดการสอน ไดทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

บานโคกเมา อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา คะแนนการทดสอบหลังการใช     
ชุดการสอนสูงกวาคะแนนการทดสอบกอนการใชชุดการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคลองกับงานวิจัยของ จอหนสัน  (Johnson, 1988, Abstract)  ซึ่งไดศึกษาผลของการใช
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แผนผังสรุปโยงเรื ่องเปนแบบฝกชนิดเติมเพื่อฝกการอานจับใจความของนักเรียนเกรด  4  
ผลการวิจัยพบวา  ความเขาใจในการอานของนักเรียนที่เรียนดวยการทําแผนผังสรุปโยงเรื่องดวย
ตนเองแตกตางจากกลุมที่เรียนดวยการตอบคําถามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลอง
กับงานวจิัยของ เพอรคินส  (Perkins, 1982, Abstract)  ซ่ึงไดศึกษาเรื่องทักษะการแปลความ  ตีความ  
และความรูเกี่ยวกับศัพทเพื่อการอานจับใจความ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ  4  จํานวน  91  คน 
เครื่องมือที่ใชมีแบบทดสอบคําศัพทเพื่อการอานจับใจความ  ผลการวิจัยพบวา  การเขาใจความหมาย
ของคําศัพท ทําใหสามารถอานจับใจความไดดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ บัลลาด  (Ballard, 
1989, Abstract)  ที่ไดทําการวิจัยผลการสอนเกี่ยวกับเรื่องเลาที่มีตอความสามารถในการอาน     
จับใจความของนักเรียนเกรด  8  นักเรียนไดรับการทดสอบกอนและหลังทดลอง  กลุมควบคุม
ไดรับการสอนตามคูมือครู  กลุมทดลองไดรับการฝกจากการตอบคําถามที่ขึ้นตนดวย  Wh  และ
การเขียนสรุปเรื่อง  เรื่องที่สอนเปนเรื่องส้ันที่นํามาจากหนังสือวรรณคดี เมื่อการทดลองสิ้นสุดลง  
กลุมทดลองทําคะแนนไดดีกวากลุมควบคุม 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
        ผลจากการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในดานตางๆ ที่อาจเปนแนวทางในการศึกษา      
คนควาตอไป  ดังนี้ 
           5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช 
                1)  จากผลการวิจัยพบวา  ประสิทธิภาพของชุดการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทย 
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน  ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดดีกวาเดิม  ดังนั้นผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เชน  
ผูบริหารโรงเรียน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ควรใหการสนับสนุนสงเสริมใหมีการนํา           
ชุดการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทยไปใชเพื่อเปนการพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
                2)  จากผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความวิชาภาษาไทยหลงัเรยีนสงูกวา
กอนเรียน ซ่ึงเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นวาชุดการสอนอานมีความสําคัญตอการพัฒนาการอานของ
นักเรียนมาก การอานนั้นเปนส่ิงสําคัญ เนื่องจากการอานเปนเครื่องมือชวยในการเรียนรูเร่ืองตางๆ
ไดเปนอยางดี  การอานยังชวยพัฒนาผูเรียนในดานความคิด และเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต
ทุกๆดาน จึงนับไดวาการอานเปนเครื่องมือที่สําคัญในการเสริมสรางความรู ประสบการณ และ
ความสามารถของแตละคนไดเปนอยางดี  ดังนั้นครูผูสอน หรือผูที่เกี่ยวของกับการสอน ควรมีการ
สรางชุดการอานในวิชาภาษาไทยใหกับนักเรียนใหมาก เพื่อเปนการสรางใหนักเรียนมีนิสัยรักการ
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อาน และยังชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นักเรียนจะไดเปนคนเกง คน
ดี และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
                3)  การเรียนดวยชุดการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทย  มีผลทําใหกิจกรรม
การเรียนการสอนพัฒนา  ไดคุณภาพอยูในระดับดี  ดังนั้นหนวยงานทางการศึกษาควรสงเสริมและ
สนับสนุนส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวของ  เชน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  เพื่อสรางชุดการสอนอานจับใจความ
วิชาภาษาไทย ใหหลากหลาย และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหอยูในระดับที่สูงขึ้น 
 
           5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
                1)  ควรทําการวิจัยศึกษาตัวแปรตามอื่นๆ เชน  เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย 
ความคงทนในการอานจบัใจความวิชาภาษาไทย 
                2)  ควรสงเสริมใหมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทย
และในการเรียนการสอนใหมีการหลากหลายในสาขาวิชาอ่ืนๆ และทุกระดับชั้นใหมากขึ้นเพื่อพัฒนา  
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
                3)  ควรนําชุดการสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปพัฒนา
เปนโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอรชวยสอน 
  
 


