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บทคัดย่อ  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลือกประชากรแบบเจาะจงที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล.6.(อนุบาลในฝัน).อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่.2.ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 35 คน  

ผลการวิจัยพบว่า  
การน าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ใช้ในการเรียนการสอนและนักเรียนปฏิบัติตามได้ทุก

ขั้นตอน พบว่า นักเรียนจะมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้ดีขึ้น และถือเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
นักเรียนมีทักษะความสามารถทางด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยแล้วมีความเข้าใจในการอ่านจับ
ใจความได้ล้วนแต่เป็นวิธีการที่ท าให้การอ่านและการเขียนของนักเรียนมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นมีความ
คงทนในการจ าและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า 

1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ปรากฏว่า เมื่อค านวณหาประสิทธิภาพของคะแนนรวมจากกลุ่ม
ตัวอย่างแล้วพบว่า ในแบบฝึกทักษะชุดที่ 1 ได้คะแนนร้อยละ 91.45 แบบฝึกทักษะชุดที่ 2 ได้คะแนนร้อย
ละ 87.70 และแบบฝึกทักษะชุดที่ 3 ได้คะแนนร้อยละ 88.66 ซ่ึงในแต่ละครั้งของแบบทดสอบมีคะแนน
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 ถือได้ว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความนั้นมีประสิทธิภาพ             

2. จากการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้างขึ้นมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  
ค าส าคัญ: ทักษะการอ่าน  การอ่านจับใจความ  ภาษาไทย  

http://kru-mon.com/2012/10/vocab-undergraduate/
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Abstract  
The purpose of this research was to develop the reading comprehension skills 

using the reading comprehension skills of Prathom Suksa VI students, Municipality 6 
(Kindergarten of Dreams). information The population of the research was selected. 35 
students in Prathomsuksa 6, School 6 (Dream Kindergarten) in Hat Yai District, Songkhla 
Province. 

The research found that 
Applying the practice of reading comprehension skills. The students are able to 

read and write better. It is important for students to have the ability to read and write in 
Thai, and to have an understanding of reading comprehension, which is a way for 
students to read and write. The better, the longer the memory, and the higher academic 
achievement. The study found that. 

1. Analyze the effectiveness of the practice of reading comprehension skills. It 
was found that, when calculating the efficiency of the total score from the sample, it 
was found that In the first set of exercises, 91.45 percent scored the second set, scored 
87.70 percent, and the third set scored 88.66 percent. In each test, the score was 80 
percent higher than the standard set. The practice of reading comprehension skills is 
effective. 

2. From the experiments to practice reading skills. The researcher has studied and 
created the quality. And performance. Can be used to manage the teaching. 
Keywords: Reading Skills, Reading Comprehension, Thai Language 
 
บทน า  

ในขณะที่ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือ
สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด ารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสร้างสรรค์
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีตลอดจนไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้
ภาษาเพ่ือสื่อสาร การอ่านและการฟังเป็นทักษะของการรับรู้เรื่องราว ความรู้และประสบการณ์การเรียน
ภาษาไทย จึงต้องเรียนเพ่ือการสื่อสารให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์ สามารถ
เลือกใช้ค าเรียบเรียงความคิดความรู้และการใช้ภาษาได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ได้ตรงตามความหมายและ
ถูกต้องตามกาลเทศะบุคคลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ และคุณภาพผู้เรียนที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

แตป่ัญหาหนักของการศึกษาไทยปัจจุบัน คือ นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เมื่ออ่านไม่ออกย่อม
เขียนไม่ได้ และความเข้าใจในความหมายของตัวหนังสือนั้นก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ ส่งผลให้เป็นปัญหา
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โครงสร้างใหญ่ของการศึกษาไทยที่ผู้เกีย่วข้องต้องเร่งแก้และร่วมกันแก้ไขทั้งระดับกระทรวง สถานศึกษา /
โรงเรียน และครูที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้เพ่ือพัฒนาเด็กไทยเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศที่มุ่งให้
คนเก่ง ดี มีความสุข 

จากปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอ่านและประโยชน์ของการอ่านจับใจความ จึงก าหนดเรื่องอ่านไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้
กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรัก
การอ่านโดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ว่านักเรียนต้องมีความสามารถแยกแยะข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น ตีความ สรุปความ หาค าส าคัญในเรื่องที่
อ่าน พัฒนาความสามารถในการอ่านน าความรู้ความคิดจากการอ่านไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558 : 15) 
 ปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน คือ นักเรียนไม่ได้รับการปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมา
จากผู้ปกครองหรือครูอาจารย์ที่ละเลยมาตั้งแต่ต้น ท าให้เกิดผลตามมา คือ นักเรียนไม่ชอบอ่าน อ่าน
หนังสือน้อยมาก หรืออ่านแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ จากผลส ารวจจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ส ารวจ
ประชากรในกรุงเทพมหานครในเรื่องการอ่านหนังสือของประชากรที่จัดท า ทุก 2 ปี โดยเมื่อปี พ.ศ. 2554 
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่มีการส ารวจรวมไปถึงการ
อ่านบนอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต พบว่าสถิติการอ่านหนังสือของประชากรมีความแตกต่าง
กันตามวัยกลุ่มเด็กมีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 91.60 รองลงมาคือกลุ่มเยาวชนร้อยละ 78.60 กลุ่มวัย
ท างานร้อยละ 65.70 และกลุ่มวัยสูงอายุ ร้อยละ 44.30 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการส ารวจในปี พ.ศ. 
2551 พบว่าปี พ.ศ. 2554 การอ่านหนังสือของประชากรเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 แต่ที่ส าคัญคือการอ่าน
หนังสือของเด็กไทยจากเดิมอ่าน 52 นาทีต่อวัน เหลือเพียง 39 นาทีต่อวัน เนื่องสาเหตุมาจากการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์และดูโทรทัศน์ร้อยละ 37.90 การไม่มีเวลาอ่านร้อยละ 26.00 สายตาไม่ดีร้อยละ 17.20 ไม่
ชอบอ่านไม่สนใจร้อยละ 18.00 และอ่านไม่ออกร้อยละ 27.50 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554 : 3) 

ดังนั้นจากการสอบถามครูผู้สอนพบว่า การอ่านจับใจความจึงเป็นการอ่านที่เป็นทักษะที่จ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดความรู้แล้วยังก่อให้เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้แนวคิดในการด าเนินชีวิต การอ่านจึง
เป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เรื่องต่าง ๆ การอ่านที่ดีมี
ประสิทธิภาพจะต้องอ่านแล้วจับใจความได้ สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ จะเห็นได้ว่าปัญหาของเด็ก
สมัยนี้ เมื่ออ่านหนังสือยังไม่สามารถท่ีจะจับประเด็นใจความส าคัญได้ อีกทั้งยังไม่สามารถคิดวิเคราะห์หรือ
น าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ทางกลุ่มจึงคิดหาแนวทาง การพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญขึ้นมา เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการอ่านจับใจความของเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านจับใจความไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1.เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 4-33) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก
คน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีหลักการที่ส าคัญดังนี้  

1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทยควบคู่กับความเป็นสากล  

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพ  

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น  

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้เวลาและการจัดการเรียนรู้  
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  มี

ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานดังนี้  

1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย  
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิต

สาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
สรุปได้ว่าหลักสูตรแกนกลางมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเท่าเทียมกันในการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาให้

ผู้เรียนได้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้สามารถสื่อสาร คิดแก้ปัญหาได้ 
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยไว้ดังนี้ 
สาระที่ 1 การอ่าน 

 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
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การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระที่ 2 การเขียน 

 มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ความคิด
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 สรุปได้ว่า หลักสูตรแกนกลางให้ความส าคัญกับการอ่าน การเขียน การฟัง พูด โดยเน้นหลักการ
ใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องทั้งท่ัวไป วรรณคดีและวรรณกรรม 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ 
 การอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าชาติใดก็ตาม
หากประชากรของชาติมีความสามารถด้านการอ่าน การพัฒนาชาตินั้นก็ย่อมเจริญรุดหน้าอย่าง รวดเร็ว
ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรของชาติผู้ใฝ่ในการแสวงหาความรู้จากการอ่านมีทักษะในการอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพ 
การอ่านจับใจความเป็นกลวิธีการอ่านวิธีหนึ่งที่ผู้เริ่มอ่านได้รับการฝึกฝน 
 1. ความหมายของการอ่านจับใจความ 
 การอ่านเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตในปัจจุบันการอ่านเป็นกระบวนการอันซับซ้อนดังนั้น
ผู้เชี่ยวชาญทางการอ่านจึงให้ความหมายของการอ่านแตกต่างกันซึ่งแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ จะมอง
ไปในด้านใดเช่น นักภาษาศาสตร์จะมองการอ่านในแง่ของภาษา นักจิตวิทยาจะมองการอ่านในแง่ของ
จิตวิทยาหรือมองในแง่จิตภาษาศาสตร์ แต่ส่วนมากก็ให้ความหมายที่คล้ายกันและใกล้เคียงกันดังนี้ 
 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (2551 : 40) อธิบายว่า การอ่านเพ่ือจับ
ใจความก็คือ การจับประเด็นส าคัญให้ได้ว่าผู้เขียนต้องการเสนอข้อคิดเห็นอะไรโดยปกติในการเขียน
ข้อความแต่ละย่อหน้าจะมีใจความส าคัญที่สุดอยู่หนึ่งใจความบางครั้งใจความส าคัญจะอยู่ในประโยคแรก 
วิธีที่จะจับความคิดให้ได้นั้นคือต้องพยายามจับใจความให้ได้ว่า แต่ละย่อหน้ามีความคิดอะไรแฝงอยู่อะไร
เป็นความคิดส าคัญในย่อหน้านั้น ความคิดส าคัญในแต่ละย่อหน้ามักจะอยู่ที่ประโยคแรกหรือประโยคแรก 
ๆ ของย่อหน้าเพราะปกติการข้ึนย่อหน้าใหม่นั้นหมายถึงการเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนเรื่องที่พูด 
 สิริภัทร พรหมราช (2552 : 42) การอ่านจับใจความหมายถึง การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระส าคัญของ
เรื่องหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นส่วนใจความส าคัญและส่วนขยายใจความส าคัญของเรื่อง  

สุนันทา.มั่นเศรษฐวิทย์ (2552 : 13) กล่าวไว้ว่า การอ่านจับใจความเป็นการอ่านแล้วสรุปใจความ
ส าคัญหรือข้อความที่ส าคัญด้วยการจดบันทึกย่อหรือจดจ าไว้ในสมองหรือด้วยวิธีการขีดเส้นใต้ของหนังสือ
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นั้น ใจความส าคัญที่ผู้อ่านได้รับอาจมีลักษณะตามแต่จะต้องการเช่นเป็นสาระส าคัญของเนื้ อเรื่องเป็น
ความรู้หรือข้อมูลที่ผู้อ่านสนใจเป็นความคิดหรือทัศนะของผู้เขียนหรือจุดมุ่งหมายส าคัญของเรื่อง 

สรุปได้ว่าการอ่าน หมายถึงการรับรู้สารทางสายตาเพื่อตีความตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ผ่าน
กระบวนการทางความคิดความเข้าใจประสบการณ์และความเชื่อของผู้อ่าน และการอ่านเพ่ือจับใจความก็
คือ การจับประเด็นส าคัญให้ได้ว่าผู้เขียนต้องการเสนอข้อคิดในการเขียน เพ่ือมุ่งค้นหาสาระส าคัญของ
เรื่องหรือของหนังสือนั้น ๆ ซึ่งแต่ละย่อหน้าจะมีใจความส าคัญที่สุด จะด้วยการจดบันทึกย่อหรือจดจ าไว้
ในสมองหรือด้วยวิธีการขีดเส้นใต้ของหนังสือนั้น   

สุวรรณา รัตนธรรมเมธี (2553 : 9) กล่าวไว้ว่า การอ่านจับใจความแบ่งออกได้เป็น  2 ลักษณะ คือ 
1. ส่วนที่เป็นใจความส าคัญ 
2. ส่วนที่ขยายใจความส าคัญหรือส่วนประกอบเพ่ือให้เรื่องชัดเจนยิ่งขึ้น ในกรณีเรื่องที่อ่านมีย่อ

หน้าเดียวในย่อหน้านั้นจะมีใจความส าคัญเพียงเรื่องเดียวนอกจากนั้นเป็นส่วนขยายใจความส าคัญหรือ
ส่วนประกอบซึ่งอาจจะมีหลาย ๆ ประเด็นก็ได้ 

สรุปได้ว่าการอ่านจับใจความมีอยู่ 2 ลักษณะคือ การอ่านส่วนที่เป็นใจความส าคัญ ซึ่งเป็นการ
อ่านคร่าว ๆ เพ่ือส ารวจตรวจสอบเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องที่อ่านนั้นว่าสมควรที่จะอ่านอย่างละเอียดหรือไม่
และการอ่านจับใจความส าคัญซึ่งจะเป็นการอ่านที่ละเอียดต้องอ่านอย่างพินิจพิจารณาเพ่ือให้ได้ใจความ
ส าคัญของงานเขียนนั้น ๆ และส่วนที่ขยายใจความส าคัญหรือส่วนประกอบเพื่อให้เรื่องชัดเจนยิ่งขึ้น 
 จากหลักการข้างต้นทั้งหลักสูตรแกนกลาง การอ่าน การอ่านจับใจความ สรุปได้ว่า การศึกษาไทย
ได้ให้ความส าคัญกับทักษะการคิดเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ได้แก่ การคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม และ
การจะเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ดีนั้นย่อมเป็นผลมาจากการอ่าน การฟัง เพ่ือน าสู่การคิดวิเคราะห์ จึง
ให้ความส าคัญกับการอ่านท่ีถือเป็นหัวใจส าคัญของการน าไปสู่การฟัง คิดได้อย่างสมบูรณ์ 

และผลการวิจัยต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า วิธีการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เช่นชุดฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาไทย เพ่ือจับใจความ การอ่านค าราชาศัพท์ แบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน ถ้าน ามาใช้ในการเรียนการ
สอนและปฏิบัติตามได้ทุกขั้นตอน ก็จะพบว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้ดียิ่งขึ้น           
ซ่ึงถือเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้นักเรียนมีทักษะความสามารถทางด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย และมี
ความเข้าใจในการอ่านจับใจความได้ ทั้งหมดล้วนเป็นวิธีการที่ท าให้การอ่านและการเขียนของนักเรียนมี
การพัฒนาการที่ดีขึ้นมีความคงทนในการจ าและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 ห้องเรียนมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น จ านวน 96 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น จ านวน 35 คน ได้มาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คณะผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบ

ฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จ านวน 3 ชุด เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. แบบฝึกทักษะที่ 1 เรื่องการอ่านประโยค ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 5 
ข้อ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 2. แบบฝึกทักษะที่ 2 เรื่องการอ่านบทความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 5 
ข้อ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 3. แบบฝึกทักษะที่ 3 เรื่องแบบฝึกการอ่านจับใจความสารคดี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6/1 จ านวน 10 ข้อ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 การด าเนินการทดลองนั้น ผู้จัดท าได้ขอความร่วมมือจากครูโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาล 
ในฝัน) ในการออกท าการทดลองสอนในห้องเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียน
เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) โดยก่อนที่จะใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความนั้นได้ประชุมวางแผนชี้แจง
เกี่ยวกับการสร้างและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เพ่ือจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
หลังจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความแล้วจึงให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะแล้วน าผลมาวิเคราะห์
ทางสถิต ิ
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบฝึกทักษะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและจ านวนร้อยละของนักเรียน  
ที่ท าแบบฝึกทักษะทีผ่่านเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 80/ 80 
 1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 E1/ E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 
2554 : 110) โดยใช้สูตร 
 1.1 การค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

   100

1

1 



A

N

X

E  

  เมื่อ 1E      แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
   

1X  แทน คะแนนรวมจากการท าแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมใน
ระหว่างเรียนของผู้เรียนทุกคน 
   N  แทน  จ านวนผู้เรียน 
                   A   แทน  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมในระหว่างเรียน 
1.2 การค านวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 

   100
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  เมื่อ 2E     แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
         2X  แทน คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน
ทุกคน 
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   N     แทน จ านวนผู้เรียน 
   B     แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะ 

คณะผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะจ านวน 3 ชุด โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 
มี 3 ระดับดังนี ้

8-10  คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
5-7  คะแนน  อยู่ในระดับ พอใช้ 
ต่ ากว่า 5 คะแนน  อยู่ในระดับ ปรับปรุง 

 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 คณะผู้วิจัยสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความในการเก็บรวบรวมเครื่องมือด้วยตนเอง จ านวน 
3 ชุด มีวิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบฝึกทักษะ 
2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 
3. จัดท าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จ านวน 3 ชุด 
4. น าแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
5. น าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกทักษะแล้วน าไปจัดพิมพ์เป็น 

เครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นข้อค าถามที่ใช้เก็บมีค่า IOC ตั้ง .5 ขึ้นไป 
6. น าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจ านวน 3 ชุด 
ซึ่งการด าเนินการทดลองนั้น ผู้จัดท าได้ขอความร่วมมือจากผู้โรงเรียนเทศบาล 6  (อนุบาลในฝัน) ในการ
ออกท าการทดลองสอนในห้องเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 6 
(อนุบาลในฝัน) โดยก่อนที่จะใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความนั้น ได้ประชุมวางแผนชี้แจงเกี่ยวกับการ
สร้างและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เพ่ือจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ หลังจากการ
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความแล้วจึงให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะแล้วน าผลมาวิเคราะห์ทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบฝึกทักษะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและ
จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ท าแบบฝึกทักษะที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80 
 1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 หรือ E2 โดยใช้สูตร 
  1.1. การค านวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
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  เมื่อ 2E    แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
   2X   แทน คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน
ของผู้เรียนทุกคน 
   N    แทน จ านวนผู้เรียน 
   B    แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่าน
จับใจความได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย คณะผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 คะแนนจากผลการใช้แบบฝึกทักษะที่ 1 เรื่องการอ่านประโยคของผู้เรียน 

เลขที่ 
แบบฝึกทักษะที่ 1 

 (10 คะแนน) 
เลขที่ 

แบบฝึกทักษะที่ 1 
 (8 คะแนน) 

1-32 28 4,23,29 3 
คะแนนรวม 280 คะแนนรวม 24 

ร้อยละ 90.32 ร้อยละ 9.67 
 
 สรุปจากตารางที่ 1 ผู้เรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีจ านวน 28 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 31 
คนเมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 90.32 ผู้เรียนที่สอบได้คะแนน 8 คะแนน มี
จ านวน 3 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 31 คน เมื่อเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 9.76 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า.คะแนนจากตารางที.่1.มีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม.10.คะแนน.มีจ านวน.28 
คน.และจากตารางที่.2.มีนักเรียนที่สอบได้คะแนน.8.คะแนน.มีจ านวน.3.คน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนนอยู่ในระดับดี 
 
ตารางท่ี 2  คะแนนจากผลการใช้แบบฝึกทักษะที่ 2 เรื่องการอ่านบทความ ของผู้เรียนที่ได้คะแนนเต็ม  
               10 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

คะแนน 
แบบฝึกทักษะที่ 2 

 (10 คะแนน) 

แบบฝึกทักษะที่ 
2 

 (8 คะแนน) 

แบบฝึกทักษะที่ 2 
 (6 คะแนน) 

แบบฝึกทักษะที่ 2 
 (4 คะแนน) 

จ านวน 17 9 4 4 
คะแนนรวม 170 72 24 4 

ร้อยละ 54.83 29.03 12.90 3.22 
 
สรุปจากตารางที่.2.ผู้เรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม.10.คะแนน.มีจ านวน.17.คน.คิดเป็นร้อยละ 54.83 

อยู่ในระดับด.ีคะแนน 8 คะแนน มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 คะแนน 6 คะแนน มีจ านวน 4 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 29.03 อยู่ในระดับพอใช้ และคะแนน.4.คะแนน.มีจ านวน 1 คน อยู่ในระดับปรับปรุง คิด
เป็นร้อยละ 3.22 
  
ตารางท่ี 3 คะแนนจากผลการใช้แบบฝึกทักษะที่ 3 เรื่องการอ่านสารคดี ของผู้เรียนที่ได้คะแนน  
  10 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

คะแนน 
แบบฝึกทักษะที่ 3 

 (10 คะแนน) 

แบบฝึกทักษะที่ 
3 

 (9 คะแนน) 

แบบฝึกทักษะที่ 3 
 (8 คะแนน) 

แบบฝึกทักษะที่ 3 
 (7 คะแนน) 

จ านวน 14 11 5 1 
คะแนนรวม 140 110 40 7 

ร้อยละ 45.16 35.48 16.12 3.22 
 
 สรุปจากตารางที่.3.พบว่า.จ านวนผู้เรียนทั้งหมด.31.คน.สอบได้คะแนนเต็ม.10.คะแนน.มีจ านวน 
14.คน.ในระดับดี.คิดเป็นร้อยละ.45.16.คะแนน.9.คะแนน.มีจ านวน.11.คน.อยู่ในระดับดี.คิดเป็นร้อยละ 
35.48.คะแนน.8.คะแนน.มีจ านวน 5 คน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 16.12 และคะแนน 7.คะแนน มี
จ านวน 1 คน ที่อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 3.22 
 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

เลขที่ 
แบบฝึกหัดที่ 1 

(เต็ม 10 คะแนน) 
แบบฝึกหัดที่ 2  

 (เต็ม 10 คะแนน) 
แบบฝึกหัดที่ 3   

(เต็ม 10 คะแนน) 
คะแนนรวม 295 270 286 

ร้อยละ 91.45 87.7 88.66 
 
 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนผ่านกระบวนการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยได้
คะแนนรวมเฉลี่ยดังนี้ 
 แบบฝึกทักษะชุดที่.1.คะแนนเต็ม.10.คิดเป็นร้อยละ.91.45.แสดงว่าแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการที่จัดไว้ในบทเรียน (E2 ).เท่ากับ.91.45.ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้.และเมื่อพิจารณาผล
การท าแบบฝึกทักษะพบว่านักเรียนท าคะแนนได้เกินร้อยละ.80   
 แบบฝึกทักษะชุดที่.2.คะแนนเต็ม.10.คิดเป็นร้อยละ.87.70.แสดงว่าแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการที่จัดไว้ในบทเรียน (E2 ).เท่ากับ.87.70.ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้.และเมื่อพิจารณาผล
การท าแบบฝึกทักษะพบว่านักเรียนท าคะแนนได้เกินร้อยละ.80   
 แบบฝึกทักษะชุดที่.3.คะแนนเต็ม.10.คิดเป็นร้อยละ.88.66.แสดงว่าแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการที่จัดไว้ในบทเรียน (E2 ).เท่ากับ.88.66.ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้.และเมื่อพิจารณาผล
การท าแบบฝึกทักษะพบว่านักเรียนท าคะแนนได้เกินร้อยละ.80   

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านจับ
ใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถน าไปพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ  
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับ

ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยให้นักเรียนทดลองใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง 3 แบบฝึกหัด โดยมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
เมื่อนักเรียนได้ทดลองท า ท าให้การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 
(อนุบาลในฝัน) มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประเมินผลได้จากผลการทดสอบจากแบบฝึกทักษะที่ 1 ผู้ทดสอบ
ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.45 แบบฝึกทักษะที่ 2 ผู้ทดสอบได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 87.70 และแบบฝึก
ทักษะที่ 3 ผู้ทดสอบได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 88.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้   
 
ข้อเสนอแนะ 

คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าทางสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้
เพ่ือเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนน าไปพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้
หากมีการศึกษาวิจัยในประเด็นเดียวกันหรือใกล้เคียงกันครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรเก็บจ านวนตัวอย่างในการ
วิจัยให้มากข้ึนและอาจพิจารณาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลทั้งจาก
แบบฝึกทักษะและข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากครูผู้สอน 
 
ค าขอบคุณ 

ขอบคุณผู้บริหาร.คณะครู.ตลอดจนนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ที่ให้ความร่วมมือ
ในการลงเก็บข้อมูล และขอบคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่อนุญาตให้นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่เพ่ือได้เกิดการ
เรียนรู้จริง ท างานได้จริง เพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียน และผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
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