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บทคัดย่อ
 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ 
แบบฝึกทักษะ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน 
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม จ�านวน 59 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 
29 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกทักษะ และ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่สร้างโดยผู้วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
 ผลการวิจัยพบว่า
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาไทย เรือ่งการอ่านจบัใจความส�าคญัโดยใช้แบบฝึกทักษะ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาไทย เรือ่งการอ่านจบัใจความส�าคญัโดยใช้แบบฝึกทกัษะ
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญหลังการเรียน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค�าส�าคัญ:  แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความส�าคัญ
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ABSTRACT

 The purposes of this research were to: 1) compare Thai language learning 

achievement of students on reading for main idea before and after learning by using 

language exercises; 2) compare Thai language learning achievement of the students with 

the set criterion of 80%; and 3) compare Thai language learning achievement of the 

students between experimental group and control group. The sample was 59 Matayomsuksa 3 

students at Wat Huai Chorakhe Phitthayakhom School in Nakhon Pathom Province, derived by 

multi-stage random sampling. The students was divided into 2 groups: 30 for experimental 

groups and 29 for control groups. The research instruments were language exercises and 

learning achievement tests constructed by the researcher. Data were analyzed with mean, 

standard deviation and t-test. 

 The results were as follows:

 1. The students’ Thai language learning achievement on reading for main idea 

after learning by using the language exercises was higher than that of before with  statistical 

significance at .05.

 2. The students’ Thai language learning achievement on reading for main idea by 

using the language exercises was higher than the set criterion of 80 %.  

 3. The experimental group’s learning achievement was higher than that of the 

control group with statistical significance at .05.

Keywords:  exercises, reading for main idea 

บทน�า 

 ภาษาเป็นสิ่งบันทึกเรื่องราวและภาพสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติท่ีบรรพบุรุษ 

สร้างไว้ให้คนรุ่นหลังเพ่ือใช้ติดต่อสื่อสาร ด�าเนินชีวิต ประกอบอาชีพ และถ่ายทอดความรู้ ภาษา 

เกิดจากการตกลงร่วมกันของคนในชาติจนเกิดเป็นระบบของตนเอง ภาษาจึงเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

แต่มิใช่ทุกชาติจะมีภาษาเป็นของตนเอง ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญทางวัฒนธรรม

เพราะมีภาษาประจ�าชาติยาวนานนับเจ็ดร้อยกว่าปี คนไทยทุกคนต้องภูมิใจและใช้ภาษาไทย 

ให้ถูกต้อง นอกจากน้ี ภาษาไทยยังเป็นพ้ืนฐาน จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

มนุษย์ต้องใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือติดต่อสื่อสาร ภาษาไทยจึงเป็น



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
Vol.8 No. 2 July-December 2017178

พ้ืนฐานส�าคัญของการศึกษาวิชาต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 อ้างถึงใน ส�านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา, 2552: 1) ได้กล่าวถึงความส�าคัญของภาษาไทยในหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาต ิเป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมอนัก่อให้เกิด

ความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือใน 

การติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท�าให้สามารถประกอบกิจธุระ 

และด�ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือการแสวงหาความรู้ 

ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

ตลอดจนน�าไปใช้พัฒนาอาชพีให้มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกิจ อกีท้ังภาษาไทยยังเป็นสิง่แสดงภมูปัิญญา

ของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล�้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และ

สืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  

 ทักษะการอ่านถือเป็นพ้ืนฐานส�าคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพราะการอ่าน

เป็นเครื่องมือส�าคัญด้านการศึกษาท่ีใช้แสวงหาความรู้ การด�าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และ 

การพักผ่อนหย่อนใจ ดังที่ ศิริพร ลิมตระการ (2541: 5-6) ได้กล่าวถึง ความส�าคัญของการอ่านว่ามี

ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อชีวิตประจ�าวันของทุกคน เพราะข้อมูลความรู้ ความเจริญทางวิทยาการนิยม

เผยแพร่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ บุคคลต้องมีความรู้และทักษะด้านการอ่านเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนา

ความรู้ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาทางเทคโนโลยีตลอดจนพัฒนาประเทศชาติในท่ีสุด เป้าหมายส�าคัญ

ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านออกเขียนได้ เพราะเชื่อว่าผู้เรียนสามารถ

น�าทักษะการอ่านไปแสวงหาความรู้ เพ่ือน�าความรู้มาพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากน้ี สุนันทา 

มั่นเศรษฐวิทย์ (2545: 2) ได้กล่าวว่า การอ่านมีความจ�าเป็นส�าหรับทุกคน เพราะการอ่านเป็น

เครื่องมือส�าคัญที่ใช้แสวงหาความรู้ ดังนั้น การฝึกฝนการอ่านอยู่เสมอจะส่งผลให้เกิดพ้ืนฐาน 

การอ่านที่ดี เกิดความช�านาญและมีความรู้กว้างขวาง สอดคล้องกับวรรณี โสมประยูร (2553: 120-

126) กล่าวว่า การอ่านเป็นเครื่องมือส�าคัญของการศึกษาทุกระดับ ผู้เรียนจ�าเป็นต้องอาศัยทักษะ

การอ่านท�าความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาการต่าง ๆ เพ่ือให้ตนเองได้รับความรู้และประสบการณ์

ชีวิตประจ�าวัน ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ ร่วมกับทักษะการฟัง การพูดและการเขียน ทั้งด้าน

ภารกิจส่วนตวัและประกอบอาชพีการงานต่าง ๆ ในสังคม น่ันแสดงว่าการอ่านส�าคญัย่ิงต่อชวิีตมนุษย์ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นให้ผู ้เรียนตระหนักถึง 

ความส�าคัญและสามารถพัฒนากระบวนการอ่าน โดยก�าหนดคุณภาพของผู้เรียนท่ีส�าเร็จการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับว่าต้องอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง 

เป็นท�านองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความส�าคัญ

และรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องท่ีอ่าน เขียนกรอบ
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แนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ล�าดับ

ความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้

สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน (ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552: 5)   

 อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2558 ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต�่ากว่า 

ร้อยละ 50 สะท้อนให้เห็นว่าการอ่านของผู้เรียนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น การจัดการเรียน

การสอนต้องพัฒนาการอ่านไว้เป็นอันดับแรก เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเรียนวิชาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านจับใจความส�าคัญเพื่อสรุปประเด็นเนื้อหาและสาระส�าคัญ

 การอ่านจับใจความส�าคัญเป็นการอ่านขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความส�าคัญเพราะเป็นการจับประเด็น

หลักของเรื่อง มีคุณประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ ดังที่ เอกนรินทร์ สี่มหาศาล (2546: 34) กล่าวว่า 

การอ่านจับใจความส�าคัญถือเป็นหัวใจส�าคัญของการอ่าน เพราะช่วยให้รับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

การอ่านจับใจความส�าคัญท่ีดีจะช่วยให้ผู้อ่านประสบความส�าเร็จในการเรียน การฝึกฝนการอ่าน

จับใจความส�าคัญอยู่เสมอจะท�าให้ผู้อ่านอ่านเป็น เพราะการอ่านจับใจความส�าคัญคือการท่ีผู้อ่าน

สามารถเข้าใจเรื่องราวด้วยกระบวนการถ่ายทอดความหมายจากสารออกมาเป็นความคิดที่ผู้อ่าน

สรุปความได้ หรือสาระส�าคัญจากเรื่องท่ีอ่าน การท�าความเข้าใจเน้ือเรื่องจับประเด็นส�าคัญได้ และ

สามารถบอกจุดมุ่งหมายของเรื่องที่อ่านได้ (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มส�าราญ, 2547: 42 

และสุรีรัตน์ บ�ารุงสุข และคณะ, 2558: 136) ทั้งน้ี ศศิธร สุริยวงศ์ และวิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2555:  

105-108) ได้สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการอ่านพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่อ่านจับใจความ

ส�าคัญไม่ได้ สรุปประเด็นไม่ถูกต้อง ไม่สามารถแยกแยะความรู้ ข้อเท็จจริงได้ ท�าให้ไม่ได้รับประโยชน์

จากการอ่านเท่าที่ควร และเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาอื่น ๆ 

 แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู ้ที่มุ ่งเน ้นการฝึกฝนให้ผู ้ เ รียนได้เรียนรู ้ เนื้อหาและ 

มวลประสบการณ์ต่าง ๆ แบบฝึกทักษะประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ และเหมาะที่จะ

น�ามาใช้ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการเรียนรู ้ เกิดความคล่องแคล่ว  

ความช�านาญ ตลอดจนเกิดความแม่นย�า ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ ด้วยการทบทวนเน้ือหาความรู ้

ต่าง ๆ ท่ีเรียน ดังนั้น แบบฝึกทักษะจึงจ�าเป็นต่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้เรียน  

ได้แก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความส�าคัญด้วยการฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ จนเกิด 

ความช�านาญ ดังที่ สงบ มั่นคง (2542 อ้างถึงใน เจษฎา บุญมาโฮม และจันทราทิพย์ อภัยวงศ์, 

2558: 42-43) ได ้กล ่าวถึงความส�าคัญของแบบฝึกทักษะว่าเป ็นวิ ธีสอนที่สนุกอีกวิธีหนึ่ง  

ซึ่งการท่ีผู้เรียนท�าแบบฝึกมาก ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านภาษาดีขึ้น เพราะผู้เรียนมีโอกาส 

น�าความรู้ที่เรียนมาฝึกให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีกว้างขวางย่ิงข้ึน และยังสอดคล้องกับกันต์ดนัย 

วรจิตติพล (2542: 37) ที่กล่าวว่า แบบฝึกช่วยให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาและมีทักษะ 
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ทางภาษาที่คงทน ช่วยให้ครูประหยัดเวลาในการเตรียมแบบฝึกหัดอยู่ตลอดเวลา และทราบถึง

ปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียนได้ชัดเจนขึ้น นอกจากน้ี แบบฝึกทักษะยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถทบทวน

เนื้อหาที่เรียนไปแล้วได้ด้วยตนเอง และทราบพัฒนาการความก้าวหน้าด้านการเรียนของตนเอง

 หากพิจารณาลักษณะและกระบวนการของแบบฝึกทักษะจะพบว่า สอดคล้องกับธรรมชาติ

ของวิชาภาษาไทยที่ต้องอาศัยการฝึกฝนให้เกิดความช�านาญเพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ�าวันได้ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของวันเพ็ญ คุณพิริยะทวี (2548) ณัฐชา อักษรเดช (2554) นิรัติศัย สุดเพาะ 

(2555) และนงเยาว์ ทองก�าเนิด (2558) ท่ีพบว่า แบบฝึกทักษะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

 จากการน�าเสนอข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 จังหวัดนครปฐม ด้วยแบบฝึกทักษะ

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอ่านจับใจความส�าคัญ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอ่านจับใจความส�าคัญ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอ่านจับใจความส�าคัญ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

สมมติฐาน

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน  

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
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นิยามศัพท์เฉพาะ

 แบบฝึกทักษะ หมายถึง แบบฝึกทักษะท่ีสร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นสือ่การเรยีนการสอนวิชาภาษาไทย

เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 มีส่วนประกอบส�าคัญคือ  

ส่วนน�าเสนอองค์ความรู้ ส่วนฝึกปฏิบัติให้ช�านาญ และส่วนประเมินผล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามหลักการ

สร้างแบบฝึกทักษะ ซึ่งผู ้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนได้และสามารถเรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง  

โดยผู้วิจัยตั้งชื่อแบบฝึกทักษะนี้ว่า “แบบฝึกทักษะชุดชวนอ่าน พาคิด” ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ ์

การหาประสิทธิภาพ ซึ่งแบบฝึกทักษะนี้มีประสิทธิภาพ E
1
/E

2
 เท่ากับ 82.16/81.17 เนื้อหาการเรียนรู้

ประกอบด้วย 3 แบบฝึกย่อย คือ 1) การอ่านจับใจความส�าคัญจากบทร้อยแก้ว E
1
/E

2
 เท่ากับ  

83.78/82.87 2) การอ่านจับใจความส�าคัญจากบทร้อยกรอง E
1
/E

2
 เท่ากับ 81.34/81.57 และ  

3) การอ่านจับใจความส�าคัญจากนิทาน E
1
/E

2
 เท่ากับ 81.08/80.27 ดังนั้นแบบฝึกทักษะฉบับนี้ 

จึงมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

 เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับคะแนนคุณภาพขั้นต�่าที่จะยอมรับได้ อ้างอิงตามเกณฑ์

การหาประสิทธิภาพ E
1
/E

2
 ซึ่งเป็นการก�าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของการปฏิบัติด้วยการประเมินผล

พฤติกรรมของผู้เรียน 2 ลักษณะ คือ การประเมินผลพฤติกรรมต่อเน่ืองลักษณะกระบวนการ (E
1
)  

และการประเมินผลพฤติกรรมข้ันสุดท้ายลักษณะผลลัพธ์ (E
2
) โดยการวิจัยครั้งน้ีก�าหนดค่าคะแนน 

ไว้ที่ร้อยละ 80  

 การอ่านจับใจความส�าคัญ หมายถึง พฤติกรรมความเข้าใจความหมายและจุดมุ่งหมาย 

ของสิ่งที่อ่าน ตลอดจนแนวคิดของเรื่อง เพื่อสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย หมายถึง ความสามารถของนักเรียนท่ีได้จาก 

การท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 การสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนตามที่ผู ้วิจัยออกแบบการเรียนรู ้ 

โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีข้ันตอนการสอน 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นน�า ข้ันการจัดการเรียนรู้  

และขั้นสอน โดยมีการฝึกฝนการอ่านจับใจความส�าคัญจากใบกิจกรรมและแบบฝึกหัด ไม่ได้เน้น 

การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ใด ๆ 

วิธีด�าเนินการ

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ

ส�าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ด้วยแบบฝึกทักษะครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองม ี

รายละเอียดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
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 แบบแผนการทดลอง

 การวิจัยด�าเนินการวิจัยด้วยแบบแผนการวิจัยการทดลองลักษณะมีกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมมีการทดสอบก่อนและหลังการวิจัย (randomized control group pretest-posttest design)

 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

ต�าบลห้วยจรเข้ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนโดยการสุ่ม

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมืองมา 1 โรงเรียน ผลการสุ่มได้โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 319 คน จ�านวน 9 ห้อง จากนั้นสุ่มเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 

1 กลุ่ม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 จ�านวน 30 คน เพ่ือจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ�านวน 29 คน เพ่ือจัดการเรียนรู ้

แบบปกติ ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติความเท่าเทียมกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ก่อนการทดลองด้วยสถิติทดสอบที พบว่าไม่แตกต่างกัน

 ตัวแปร

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย

   ตัวแปรต้น  การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ/การสอนแบบปกติ

  ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ

 ระยะเวลาในการทดลอง

 การวิจัยครั้งนี้ด�าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ต้ังแต่เดือนมกราคม 

ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยด�าเนินการทดสอบก่อนการทดลอง 1 คาบ ด�าเนินการทดลองจัด 

การเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ เป็นเวลา 9 คาบ โดยกลุ่มทดลองด�าเนินการ 

จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ ส่วนกลุ่มควบคุมด�าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบปกติ   

จากนั้นทดสอบหลังการทดลอง 1 คาบ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 11 คาบ

 เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย

 1. แบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ  ส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู ้วิจัย 

สร้างขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 3 แบบฝึกย่อยคือ 1) การอ่านจับใจความส�าคัญจาก 

บทร้อยแก้ว 2) การอ่านจับใจความส�าคัญจากบทร้อยกรอง และ 3) การอ่านจับใจความส�าคัญจาก
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นิทาน เป็นการบูรณาการการอ่านจับใจความส�าคัญประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยใช ้

แบบฝึกทักษะประกอบแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกละ 3 คาบ /สัปดาห์ ลักษณะของแบบฝึกทักษะ

ประกอบด้วย ส่วนน�าเสนอเนื้อหา ส่วนการฝึกปฏิบัติเพ่ือความช�านาญ และส่วนการวัดและ 

ประเมินผล ซึ่งมีกระบวนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือด้วยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

ความตรงตามเนื้อหา จ�านวน 5 ท่าน แล้วน�ามาปรับปรุง จากนั้นทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่  3 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมที่ไม่ใช ่กลุ ่มตัวอย่าง ด�าเนินการหาประสิทธิภาพของ 

แบบฝึกทักษะ ขั้นการทดสอบ 1:1 E
1
/E

2
 เท่ากับ 72.22/55.55 ขั้นการทดสอบกลุ่มเล็ก E

1
/E

2
 เท่ากับ 

77.00/73.93 และขั้นการทดสอบภาคสนาม E
1
/E

2
 เท่ากับ 82.16/81.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ 

มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน 50 ข้อ 4 ตัวเลือก ผู้วิจัยก�าหนด

โครงสร้างของแบบทดสอบลักษณะการวัดความจ�าและความรู้ความเข้าใจ จ�านวน 12 ข้อ การน�า 

ไปใช้ จ�านวน 12 ข้อ การวิเคราะห์ จ�านวน 10 ข้อ การสังเคราะห์ จ�านวน 8 ข้อ และประเมินค่า 

จ�านวน 8 ข้อ  มีข้ันตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพด้วยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความตรง

ตามเน้ือหา จ�านวน 5 ท่าน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .67–1.00  ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 

0.34-0.78 ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.52 และค่าความเชื่อมั่น KR
20

 เท่ากับ 0.84

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที

ผลการวิจัย

 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอ่านจับใจความส�าคัญ

ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะปรากฏดังตารางที่ 1 - 2

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ 

  ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองด้วยสถิติทดสอบที

 8 

กําหนดโครงสรางของแบบทดสอบลักษณะการวัดความจําและความรูความเขาใจ จํานวน 12 ขอ การ
นําไปใช จํานวน 12 ขอ การวิเคราะห จํานวน 10 ขอ การสังเคราะห จํานวน 8 ขอ และประเมินคา จํานวน 
8 ขอ  มีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพดวยการใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความตรงตามเนื้อหา 
จํานวน 5 ทาน มีคา IOC อยูระหวาง .67–1.00  คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.34-0.78 คาอํานาจ
จําแนก (r) อยูระหวาง 0.20-0.52 และคาความเช่ือมั่น KR20 เทากับ 0.84 
 การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบที 
 
ผลการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญกอนเรียน
และหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะปรากฏดังตารางที่ 1 - 2 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ

นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนการทดลองดวยสถิติทดสอบที 
 
กลุมตัวอยาง n x  S t 
กลุมทดลอง 30 16.23 2.48 

.08 
กลุมควบคุม 29 16.17 2.74 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงวา กอนการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความสําคัญ เทากับ 16.23 คะแนน และกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญ เทากับ 16.17 เมื่อเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา 
กอนการทดลองนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอาน
จับใจความสําคัญไมแตกตางกัน ดังนั้น กลุมทดลองและกลุมควบคุมจึงมีคุณสมบัติและความเทาเทียม
เหมาะสมท่ีจะจัดกระทําเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้  
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญของกลุม

ทดลองกอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ  
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 จากตารางท่ี 1 แสดงว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ เท่ากับ 16.23 คะแนน และกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ เท่ากับ 16.17 เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติ

ทดสอบทีพบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยเร่ืองการอ่านจับใจความส�าคัญไม่แตกต่างกัน ดังน้ัน กลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุม 

จึงมีคุณสมบัติและความเท่าเทียมเหมาะสมที่จะจัดกระท�าเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ 

  ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง 

การอ่านจับใจความส�าคัญก่อนการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเท่ากับ 16.23 คะแนน และหลังการเรียน

เท่ากับ 42.63 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติทดสอบทีพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ .05

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ

ของนักเรียนกลุ ่มทดลองหลังการทดลองกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้คือร ้อยละ 80 อ้างอิงตามเกณฑ์ 

การหาประสิทธิภาพ E
1
/E

2
  ตามเกณฑ์ 80/80 ปรากฏดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ 

  ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ด้วยสถิต ิ

  ทดสอบที 

 9 

การทดลอง n x  S d  S d  t 
กอนการทดลอง 30 16.23 2.48 

26.40 .43 61.39* 
หลังการทดลอง 30 42.63 2.49 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับ
ใจความสําคัญกอนการเรียนดวยแบบฝกทักษะเทากับ 16.23 คะแนน และหลังการเรียนเทากับ 42.63 
คะแนน เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความสําคัญสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝกทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่
ระดับ .05 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ
นักเรียนกลุมทดลองหลังการทดลองกับเกณฑที่ต้ังไวคือรอยละ 80 อางอิงตามเกณฑการหาประสิทธิภาพ 
E1/E2  ตามเกณฑ 80/80 ปรากฏดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ

นักเรียนกลุมทดลองหลังการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะกับเกณฑที่ต้ังไวดวยสถิติทดสอบที  
 

การทดลอง n x  S t 
หลังการทดลอง 30 42.63 2.49 5.74*  

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 3 แสดงวา ภายหลังการเรียนดวยแบบฝกทักษะนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญเทากับ 42.63 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่ต้ังไวรอยละ 80 ดวยสถิติทดสอบที พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานจับ
ใจความสําคัญของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมภายหลังการทดลองปรากฏดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ

นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลองดวยสถิติทดสอบที 
 
 

 9 

การทดลอง n x  S d  S d  t 
กอนการทดลอง 30 16.23 2.48 

26.40 .43 61.39* 
หลังการทดลอง 30 42.63 2.49 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับ
ใจความสําคัญกอนการเรียนดวยแบบฝกทักษะเทากับ 16.23 คะแนน และหลังการเรียนเทากับ 42.63 
คะแนน เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความสําคัญสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝกทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่
ระดับ .05 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ
นักเรียนกลุมทดลองหลังการทดลองกับเกณฑที่ต้ังไวคือรอยละ 80 อางอิงตามเกณฑการหาประสิทธิภาพ 
E1/E2  ตามเกณฑ 80/80 ปรากฏดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ

นักเรียนกลุมทดลองหลังการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะกับเกณฑที่ต้ังไวดวยสถิติทดสอบที  
 

การทดลอง n x  S t 
หลังการทดลอง 30 42.63 2.49 5.74*  

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 3 แสดงวา ภายหลังการเรียนดวยแบบฝกทักษะนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญเทากับ 42.63 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่ต้ังไวรอยละ 80 ดวยสถิติทดสอบที พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานจับ
ใจความสําคัญของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมภายหลังการทดลองปรากฏดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญของ

นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลองดวยสถิติทดสอบที 
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 จากตารางท่ี 3 แสดงว่า ภายหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะนักเรียนกลุ ่มทดลองมี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญเท่ากับ 42.63 คะแนน  

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 ด้วยสถิติทดสอบที พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอ่านจับใจความส�าคัญ

ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลองปรากฏดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ 

  ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลองด้วยสถิติทดสอบที

 จากตารางที่ 4 แสดงว่า ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ เท่ากับ 42.63 คะแนน และนักเรียนกลุ่มควบคุม 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ เท่ากับ 39.66 คะแนน  

เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติทดสอบทีพบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล

 จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลโดยน�าเสนอตามสมมติฐานการวิจัยได้ ดังนี้

 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน

กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญสูงกว่าก่อนเรียน

โดยใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐาน

การวิจัยข้อ 1 ที่ก�าหนดไว้ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของรัตนาภรณ์  คล่องแคล่ว (2548: 

บทคัดย่อ) ได้ใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 10 

กลุมตัวอยาง n x  S t 
กลุมทดลอง 30 42.63 2.49 

3.72* 
กลุมควบคุม 29 39.66 3.53 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงวา ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญ เทากับ 42.63 คะแนน และนักเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอานจับใจความสําคัญ เทากับ 39.66 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบดวย
สถิติทดสอบทีพบวา หลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการ
อานจับใจความสําคัญสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลโดยนาํเสนอตามสมมติฐานการวิจยัไดดังนี ้

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบฝกทักษะ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอานจับใจความสําคัญสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบ
ฝกทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ 1 ที่
กําหนดไว ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับการวิจัยของรัตนาภรณ  คลองแคลว (2548: บทคัดยอ) ไดใชแบบ
ฝกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 
ภายหลังการใชแบบฝกทักษะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับการวิจัยของณัฐชา  อักษรเดช (2554: 
บทคัดยอ) ที่พบวาภายหลังการใชแบบฝกทักษะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เร่ืองการอานจับใจความสําคัญสูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัย
ของนิรัติศัย  สุดเพาะ (2555: บทคัดยอ) ที่พบวา ภายหลังการใชแบบฝกทักษะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 มีผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญสูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ
การวิจัยของนงเยาว  ทองกําเนิด (2558: บทคัดยอ) ที่พบวา ภายหลังการใชแบบฝกทักษะการอานจับ
ใจความสําคัญนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกวากอนการใช
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ทั้งนี้ ผลการวิจัยยังสอดคลองกับแนวคิดของเชาวณี  คําเลิศลักษณ (2542: 37) และประไพ  ปลาย
เนตร (2543 อางถึงใน พัชรา  พราหมณี, 2549: 51) ที่กลาววา แบบฝกทักษะสามารถตอบสนองตอความ
ตองการและความแตกตางระหวางผูเรียนไดดี เนื่องจากผูเรียนสามารถใชเวลานอกช้ันเรียนเพื่อฝกทักษะ
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มีผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส�าคัญสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สอดคล้องกับการวิจัยของณัฐชา อักษรเดช (2554: บทคัดย่อ) ที่พบว่าภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญสูงกว่าก่อนใช้

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของนิรัติศัย สุดเพาะ (2555: บทคัดย่อ) 

ที่พบว่า ภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ

ส�าคัญสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับการวิจัยของนงเยาว ์ 

ทองก�าเนิด (2558: บทคัดย่อ) ที่พบว่า ภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ท้ังน้ี ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิดของเชาวณี ค�าเลิศลักษณ์ (2542: 37) และ

ประไพ ปลายเนตร (2543 อ้างถึงใน พัชรา พราหมณี, 2549: 51) ที่กล่าวว่า แบบฝึกทักษะสามารถ 

ตอบสนองต่อความต้องการและความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้ดี เน่ืองจากผู้เรียนสามารถใช้เวลา

นอกชั้นเรียนเพ่ือฝึกทักษะและเพ่ิมเติมความรู้โดยเฉพาะทางภาษา ท�าให้ผู้เรียนประสบความส�าเร็จ

การเรียนด้านทักษะทางภาษา และเกิดความภูมิใจต่อตนเอง 

 2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของตัวแปรต้นด้วยการเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัย 

พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง การอ่านจับใจความส�าคัญ

หลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 ท่ีก�าหนดไว้ ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยของศิริพร กอนวงศ์ (2548: บทคัดย่อ) พัชรา พราหมณี (2549: บทคัดย่อ) นริสรา 

สุนนทราช (2554: 29-37) ศศิธร สุริยวงศ์ และวิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2555: 103) และนงเยาว์  

ทองก�าเนิด (2558: บทคัดย่อ) ท่ีใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความส�าคัญ โดยพบว่า 

ภายหลังการเรยีนด้วยแบบฝึกทักษะนักเรยีนมคีวามสามารถด้านการอ่านจบัใจความส�าคญัสูงกว่าเกณฑ์

ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกับแนวคดิของส�าลี รักสทุธี (2553: 31) ท่ีกล่าวว่าแบบฝึกทักษะ

มีข้อดีในการตอบสนองการเรียนรู้ส่วนบุคคล ท้ังได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล้วอย่างเป็นระบบ 

ได้เพ่ิมทักษะความช�านาญด้านการเรียนแก่ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามระดับความสามารถ 

ตามความต้องการ และตามความสนใจ อีกทั้งแบบฝึกทักษะยังเร้าและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

ได้เป็นอย่างดี จึงท�าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยเร่ืองการอ่านจับใจความส�าคัญ 

ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ อีกท้ังกระบวนการพัฒนาแบบฝึกทักษะยังเป็นไป

ตามแนวคิดของ Seele & Glasgow (1990: 3) ที่ได้วิจัยรูปแบบการพัฒนาแบบฝึกทักษะที่มีคุณภาพ

ว่าต้องมีการวิเคราะห์เน้ือหาและลักษณะผู้เรียน โดยแบบฝึกทักษะเหมาะสมกับวิชาที่ต้องการ
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พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ ท้ังนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลสนับสนุนเพ่ิมเติมได้ว่า การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัย 

ได้สร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมืออย่างเป็นระบบ มีการออกแบบหน่วยการเรียนท่ีมีความชัดเจน

ของเน้ือหา มีการน�าเสนอมโนทัศน์ส�าคัญของเน้ือหา และการฝึกปฏิบัติท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็น 

การตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของผู้เรียน 

วัยนี้ที่ว ่าพัฒนาการการเรียนรู ้ของเด็กวัยน้ีข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมท่ีมีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคล  

ตลอดจนมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู ้ท่ีเหมาะสมในแต่ละวัยจะท�าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ได้เต็ม 

ตามศักยภาพและสูงสุดของพ้ืนท่ีการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของนักจิตวิทยา เช่น 

เพียเจต์ (Piaget) ธอร์นไดค์ (Thorndike) และสกินเนอร์ (Skinner) เป็นต้น  

 นอกจากนี้ แบบฝึกทักษะท่ีสร้างข้ึนได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเนื้อหาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่เน้นการสร้างและ

พัฒนาแบบฝึกทักษะ ผู้วิจัยพัฒนาโดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์ E
1
/E

2
  

ตามเกณฑ์ 80/80 แบบฝึกทักษะจึงมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนานักเรียนกลุ ่มทดลองให้มี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 

 3. การเปรยีบเทียบประสทิธิภาพของตัวแปรต้นด้วยการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการวิจยั

พบว่า ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง 

การอ่านจับใจความส�าคัญสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัย

เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 3 ที่ก�าหนดไว้ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติคุณ  

รัตนเดชก�าจาย (2542: บทคดัย่อ) ท่ีได้ใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาไทย

เรื่องมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการสอน

แบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของเจษฎา บุญมาโฮม  

และจันทราทิพย์ อภัยวงศ์ (2558: บทคัดย่อ) ท่ีพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

เรื่องโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยแบบฝึกทักษะ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องโคลงส่ีสุภาพสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยการสอน

แบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัยของ Qi (1994: 26) ที่พบว่านักเรียน

กลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับไวยากรณ์ดีกว่าการเรียนการสอน

แบบปกติ 

 ผลของการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องแนวคดิของกรมวิชาการ (2542 อ้างถึงใน จริาภรณ์ ฉตัรทอง, 

2545: 20) ท่ีอธิบายว่า แบบฝึกทักษะเป็นการสอนท่ีดีกว่าในหลาย ๆ วิธีท่ีสอนตามปกติ เพราะ

สามารถท�าในส่ิงท่ียากให้ง่าย น่าสนใจ และผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมซ�้า ๆ ย่อมท�าให้เกิดความรู้

และความเข้าใจท่ีแม่นย�าสามารถเรียนได้ดีกว่า และเร็วกว่าการสอนปกติ ท้ังน้ี ผู้วิจัยอภิปราย
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สนับสนุนผลการวิจัยได้ว่า แบบฝึกทักษะที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้สร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

ลักษณะของแบบฝึกทักษะในครั้งนี้สอดคล้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียนท่ีต้องการเรียนรู้

ด้วยการลงมือปฏิบัติ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน ท้ังมีความสุข

ในการเรียน กอปรกับธรรมชาติของวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาทักษะท่ีต้องอาศัยการฝึกฝนจนเกิด

ความช�านาญ ซึ่งลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนวัยน้ีเป็นอย่างดี แนวคิดน้ี

สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีผู ้วิจัยสังเกตพบว่า ขณะเรียนนักเรียนศึกษา

บทเรียนอย่างตั้งใจ มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและเอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนช่วยกันคิดหา

ค�าตอบเนื้อหาในบทเรียน ซึ่งถือเป็นผลดีที่เปิดโอกาสให้ผู้ได้มีส่วนร่วมการปฏิบัติกิจกรรม จึงเป็นเหตุ

ให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญสูง

กว่ากลุ่มควบคุม

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า แบบฝึกทักษะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนเรื่อง การอ่าน

จับใจความส�าคัญได้ ดังนั้น หากน�าแบบฝึกทักษะไปใช้ครูผู้สอนต้องมีความรู้เก่ียวกับการใช้แบบฝึก

ทักษะ และควรมีความรู้เก่ียวกับเรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญโดยน�าแบบฝึกทักษะไปพัฒนา

นักเรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้ล่าช้า  หรือมีความสนใจในการเรียนต�่า

 2. การวิจัยครั้งนี้พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิชาภาษาไทยเร่ือง การอ่านจับใจความส�าคัญ

ของแบบฝึกทักษะที่ 3 การอ่านจับใจความส�าคัญจากนิทานซึ่งเป็นการบูรณาการการอ่านจับใจ 

ความส�าคญัประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองมค่ีาเฉล่ียต�า่ท่ีสดุเมือ่เปรียบเทียบแบบฝึกทักษะท่ี 1 และ 2 

ดงัน้ันควรพัฒนาแบบฝึกทักษะทีมุ่ง่เน้นการการบรูณาการการอ่านจบัใจความส�าคญัประเภทร้อยแก้ว 

และร้อยกรอง เพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับผู้เรียน

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่าแบบฝึกทักษะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนการเรียน 

เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญได้ ดังน้ัน จึงควรน�าแบบฝึกทักษะไปใช้บูรณาการกับวิชาอื่น ๆ  

ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ในลักษณะการอ่านจับใจความส�าคัญเนื้อหาความส�าคัญของสาระ 

การเรียนรู้ที่เรียน

 2. ผู้วิจัยคิดเห็นว่าควรสร้างชุดการเรียนรู้ท่ีใช้แบบฝึกทักษะเป็นนวัตกรรมหลักในการจัด 

การเรียนการรู้ภาษาไทยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้
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สรุป

 แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง 

การอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนกลุ่มทดลองให้สูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้

ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 
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