
 
 

 

 

 

 

ช่ือเร่ืองวิจัย 

การพัฒนาทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ                  

การอาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปที่ 1  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

 

 

 

 

ช่ือผูวิจัย 

นางสาวรัตนภัคษร   วรภัทรธนวัชร 

 

 

 

 

งานวิจัยฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาทางการศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

ปการศึกษา 2562 
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บทคัดยอ 

 

ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ            

 การอานสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 วิทยาลัย 

 เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ชื่อผูวิจัย นางสาวรัตนภัคษร  วรภัทรธนวัชร 

สาขาวิชา ภาษาตางประเทศธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ปการศึกษา 2562 

 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคดังน้ีคือ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับ

ใจความกอนการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานกับหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน (2)เพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการอานจับใจความภาษาอังกฤษกลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1/3 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2562  จํานวน 20 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบบันทึกผลการอานจับใจความซึ่งมีเน้ือหาแบงออกเปน 2 สวน คือ คะแนนกอนการใชแบบฝก

เสริมการอาน และ คะแนนหลังการใชแบบฝกเสริมการอาน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา T-test  

ผล ก า ร วิ จัย พ บ ว า ทั ก ษ ะ ก า รอ า น จับ ใ จค วา ม ภา ษ า อัง ก ฤ ษ ข อง นัก ศึ ก ษ า ระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1/3  มีความกาวหนาในการอานจับใจความและสามารถพัฒนา

ทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษได เมื่อไดเรียนรูจากการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานจับ

ใจความ  ทําใหนักศึกษาเพิ่มระดับความสามารถในการอานจับใจความภาษาอังกฤษไดดีขึ้น   เมื่อ

อานจับใจความไดดี  นักศึกษาจะสามารถใชทักษะการน้ีในการอานขอความภาษาอังกฤษเพื่อสื่อ

ความไดถูกตอง รวดเร็ว แมนยําขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 จากการทํางานวิจัยน้ี ขอกราบขอบพระคุณทาน ดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ที่ใหโอกาสในการ

ทํางานวิจัยคร้ังน้ี 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของ อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล ที่กรุณาให

คําปรึกษาและแกไขขอบกพรองตาง ๆ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจนกระทั่งได

สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่1/3  ที่กรุณาใหความ

รวมมือในการทําแบบทดสอบการอานจับใจความเปนอยางดี 

            

        นางสาวรัตนภัคษร วรภัทรธนวัชร 
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สารบัญ 

 

หนา 

บทคัดยอ  (2) 

กิตติกรรมประกาศ  (3) 

บทที่   

 1 บทนํา 

 ความเปนมาและความสําคัญ  1 

 วัตถุประสงคของการวิจัย  2 

 ขอบเขตการวิจัย  2 

 สมมติฐานการวิจัย   2 

 นิยามศัพทเฉพาะ  3 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  3 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย  3 

 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความ  4 

 ทฤษฎีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  10 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  12 

 3 วิธีดําเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  13 

 เคร่ืองมือในการวิจัย  13 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  14 

 สถิติที่ใชในการวิจัย  14 

 4 ผลการวิเคราะหขอมูล  15 

 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

 สรุปผล  16 

 อภิปรายผล  17 

 ขอเสนอแนะ  17 

ภาคผนวก   18 

บรรณานุกรม  21 

ประวัติผูวิจัย  22 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน 

เน่ืองจากเปนเคร่ืองมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ       

ความบันเทิง การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและวิสัยทัศนของชุมชนโลก นํามาซึ่ง

มิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ ชวยพัฒนานักศึกษาใหมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืนดีขึ้น เขา

ใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครอง มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศและการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้ง

เขาถึงองคความรูตางๆไดงาย กวางขวางขึ้น และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต 

จากความสําคัญของภาษาตางประเทศดังที่กลาวขางตนน้ี ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดให

มีการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในทุกระดับชั้น เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยาง

สรางสรรคเปนรากฐานและเตรียมความพรอมในการเรียนของคนรุนใหมใหสอดคลองกับสังคมยุคขอมูล

ขาวสาร ชวยใหนักศึกษาเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถพัฒนาความคิดและมองโลกกวางขึ้น โดยมี

ความหวังวาเมื่อนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษอยางตอเน่ือง นักศึกษาก็จะมีความรูความสามารถในการรับและ

สงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึกและทัศนะของตนเอง

เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งทักษะการอานซึ่งเปนทักษะที่ใหประโยชนสําหรับการแสวงหาความรูเพื่อนําไปใชปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ทักษะการอานเปนเคร่ืองมือที่สําคัญที่ทําใหบุคคลกาวหนาทันตอเหตุการณ ทักษะการอานควรเปน

ทักษะที่ไดรับการสงเสริมเพราะเปนทักษะที่คงอยูกับนักศึกษาไดนานที่สุด เปนสิ่งที่สามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดตลอดเวลาแมวาจะสําเร็จการศึกษาไปแลวก็ตาม   

สิ่งที่มีความสําคัญและชวยใหการอานประสบความสําเร็จ ก็คือความสามารถในการอานและความ

เขาใจในการอาน โดยเฉพาะความเขาใจในการอานน้ันเปนสิ่งสําคัญมาก การอานจะไมเกิดประโยชนหาก

ผูอานไมเขาใจเร่ืองที่ตนอาน ซึ่งสมุทร เซ็นเชาวนิช (2549, น.73) กลาวถึงความเขาใจในการอานวา เปน

ความสามารถที่จะอนุมานขอสนเทศ หรือความหมายอันพึงประสงค จากสิ่งที่อานมาแลวไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งความเขาใจน้ีเปนเร่ืองที่มีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับการศึกษาและ

ประสบการณตางๆ ในหลายๆดานของแตละคน และถือเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งอยางหน่ึงของการอาน 
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ถาอานแลวไมเกิดความเขาใจใดๆเลยก็อาจกลาวไดวาการอานที่แทจริงยังไมเกิดขึ้น และกรองแกว วรรณ

สูตร( 2546, น.19) กลาววา ประเทศที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาประจําชาติ หรือใชเปนภาษาที่สอง เชน

ประเทศไทย ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจซึ่งเปนทักษะที่จําเปนตองสรางใหเกิด

ขึ้นกับชนในชาติ 

ผูวิจัยไดปฏิบัติงานสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พบวา นักศึกษาไมสามารถ

อานจับใจความภาษาอังกฤษได เน่ืองจากผูเรียนไมสามารถสรุปเร่ืองราว สรุปใจความสําคัญ ไมสามารถ

คนหาคําตอบที่ตองการจะหาไดวาเร่ืองที่กําลังอานน้ันมีสิ่งใดที่สําคัญในเร่ืองอยูบาง ทั้งน้ีสาเหตุมาจากการ

ขาดทักษะและขาดการฝกฝนที่ถูกตอง ทําใหนักศึกษาไมมีทักษะในการอานจับใจความภาษาอังกฤษ ผูวิจัย

จึงไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการอานจับใจความภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน เพื่อเปน

พื้นฐานในการเรียนและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงชั้นปที่ 1   กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน 

 

 

ขอบเขตการวิจัย 

   ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1   สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

ประจําปการศึกษา  2562 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1/3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ ประจําปการศึกษา  2562  จํานวน  20  คน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 หลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน 

มีทักษะการอานจับใจความที่สูงกวากอนเรียน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

1. วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ หมายถึง  รายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. การอานจับใจความ หมายถึง การอานเพื่อมุงหาสาระสําคัญหรือใจความสําคัญของเร่ืองน้ันๆ 

3. แบบฝกเสริมทักษะการอาน หมายถึง แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษ 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความ หมายถึง ผลสัมฤทธิท์างการอานจับใจความหลังจากการใช

แบบฝกเสริมการอาน 

5. นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1/3  สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงการเสริมทักษะในดานการอานจับใจความภาษาอังกฤษจะชวยพัฒนาการเรียนของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

2. ทําใหทราบถึงการเสริมทักษะในดานการอานจับใจความภาษาอังกฤษชวยใหนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ สามารถนําความรูไปใชในชีวิตจริง

ได 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

  

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

แบบฝกเสริมทักษะ               

การอานจับใจความ 

 

ตัวแปรตาม 

ทักษะการอานจับใจ               

ความภาษาอังกฤษ 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการอานจับใจความ 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการอานจับใจความ ประกอบไปดวย

ประเด็นดังตอไปน้ี ความหมายของการอานและการอานจับใจความสําคัญ ความหมายและความสําคัญของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีนักการศึกษาไดใหขอมูลไวดังน้ี 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการอานและการอานจับใจความ 

การอานมีความสําคัญตอชีวิตประจาวันของมนุษยมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไมวาชาติใดก็ตามหาก

ประชากรของชาติมีความสามารถดานการอาน การพัฒนาชาติน้ันก็ยอมเจริญรุดหนาอยางรวดเร็วดังน้ัน

เพื่อใหบุคลากรของชาติผูใฝในการแสวงหาความรูจากการอานมีทักษะในการอานที่ดีมีประสิทธิภาพ การ

อานจับใจความเปนกลวิธีการอานวิธีหน่ึงที่ผูเร่ิมอานไดรับการฝกฝน 

ความหมายของการอาน 

 การอานเปนกระบวนการพัฒนาทักษะ  การรับรูความหมายของคํา  สัญลักษณ  ความรู  ความคิด  

ความรูสึกและจินตนาการของผูเขียนโดยสิ่งสําคัญคือความเขาใจในการอาน 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (2546: 1364)  ใหความหมายของคําวา 

“อาน” ไววา วาตามตัวหนังสือ  ถาออกเสียงดวยเรียกวาอานออกเสียง  ถาไมออกเสียงเรียกวา อานในใจ 

สังเกตหรือพิจารณาดูใหเขาใจ เชน อานสีหนา อานริมฝปาก  อานใจ.... 

  ศิริพร ลิมตระการ (2543 : 5) ไดกลาววาการอานคือ กระบวนการแหงความคิด  ในการรับสารเขา

ในขณะที่อานสมองของผูอานจะตองคิดตาม ผูเขียนหรือตีความขอความที่อานไปดวยตลอดเวลา  ผูอานที่ดี

น้ันจะตองเขาใจขอความที่ตนอานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  

   สุพรรณี  วราทร (2545: 13) ไดอธิบายความหมายของการอานโดยสังเขปเปรียบเทียบการอานกับ

กระบวนการถอดรหัส   เปนปฏิกิริยาอันเปนผลจากการเห็นสัญลักษณ หรือขอความ การอานเปนเร่ือง

เกี่ยวกับทักษะทางความคิด เปนกระบวนการทางสมองที่ซับซอน  ประกอบดวยการเห็นและรับรูขอความ 

(word perception) การเขาใจ (apprehension) และการแปลความหมาย (interpretation)  

   บรรพต  ศิริชัย (2547 : 2 กลาววา การอาน หมายถึง กระบวนการทางความคิดในการรับสาร  

ขณะที่อานสมองของผูอานจะตองแปลความหมาย   ตีความขอความหรือเร่ืองราวที่อานไปดวยตลอดเวลา  

ในระหวางที่ผูอานกําลังอานหนังสืออยูน้ัน จะตองใชกลวิธีหลาย ๆ อยาง เพื่อชวยใหเขาใจเร่ืองราวไดเร็วขึ้น

ไดแก ความรูเดิมในคําศัพท  เพื่อใชอธิบายความหมาย แปลความ ตีความ และขยายความจากเร่ืองที่อานได  

นอกจากน้ีผูอานจะตองมีความคิดเชิงวิจารณ และสรางสรรค  สามารถพิจารณาเหตุผลจากขอความที่อาน  
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เขาใจความคิดหรือความมุงหมายของผูเขียน รวบรวมความคิดที่ไดจากการอาน   แลวนําไปประสานกับ

ประสบการณเดิมของตนเปนความคิดใหม เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

สรุปวา  การอานเปนกระบวนการทางความคิดในการรับสาร เปนพฤติกรรมทางการใชภาษาที่มี

ลักษณะเฉพาะตัว เปนการแปลความหมายของตัวอักษร สัญลักษณ ภาพที่ไดดูออกมาเปนถอยคําและ

ความคิด  ทําความเขาใจสิ่งที่อานแลวนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาตนเอง   ทั้งดานสติปญญา สังคมและ

อารมณ 

จุดมุงหมายของการอาน 

        1.   อานเพื่อความรู  ไดแก  การอานจากหนังสือตําราทางวิชาการ  สารคดีทางวิชาการ การวิจัย

ประเภทตาง ๆ หรือการอานผานสื่ออีเล็กทรอนิกส ควรอานอยางหลากหลาย  เพราะความรูในวิชาหน่ึง อาจ

นําไปชวยเสริมในอีกวิชาหน่ึงได 

        2.   อานเพื่อความบันเทิงไดแก การอานจากหนังสือประเภทสารคดีทองเที่ยว นวนิยาย เร่ืองสั้น  

เร่ืองแปล การตูน บทประพันธ  บทเพลง  แมจะเปนการอานเพื่อความบันเทิง แตผูอานจะไดความรูที่

สอดแทรกอยูในเร่ืองดวย 

        3.   อานเพื่อทราบขาวสารความคิด  ไดแก  การอานจากหนังสือประเภทบทความ บทวิจารณ  

ขาว  รายงานการประชุม  ถาจะใหเกิดประโยชนอยางแทจริงตองเลือกอานใหหลากหลาย ไมเจาะจงอาน

เฉพาะสื่อ ที่นําเสนอตรงกับความคิดของตน เพราะจะทําใหไดมุมมอง ที่กวางขึ้น ชวยใหมีเหตุผลอ่ืน ๆ มา

ประกอบการวิจารณ วิเคราะหไดหลายมุมมองมากขึ้น 

        4.   อานเพื่อจุดประสงคเฉพาะทางแตละคร้ัง  ไดแก  การอานที่ไมไดเจาะจง แตเปนการอานใน

เร่ืองที่ตนสนใจ หรืออยากรู  เชน  การอานประกาศตาง ๆ การอานโฆษณา  แผนพับ ประชาสัมพันธ  สลาก

ยา  ขาวสังคม  ขาวบันเทิง  ขาวกีฬา   การอานประเภทน้ีมักใชเวลาไมนาน สวนใหญเปนการอานเพื่อใหได

ความรูและนําไปใช  หรือนําไปเปนหัวขอสนทนา เชื่อมโยงการอาน สูการวิเคราะห  และคิดวิเคราะห  

บางคร้ังก็อานเพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

ความสําคัญของการอาน 

ฉวีวรรณ  คูหาภินนท ( 2542 : 11) การอานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยต้ังแตเกิดจนโต และ

จนกระทั่งถึงวัยชรา การอานทําใหรูขาวสารขอมูลตาง ๆ ทั่วโลก ซึ่งปจจุบันเปนโลกของขอมูลขาวสารตาง 

ๆ ทั่วโลก  ทําใหผูอานมีความสุข  มีความหวัง  และมีความอยากรูอยากเห็น  อันเปนความตองการของมนุษย

ทุกคน  การอานมีประโยชนในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทํา

ใหเปนคนทันสมัย ทันตอเหตุการณ และมีความอยากรูอยากเห็น การที่จะพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง

กาวหนาไดตองอาศัยประชาชนที่มีความรูความสามารถ ซึ่งความรูตาง ๆ ก็ไดมาจากการอานน่ันเอง 

องคประกอบของการอาน 

สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย (2540) กลาวถึงองคประกอบของการอานที่สําคัญมี 3 ประการ ซึ่งสรุปได

คือ 
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  ประการแรก คือ สารที่ใชอานควรมีความยากงายเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอานของ

ผูอานในระดับชั้นเรียนน้ันๆ นอกจากน้ันเร่ืองราวของสารที่ใชอานควรมีเน้ือหาตรงกับความสนใจของ

นักเรียนดวย 

  ประการที่สอง ครูควรคํานึงถึงความพรอมในการอานของผูอานทั้งในดานรางกาย สติปญญา 

อารมณ สังคม และประสบการณทางภาษาที่ไดรับจากทางบานและทางโรงเรียนทั้งดานการฟง การพูด การ

อาน การเขียน และการเห็นดวยตา 

  ประการสุดทาย กระบวนการในการอานซึ่งเกี่ยวของกับขั้นตอนการอานเร่ิมต้ังแตทาทางในการ

อาน การจัดหนังสือ การวางระยะหางระหวางตัวอักษร การเคลื่อนตา การกวาดสายตา โดยสมองจะทํา

หนาที่รับรู และแปลสัญลักษณของตัวอักษร ถาเปนการอานในใจจะใชกระบวนการ “See and Think” 

กลาวคือ เมื่อสายตารับรูสัญลักษณที่เปนอักษรก็จะสงไปใหสมองคิดเพื่อแปลความ ถาเปนการอานออกเสียง

จะใชกระบวนการ “See , Say  and Think” เมื่อสายตารับรูตัวอักษรก็จะเปลงเสียงและใหสมองแปลความ คํา 

และขอความที่อานน้ันอีกคร้ังหน่ึง ในการอานออกเสียงยังตองคํานึงถึงนํ้าเสียงที่เปลงออกมา การเวนวรรค

ตอนและความถูกตองในการออกเสียงดวย 

สรุปไดวา องคประกอบของการอานที่ตองคํานึงถึงคือ 

         1.  ระดับสติปญญา  เด็กมีสติปญญาไมเทาเทียมกัน  ยอมมีผลอยางยิ่งตอการอาน จึงไมควร

เนนใหแตละบุคคลอานไดเทากันในเวลาเดียวกัน 

         2.  วุฒิภาวะและความพรอม  การอานตองอาศัยทักษะตาง ๆ เปนองคประกอบยอย ๆ เชน 

ทักษะการใชสายตา การใชอวัยวะเกี่ยวกับการออกเสียง ดังน้ันการเตรียมความพรอมทางดานรางกายของ

เด็ก      จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการเร่ิมตนการสอนอาน 

         3.  แรงจูงใจ  แรงจูงใจมีทั้งภายนอกและภายใน   ภายนอกไดแก พอ แม ครู ฯลฯ ภายในไดแก

การคนพบดวยตนเองวาชอบหรือไมอยางไร 

         4. สภาพรางกาย สภาพรางกายที่สมบูรณจะชวยใหสุขภาพจิตดี ราเริง แจมใส มีความ

กระตือรือรนมากกวารางกายที่ออนแอ  และเจ็บปวย 

         5. สภาพอารมณ  อารมณที่มั่นคงสม่ําเสมอ แจมใส ไมมีแรงกดดันจากความคาดหวังของครู

หรือผูปกครองจะทําใหเด็กอานไดดี 

ความหมายของการอานจับใจความ 

การอานเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตในปจจุบันการอานเปนกระบวนการอันซับซอนดังน้ัน

ผูเชี่ยวชาญทางการอานจึงใหความหมายของการอานแตกตางกันซึ่งแลวแตผูเชี่ยวชาญดานน้ัน ๆ จะมองไป

ในดานใดเชน นักภาษาศาสตรจะมองการอานในแงของภาษา นักจิตวิทยาจะมองการอานในแงของจิตวิทยา

หรือมองในแงจิตภาษาศาสตร แตสวนมากก็ใหความหมายที่คลายกันและใกลเคียงกันดังน้ี 
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คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551 : 40) อธิบายวา การอานเพื่อจับใจความก็

คือ การจับประเด็นสําคัญใหไดวาผูเขียนตองการเสนอขอคิดเห็นอะไรโดยปกติในการเขียนขอความแตละ

ยอหนาจะมีใจความสําคัญที่สุดอยูหน่ึงใจความบางคร้ังใจความสําคัญจะอยูในประโยคแรก วิธีที่จะจับ

ความคิดใหไดน้ันคือตองพยายามจับใจความใหไดวา แตละยอหนามีความคิดอะไรแฝงอยูอะไรเปนความคิด

สําคัญในยอหนาน้ัน ความคิดสําคัญในแตละยอหนามักจะอยูที่ประโยคแรกหรือประโยคแรก ๆ ของยอหนา

เพราะปกติการขึ้นยอหนาใหมน้ันหมายถึงการเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนเร่ืองที่พูด 

สิริภัทร พรหมราช (2552 : 42) การอานจับใจความหมายถึง การอานที่มุงคนหาสาระสําคัญของ

เร่ืองหรือของหนังสือแตละเลมที่เปนสวนใจความสําคัญและสวนขยายใจความสําคัญของเร่ือง 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2552 : 13) กลาวไววา การอานจับใจความเปนการอานแลวสรุปใจความ

สําคัญหรือขอความที่สําคัญดวยการจดบันทึกยอหรือจดจําไวในสมองหรือดวยวิธีการขีดเสนใตของหนังสือ 

น้ัน ใจความสําคัญที่ผูอานไดรับอาจมีลักษณะตามแตจะตองการเชนเปนสาระสําคัญของเน้ือเร่ืองเปนความรู

หรือขอมูลที่ผูอานสนใจเปนความคิดหรือทัศนะของผูเขียนหรือจุดมุงหมายสําคัญของเร่ือง 

สรุปไดวาการอาน หมายถึงการรับรูสารทางสายตาเพื่อตีความตัวอักษรหรือสัญลักษณตาง ๆ ผาน

กระบวนการทางความคิดความเขาใจประสบการณและความเชื่อของผูอาน และการอานเพื่อจับใจความก็คือ 

การจับประเด็นสําคัญใหไดวาผูเขียนตองการเสนอขอคิดในการเขียน เพื่อมุงคนหาสาระสําคัญของเร่ืองหรือ

ของหนังสือน้ัน ๆ ซึ่งแตละยอหนาจะมีใจความสําคัญที่สุด จะดวยการจดบันทึกยอหรือจดจําไวในสมอง

หรือดวยวิธีการขีดเสนใตของหนังสือน้ัน 

สุวรรณา รัตนธรรมเมธี (2553 : 9) กลาวไววา การอานจับใจความแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. สวนที่เปนใจความสําคัญ 

2. สวนที่ขยายใจความสําคัญหรือสวนประกอบเพื่อใหเร่ืองชัดเจนยิ่งขึ้น ในกรณีเร่ืองที่อานมียอ

หนาเดียวในยอหนาน้ันจะมีใจความสําคัญเพียงเร่ืองเดียวนอกจากน้ันเปนสวนขยายใจความสําคัญหรือ

สวนประกอบซึ่งอาจจะมีหลาย ๆ ประเด็นก็ได 

สรุปไดวาการอานจับใจความมีอยู 2 ลักษณะคือ การอานสวนที่เปนใจความสําคัญ ซึ่งเปนการอาน

คราว ๆ เพื่อสํารวจตรวจสอบเน้ือหาหรือเน้ือเร่ืองที่อานน้ันวาสมควรที่จะอานอยางละเอียดหรือไมและการ

อานจับใจความสําคัญซึ่งจะเปนการอานที่ละเอียดตองอานอยางพินิจพิจารณาเพื่อใหไดใจความสําคัญของ

งานเขียนน้ัน ๆ และสวนที่ขยายใจความสําคัญหรือสวนประกอบเพื่อใหเร่ืองชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

นักจิตวิทยา และ นักการศึกษา ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวหลายทาน ดังน้ี

Good (1973:7) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การทาใหเสร็จ (Accomplishment) หรือประสิทธิภาพทางดาน 

การกระทาในทักษะที่กําหนดใหหรือ ในดานความรู สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การเขาถึงความรู 
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(Knowledge Attained) การพัฒนาทักษะในการเรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนนสอบที่กําหนดให คะแนนที่

ไดจากครูมอบหมายงาน  

Eysenck, Arnold and Mecili (1972:6) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงขนาด

ของความสําเร็จที่ไดจากการทางานที่อาศัยความพยายามอยางมาก ซึ่งเปนผลมาจากการกระทําที่ตองอาศัย

ความสามารถทั้งทางรายกายและสติปญญา ดังน้ันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนความสําเร็จที่ไดจาก

กาเรียน โดยอาศัยความสามารถเฉพาะบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการที่ไมตอง

อาศัยการทดสอบ เชน การสังเกตหรือการตรวจการบาน หรือไดในรูปของเกรดในการเรียน ซึ่งตองอาศัย

กระบวนการที่ซับซอน และระยะเวลานานพอสมควร หรือไดจัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 

Mehren (1976:73) ใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู ทักษะและสมรรถภาพ

ของสมองดานตางๆ ของผูเรียนตอการเรียนแตละวิชาซึ่งสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  

มณฑารัตน ชูพินิจ (2540 : 12) ใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จในการ

พยายามเขาถึงความรู ซึ่งเกิดจากการทํางาน ที่ตองอาศัยความพยายามอยางมากทั้งองคประกอบที่เกี่ยวของ

กับสติปญญาและองคประกอบ ที่ไมใชสติปญญา แสดงออกในรูปของคะแนน หรือเกรดเฉลี่ยสะสม ซึ่ง

สามารถสังเกตไดจากการวัดหรือการทดสอบทั่วไป  

เกษตรชัย และหีม (2542 : 13) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู  ความ

เขาใจความสามารถหรือความสําเร็จที่ผูเรียนไดรับหลัง จากผูเรียนรูวิชาเหลาน้ันๆ แลวพิจารณาจากคะแนน

สอบจากแบบสอบหรือการทางานตามที่ครูกําหนด หรือทั้งสองอยางรวมกันหรือไดจากการสังเกต

พฤติกรรมและความสําเร็จดานอ่ืนๆ ประกอบดวย  

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จที่ไดจากการเรียน 

ซึ่งเกิดจากการกระทาที่ตองอาศัยความพยายามในการเรียนโดยอาศัยความสามารถเฉพาะบุคคล การวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการตรวจสอบระดับความสามารถของผูเรียนแสดงออกในรูปของคะแนนหรือ

เกรดเฉลี่ยสะสม ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

เศรษฐศาสตร (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูวิจัยใชคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาซึ่งไดจากผลการ

เรียน  

องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

Bloom (1976:139) กลาววา สิ่งที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีอยู 3 ประการ คือ  

1.พฤติกรรมดานความรูและความคิด (Cognitive Entry Behaviors) หมายถึงความรูความสามารถ

ทักษะตางๆ ของผูเรียนที่มีมากอน 

2.คุณลักษณะทางจิตใจ (Affective Entry Characteristics) หมายถึง แรงจูงใจที่ทาใหผูเรียนเกิดความ

อยากเรียน อยากรูสิ่งใหมๆ ไดแก ความสนใจในวิชาเรียน เจตคติตอเน้ือหาวิชาและสถาบัน การยอมรับ

ความสามารถของตนเองเปนตน  
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3.คุณภาพทางการเรียนการสอน (Quality of Instruction) หมายถึง ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่

ผูเรียนจะไดรับ ไดแก การแนะนาการปฏิบัติและแรงเสริมของผูสอนที่มีตอผูเรียนเปนตน Bloom กลาววา 

องคประกอบดานจิตใจมีสวนอยูในความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอนปลายเทอม รอยละ25% 

คุณภาพการสอนมีสวนรวมอยูในความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน รอยละ 25% และ 

3 ตัวแปร คือ ความรูพื้นฐานในการเรียนองคประกอบทางดานจิตใจและคุณภาพการสอยรวมกัน มีสวนอยู

ในความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอนสิ้นเทอมรอยละ 90 องคประกอบที่มีความสัมพันธกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะเกี่ยวของกับองคประกอบที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการเรียนรูของ

มนุษย โดยมนุษยมีความสามารถในการเรียนรูแตกตางกัน เน่ืองจากปจจัยมากมาย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

เรียนรู ประกอบดวย (วิมาพร มาพบสุข, 2542 : 323-327)  

1.ตัวผูเรียน ไดแก ระบบประสาท วุฒิภาวะทางรางกาย ทางอารมณและสังคม ความพรอม 

ประสบการณเดิม แรงจูงใจ ความบกพรองทางกายบางประการ อารมณ อายุ เพศและสติปญญา  

2.บทเรียนหรือลักษณะของงาน ไดแก การวางเน้ือหาของบทเรียน การจัดความยากงายของบทเรียน

ที่เหมาะสมกับผูเรียน บทเรียนมีความหมาย ความยาวของบทเรียนและสิ่งรบกวน  

3.วิธีการเรียนการสอน ไดแก ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน การใหคําแนะนาเกี่ยวกับแหลง

ความรูเพิ่มเติม ผูสอนมีวิธีการสอนที่สอดคลองกับเน้ือหาในบทเรียนและการฝกปฏิบัติภายหลังการสอน  

4.ความสามารถในการถายโอนการเรียนรู  

5.องคประกอบสําคัญจากสิ่งแวดลอม ไดแกjสิ่งแวดลอมทางกายภาพ จิตวิทยาและวัฒนธรรมใน

สังคม  

ปจจัยที่มี อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เ รียนซึ่งเกี่ยวของกับองคประกอบที่มี

ความสัมพันธกับความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน (ประภัสสร วงษศรี,2541 : 46) ประกอบดวย 

 1. ผูสอน ควรมีการศึกษาคนควาทางวิชาการ อานหนังสือที่เกี่ยวของกับเรียนที่สนใจใหมาก เปน

ประสบการณทางการเรียนการสอน ความรูของครูผูสอน การถายทอดความรูของคุณภาพการสอน อุปกรณ

การสอนที่ทันสมัย มีทัศนคติที่ดีตอนักเรียน มีคุณธรรมและมีความยุติธรรม การจูงใจและการกระตุน

เสริมแรงผูเรียน ใหความชวยเหลือ และสามารถแกปญหาใหกับนักเรียนไดบรรยากาศในการสอนและ

สิ่งแวดลอม  

2. ผูเรียนไดแก พันธุกรรม เชาวปญญา ความถนัด ความสนใจ อารมณ ฐานะทางเศรษฐกิจและ

สังคมครอบครัว การศึกษาของบิดามารดา การปรับตัว แรงจูงใจ หลักสูตรหรือวิชาที่เรียน วัฒนะธรรม 

ทัศนคติตอสถาบันและผูสอน บรรยากาศในการเรียนและสิ่งแวดลอม จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา 

องคประกอบสําคัญที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดแก องคประกอบดานคุณลักษณะของครู เชน ระดับ

การศึกษาของครูผูสอน เจตคติตอวิชาชีพของผูสอน การพัฒนาความรู ความเขาใจในวิชาที่สอน สุขภาพกาย 

สุขภาพจิต เปนตน องคประกอบทางครอบครัว เชนสภาพความเปนอยู การเลี้ยงดู ระดับการศึกษาของบิดา

มารดา เศรษฐกิจของครอบครัว องคประกอบทางการศึกษา ไดแก บุคลากร สื่อการสอน บรรยากาศในชั้น
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เรียน เปนตน องคประกอบดานตัวผูเรียน ไดแกความสํานึกคิดเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพรางกาย เจตคติ การ

ปรับตัว 

 

ทฤษฎีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ในการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้ัน มีผูใหความสนใจศึกษารูปแบบและ

พัฒนารูปแบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวหลายทานดังน้ี  

1. รูปแบบการเรียนของสาเริง บุญเรืองรัตน 

 

  สภาพแวดลอม                         กระบวนการเรียนการสอน                        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           

 

ในป ค.ศ.1978 สาเริง บุญเรืองรัตน (สาเริง บุญเรืองรัตน,2521 อางถึงในสุชาติ ขุนฤทธิ์เอียด,2544 : 

18) ไดศึกษารูปแบบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนแสดงดังภาพประกอบ 2 ภาพประกอบที่2 

แผนภูมิแสดงรูปแบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สาเริง บุญรัตน  

2. รูปแบบการเรียนรูในโรงเรียนของบลูม  

             ป ค.ศ. 1976 บลูมไดเสนอรูปแบบการเรียนรูในโรงเรียน รูปแบบของบลูมใหแนวคิดสําคัญ

เกี่ยวกับตัวแปรบางตัวจากรูปการเรียนรูของแครโรล เชน คุณภาพการสอน องคประกอบดานจิตใจ หมายถึง 

ความสนใจในการเรียน แรงจูงใจในการเรียน ทัศนคติที่มีตอวิชาที่เรียน ฯลฯ องคประกอบดานจิตใจมีสวน

อยูในความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอนปลายเทอม รอยละ25 สวนคาวา คุณภาพการสอนน้ัน 

บลูมพิจารณาจากกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม 4 อยาง คือ 

การชี้แนะ การมีสวนรวม การเสริมแรง และการแกไจขอบกพรองในการเรียน คุณภาพการสอนมีสวนอยูใน

ความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ25 และ 3 ตัวแปรคือความรูความเขาใจพื้นฐานในการ

เรียน องคประกอบดานจิตใจและคุณภาพการสอนรวมกัน มีสวนอยูในความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตอนสิ้นเทอม รอยละ 90(Bloom, 1976 : 169 - 174)  

                 ตามรูปแบบดังกลาว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดรับอิทธิพลทางการเรียนจากกระบวนการเรียน

การสอนและองคประกอบทางดานสภาพแวดลอม ตัวแปรที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนแบงออกเปน 

2 พวก คือ เวลาที่ใชในการเรียนกับคุณภาพการสอนสวนตัวแปรองคประกอบดานสภาพแวดลอมแบง

ออกเปน 4 พวก คือ สิ่งแวดลอมภายในชั้นเรียน การจัดระบบชั้นเรียน การจัดระบบโรงเรียนและสิ่งแวดลอม 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

กัญญาภัส ภัคนิรชากุล (2551) ไดทําการวิจัยการพัฒนาความสามารถในดานการคิด วิเคราะหโดยใช

นิทานอีสปคํากลอนภาพสามมิติ กับเทคนิคคําถาม 5W1H ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบาน

บางกะป กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบวา  1. นิทานอีสป คํากลอนภาพสามมิติ กับเทคนิคคําถาม 
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5W1H สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 83,04/84.54  2.ผลการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนดวย นิทานอีสปคํากลอน ภาพสามมิติกับเทคนิคคําถาม5W1H สูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 3.ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอนิทานอีสปคํากลอน

ภาพสามมิติ กับเทคนิค คําคาน 5M/1U อยูในระดับมากที่สุด  

ณัฏฐกาญจน วิชัยดิษฐ (2551) ไดศึกษาการพัฒนาชุดฝกทักษะการอาน เชิงวิเคราะห ภาษาไทย 

โดยใชการจัดการเรียนรู แบบเทคนิคคําถาม5w 1H สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาป ที่ 6 พบวา นักเรียนที่

เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหภาษาไทย มีความสามารถ ทางการอานเชิงวิเคราะหหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน และชุดฝกทักษะการอาน เชิงวิเคราะห ภาษาไทย ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.83/81.81 

ซึ่งสูงกวาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่ต้ังไว 

ณัฏฐกาญจน วิชัยดิษฐ (2552) งานวิจัยชื่อ การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห 

ภาษาไทยโดยใชแนวการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค SWIM สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 งานวิจัยน้ี

เนนการจัดการเรียนรูแบบคําถาม 5WIH เพื่อฝกใหนักเรียนคิดแยกแยะอยางมีเหตุผล คิด อยางมีวิจารณญาณ 

มีการไตรตรอง มองการณไกล และรูจักนําความสามารถไปใชในการเผชิญ สถานการณไดอยางเหมาะสม 

โดยผูวิจัยทดลองกับนักเรียนชั้น ป.6 จํานวน 1 หอง นักเรียนมี ทั้งหมด 11 คน ซึ่งผลการวิจัยสรุปวา 

ความสามารถการอานเชิงวิเคราะหหลังเรียนของนักเรียนสูง กวากอนเรียนอยางมีนัยที่สําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

ณัฐพงษ ภูนาเงิน (2553) ศึกษาเร่ืองแผนพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา กระบวนการคิด

วิเคราะหโดยใชเทคนิค 5W 1H เร่ือง การอาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห เร่ือง “การอาน” กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิค 5w 1 H มีประสิทธิภาพเทากับ 84.19 / 84.73 2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เร่ือง การอาน กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย โดยใชเทคนิค 5W LH ของ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่เรียนตาม

แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง “การอาน” กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิค 

5W IH มีการคิดวิเคราะหหลัง เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรียนมีความ

พึงพอใจ ตอการเรียน เร่ือง “การอาน” กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิค 

5W 1H อยูใน ระดับมาก (X = 4.34 , S.D. = 0.16) 

จุฑารัตน พันธุ ( 2556) วิจัยเร่ือง การพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยกระบวนการคิด วิเคราะห 5W 

1H สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง ในรายวิชาโลจิ ผลการวิจัย

พบวา การวิเคราะหแบบประเมินผลงานการคิดวิเคราะห 5W 1H พบวา ผูเรียนสวนใหญมีการพัฒนา 

กระบวนการคิดวิเคราะหที่ดีขึ้น รูหลักการคิดวิเคราะห และสามารถ ปฏิบัติงาน และความถูกตองของงานอยู

ในระดับดี และกลาที่จะคิดอยางเปนระบบอยูในระดับที่ดี สรุปไดวาวิธีการพัฒนาการคิดวิเคราะหโดย 
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กระบวนการคิดวิเคราะห 5W IH เปนทักษะที่ใชไดผลดีในระดับที่นาพอใจ สามารถชวยพัฒนากระบวนการ

คิดวิเคราะหของผูเรียนไดดีขึ้น ตามจุดประสงคที่ กําหนดไวและผูเรียนมีความสนุกสนานที่ไดทํากิจกรรม

รวมกับเพื่อนๆ 

 ควงพร เฟองฟู (2559) ศึกษาวิจัยเร่ืองของการพัฒนาชุดกิจกรรมการอานจับใจความ โดยใชเทคนิค 

5WIH เพื่อสงเสริมการอาน กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความ โดยใชเทคนิค 5W1H โดยมีคะแนนไม

ตํ่ากวารอยละ 80 จํานวน 26คน คิดเปนรอยละ 81.25 2) ชุดกิจกรรมการอานจับใจความ โดยใชเทคนิค SWII 

มีประสิทธิภาพ 84/87.50 ซึ่งเปนไป ตามเกณฑที่กําหนดไว 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการ

อานจับใจความ โดยใชเทคนิค 5W1H โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X=4.34 S.D.=0.58) 1. 

งานวิจัยเร่ือง Effective Practices for Developing Reading Comprehension ของ Nel k, Duke and P. David 

Pearson ป 2012 เปนงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชแบบฝก เพื่อพัฒนาการอานจับใจความโดยให

นักเรียนฝกทําแบบฝกหัดที่เปน passages โดยฝกใหนักเรียน สามารถที่จะสรุปเร่ืองที่อาน โดยใหนักเรียนฝก

ทําแบบฝกหัดเปนประจํา โดยใชเทคนิคการอาน แบบคนหาคําตอบแบบคราวๆ และจับประเด็นสําคัญของ

เร่ืองได การสรางภาพหรือใจความสําคัญ การวิเคราะหไวยากรณ การวิเคราะหโครงสรางประโยค ซึ่ง

ผลการวิจัยพบวา จากการที่ครูผูสอน ไดสอนเทคนิคการอานจับใจความน้ีพบวานักเรียนมีความสามารถที่

พัฒนาเพิ่มขึ้นกวากอนเรียน นักเรียนรูเทคนิคเพื่อใหเขาใจเร่ืองที่อานเพิ่มมากขึ้น 

2. ฮัลเลย และซิลลิเวน ( Hulley, 1998, Abstract) ไดทําการวิจัยการใชชุดการเรียน การสอน บูรณา

การวิทยาศาสตร และสังคมศึกษากับนักเรียนเกรด 5 ในมลรัฐมิสซิสซิปป โรงเรียน หลักสูตรมาตรฐานการ

เรียนวิทยาศาสตรแหงชาติ พบวา บทเรียนจากชุดการเรียนการสอน ชวยสรางความคิดริเร่ิม และสรางสรรค

ใหผูเรียนวางแผนบูรณาการความรูวิทยาศาสตร และ สังคม ศึกษาตามหลักสูตรไดดวยตนเอง 
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยเปน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1/3 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ   สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 20 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1/3  สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ  ปการศึกษา 2562  จํานวน 20 คน  โดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง 

 

เคร่ืองมือในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ  

1. แบบฝกเสริมทักษะการอาน 

2. แบบทดสอบการอานจับใจความ  1  ชุด 

3. แบบบันทึกผลการอานจับใจความ 

 

วิธีการสรางเคร่ืองมือ 

  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีวิธีในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกการอานจับใจความ 

2. กําหนดบทความที่ใชในการอานจับใจความ 

3. นําแบบบันทึกผลการอานจับใจความที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity)  ความถูกตองเหมาะสมทางดานภาษา  จากน้ันนําแบบบันทึกผล

การอานจับใจความไปปรับปรุงหรือแกไขถอยคํา และเรียงลําดับเร่ืองของแบบบันทึกผลการอานจับใจความ

ใหเหมาะสม ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

4. นําแบบบันทึกผลการอานจับใจความที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (try out) กับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 

20 คน 

5. นําผลของการทดสอบมาหาคารอยละ 

6. จัดทําแบบบันทึกผลการอานจับใจความฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุม 

ตัวอยาง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ทําการเก็บรวมรวมขอมูลในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ  ระหวางเรียนโดยจะให   

    นักศึกษากลุมตัวอยางทําแบบทดสอบการอานจับใจความกอนการใชแบบฝกเสริมทักษะ 

    การอาน  

2. ใหนักศึกษาอานแบบฝกเสริมทักษะการอานที่กําหนดให 

3. ใหนักศึกษาฝกอานจับใจความทั้งหมด  3  ชุด แลวบันทึกการอานของนักศึกษา 

4.  ทําแบบทดสอบการอานจับใจความหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน 

 

สถิติที่ใชในการวิจัย / การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลคร้ังน้ีใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติ โดยหาคาสถิติตางๆ ดังน้ี 

  1.คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. คา T-test 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัย

ไดใชแบบบันทึกผลการอานจับใจความภาษาอังกฤษในการรวบรวมขอมูล ซึ่งไดทําการบันทึกผลกลุม

ตัวอยางจํานวน 20 คนและในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณดังน้ี 

   N แทน จํานวนประชากร หรือกลุมตัวอยาง 

  X แทน  คาเฉลี่ย 

  SD แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ด้ังน้ี 

 จํานวนคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความกอนและหลัง

การใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตาราง 1  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน 

คะแนนโดยใชแบบการ

เทียบตัวอักษร 
N 𝐗 SD T-test Sig 

คะแนนกอนใชแบบฝก

เสริมทักษะการอาน 

20 7.50 1.54 9.45* 0.0000 

คะแนนหลังใชแบบแบบ

ฝกเสริมทักษะการอาน 

20 8.95 1.28 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 1  พบวา จากการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานมีคะแนนกอนการใชแบบฝก

เสริมทักษะการอาน มีคาเฉลี่ย 7.50 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.54 (X=7.50, SD = 1.54) และ

คะแนนหลงัการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานมีคาเฉลี่ย 8.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.28 (X= 8.95 

, SD = 1.28) จากการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนกอนใชและหลังใชแบบฝกเสริมทักษะ

การอานมีคา T-test เทากับ 9.45* และคา Sig เทากับ 0.0000 พบวาคะแนนหลังการใชแบบการฝกเสริม

ทักษะการอาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .05  แสดงวา จากการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการ

อานทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น 
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บทที ่5 

สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัย

มีวัตถุประสงคดังน้ีคือ (1 ) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความกอนการใชแบบฝกเสริม

ทักษะการอานกับหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน (2)เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ ความรูและความ

เขาใจเกี่ยวกับการอานจับใจความภาษาอังกฤษ 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1   สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ และกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1/3  สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําปการศึกษา  2562  จํานวน  20  คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกผลการอานจับใจความซึ่งมีเน้ือหาแบง

ออกเปน 2 สวน คือ คะแนนกอนการใชแบบฝกเสริมการอาน และ คะแนนหลังการใชแบบฝกเสริมการอาน  

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบแลวจดบันทึกคะแนนที่ไดเปน

รายบุคคล 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสถิติวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา T-test 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูล จากกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 1.คะแนนการทดสอบการอานจับใจความของกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมการ

อาน 

     1.1 คะแนนการทดสอบกอนการใชแบบฝกเสริมการอานของกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน             

มีจํานวนคนที่มีคะแนนการทดสอบต้ังแต  8  คะแนนขึ้นไป จํานวน  12  คน คิดเปนรอยละ 60  

     1.2 คะแนนการทดสอบหลังการใชแบบฝกเสริมการอานของกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน                

มีจํานวนคนที่มีคะแนนการทดสอบต้ังแต  8   คะแนนขึ้นไป จํานวน  18  คน คิดเปนรอยละ 90 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการใชแบบฝกเสริมการอานกับหลังการใชแบบฝกเสริม

การอานปรากฏวากอนการใชแบบฝกเสริมการอานนักศึกษากลุมตัวอยางเพียง 12 คน ที่มีคะแนนต้ังแต 8 

คะแนนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 60.00 จากจํานวนกลุมตัวอยาง 20 คนที่สุมมาทําการทดสอบ  แตหลังจากที่ใช

แบบฝกเสริมการอาน กลุมตัวอยางที่มีคะแนนต้ังแต 8 คะแนนขึ้นไปไดเพิ่มจํานวนไปถึง 18 คน คิดเปนรอย
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ละ 90.00  จากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 20 คน แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความกาวหนาในการอาน

จับใจความคิดเปนรอยละ 60 แสดงวากลุมตัวอยางสามารถพัฒนาทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษได 

งานวิจัยน้ีสรุปวา   เมื่อกลุมตัวอยางไดเรียนรูการฝกการอานจับใจความ ทําใหกลุมตัวอยางเพิ่ม

ระดับความสามารถในการอานจับใจความภาษาอังกฤษไดดีขึ้น  

 

อภิปรายผล 

         การวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการ

อานสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ผูวิจัยไดใช แบบบันทึกผลการอานเปนตัวทดสอบผล โดยไดทําการทดสอบสองคร้ัง คือ ทดสอบกอนการ

ใชแบบฝกเสริมการอาน และทดสอบหลังการใชแบบฝกเสริมการอาน แลวนําผลของทั้งสองคร้ังมา

เปรียบเทียบกัน โดยใชการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา T-test  ผลปรากฏวาจากการจาก

การสอนโดยใชแบบฝกเสริมการอาน มีคะแนนกอนการใชแบบฝกเสริมการอาน มีคาเฉลี่ย 7.50 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.54 ( X=7.50, SD = 1.54) และคะแนนหลังการใชแบบฝกเสริมการอาน มี

คาเฉลี่ย 8.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.28 (X= 8.95 , SD = 1.28) จากการเปรียบเทียบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยคะแนนกอนใชและหลังใชแบบฝกเสริมการอาน มีคา T-test เทากับ 9.45 และคา Sig เทากับ 

0.0000 พบวาคะแนนหลังการใชแบบฝกเสริมการอาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .05  แสดงวา จาก

การสอนโดยใชแบบฝกเสริมการอาน ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความภาษาอังกฤษที่

สูงขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ในการฝกการอานจับใจความโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน สามารถปรับเปลี่ยนแบบฝก

เสริมการอาน  ทั้ง 3 ชุด ใหเหมาะสมตามระดับการเรียนของนักศึกษาแตละระดับชั้น 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ผูสอนควรนําผลการทําวิจัยเร่ืองการอานจับใจความน้ีไปประยุกตใชในรายวิชาอ่ืนๆเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนของผูสอนใหดียิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

.................................... 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
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      ตารางบันทึกผลการอานของนักเรียน  
 

 

คน

ที่ 

แบบฝก แบบทดสอบ คิดเปนรอยละ ความกาว

หนา  

(รอยละ) 

ชุด1 

(10) 

ชุด2 

(10) 

ชุด3 

(10) 

กอน

(20) 

หลัง

(20) 

กอน หลัง 

1 4 4 3 11 18 55 90 35 

2 4 3 5 10 18 50 90 40 

3 5 4 3 13 16 65 80 15 

4 3 3 3 14 17 70 85 15 

5 3 4 5 13 18 65 90 25 

6 4 3 3 12 17 60 85 25 

7 4 3 3 15 16 75 80 5 

8 3 3 4 14 18 70 90 20 

9 4 4 5 12 18 60 90 30 

10 4 5 5 12 17 60 85 25 

11 4 5 5 11 18 55 90 35 

12 5 4 4 12 18 60 90 30 

13 3 5 4 13 18 65 90 25 

14 4 6 5 14 19 70 95 25 

15 5 4 5 13 16 65 80 15 

16 4 4 4 10 16 50 80 30 

17 3 5 4 10 18 50 90 40 

18 3 5 3 11 18 55 90 35 

19 4 5 3 12 18 60 90 30 

20 4 5 4 12 17 60 85 15 
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บรรณานุกรม 

 

ทักษพร  โพธิ์เหมือน ( 2560 )  การพัฒนาการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 4W1H สงเสริมการอาน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  

 

อริศรา    สเลอาด ( 2553  )  การพัฒนาทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

 

สายสุดา สุขแสง , สุไฮลา สะเตาะ , กมลชนก  เขตตะเคียน และอริสรา  บุญรัตน ( 2560 ) การพัฒนาทักษะ

การการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝน) อําเภอ

หาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
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ผูเขียน 

 

ชื่อ ชื่อสกุล นางสาวรัตนภัคษร  วรภัทรธนวัชร 

วัน เดือน ปเกิด 8  มิถุนายน 2511 

สถานที่เกิด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  จากโรงเรียนดานสําโรง ปการศึกษา 2529 

  สําเร็จปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิต 

  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2532 

   

ตําแหนงหนาที ่

การงานปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย 

   พณิชยการ 
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