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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) สรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 กอนและหลังเรียนท่ีใชชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานกับนักเรียนท่ี
เรียนดวยวิธีปกติ  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดมาโดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive 
Sampling) โดยการจับฉลาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 2 หองเรียน รวม 50 คน ท่ีกําลังศึกษาในภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนนิคมสรางตนเองรัตภูมิ ตําบลทาชะมวง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โดยแบงกลุมตัวอยางคละความสามารถออกเปน 2 กลุม 
ดังน้ี กลุมท่ี 1 กลุมทดลอง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/2 จํานวน 25 คน เรียนโดยใชชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะ
การอาน และกลุมท่ี 2 กลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/1 จํานวน 25 คน เรียนดวยวิธีการปกติ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแกชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานจํานวน 3 ชุดฝก คือ ชุดท่ี 1 อานจับใจความตาม
เน้ือหา ชุดท่ี 2 วิเคราะหสารผานเร่ืองราว ชุดท่ี 3 ประเมินคาเน้ือหาสรางประโยชน และประกอบดวยแผนการ
เรียนรูท่ีสรางขึ้นใชกับชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและแผนการจัดการเรียนรูปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทักษะการอานจํานวน 30 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 0.2-0.8 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2-0.8 และ
คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.92 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย คาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 คาที (T-Test) 
 ผลการวิจัยพบวาการใชชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และมี
ประสิทธิภาพ 86.00/84.67 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ80/80 ท่ีกําหนดไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวย
ชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยชุดฝกเพ่ือ
พัฒนาทักษะการอานสูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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Abstract  
 This research intent aims 1) Create and efficiency of packages to improve reading 
skills. For Prathomsuksa 6 students at 80/80 2) Comparing the reading achievement of students in 
Prathomsuksa 6 students before and after the training to improve reading skills, and 3) Compare 
the  academic achievement skills of students reading at Prathomsuksa 6 students with a packages 
to improve reading skills with students in the normal way. The sample of students used in this 
research. Acquired by means of sample-specific (Purposive Sampling) by drawing lots. Students in 
Prathomsuksa 6 total 2 classrooms, including 50 persons who are studying in semester one 
school year 2558 school Office Area Elementary Songkhla field two separate samples mixed with. 
can into two groups: the first group is a group of students at grade 6/2 study of 25 people with 
training to improve reading skills and a second control group of students at grade 6/1. 25 people 
attended the usual way. The tools used in this research include training to improve reading skills 
of third series is set in the first practice reading comprehension based on content analysis of two 
sets of stories through a series of three asset valuation benefit. And includes lesson plans created 
with training to improve reading skills and normal lesson plans. Achievement Test reading ability 
of 30 items with the difficulty between 0.2-0.8 discrimination from 0.2 to 0.8, and the reliability of 
the test and the analysis was 0.92 percentage average. And the efficiency of 80/80 t (T-Test) 

Our research revealed that use of packages to improve reading skills. For students in 
Phatomsuksa 6 students and the efficiency 86.00 / 84.67, which was higher than our expected 
ratio of  80/80. that the achievement of students with learning training to improve reading skills 
for students grade 6 above. Previous studies with statistically significant level. 01 and 
achievement reading skills of students in grade 6 students with training to improve reading skills 
than students who normally significant way. statistical level. 01  

Keyword: The creating packages, development of reading skill of Prathomsuksa 6 
Students, compare achievement reading skills of students reading at Prathomsuksa 6 students 
with a packages to improve reading skills with students in the normal way . 

 
บทนํา 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET เปนการสอบความรูรวบยอดของนักเรียนท่ี
กําลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยจัดสอบท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก วิชาภาษาไทย วิชา
คณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสุขศึกษาและพละ
ศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซ่ึงในกลุมสาระภาษาไทยน้ันไดยึดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนกรอบในการประเมินคุณภาพผูเรียนในแตละมาตรฐาน (ผลการประเมิน
คุณภาพผูเรียนระดับชาติ (2555 : 95) ซ่ึงจากหลักสูตรขางตนไดกําหนดกรอบใหครูผูสอนจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิด
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาผูเรียนท่ีเนนใหมีความเปนเลิศทางดานทักษะการอาน 
แลวสามารถนําสิ่งท่ีอานหรือสารท่ีไดรับไปผานกระบวนการคิดอยางมีระบบ เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรางขอสรุป
เก่ียวกับสิ่งท่ีอานไดอยางถูกตอง แลวสื่อสารตอใหผูอื่นเขาใจไดดวยการเลาหรือเขียนไดถูกตองตามหลักเกณฑทาง
ภาษา เหมาะสมกับระดับชั้นหรือวัยของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 2) นอกจากน้ีการแสวงหาความรูจาก
ตําราเรียนหนังสือเรียนหรือสื่อตาง ๆ แลว การจัดสภาพแวดลอมรอบตัวยังเปนการชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูท่ีดี และชวยใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหความรูใหม ๆ จากการสังเกต จดจํา สามารถรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกไดอีกดวย 
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 การจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนนิคมสรางตนเองรัตภูมิ  อําเภอ รัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา ซึ่งอยูในกลุมเครือขายทาชะมวงสามัคคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 
2 มีโรงเรียนในเครือขายท้ังหมด 7 โรงเรียน โดยมีการแบงขนาดของกลุมโรงเรียนในเครือขาย ซ่ึงการแบงขนาดของ
โรงเรียนในกลุมเครือขายทาชะมวงสามัคคี ทําใหการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของแต
ละโรงเรียนมีความแตกตาง การจัดการเรียนการสอนของกลุมโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกัน ทําใหผูวิจัยไดทราบวา 
ขนาดของกลุมโรงเรียนแมจะทําใหเห็นถึงความเหลื่อมล้ําของศักยภาพของนักเรียนจริง แตหากผูเรียนไดเรียนรู
ทักษะพ้ืนฐานภาษาไทยอยางเปนระบบโดยมีพ้ืนฐานการอานท่ีดี มีการทําความเขาใจ สามารถวิเคราะหท่ีสิ่งเรียน 
สิ่งท่ีอาน ปรับประเมินประยุกตใช ในสิ่งท่ีไดรับการถายทอดจากครูผูสอน และไดรับการฝกฝนอยางตอเน่ือง ไปสู
การตอบคําถาม ก็จะสามารถทําใหผลการสอบมีคะแนนท่ีดีขึ้น จากความสําคัญของการอาน และการฝกฝนอยาง
ตอเน่ืองน้ี ดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 41) ท่ีกําหนดไววา การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ครูผูสอน
จะตองฝกทักษะตางๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานท่ีดีโดยเฉพาะพ้ืนฐานทักษะการอาน  
 การอานอยางเปนระบบ จะชวยใหการรับสารโดยการคิดไตรตรอง มีการตัดสินใจท่ีถูกตอง ดังคํากลาว
ของ วรรณา  บัวเกิด (2547:219) ซึ่งไดกลาวไววา การอานเพียงเพ่ือความเขาใจยังไมเพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิต 
ผูอานตองใชวิจารณญาณทุกคร้ังท่ีอานเพ่ือการตัดสินใจท่ีถูกตองและรอบคอบ ซึ่งคุณสมบัติของการอานดังกลาวไม
สามารถเกิดขึ้นไดอยางฉับพลันทันทีทันใด    แตจะตองผานการเรียนรูจากผูมีประสบการณ และความชํานาญ 
นอกเหนือจากการเรียนรูแลวยังตอง มีการฝกฝนอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดทักษะท่ีดี โดยเฉพาะผูท่ีอยู
ในวัยศึกษาเลาเรียน เพราะปจจุบันเปนยุคของขาวสาร ซ่ึงขอมูลความรูในทุกดานไดเผยแพรในรูปของหนังสือ และ
สิ่งตีพิมพรูปแบบตางๆ ซึ่งผูอานมากยอมไดรับคุณคาทางปญญา เกิดความรู ความรอบรู ความกาวหนา และทันสมัย
อยูเสมอ การเขาถึงสื่อหรือขอมูลท่ีงายและรวดเร็วน้ีเอง ผูอานจําเปนตองใชปญญา ความรู ทุกคร้ังท่ีอาน เพ่ือการ
ตัดสินใจ วิเคราะหขอมูล หาเหตุผล ขอเท็จจริงเพ่ือความเขาใจท่ีถูกตอง  
 ทักษะการอาน มีการเรียนรูจากการอานพ้ืนฐานไปสูการอานระดับสูงท่ีมีการอานโดยใชการวิเคราะห 
สังเคราะห ประเมินคาสิ่งท่ีอานอยางมีเหตุผล ประเมินสิ่งท่ีอานไปตามความเปนจริง รวมถึงวิเคราะหสิ่งท่ีผูอาน
ตองการสื่อผานตัวหนังสือท่ีอาน เน่ืองจากการสื่อสารท่ีทันสมัย สงผลใหการอานของเด็กไทย ณ ปจจุบัน เกิดการ
เชื่อจากสิ่งท่ิอานทันทีไมสามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาและตอบคําถามจากสิ่งท่ีอานได จึงมีการศึกษาวิจัย
และหาทางแกไข ดวยรูปแบบการเรียนการสอน เทคนิค กระบวนการเรียนรูใหม สอดคลองกับฉวีลักษณ  บุญยะกาญจน 
(2547 : 27) ไดกลาวไววา ทักษะการอานเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการเรียนรู เพราะการเรียนรูวิชาตางๆ ทุกระดับตอง
อาศัยความสามารถในการอานแทบท้ังสิ้น ท้ังน้ีเพ่ือนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตามท่ีตองการ นักเรียนท่ีมีทักษะ
การอานดีก็จะตองมีเคร่ืองมือท่ีดีในการเรียนรูในทางกลับกัน นักเรียนท่ีขาดทักษะการอานจะทําใหการเรียนรูของ
นักเรียนไมไดผลเทาท่ีควร สงผลใหนักเรียนดังกลาวเกิดความเบ่ือหนาย วิตกกังวล และทอถอยไมอยากเรียน ดังน้ัน 
สภาพการเรียนการสอนจึงควรมีกิจกรรมท่ีกระตุนใหผูเรียนมีกระบวนการคิด เนนใหผูเรียนกับผูสอน ไดมีสวน
รวมกันมากขึ้น 
 การจัดการเรียนรูน้ันตองยึดหลักวา นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดไม
เทากัน ครูผูสอนตองประยุกตการเรียนรู และควรมีนวัตกรรมมาใชประกอบการจัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได ซ่ึงชุดฝก ถือวาเปนนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีความสมบูรณืในตัวเอง สามารถนํามาใช
ประกอบในการจัดการเรียนรูไดดี มีความเปนระบบ สมบูรณในตัวเอง ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูท่ีประยุกต
จากทฤษฏีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัยและความรูของผูเรียนในระดับชั้นน้ัน ๆ โดยมี
ลักษณะโดดเดนแปลกใหม เปนการเฉพาะของแตละชุดฝก ซึ่งชุดฝกมีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ 
ถือวา เปนนวัตกรรมท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลายและเปนสื่อท่ีดีมีความเหมาะสมชวยเราความสนใจ รวมท้ัง
ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถของแตละคน ทําให
ผูเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรูไมเบ่ือหนายในการเรียน มีสวนรวมในการเรียน และสรางความมั่นใจใหแกครู 
เพราะชุดฝกมีการจัดระบบการใชสื่อ การผลิตสื่อและกิจกรรมการเรียนรูรวมท้ังมีขอแนะนํา การใชสําหรับครู ทําให
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ครูมีความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงกอใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอยางแทจริง ซึ่งชุดฝกท่ี
ไมมีการประยุกตทฤษฎี เทคนิค หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู และไมมีลักษณะโดดเดน แปลกใหมเปนการเฉพาะ
น้ัน ไมถือวาเปนนวัตกรรมทางการศึกษา จะเปนเพียงเอกสารประกอบการสอนธรรมท่ัวไปเทาน้ัน ซ่ึงก็ยังไมสามารถ
จะแกปญหาผูเรียนเทาท่ีควรเชนกัน สอดคลองกับ กุศยา  แสงเดช (2545 : 6) ไดกลาววา ชุดฝกทีดี่ควรตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนแตละคน มีความแตกตางในหลาย  ๆ ดาน เชน ความตองการ ความสนใจ 
ความพรอม ระดับสติปญญา และประสบการณ เปนตน ฉะน้ัน การทําแบบฝกหรือชุดฝกแตละเร่ืองควรจัดทําใหมาก
พอและมีทุกระดับตั้งแตงาย ปานกลาง จนถึงระดับคอนขางยาก เพ่ือวานักเรียนเกง ปานกลาง และออน จะไดเลือก
ทําไดตามความสามารถ ท้ังน้ีเพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดประสบความสําเร็จในการทําแบบฝก 
 ทักษะการอานและ กระบวนการเรียนรู ท่ีไดศึกษาทําใหผูวิจัยทําการศึกษาการสรางนวัตกรรมท่ีสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการอานและคิดอยางเปนระบบเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนา
จะตองเกิดควบคูกับการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ เพราะฉะน้ัน การทํากิจกรรมท่ีหลากหลายผานขั้นตอนและวิธีการท่ี
ถูกตองก็จะทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพไดอยางมากขึ้น การฝกฝนอยางสม่ําเสมอเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญและ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและแกไขไดอยางคงทน เด็กสามารถวิเคราะหงานท่ีหลากหลาย  เรียนรูท่ีจะแกไข และ
ปรับปรุงทุกคร้ังท่ีมีการจัดทํากิจกรรม จากการตอบคําถาม จากการคิดวิเคราะห สิ่งท่ีอานประเมินคาและนําไปปรับ
ใชไดอยางถูกตอง จากเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การอานเปนทักษะท่ีสําคัญท่ีควรฝกฝนใหแกผูเรียนตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหผูเรียนสามารถรับรู เขาใจ วิเคราะหสื่อตาง ๆ รอบตัว ไดอยางถูกตอง 
ผูวิจัยเล็งเห็นวาควรไดรับการพัฒนาทักษะการอานจับใจความ วิเคราะหความและประเมินคาขอความโดยใชชุดฝก
เพ่ือพัฒนาทักษะการอานไปตามระดับความยากงายของการอาน และเขาใจสิ่งท่ีอาน ไปจนถึงสามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางถูกตอง  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การสรางชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในคร้ังน้ี ผูวิจัยได
กําหนดวัตถุประสงค ดังน้ี 
 1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 6 ตามเกณฑ 80/80 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการอานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอน
เรียนและหลังเรียนโดยใชชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน 
 3.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวย
ชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน กับนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีปกติ 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 
ตอนท่ี 1 แนวคิดดานทักษะการอาน 
 การอานมีความหมายหลายอยาง ขึ้นอยูกับผูสนใจและผูท่ีเก่ียวของวาจะใหความหมายอยางไร ซึ่งถา
พิจารณาการอานในลักษณะของกระบวนการแลวก็ใหจํากัดความไดวา เปนลําดับขั้นท่ีเก่ียวของกับการทําความ
เขาใจของคํา กลุมคํา ประโยค ขอความ และเร่ืองราวของสารท่ีผูอานสามารถบอกความหมายได แตถาพิจารณาการ
อานในลักษณะของกระบวนการท่ีซับซอนแลวก็ไดมีผูเชี่ยวชาญและนักการศึกษาดานการอานไดใหความหมายของ
การอานไวอยางหลากหลาย ดังน้ี 

 ฐะปะนีย  นาครทรรพ และคณะ (2546 : 55) ใหความหมายวา การอาน หมายถึง การแปลความหมาย
ของตัวอักษรท่ีอานออกมาเปนความรูความคิด และเกิดความเขาใจเร่ืองราวท่ีอานตรงกับเร่ืองราวท่ีผูเขียนเขียน 
ผูอานสามารถนําความรู ความคิด หรือสาระจากเร่ืองราวท่ีอานไปใชใหเกิดประโยชนไดการใหคําจํากัดความของการ
อานขึ้นอยูกับพ้ืนฐานความรูของผูใหคําจํากัดความนักการศึกษาจะพิจารณาความหมายของการอานในดานการเรียน
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การสอนของครู สวนนักจิตวิทยาจะพิจารณาเก่ียวกับความพรอม การรับรูความตองการและความสนใจของนักเรียน 
และนักภาษาศาสตรจะพิจารณาความหมายของการอานเกี่ยวกับตัวอักษร คํา ประโยค และขอความ ดวยเหตุนี้ครู
ภาษาไทยจึงควรพิจารณาความหมายของ “การอาน” หลายดาน เพ่ือประโยชนของการจัดกิจกรรมการสอนให
เหมาะสมกับนักเรียนตอไป (สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย. 2542 : 3) นอกจากน้ี จิราภรณ  บุญณรงค (2554 : 22) ยัง
กลาววา การอานมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาหาความรู หาขอเท็จจริง ศึกษาคนควาในเร่ืองราวตางๆ โดยละเอียด หรือ
โดยยอ ใหเกิดความรูความเขาใจในเร่ืองราวท่ีอาน เพ่ือความบันเทิง ความเพลิดเพลิน ซ่ึงเปนการคลายเครียด ชวย
พัฒนาความรูสึก และพัฒนาอารมณ ตลอดจนอานเพ่ือปรับปรุงบุคลิกภาพท่ีสามารถชวยใหผูอานเขาสูวงสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพและสนทนาไดอยางราบร่ืน  
 สรุปไดวา ทักษะการอาน คือ/ การรับรูความหมายจากถอยคําท่ีตีพิมพอยูในสื่อสิ่งพิมพหรือหนังสือท่ี
อานแลวเกิดการรับรูวาผูเขียนคิดอะไรและพูดอะไรผานกระบวนการแปลความหมายของขอความหรือสัญลักษณ 
โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิม เพ่ือจับใจความ  แปลความ ตีความและขยายความ จากสิ่งท่ีอานมาเปน
ความเขาใจของตนเอง ซึ่งการอานของแตละคนจะสนองความตองการของแตละคน โดยกําหนดจุดประสงคของการ
อาน เพ่ือตอบสนองความตองการโดยเฉพาะของแตละบุคคล  การอานมีจุดมุงหมายเพ่ือรับการถายทอด ความคิด 
เจตนา หรือการทําความเขาใจในสิ่งท่ีผูเขียนตองการจะสื่อ ขอควรคํานึงสําหรับผูท่ีกําลังอยูในวัยเรียน คือ ควรใช
วิจารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ีอาน  แยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และสามารถประเมินคาสิ่งท่ีอานโดยนําคุณคาท่ี
ไดจากการอานไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 

ตอนท่ี 2 แนวคิด ทฤษฏีเทคนิคและกิจกรรมการสอนทักษะการอาน 

 ทักษะการอานเปนทักษะท่ีสําคัญท่ีตองใชความสามารถและสติปญญาในการไตรตรอง พิจารณา จากสิ่งท่ี
อาน วิเคราะห สังเคราะหดวยความเปนเหตุเปนผลอยางรอบคอบ เพ่ือจับใจความสิ่งท่ีผูเขียนตองการจะสื่อเปนองค
ความรู เพ่ือประเมินคาสิ่งท่ีอาน และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการสอนอานมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตอง
คํานึงทฤษฎีการเรียนรูท่ีเปนแนวทางในการอาน ในการทําวิจัยเร่ืองการสรางชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  คร้ังน้ี ผูวิจัยไดสรางนวัตกรรมการสอนโดยการศึกษาและปรับใชแนวคิดทฤษฎี 
รวมถึงเทคนิคและกิจกรรมการสอนทักษะการอาน ดังน้ี 
  1) ทฤษฏีกฏการเรียนรูของธอรนไดค(Thorndike)  โดยการเปดโอกาสใหผูเรียนไดลองผิดลองถูก ชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในวิธีการแกปญหา จดจําการเรียนรูไดดี  และเกิดความภาคภูมิใจในการทําสิ่งตางๆดวย
ตนเองกับสิ่งเราท่ีวางเง่ือนไขอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน ก็สามารถชวยใหเกิดการเรียนรูไดโดยสามารถแยกความ
แตกตางและเลือกตอบสนองเฉพาะสิ่งเราท่ีวางเง่ือนไขเทานั้นได และในการจัดกิจกรรมการเรียนควรมีความตอเน่ือง
และมีลักษณะคลายคลึงกันสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงายขึ้น เพราะมีการถายโยงประสบการณเดิมกับ
ประสบการณใหม  
 2) ทฤษฏีของบลูม (Bloom) โดยการพัฒนาการอานท้ัง 6 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 รู-จํา โดยการตั้งคําถามจาก
เร่ืองท่ีอาน บอกสถานท่ีและเหตุการณตาง ๆ ขั้นท่ี 2 เขาใจ สามารถเลาเร่ืองยอจาการอานได ขั้นท่ี 3 นําไปใช เปน
ขั้นท่ีสามารถนําแนวคิด ขอคิด ตลอดจนประโยคในเร่ืองไปใชประโยชนในการเรียนวิชาตางๆได ขั้นท่ี 4 วิเคราะห 
สามารถวิเคราะหองคประกอบยอย เชน นิสัย การประพฤติ คุณลักษณะท่ีผูเขียนไมไดอธิบาย ท่ีมีความหมายเปนนัย 
ขั้นท่ี 5 สังเคราะห เปนขั้นท่ีสามารถคิด แนวคิดของเร่ืองท่ีอานคลายกันและตางกัน ไปเปรียบเทียบกับสุภาษิตและ
คําพังเพยได ขั้นท่ี 6 ประเมินคา สามารถแยกเหตุและผล ความจริงกับขอคิดเห็น การคาดคะเนเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
รวมท้ังประโยชนท่ีไดจากเร่ืองท่ีอาน สามารถกระทําไดดวยการใชคําถามเพ่ือใหนักเรียนคนหาคําตอบ เปนแนวทาง
ในการจัดระดับการคิดทางการอานจับใจความ วิเคราะหความไปสูการประเมินคาขอความตอไป 

 3) เทคนิคและกิจกรรมการสอนท่ีนํามาใชไดแก การอานโดยฝกแกปญหา การตั้งถามหรือตั้งปญหา การ
สรุปความรูโดยใชแผนผังความคิด ท่ีมีกิจกรรมท่ีเนนการตอบสนอง  ความสามารถ  สติปญญา ความถนัดและความ
สนใจของผูเรียน  ซ่ึงเปนความแตกตางระหวางบุคคล การนําจิตวิทยาการเรียนรูแบบสิ่งเราและการตอบสนองมาใช
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เพ่ือใหผูเรียนรูผลการกระทําของตนเองและใหการเสริมแรงเพ่ือใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนไดดีย่ิงขึ้น
และควรไดคํานึงถึง  การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนฝกใหรูบทบาทของตนเอง  ฝกใหคิด  กลาแสดงออก  ซ่ึงเปน
การพัฒนาดานอารมณ  สังคมและสติปญญาของผูเรียนและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  
 
ตอนท่ี 3 แนวคิดเกี่ยวกับชุดฝก 

 ชุดฝกมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป เชน ชุดฝก แบบฝก แบบฝกทักษะ เปนตน แตเปาหมายของการ
จัดทําก็เปนไปในทางเดียวกันเพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย จากการศึกษาคนควาไดมี
ผูใหความหมายของชุดฝก ไวดังน้ี 
 ถวัลย  มาศจรัส, สมปอง  แวนไธสง และบังอร  สงวนหมู  (2550 : 18) ไดใหความหมายของชุดฝกไววา 
ชุดฝกเปนกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีความหลากหลายและ
ปริมาณเพียงพอท่ีสามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู สามารถนําผูเรียนสูการ
สรุปความคิดรวบยอดและหลักการสําคัญของสาระการเรียนรู รวมท้ังทําใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจใน
บทเรียนดวยตนเองได 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 641) ไดใหความหมายของชุดฝกไววา ชุดฝกหมายถึง แบบฝกหัดหรือชุดการ
สอนท่ีเปนแบบฝกทีใชเปนตัวอยาง ปญหาหรือคําสั่งท่ีตั้งขึ้นใหนักเรียนฝกตอบ 

 สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2544 : 2) ไดใหความหมายของชุดฝกไววา ชุดฝก แบบฝกหรือแบบฝกหัด คือ
สื่อการเรียนการสอนชนิดหน่ึง ท่ีใชฝกทักษะใหกับผูเรียน หลังจากเรียนจบเน้ือหาในชวงหนึ่ง ๆ เพ่ือฝกฝนใหเกิด
ความรูความเขาใจ รวมท้ังเกิดความชํานาญในเร่ืองน้ัน ๆ อยางกวางขวางมากขึ้น 

  จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา ชุดฝก หมายถึง สื่อการเรียนประเภทหน่ึงท่ีสรางขึ้นเพ่ือให
ผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียน จากการฝกปฏิบัติ การทํากิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพ่ือเสริมสรางทักษะ
กระบวนการคิด และกระบวนการเรียนรูจนสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองและแมนยํา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

การสรางชุดฝกเพื่อพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ตอนท่ี 1 
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
การสรางชุดฝกและการ
พัฒนาทักษะการอาน 

1.แนวคิดดานทักษะการอาน 

2. แนวคิด ทฤษฏ ีและเทคนิคการสอนทักษะการอาน 

3. แนวคิดเก่ียวกับชุดฝก 

ตอนท่ี 2 
- การสรางชุดฝกเพ่ือพัฒนา

ทักษะการอานสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ท่ี6 
-แผนการจัดการการเรียนรู ชุดท่ี 3 ประเมินคาขอความตามเน้ือหา 

ชุดท่ี 2 วิเคราะหสารผานเร่ืองราว 

ชุดท่ี 1 จับใจความตามเน้ือหา ผานการ
ประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญ 3 

ทาน ตาม
เกณฑ 

ประสิทธิภาพ 

ตอนท่ี 3 
- การนําชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานไปทดลองใชกับกลุมทดลองชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/2 
- นําแผนการสอนปกติไปใชกับกลุมควบคุมชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/1 
- นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอานไปทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนกับท้ัง 2 กลุม 
 

ตวัแปรตน 
- ชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
- วิธีการสอนแบบปกต ิ

ตวัแปรตาม 
-ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอานของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปท่ี 6 
- ประสิทธิภาพของชดุฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน 

แผนการสอนปกติ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนทักษะการอาน กอนเรียน -หลังเรียน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เครือขายทาชะมวงสามัคคี ซึ่ง
ประกอบดวยโรงเรียนท้ังหมด 7 โรงเรียน ดังน้ี โรงเรียนบานกําแพงเพชร  จํานวน 90 คน โรงเรียนวัดรัตนวราราม 
จํานวน 8 คน โรงเรียนบานควนสะตอ จํานวน17 คน โรงเรียนบานลานควาย จํานวน 42 คน  โรงเรียนบานเนินนิมิต 
จํานวน 23 คน โรงเรียนนิคมสรางตนเองรัตภูมิ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  จํานวน 50 คน และโรงเรียนบานทา
มะปราง จํานวน 40 คน ประจําปการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ซ่ึงมี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในเครือขายทาชะมวงสามัคคี รวมท้ังสิ้น 270 คน 
 2. กลุมตัวอยาง 
 ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดมาโดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีกําลังศึกษาในปการศึกษา 2558 โรงเรียนนิคมสรางตนเองรัตภูมิ ตําบลทา
ชะมวง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เน่ืองจาก
โรงเรียนนิคมสรางตนเองรัตภูมิมี นักเรียน 2หองเรียนแบบคละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน และมีจํานวน
นักเรียนเทากัน จึงเหมาะกับการทดลองโดยการเปรียบเทียบกลุมการสอนโดยใชชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน 
และการสอนแบบปกติ โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมอยางงาย โดยการ
จับฉลาก ไดผลดังน้ี 
 กลุมท่ี 1 กลุมทดลอง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/2 จํานวน 25 คน ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2558 โรงเรียนนิคมสรางตนเองรัตภูมิ ตําบลทาชะมวง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ท่ีเรียนโดยใชชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน  
 กลุมท่ี 2 กลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/1 จํานวน 25 คน ท่ีกําลังศึกษาในปการศึกษา 
2558 โรงเรียนนิคมสรางตนเองรัตภูมิ ตําบลทาชะมวง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ท่ีเรียนดวยวิธีการปกติ 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. ชุดฝก เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 3 ชุดฝก ดังน้ี 
  1.1 ชุดท่ี 1 อานจับใจความตามเน้ือหา 
  1.2 ชุดท่ี 2 วิเคราะหสารผานเร่ืองราว 
  1.3 ชุดท่ี 3 ประเมินคาขอความตามเน้ือหา 
 2. แผนการจัดการเรียนรู 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางขึ้นเพ่ือใชกับชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน 
  2.2 แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการพัฒนาทักษะการอาน จํานวน 30 ขอ 
 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. หาคุณภาพเคร่ืองมือ และประสิทธิภาพของนวัตกรรม ดังน้ี 
  1.1 สรางแบบทดสอบจํานวน 90 ขอ นําไปใชผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
ดานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา พิจารณาความสอดคลองกับจุดประสงคกับขอสอบแตละขอเพ่ือประเมินคุณภาพ ไป
ทดลองใชกับกลุมพัฒนาเคร่ืองมือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกําแพงเพฃร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
จํานวน 30คนซ่ึงคละความสามารถ นําผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก โดย
คัดเลือกขอสอบท่ีมีความยากงาย ระหวาง0.20-0.80และอํานาจจําแนก ตั้งแต0.20-0.80 จํานวน 30 ขอ นํา
แบบทดสอบท่ีคัดเลือกแลวจํานวน 30ขอมาหาคาความเชื่อมั่น (KR-20) โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทักษะการอาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 ซี่งเปนคาท่ีเชื่อถือได สามารถนําไปใชได 
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  1.2 สรางชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีใชในการสอนรวมกับชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานโดยเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือขอ
คําแนะนําและตรวจสอบความถูกตองของลําดับการทําชุดฝก รวมถึงภาษาท่ีใชในการจัดทําชุดฝกท้ัง 3 ชุดฝก นํามา
ปรับปรุงแกไขนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตองและคุณภาพของชุดฝก โดยมีผูเชี่ยวชาญ
ดานการสอนภาษาไทย จํานวน 1 ทานและผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 2 ทาน โดยมีคาเฉลี่ย
ความเหมาะสมท่ีผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทานประเมินไดคาความสอดคลอง (IOC) เทากับ 4.74 มีคุณภาพอยูในระดับดี
มาก  
  1.3 นําไปชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอาน
แบบปรนัย จํานวน 30 ขอ ไปทดลองกับกลุมพัฒนาเคร่ืองมือดังน้ี 
   1.2.1 ทดลองแบบเดี่ยว (1:1) กับนักเรียนโรงเรียนบานลานควาย อ. รัตภูมิ จ. สงขลา จํานวน 
3 คนโดยการคัดเลือกนักเรียนแบบเจาะจงจากผลสัมฤทธิ์ โดยคัดนักเรียนเกง ปานกลาง และออน อยางละ 1คน ซึ่ง
ผูวิจัยนําผลท่ีไดมาหาประสิทธิภาพ พบวาชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มี
ประสิทธิภาพ 60/60 โดยมีคาประสิทธิภาพเฉลี่ยเทากับ 73.90/71.10 
   1.2.2 ทดลองแบบยอย(1:10) กับนักเรียนโรงเรียนบานลานควาย อ. รัตภูมิ จ. สงขลา จํานวน 
10คนโดยการคัดเลือกนักเรียนแบบเจาะจงจากผลสัมฤทธิ์ โดยคัดนักเรียนเกง 3 คน ปานกลาง 4 คน และออน อยา
3 คน ซ่ึงผูวิจัยนําผลท่ีไดมาหาประสิทธิภาพ พบวาชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 70/70 โดยมีคาประสิทธิภาพเฉลี่ยเทากับ 72.83/72.33 
   1.2.3 ทดลองภาคสนาม (1:1) กับนักเรียนโรงเรียนบานกําแพงเพชร อ. รัตภูมิ จ. สงขลา 
จํานวน 1หองเรียน โดยเปนหองนักเรียนคละความสามารถ จํานวน 30 คนโดยการคัดเลือกนักเรียนแบบเจาะจงจาก
ผลสัมฤทธ์ิ โดยคัดนักเรียนเกง ปานกลาง และออน อยางละ 1คน ซึ่งผูวิจัยนําผลท่ีไดมาหาประสิทธิภาพ พบวา
ชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 80/80 โดยมีคาประสิทธิภาพ
เฉลี่ยเทากับ 82.17/81.89 
 2. ผูวิจัยใชระยะเวลาในการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 โดยสอนรวมกับใชชุดฝกเพ่ือ
พัฒนาทักษะการอาน กับนักเรียนกลุมทดลองชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/2จํานวน 3 ชุดฝก ชุดละ 4 ชั่วโมง โดยสอน
ตั้งแตวันที 27 กันยายน 2558-4 ตุลาคม 2558 ในชั่วโมงซอมเสริมของทุกวันตั้งแตเวลา 14.30น.-15.30 นและใน
วันเสาร-อาทิตย ตั้งแตเวลา08.30 น.-11.30 น. วันละ 3 ชั่วโมง รวมใชเวลาสอนท้ังสิ้น 12 ชั่วโมง  และสอนดวยวิธี
ปกติกับนักเรียนกลุมควบคุมชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/1 โดยสอนตั้งแตวันที 27 กันยายน 2558 - 4 ตุลาคม 2558 
หลังเลิกเรียนของวันจันทร- ศุกรตั้งแตเวลา 15.30 น.-16.30 น. และในวันเสาร-อาทิตย ตั้งแตเวลา12.30 น.-15.30 น. วันละ 
3 ชั่วโมง รวมใชเวลาสอนท้ังสิ้น 12 ชั่วโมง  
 3. ทําการทดสอบนักเรียนกอนเรียน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการอานจํานวน 30 ขอ 
กับนักเรียนท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุมเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอานโดยการใชการ
ทดสอบที (t-test independent)  
 3. ดําเนินการสอนกับกลุมทดลอง โดยใชชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 12 ชั่วโมง 
 4. ดําเนินการสอนกับกลุมควบคุม โดยใชการจัดการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 12 ชั่วโมง 
 5. หลังจากเสร็จสิ้นการสอนแลวทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการอานหลังเรียนท้ังกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
 6. ตรวจผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการอานของกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยนําคะแนน
ท่ีไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 1. วิเคราะหสถิติพ้ืนฐาน คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2.  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ตามเกณฑ 80/80 ปรากฏดังตารางท่ี 1 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยการหาประสิทธิภาพของชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

ของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีศึกษา (นักเรียนจํานวน 25 คน) ชุดฝกท่ี 1-3 
 

ชือ่ชดุฝก ชุดฝกท่ี 1 จับ
ใจความตาม

เน้ือหา 

ชุดฝกท่ี 2 
วิเคราะหสาร
ผานเร่ืองราว 

ชุดฝกท่ี 3 
ประเมินคา

ขอความตาม
เน้ือหา 

คาเฉลี่ยคิด
เปน 

แบบฝกหัดประจําชุดฝก :E1 86.80 83.60 87.60 86.00 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
พัฒนาทักษะการอาน : E2 

84.67 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวาชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ดังน้ี ชุดฝกท่ี1 จับใจความตามเน้ือหา เทากับ 86.80/84.67ชุดท่ี 2 วิเคราะหสาร
ผานเร่ืองราว เทากับ 83.60/84.67ชุดฝกท่ี 3 ประเมินคาขอความตามเน้ือหาเทากับ 87.60/84.67 และชุดฝกเพ่ือ
พัฒนาทักษะการอานทุกชุดมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 86.00/84.67 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียน
และหลังเรียนโดยใชชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน โดยการใชการทดสอบที (t-test  dependent) แบบไมอิสระ 
ปรากฏดังตารางท่ี 2 ดังน่ี 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียนและ 
 หลังเรียนโดยใชชดุฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n 
 

S.D t 
กอนเรียนดวยชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน 25 22.28 1.720 

t = 6.311** 
หลังเรียนโดยใชชดุฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน 25 25.40 1.607 

 **  t  ตาราง  (df = 24) =2.797 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉลี่ย ( ) หลัง
เรียนโดยใชชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สูงกวากอนเรียน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) กอนเรียนนอยกวาหลัง
เรียน และผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยการ
เรียนรูผานชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีตั้งไว 
 4. วิเคราะหเปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 6 ท่ีเรียนดวยชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน กับการเรียนแบบปกติ โดยการใชการทดสอบที (t-test 
independent) แบบอิสระ 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6กอนเรียนดวย 
 ชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน กับนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีปกติ 
 

กลุมนักเรียนท่ีเรียนดวย n 
 

S.D ผลตางของคาเฉลี่ย t 
ชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน 25 22.28 1.72 

0.36 0.489** 
วิธีปกติ 25 21.92 3.25 
 ** t ตาราง df 48 ไดคา t =0.627 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการอานกอนเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 คะแนนเต็ม 30 คะแนน คาเฉลี่ยของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน เทากับ 
22.28 และคาเฉลี่ยของนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีปกติ เทากับ 21.92 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนทักษะการอาน มีคะแนนผลตางของคาเฉลี่ย เทากับ 0.36 คะแนน ดังน้ัน จากการทดสอบที (t-test  
independent) พบวาคาเฉลี่ยกอนเรียนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการอานกอนเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานกับนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีปกติ ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียนดวย 
 ชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน กับนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีปกติ 
 

กลุมนักเรียนท่ีเรียนดวย n 
 

S.D ผลตางของคาเฉลี่ย t 
ชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน 25 25.40 1.61 

1.76 2.935** 
วิธีปกติ 25 23.64 2.53 
 ** t ตาราง df 48 ไดคา t =0.005 
 
 จากตารางท่ี 4  พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอานหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 คะแนนเต็ม 30 คะแนน คาเฉลี่ยของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน เทากับ 
25.40 และคาเฉลี่ยของนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีปกติ เทากับ 23.64 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนทักษะการอาน มีคะแนนผลตางของคาเฉลี่ย เทากับ 1.76 คะแนน ดังน้ัน จากการทดสอบที (t-test  
independent) พบวาคาเฉลี่ยหลังเรียนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
6 ท่ีเรียนดวยชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสูงกวา นักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 ท่ีตั้งไว 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการสรางชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคุณภาพ
เหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.74 และมีประสิทธิภาพเทากับ86.00 /84.67 (E1//E2) ซ่ึงเปนไป
ตามเกณฑ (80/80) 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการอานของนักเรียนกลุมทดลองหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ดวยชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 
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 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวย
ชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามเกณฑ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการอานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดฝกการอานและเพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยชุดฝกพัฒนาการอาน กับ
นักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีปกติ ซ่ึงผูวิจัยไดนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 ตามเกณฑ (80/80) 
 ผลการวิจัยการสรางชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มี
ประสิทธิภาพเทากับ 86.00/84.67 สูงกวาเกณฑ 80/80 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 ท้ังน้ีท้ังน้ีเน่ืองมาจากชุดฝก
ทักษะการอานท้ัง 3 ชุดไดผานขัน้ตอนการสรางอยางมีระบบ โดยมีการศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ศึกษาวิธีการสรางชุดฝก การใชภาษา เลือกเน้ือหาท่ีจะนํามาใช รวมถึงสาระความรูตางๆ 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองและเปนระบบ ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจแมจะเรียนรูดวยตนเองเพราะ
เน้ือหามีความความชัดเจนในการอธิบาย และเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน ดังท่ี นันทกานต  พิทยากรศิลป (2555 : 
135) ไดกลาววา การสรางชุดฝกตองคํานึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนสื่อตาง ๆ ให
เหมาะสมกับระดับนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับชุลีพร  แจมถนอม (2542 : 32) ไดกลาววาการสรางแบบฝกควรคํานึง
ตัวนักเรียนเปนหลัก โดยมีจุดมุงหมายท่ีแนนอนวาฝกเร่ืองอะไร ดานใด จัดเน้ือหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
เน้ือหาไมยากเกินไปและมีรูปแบบท่ีนาสนใจ  
 นอกจากน้ีการสรางชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
โดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง มีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามคําแนะนําและขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือใหไดชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี  6 ท่ีมีความสมบูรณ สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ ชุดฝกท่ีสรางขึ้นกอนท่ี
จะนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจริงไดผานการทดลองเคร่ืองมือตามขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของชุดฝก มีการ
ปรับปรุงแกไขจนไดชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว  

 2. ทักษะการอานหลังการใชชุดฝกการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 
 ความสามารถในการพัฒนาทักษะการอานในดานการอานจับใจความ วิเคราะหความ และประเมินคา
ขอความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนนิคมสรางตนเองรัตภูมิ หลังการใชชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการ
อาน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  แสดงวาชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  ซ่ึงการนําเทคนิคและกิจกรรมมาใชในชุดฝกการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอาน มีความสําคัญ เปนวิธีการท่ีจะทําใหการพัฒนาการอานประสมความสําเร็จไดโดยงาย เทคนิคตางๆ 
จะชวยกระตุนความคิด ความเขาใจ สรางความกระตือรือรนและความนาสนใจในการฝกฝนใหกับผูเรียนไดเปนอยาง
ดี ท้ังน้ีเทคนิคและกิจกรรมท่ีใชในการกระตุนพัฒนาการใหเกิดความเขาใจมีหลากหลายท่ีสําคัญ ไดแก การอาน การ
ฝกแกปญหา การลงมือทํา การตั้งคําถามหรือตั้งปญหา เปนตน สงผลใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดจากการ
อานสูงขึ้น สอดคลองกับมัณฑนา  พันประสิทธิ์ (2543 : 65-67) ไดศึกษาการพัฒนาชุดฝกทักษะการอานภาษาไทย
เพ่ือจับใจความ โดยมีการสรางชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานเพ่ือจับใจความใหครอบคลุมความเขาใจท้ัง 4 ดาน 
คือ การอานขั้นพ้ืนฐาน การอานแปลความหมาย การอานขั้นวิเคราะห การอานขั้นสรางสรรค และมีแบบทดสอบวัด
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ทักษะการอานภาษาไทยเพ่ือจับใจความ จํานวน 30 ขอ โดยมีการสรางชุดฝกจํานวน 6 ชุดในการสรางทักษะการ
อานจับใจความ ทําใหผูเรียนสามารถอานจับใจความไดสูงขึ้น นอกจากน้ียังมี นันทกานต  พิทยากรศิลป (2555 : 
138-139) ไดศึกษาการสรางชุดฝกกระบวนการคิดโดยใชผังกราฟกรวมกับเทคนิคการตั้งคําถามสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก ท้ังน้ีเนื่องจากเทคนิคกราฟกและเทคนิคการตั้ง
คําถามเปนเทคนิคท่ีนักเรียนสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไดอยางเปนระบบและมี
ทิศทาง สามารถถายทอดความคิดท่ีเปนนามธรรมใหออกมาเปนรูปธรรมและสามารถประเมินความสามารถทางการ
คิดไดอยางชัดเจน เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา นักเรียนมีความเห็นในระดับเห็นดวยมากในดานประโยชนท่ีไดรับ
เปนลําดับแรก โดยนักเรียนมีความเห็นวา การใชชุดฝกกระบวนการคิดน้ีทําใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผลมากขึ้น ซึ่ง
เทคนิคดังกลาวสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดอยางไตรตรอง รอบคอบ ใชเหตุผลพิจารณาตัดสินขอมูลท่ีไดรับโดยไม
ปลอยใหอารมณและความรูสึกอยูเหนือเหตุผล ท้ังน้ีเปนผลเน่ืองมาจากชุดฝกกระบวนการคิดท่ีผูวิจัยสรางขึ้นได
นําเอาสื่อตางๆหลากหลาย นาสนใจและมีประโยชนตอการคิดของนักเรียน เชน ขาว บทความ คําประพันธ บทเพลง 
ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดการคิดในลักษณะตางๆอยางหลากหลาย และสงผลใหนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดสูงขึ้น 
 จากเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความสามารถดานทักษะการอานดานการอานจับใจความ วิเคราะห
ความ และประเมินคาขอความ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการเรียนรูจากชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะ
การอานสูงกวากอนเรียน 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยชุดฝกการอานท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีพัฒนาการทางทักษะการ
อานสูงกวานักเรียนกลุมท่ีเรียนดวยวิธีปกติ 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวย
ชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงทักษะการอานเปนสิ่งสําคัญย่ิงในการเรียนรู สอดคลองกับ ฉวีลักษณ  บุญยะ
กาญจน (2547 : 27) ทักษะการอานเปนสิ่งสําคัญเพราะการเรียนรูวิชาตาง ๆ ทุกระดับตองอาศัยความสามารถใน
การอานแทบท้ังสิ้น ท้ังน้ีเพ่ือนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตามท่ีตองการ นักเรียนท่ีมีทักษะการอานดีก็จะตองมี
เคร่ืองมือท่ีดีในการเรียนรูในทางกลับกันนักเรียนท่ีขาดทักษะการอานจะทําใหการเรียนรูของนักเรียนไมไดผล
เทาท่ีควร สงผลใหนักเรียนดังกลาวเกิดความเบ่ือหนาย วิตกกังวล และทอถอยไมอยากเรียน ดังน้ันสภาพการเรียน
การสอนจึงควรมีกิจกรรมท่ีกระตุนใหผูเรียนมีกระบวนการคิดเนนใหผูเรียนกับผูสอนไดรวมกันมากขึ้น ดังท่ีสุคนธ
รัตน สวัสดิกูล ( 2553 : 71-73) ไดศึกษาปญหาดังกลาวเพ่ือเปนแนวทางเลือกในการจัดการเรียนรูสําหรับครูผูสอน
ภาษาไทยโดยการนําวิธี SQ4R ซ่ึงเปนเทคนิคการสอนอานท่ีเปนระบบ ชวยใหผูเรียนเขาใจสิ่งท่ีอานดวยตนเอง โดย
เร่ิมจากการสํารวจ การ หมายถึงขั้นตอนท่ีผูสอนใหนักเรียนอานและตั้งคําถามจากการอานคราวๆ 2. การตั้งคําถาม 
หมายถึงขั้นตอนท่ีผูเรียนตั้งคําถามจากสิ่งท่ีอานโดยมีครูผูสอนคอยชี้แนะ 3. การอานอยางรอบคอบ หมายถึง 
ขั้นตอนท่ีนักเรียนจะตองอานอยางละเอียด เพ่ือทําความเขาใจและตอบคําถามจากบทท่ีอาน 4. การจดจํา หมายถึง 
ขั้นตอนท่ีนักเรียนทําความเขาใจคําตอบและจดบันทึกยอ เพ่ือเตือนความจํา 5. การเขียนสรุปความ หมายถึงขั้นตอน
ท่ีนักเรียนบอกคําตอบได 6. การทบทวน หมายถึง ขั้นตอนท่ีนักเรียนทบทวนเร่ืองท่ีอานท้ังหมดเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองอีกคร้ังนอกจากน้ียังมีอาคม ทองเกษม (2549 : 52-54 ) ท่ีไดนําชุดฝกมาใชในการพัฒนาชุดฝกทักษะการ
อานเพ่ือจับใจความสําคัญ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงเปนการสอนท่ีมีการประสมประสานวิธีการสอน
ตางๆ และจัดลําดับขั้นตอนการสอน เปน 7 ขั้นคือ 1. ขั้นการอานในใจ 2. ขั้นการศึกษาความรูทางภาษา 3. ขั้นการ
เขียนตามรูปแบบ 4. ขั้นการอานออกเสียง 5. ขั้นกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา 6. ขั้นการอานบทรอยกรองและ
อานเสริมบทเรียน 7 . การสอนซอมเสริม โดยชุดฝกท่ีสรางมีท้ังหมด 8 ชุดฝก และมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนจํานวน 40 ขอ ผลปรากฏวา นักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความไดมากขึ้น ซึ่ง
เกิดจากการฝกท่ีมีลําดับจากงายไปหายาก จึงทําใหนักเรียนมีความสามารถสูงขึ้น 
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 ความสามารถในการพัฒนาทักษะอานของนักเรียนเกิดจากรูปแบบวิธีการสอน รวมถึงเทคนิค นวัตกรรม
การสอน ท่ีหลากหลายของครูผูสอน และรวมถึงสื่อการสอนท่ีชวยใหการอสอนของครูประสบความสําเร็จท้ังน้ี
เน่ืองจากเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลายมีความสนใจในการอานเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบตัว สารคดีตางๆ 
เร่ืองราวลึกลับ ตื่นเตน ขอเท็จจริงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร การดําเนินชีวิตและการสงเสริมใหผูเรียนไดอานและรับการ
ฝกฝนจากเร่ืองราวทีสนใจทําใหนักเรียนสามารถบรรลุจุดประสงคของการอานไดดีย่ิงขึ้น ดังน้ันจากแนวคิด ทฤษฏี 
รูปแบบวิธีการสอน เทคนิค สื่อและงานวิจัยท่ีเก่ียวของสามารถเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น ซึ่ง
การมีนวัตกรรมการสอนท่ีดี จะเปนการเพ่ิมความรูใหกับนักเรียนไดตอไปอีกดวย 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1.ขอเสนอแนะท่ัวไป 
   1.1 ครูควรนําเน้ือหาในบทเรียนในหนังสือภาษาพาที หรือวรรณคดีลํานํามาสรางชุดฝกเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอานจับใจความ วิเคราะหความและการประเมินคาขอความใหกับนักเรียนได 
  1.2 การใชชดุฝก ครูควรชี้แจงขัน้ตอน วิธีการและวัตถุประสงคใหนักเรียนเขาใจเพ่ือจะไดปฏิบัติได
ถูกตองและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
  1.3 การใหสาระความรูในชุดฝก ควรมีความละเอียด อธิบายอยางเขาใจ แสดงภาพและตัวอยางให
สอดคลองกับเน้ือหา เพ่ือใหเกิดความสนุก ความนาสนใจ และความเขาใจท่ีเพ่ิมขึ้นกับผูเรียนในการเรียนรูดวย
ตนเอง 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยเพ่ิมเติมในการอานจับใจความ วิเคราะหความและประเมินคาขอความท่ียากขึ้น 
เพราะเมื่อนักเรียนผานขั้นตอนการเรียนแบบน้ีแลว นักเรียนสามารถการจับใจความ วิเคราะหความและประเมินคา
ขอความท่ียากกวาความรูท่ีเรียนได 
  2.2 ควรมีการทดลองสรางชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ เชน กลุมสาระ
วิทยาศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระประวัติศาสตร เปนตน 
  2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบการใชชุดฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการอานกับวิธีสอนอื่นๆ เพ่ือพัฒนา
ความสามารถทักษะการอานดาน 
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