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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทความเปนสื่อ และ (2) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การเขียน
สรุปความของนักเรียนดังกลาวกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทความเปนสื่อ
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 42 คน ไดมาโดยการ
สุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทความเปนสื่อพัฒนาการอานจับใจความ และ
เขียนสรุปความ จํานวน 15 แผน และแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความและการเขียนสรุปความกอนเรียนและ
หลังเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที
ผลการวิ จัย ปรากฏดังนี้ (1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ก ารอานจับใจความหลังเรียนของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนสตรีสิริเกศที่เรียนโดยใชบทความเปนสื่อสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียน และ (2) คะแนนผลสัมฤทธิ์การเขียน
สรุปความหลังเรียนของนักเรียนดังกลาวที่เรียนโดยใชบทความเปนสื่อสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียน
คําสําคัญ : บทความ, การอานจับใจความ, การเขียนสรุปความ, มัธยมศึกษา
ABSTRACT
The purposes of this research were (1) to compare interpretive reading achievement scores of
Mathayom Suksa V students at Satri Siriket School in Si Sa Ket province before and after learning with
the use of articles as learning media; and (2) to compare conclusion writing achievement scores of the
students before and after learning with the use of articles as learning media.
The research sample consisted of 42 Mathayom Suksa V students at Satri Siriket School in Si Sa
Ket province, obtained by cluster sampling. The employed research instruments were 15 learning
management plans with the use of articles as learning media to develop interpretive reading and
conclusion writing, and a learning achievement test on interpretive reading and conclusion writing for
pre–testing and post–testing. Statistics for data analysis were the mean, standard deviation, t–test.
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Research findings showed that (1) the post–learning interpretive reading scores of Mathayom
Suksa V students at Satri Siriket School, who learned with the use of articles as learning media, were
significantly higher than their pre–learning counterpart scores and (2) the post–learning conclusion
writing scores of the students who learned with the use of articles as learning media were significantly
higher than their pre–learning counterpart scores.
Keywords: Article, Learning media, Interpretive reading, Conclusion writing
บทนํา
การอานจับใจความเปนทักษะพื้นฐานที่มีความสําคัญมากในการศึกษา การสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการอาน
จับใจความ คือ อานได อานเปน และอานไดดีนั้น เปนกระบวนการที่จะตองมีการสอนการฝกอยางตอเนื่อง ดังที่ ศรีวรรณ
ศรีสวัสดิ์ (2549: 19) ไดกลาววา การอานจับใจความเปนทักษะที่มีความสําคัญยิ่ง สําหรับการศึกษาหาความรูของนักเรียน
นัก เรียนที่ส ามารถอา นจั บใจความไดถูก ตอ งแมนยํ า รวดเร็ว จึงมี ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนดี การอานจั บใจความมี
ความสําคัญในการพัฒนาชาติและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพราะชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่องราวที่อาน รับรูขาวสารได
ถูกตอง ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 5–6) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานจับใจความ
สรุปไดวา การอานจับใจความมีความสําคัญตอการพัฒนาชาติ ถาเยาวชนในชาติเปนนักอาน มีความสามารถทางการอาน
จับใจความ ก็จะสามารถนํา ความรูความคิดจากการที่อ านจับใจความกลับไปพัฒนาประเทศชาติข องตน การอ านจับ
ใจความจึงเปนเสมือนประตูแหงปญญาที่จะทําใหมนุษยไดรับรูและเรียนรูสิ่งตางๆ ได
การเขียนสรุปความเปนทักษะที่มีความสําคัญมาก ดังที่ เอมอร มีสุนทร (2550: 2) ไดกลาวไวสรุปไดวา การเขียน
สรุปความเปนทักษะการใชภาษาที่สําคัญในชีวิตประจําวันในกระบวนการเรียนการสอนทักษะภาษาไทย ทั้ง 4 ทักษะ คือ
ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน ในหนังสือคูมือการเรียนการสอนภาษาไทย คิดและเขียน
เชิงสรางสรรค: เรียงความ ยอความและสรุปความชวงชั้นที่ 2–ชวงชั้นที่ 4 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 72) ไดกลาวสรุปไววา การสรุปความ คือการเก็บสาระสําคัญของเนื้อความทั้งหมด พิจารณา
เฉพาะประเด็นหลักของเรื่อง แลวนํามาเรียบเรียงใหมใหมีเนื้อความตรงกับเนื้อเรื่องเดิมอยางครบถวน การเขียนสรุปความ
ยังเปนเรื่องสําคัญในการวัดความเจริญของอารยธรรมของมนุษยในแตละยุคสมัย รวมทั้งถายทอด ภาพในอดีต ปจจุบันและ
อนาคตที่เปนจินตนาการในการสรางความรัก ความเขาใจ ขอตกลง ทั้งเปนการถายทอดความรูสึก ความคิด ความรูระหวาง
บุคคลและถึงบุคคลตางๆ และมีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของคนในชาติ
บทความเปนงานเขียนประเภทความเรียงชนิดหนึ่งที่มีผูนิยมนําไปอานจับใจความและเขียนสรุปความ เจือ สตะเวทิน
(2517: 63) ไดกลาวสรุปไววา บทความเปนอาหารสมองของผูอาน ดังนั้นผูเขียนบทความจึงควรปรุงอาหารที่ดีมีประโยชน
ตอสมองของนักเรียน ดวยการกําหนดเนื้อหาสาระที่เอื้อประโยชนตอนักเรียน มีขอเท็จจริงที่ถูกตองสมบูรณ จึงจะเรียกวา
มีความรับผิดชอบในงานเขียนของตน บทความจึงมีความสําคัญตอนักเรียน ในดานเพิ่มพูนความรู ความคิด ความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ทําใหนักเรียนมีความเฉลียวฉลาด รูเทาทันเหตุการณ ยิ่งอานมาก คิดวิเคราะหมาก ก็จะเปนประโยชน
ตอนักเรียนมากเชนเดียวกัน บางครั้งสามารถนําไปชวยในการตัดสินใจเรื่องสําคัญๆ ในชีวิตได วัฒนา แชมวงษ (2556: 1)
ไดกลาวไวสรุปวา บทความมีรูปแบบการเขียนที่กะทัดรัด ใชเวลาในการอานไมมาก มีเปาหมายในการนําเสนอที่ชัดเจน
ตรงไปตรงมา มีการผสมผสานกับแนวคิดของผูเขียนที่นําเสนอใหชวนคิดอยางคมคาย ลึกซึ้ง เปนที่ถูกใจของคนสวนใหญ
ซึ่งอานแลวทําใหเกิดปญญาแตกฉาน บทความจึงมีความสําคัญตอการเรียนรูและเปนประโยชนแกนักเรียน
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การอานจับใจความและเขียนสรุปความ เปนทักษะที่มีความสําคัญ และมีประโยชนมากในการศึกษา เพราะเปน
ทักษะพื้นฐาน นักเรียนจะอานเปนและเขียนสรุปความได จะตองไดรับการสอน และการฝกอยางตอเนื่อง บทความเปน
งานเขียนประเภทความเรียง ที่นิยมนําไปใชอานจับใจความและเขียนสรุปความ มีรูปแบบการเขียน ที่กะทัดรัด ใชเวลาใน
การอานไมมาก มีเปาหมายในการนําเสนอที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา สามารถนําบทความมาใชเปนสื่อการเรียน เพื่อฝกทักษะ
การอานจับใจความและการเขียนสรุปความของนักเรียนไดเปนอยางดี ดังที่ สุวีณา เดือนแจง (2550 : 9) ไดนําสารจาก
หนังสือพิมพ ในรูปแบบของบทความ เปนสื่อพัฒนาการอานจับใจความและเขียนสรุปความ ในการแกปญหาการอานจับ
ใจความและการเขียนสรุปความไดมีแกปญหาโดยใชสื่อประเภทตางๆ ในการอานจับใจความและการเขียนสรุปความ
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเรื่องการใชบทความเปนสื่อในการพัฒนาการอานจับใจความและการเขียนสรุป
ความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาทักษะ
การอานจับใจความและเขียนสรุปความของนักเรียนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ โดยใชบทความเปนสื่อ กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสรุปความ โดยใชบทความเปนสื่อ กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สมมุติฐานการวิจัย
การวิจัยครั้งนีไ้ ดตั้งสมมติฐาน ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความโดยใชบทความเปนสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสรุปความโดยใชบทความเปนสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนีผ้ ูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ประชากร ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จํานวน 15 หอง มีนักเรียน 534 คน
2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัด
ศรีสะเกษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน
42 คน โดยเลือกใชวิธีการสุมแบบแบงกลุม เนื่องจากโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดนักเรียนแบบคละความสามารถทุกหองเรียน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก บทความที่ใชเปนสื่อพัฒนาการอานจับใจความและการเขียนสรุปความ
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิก์ ารอานจับใจความกับการเขียนสรุปความของนักเรียน
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ไดบทความที่ใชเปนสื่อในการ
อานจับใจความและการเขียนสรุปความ
2. ครูภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ไดกลวิธีการสอนการอานจับ
ใจความ และการเขียนสรุปความ
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ไดกลวิธีการอานจับใจความ
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีสริ ิเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ไดกลวิธกี ารเขียนสรุปความ
5. ครูภาษาไทยโรงเรียนอื่นๆ ไดแนวทางในการนําเครื่องมือไปประยุกตใช ใหสอดคลองเหมาะสมกับนักเรียนใน
แตละระดับชั้นของโรงเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั มีดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชพัฒนาการอานจับใจความและการเขียนสรุปความ ประกอบดวย บทความจํานวน 10 เรื่อง
แบบฝกหัดการอานจับใจความเรื่องละ 10 ขอ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบฝกหัดการเขียนสรุปความ
โดยใหเขียนสรุปความเรื่องละ 3–5 บรรทัด
2. แผนการจัดการเรียนรูที่ใชบทความเปนสื่อ ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูเตรียมความพรอมเพื่อการอาน
จับใจความและการเขียนสรุปความ 1 แผน และแผนการจัดการเรียนรูสําหรับใชสอนการอานจับใจความและการเขียนสรุป
ความโดยใชบทความเปนสื่อ จํานวน 10 แผน รวม 11 แผน ใชเวลาสอนแผนละ 2 ชั่วโมง แตละแผนประกอบดวยแนวคิด
จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดผลและประเมินผล
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียน ประกอบดวย
3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความและการเขียนสรุปความกอนเรียน ประกอบดวย บทความ
2 เรื่อง แตละเรื่องมีคําถามแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เรื่องละ 10 ขอ รวมทั้งสิ้น 20 ขอ สวนแบบทดสอบการเขียน
สรุปความ ใหเขียนความยาวเรื่องละ 3–5 บรรทัด
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความและการเขียนสรุปความหลังเรียน ประกอบดวย บทความ
2 เรื่อง แตละเรื่องมีคําถามแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เรื่องละ 10 ขอ รวมทั้งสิ้น 20 ขอ สวนแบบทดสอบการเขียน
สรุปความ ใหเขียนความยาวเรื่องละ 3–5 บรรทัด
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 42 คน ดังนี้
1. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู เพื่อเตรียมความพรอมนักเรียนดวยการสาธิตเกี่ยวกับการอานจับ
ใจความ และวิธีเขียนสรุปความ เพื่อใหนักเรียนเขาใจวิธีอานและวิธีเขียนที่ถูกตองกอนเริ่มกระบวนการทดลอง การจัด
กิจกรรมนี้ไดกระทําระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30–16.30 น.
2. ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความและการเขียนสรุป โดยใชบทความ 2
เรื่อง คือ เรื่องมวยไทยศิลปะการปองกันตัว และเรื่องโรงไฟฟานิวเคลียรในสังคมไทย ระหวางวันที่ 4–5 กรกฎาคม พ.ศ.
2559 เวลา 14.30–16.30 น.
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3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1–10 วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง จํานวน 10 ครั้ง ระหวางวันที่
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30–16.30 น.
4. ทดสอบหลังเรียน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความหลังเรียนโดยใชบทความ 2 เรื่อง คือ
เรื่องบุคลิกภาพของนักพูด และเรื่องพลังงานทางเลือกไทยในอนาคต ระหวางวันที่ 28–29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา
14.30–16.30 น.
5. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบฝกหัดการอานจับใจความและการเขียนสรุปความ
มาวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์ ารอานจับใจความของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชวิธีการทดสอบ คา t–test
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์ ารเขียนสรุปความของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวางคะแนนกอนเรียน
กับหลังเรียน
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวาง
คะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน
คะแนน
กอนเรียน
หลังเรียน

n
42
42

11.69
12.95

S.D.
2.13
1.97

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความภายในกลุม หลังทดลองมากกวา
กอนทดลอง
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวางคะแนนกอน
เรียนกับหลังเรียน
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ในการเขีย นสรุ ปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวาง
คะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน
คะแนน
กอนเรียน
หลังเรียน

n
42
42

9.57
9.80

S.D.
0.63
0.59

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิก์ ารอานจับใจความภายในกลุม หลังทดลองมากกวา
กอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ กอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชบทความเปนสื่อของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความหลังเรียนของกลุมตัวอยาง สูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียน
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสรุปความ กอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชบทความเปนสื่อของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความหลังเรียนของกลุมตัวอยาง สูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องนี้ มีขออภิปราย ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ คะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน โดยใชบทความเปนสื่อ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ พบวา ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ
ภายในกลุม คะแนนเฉลี่ยหลังทดลองมากกวาคะแนนเฉลี่ยกอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมุติฐานของการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการอานจับใจความ การที่ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้มี
สาเหตุ ดังนี้
1.1 ผูวิจัยสรางเครื่องมือโดยนําบทความมาปรับความยากงาย ใหเหมาะสมกับระดับการอานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 นอกจากนี้ยังมีแบบฝกหัดที่สรางขึ้นโดยใชคําถาม ตามวัตถุประสงคของบลูม (Bloom อางใน สุนันทา
มั่นเศรษฐวิทย 2545: 83–84) โดยวัดตามวัตถุประสงคขั้นตนคือ ความรู–ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห
การสังเคราะห และการประเมินคา เปนการชวยพัฒนาการอานกับการคิดควบคูกันไปโดยเปนการพัฒนาการคิดขั้นตน คือ
รู–จํา เขาใจ และนําไปใช สูการคิดระดับสูง คือ วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา
1.2 ผูวิจัยใชทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค ชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือเตรียมความพรอม
นักเรียนฝกหัดจํานวน 15 ครั้ง ทําใหการอานจับใจความพัฒนาขึ้นเปนลําดับ ทําใหคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน
สอดคลองกับทฤษฎีของธอรนไดคของทิศนา แขมมณี (2553: 51–52) และงานวิจัยของ วลีรัตน ดิษยครินทร (2551)
1.3 ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนอานจับใจความ โดยใชวิธีอานหลายวิธี ไดแก อานสํารวจ คํายากที่ปรากฏ
ในบทความและอานละเอียดทุกถอยคํา เพื่อมิใหพลาดประเด็นสําคัญๆ ของเรื่อง จึงทําใหผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ
ของนักเรียนพัฒนาขึ้นเปนลําดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน การปฏิบัติตามหลักการอาน
จึงเปนสิ่งสําคัญ โดยใชวิธีอานรวม 2 วิธี และฝกอานอยางสม่ําเสมอตามหลักการอานของสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2550: 84)
ตามการอานจับใจความ ก็จะชวยใหเกิดผลดี
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสรุปความ คะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชบทความเปนสื่อของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนทดลอง ซึ่ง
เปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก
2.1 บทความเปนสื่อที่เราความสนใจ เพราะเสนอขอเท็จจริง ใหทั้งความรูและความคิด ตามที่วัฒนา แชมวงษ
(2556: 4–5) ไดกลาวไว จึงทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สนใจที่จะรับสารดวยการอานและสงสารดวยการเขียนสรุป
ความที่ถูกตอง
2.2 การเตรียมความพรอมกอนเริ่มดําเนินการทดลอง ไดมีการแนะนําหลักการเขียนสรุปความใหนักเรียน
เขาใจ โดยใชหลักของสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2549: 34) คือใหอานเนื้อเรื่องอยางละเอียดจนเขาใจ แลวหาประเด็นสําคัญ
ของแตละยอหนา แลวบันทึกประเด็นสําคัญไว ตอจากนั้นจึงนําประเด็นสําคัญมาเรียบเรียงเปนใจความสําคัญของเรื่อง แลว
ปรับปรุงภาษา ดวยหลักการดังกลาวจึงชวยใหนักเรียนสามารถเขียนสรุปความไดถูกตอง
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กลาวโดยสรุปการใชบทความเปนสื่อพัฒนาการอานจับใจความและการเขียนสรุปความ ดวยการใชบทความเปนสื่อ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค ของทิศนา แขมมณี
(2553: 51–52) ชวยใหนักเรียน สามารถอานจับใจความและเขียนสรุปความไดอยางถูกตอง และมีผลสัมฤทธิ์ในการอานจับ
ใจความและการเขียนสรุปความสูงขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ครูภาษาไทยควรนําเครื่องมือวิจัยไปปรับใชพัฒนาการอานจับใจความและการเขียนสรุปความของนักเรียนกับ
ชั้นอื่นๆ ได
2. ครูภาษาไทยควรใหนักเรีย นไดมีเวลาในการฝกทักษะภาษาไทย ทักษะการอานและทักษะการเขี ยนอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่องตลอดปการศึกษา เพื่อจะทําใหผลสัมฤทธิ์ในการอานและการเขียนสูงขึ้น
3. ครูภาษาไทยควรนําแนวทางพัฒนาการทางการอานจับใจความและเขียนสรุปความของนักเรียนไปใช เพื่อเปน
แนวทางในการจัดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ
4. ครูภาษาไทยควรใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 ฝกอานจับใจความ ฝกเขียนสรุปความ ซ้ําๆ กันหลายๆ ครั้ง
สงผลใหนักเรียนมีทักษะการอานจับใจความ การเขียนสรุปความมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจยั ครั้งตอไป
1. ครูภาษาไทยควรมีการศึกษาวิจัยโดยใชบทความพัฒนาการอานจับใจความและเขียนสรุปความของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 ควรใชสื่อสารคดีและบันเทิงคดี โดยปรับความยากงายของบทความใหเหมาะสมกับระดับชั้นที่ทํา
การวิจัย
2. ครูภาษาไทยควรนําบทความไปใชพัฒนาทักษะอื่นๆ เชน ทักษะการฟง ทักษะการเขียนสรุปความ ทักษะการดู
กับทักษะการพูด
3. ครูภาษาไทยที่จะนําเครื่องมือไปฝกใชในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตองฝกอานจับใจความ ฝกเขียนสรุปความ
ซ้ําๆ กันหลายๆ ครั้ง เพื่อพัฒนาการอานจับใจความและเขียนสรุปความในระดับชั้นของตน
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