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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นีม้ ี วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิดส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึก
กลุม่ ตัวอย่าง เป็นนักเรียนชัน้ ประถมปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนเทศบาลวัดลุม่ มหาชัย
ชุมพล อ.เมือง จ.ระยองจ�ำนวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จากจ�ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 3 ห้องเรียน ใช้เวลาในการทดลอง 15 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า t- test (dependent sample)
ผลการวิจยั พบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิด ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.42 /85.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน80/80 ที่ก�ำหนดไว้และมีผลสัมฤทธิ์ด้าน
การเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิดสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
คำ�สำ�คัญ : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ/แผนผังความคิด /นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ABSTRACT

The purpose of this research was to develop practical packages emphasize reading by
mind map of prathom suksa three students to meet the standard efficiency criterion of 80/80 and
learning achievement comparison by practice before and after use.
The sample consisted of thirty five students of prathom suksa III at Tessaban WatLum
Mahachai Chumpol School, Meung District,Rayong Province by group random method (Cluster
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Sampling) of three classrooms . The experiment was set up 15 hours The data was analyzed
byutilizing the average, the percentage, the standard deviation and Test t-test (dependent sample)
It was revealed that the practice emphasize reading by mind map for prathom suksa III
students have efficiency equal 83.42/85.71 were higher than standard gain 80/80 and the students
have achievement after instruction by practical package emphasize reading by mind map was
higher than before instruction with statistical significantly at a.0.1 level.
KEYWORD : PRACTICAL PACKAGES DEVELOPMENT/ EMPHASIZE READING / MIND MAP /
PRATHOMSUKSA THREE STUDENTS

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนอาศัยการอ่านเป็น
กิจกรรมส�ำคัญ การหัดอ่านจึงเป็นทักษะเบื้องต้น และ
พื้นฐานในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งต้องด�ำเนินการตั้งแต่
แรกเข้าโรงเรียน แม้เมื่อเด็กเรียนชั้นสูงแล้วก็ต้องฝึกฝน
ไปจนกว่าจะสามารถอ่านแตกฉาน อ่านโดยพิเคราะห์และ
สามารถใช้ประโยชน์จากการอ่านได้อย่างเต็มที่ นอกจาก
นี้ยังต้องหมั่นฝึกฝนด้วยตนเองให้มีนิสัยรักการอ่านและ
เป็นนักอ่านที่มีคุณภาพ ซึ่งจะท�ำให้เป็นคนที่มีคุณภาพ
ของสังคมด้วย (สมพร แพ่งพิพัฒน์, 2547: 122)
สืบเนือ่ งมาจากความส�ำคัญของการอ่านทีใ่ ช้เป็น
กิจกรรมหลักในการเล่าเรียนแล้ว หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถาน
ศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ยังได้ระบุใน
ค�ำอธิบายรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ว่าครู
ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโดยใช้ทักษะการ
อ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูดอย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์ ให้สามารถแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
ล�ำดับเรื่องราวต่างๆอย่างเป็นเหตุเป็นผล ใช้ภาษาได้ถูก
ต้องเหมาะสม มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน
การเขียน การฟัง การดู และการพูด ภูมิใจในความงาม
ของภาษาเห็นคุณค่าร่วมกันอนุรกั ษ์สบื สานภูมปิ ญ
ั ญาไทย
รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติตลอดไป

การสอนอ่านจับใจความเป็นสิ่งส�ำคัญเพราะ
ถ้าอ่านแล้วจับใจความไม่ได้หรือผิดไปจากเจตนาของ
ผู้ก�ำหนดข้อความแล้วย่อมก่อให้เกิดปัญหา ในการ
สอนอ่านควรเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ มีวิจารณญาณ ท�ำความเข้าใจในสิ่งที่อ่านอย่าง
ถูกต้องไม่เป็นเหยือ่ ของข้อความทีม่ เี จตนาร้ายแอบแฝง
อยู่ จากผลการประเมินสถานะ การพัฒนาคนและสังคม
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 10 (2550-2554) พบว่าในด้านของการเรียนเป็น
เรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญเป็นอย่างสูงทั้งนี้เนื่องจากผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา 4 วิชาหลักคือ ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต�ำ่ กว่าร้อยละ 50
มาโดยตลอด ในด้านทักษะการอ่านของนักเรียนส่วน
ใหญ่มีค่าไม่เกินระดับ 2 จากทั้งหมด 5 ระดับ (แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 หน้า 48)
นอกจากนีใ้ นวงการศึกษา จากการศึกษาเอกสารเกีย่ วกับ
การอ่านพบว่าการอ่านจับใจความเป็นปัญหามากที่สุด
คือ อ่านแล้วจับใจความส�ำคัญไม่ได้ สรุปประเด็น ไม่
สามารถแยกความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นได้ ท�ำให้ไม่รบั
ประโยชน์จากการอ่านเท่าทีค่ วรทัง้ ยังเป็นปัญหาอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้และการศึกษาวิชาต่างๆ (กรมวิชาการ,
2546 ค : 188) ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่าน
น้อย ส่วนหนึ่งเกิดจากนักเรียนจ�ำนวนมากจับใจความ
ไม่เป็นหรืออ่านได้ชา้ ท�ำให้เกิดความเบือ่ หน่าย ส่วนหนึง่
อาจเนือ่ งมาจากการสอนของครูทมี่ กี ารวางแผนไม่ดี ขาด
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ความพร้อมในการสอน เรื่องที่น�ำมาอ่านยากเกินไป ครู
จัดกิจกรรมไม่เหมาะสมกับนักเรียน ใช้วธิ กี ารสอนทีไ่ ม่นา่
สนใจ และปัญหาทางภาษาถิน่ (พัชนีย์ หนูคง. 2546 : 3)
ส� ำ หรั บ โรงเรี ย นเทศบาลวั ด ลุ ่ ม มหาชั ย ชุ ม พล
สังกัดเทศบาลนครระยอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2553 ความสามารถในการอ่านสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.66
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การอ่ า นของ
นักเรียนยังมีจดุ บกพร่องทีจ่ ะต้องแก้ไข ผลการเรียนทักษะ
ภาษาไทยยังไม่เป็นทีพ่ อใจ ปัญหาด้านการอ่านจ�ำเป็นต้อง
แก้ไขให้ครบถ้วนกระบวนการ (แม้นมาส ชวลิต, 2544:
73) ในการสอนอ่านจับใจความจะให้บรรลุเป้าหมายนั้น
ไม่ใช่เรื่องง่าย ควรมีเทคนิคการสอนอ่าน รวมทั้งมีวัสดุ
ประกอบการเรียน สื่อ กิจกรรมที่ดี แบบฝึกหัดเสริมการ
อ่าน โดยเน้นให้นักเรียนเรียนด้วยตนเอง และควรให้เด็ก
ได้มีการฝึกฝนตั้งแต่ชั้นประถมในระดับต้นๆ ดังนั้นครู
จึงควรที่จะศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาให้ผู้เรียนได้
มีทักษะการอ่านโดยเฉพาะการอ่านจับใจความ
การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจะ
เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้การสอนอ่านมีความหมายและสนองตอบ
ต่อจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างสมบูรณ์ถือเป็นสื่อ
และเครื่องมือในการเรียนรู้ที่เร้าใจให้นักเรียนได้ฝึกซ�้ำ
ย�้ำทวนได้ ซึ่งนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ด้วยตนเอง สามารถน�ำมาทบทวนและท�ำความเข้าใจบท
เรียนด้วยตนเอง เป็นการฝึกทักษะทางภาษาให้ดียิ่งขึ้น
และจดจ�ำเนื้อหาได้คงทน ส่วนวิธีการจัดการเรียนรู้คือ
การน�ำเทคนิคการเขียนแผนผังความคิดมาพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
จากความดังกล่าวมาข้างต้น ท�ำให้ผู้วิจัยสร้าง
แบบฝึกการอ่านจับใจความ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา ส่วนวิธีการที่จะช่วยให้
เข้าใจเรื่องที่อ่านจับใจความ ผู้วิจัยได้น�ำวิธีการที่เหมาะ
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สมที่จะน�ำมาใช้ในการอ่านจับใจความได้ดีที่สุดคือ การ
สร้างแผนผังความคิด ซึง่ จะท�ำให้แบบฝึกมีประสิทธิภาพ
สามารถน�ำไปใช้แก้ปญ
ั หาการจัดการเรียนรูข้ องผูว้ จิ ยั อีก
ทั้งยังเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนภาษาไทยคนอื่นๆจะได้
น�ำไปปรับใช้ในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
โดยใช้แผนผังความคิดส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังใช้แบบฝึก

สมมติฐานการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังการใช้แบบฝึกสูง
กว่าก่อนใช้แบบฝึก

ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนเทศบาลวัดลุม่ มหาชัย
ชุมพล อ.เมือง จ.ระยอง จ�ำนวนนักเรียน 3 ห้องเรียน
รวม 101คน
2.กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3/2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล อ.เมือง จ.ระยอง จ�ำนวน 35 คน โดยใช้
วิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
3 .ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่การสอนอ่านด้วยแบบ
ฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิด
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย
4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
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6. คัดเลือกบทอ่านทีจ่ ะน�ำมาสร้างแบบฝึก จาก
ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 1: การ
อ่าน มาตรฐาน ท1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ สารานุกรม นิตยสาร วารสาร
7.ด�ำเนินการสร้างแบบฝึกตามหลักเกณฑ์ที่ได้
และความคิดเพือ่ น�ำไปใช้ตดั สินใจ แก้ปญ
ั หาในการด�ำเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ข้อที่ 2 การอ่านจับใจความ ศึกษาซึ่งประกอบด้วย
7.1 คู่มือการใช้แบบฝึก
5.ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ใช้
7.2 แผนการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึก
เวลาในภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 15
7.3 แบบฝึกซึ่งมีลักษณะโครงสร้างดังนี้
ชั่วโมง
7.3.1 เนื้อหา
วิธีดำ�เนินการวิจัย
7.3.2 ตัวอย่าง
7.3.3 กิจกรรม ประกอบด้วย
การสร้างและการพัฒนาแบบฝึก
7.3.3.1 ค�ำสั่งให้นักเรียนอ่านบทอ่านแล้วท�ำ
ผู้วิจัยด�ำเนินการสร้างและพัฒนาดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการสร้าง แผนผังความคิด
7.3.3.2 การเขียนแผนผังความคิด
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความและการสอนอ่านโดย
7.3.3.3 ค�ำถาม ค�ำตอบ
ให้ท�ำแผนผังความคิด จากเอกสาร ต�ำรา และงานวิจัย
7.3.3.4 เฉลย
ที่เกี่ยวข้อง
7.3.3.5 สรุปเสริมความรู้
2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
7 . 3 . 3 . 6 แ บ บ ท ด ส อ บ ป ร ะ จ� ำ แ บ บ ฝ ึ ก
ฐานพุทธศักราช 2551และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ หลัก จ�ำนวน 10 ข้อ
8. น�ำแบบฝึกที่สร้างขึ้นเสนอต่อประธานและ
การ จุดหมาย สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตัวชี้วัด สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและให้ข้อ
โครงสร้างเวลาเรียน การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และ เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
9. น�ำแบบฝึกทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผูท้ รง
การวัดผลประเมินผล
3. ศึกษาคู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ คุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาเกี่ยวกับความเหมาะ
เรียนรู้ภาษาไทยจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา สมของแบบฝึกในแต่ละเล่มแล้วน�ำมาปรับปรุงตามข้อ
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยพิจารณาราย เสนอแนะ
10. น�ำแบบฝึกที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้
ละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรของสาระการเรียนรู้ในภาษา
ไทย คุณภาพผู้เรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษา กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ไทย ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยในสาระการอ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาลวัด
ลุ่มมหาชัยชุมพล อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยองโดยด�ำเนิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4. ระบุตวั ชีว้ ดั ซึง่ เป็นจุดประสงค์ปลายทางของ การดังนี้
10.1 ขั้ น ทดลองรายบุ ค คล โดยทดลองกั บ
แบบฝึกแต่ละเล่ม
5. ก�ำหนดสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนของ นักเรียน จ�ำนวน 3 คน โดยเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียน
แบบฝึกแต่ละเล่ม ซึ่งมีทั้งหมด 5 เล่ม
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อ่อน ปานกลาง และเก่ง เพือ่ ตรวจสอบในด้านการใช้ภาษา
ความเหมาะสมของกิจกรรมและเวลาที่ใช้ในการฝึก
10.2 ขั้นทดลองรายกลุ่ม โดยน�ำแบบฝึกที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วในการทดลองครั้งที่ 1 ไปทดลองกับ
นักเรียนกลุม่ ย่อย จ�ำนวน 9 คน ทีม่ ผี ลการเรียนอ่อน ปาน
กลาง และเก่ง เพื่อตรวจสอบความบกพร่องและ เพื่อน�ำ
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้
1.ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
กับกระบวนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สุนันทา
มั่นเศรษฐวิทย์,2544:6)
2.ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั ในระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย สาระที่
1: การอ่าน จากหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
3.ศึกษาลักษณะและการวัดผลทางด้านการอ่าน
จับใจความทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษา
ไทยจากเอกสารความรู้และงานวิจัยต่างๆ
4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ด้านทักษะการอ่านจับใจความส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 40 ข้อ เป็นปรนัยเลือกตอบ 4 ตัว
เลือก เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบ
ผิดให้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 40 คะแนน
5. น�ำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ทั ก ษะการอ่ า นจั บ ใจความส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถม
ศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้น เสนอต่อประธานและกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพือ่ ขอค�ำแนะน�ำและน�ำมาปรับปรุง
แก้ไข
6.น�ำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ทักษะการอ่านจับใจความส�ำหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึกษาปีที่ 3 ไปให้ผู้ทรง
คุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)
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ซึง่ เป็นการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์
7.บันทึกผลการพิจารณาลงความเห็นของผูท้ รง
คุณวุฒแิ ต่ละท่านในแต่ละข้อ น�ำผลคะแนนทีไ่ ด้มาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามของแบบทดสอบ
กับจุดประสงค์ เป็นรายข้อ
8. คั ด เลื อ กข้ อ แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านจับใจความส�ำหรับที่มี
ค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาคือมีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป มาปรับปรุงแก้ไขในด้านเนื้อหา
และส�ำนวนภาษา
9. น�ำแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนด้าน
ทักษะการอ่านจับใจความส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ไปทดสอบนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
เทศบาลนครระยอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง จ�ำนวน
40 คน เพือ่ หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกและค่าความยากง่ายดังนี้
9.1 น�ำคะแนนมาหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r)
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการอ่าน
จับใจความส�ำคัญโดยใช้เทคนิค 27% ได้ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกอยู่ระหว่าง .27 – .63
9.2 วิ เ คราะห์ ห าความยากง่ า ยของแบบ
ทดสอบเป็นรายข้อ ซึง่ ได้ขอ้ ทดสอบทีม่ คี า่ ความยากง่าย
ระหว่าง .27 – .77
10. คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
อยู่ระหว่าง .27 – .63 และมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง
.27 – .77 จ�ำนวน 30 ข้อ น�ำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิหา
คะแนนจุดตัดโดยก�ำหนดจุดตัด ซึ่งได้ค่าคะแนนจุดตัด
เท่ากับ 21
11. น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ที่คัดเลือกแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัย
ชุมพล เทศบาลนครระยอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
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จ�ำนวน 40 คน เพือ่ น�ำผลคะแนนหาค่าความเชือ่ มัน่ ของ
แบบทดสอบ ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .88
การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3/2โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดเทศบาล
นครระยอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน
35 คน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการ
อ่านจับใจความส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การทดลอง ด�ำเนินการทดลองใน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554 ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ชี้แจงให้นักเรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของการใช้แบบฝึกให้เข้าใจ
2. ทดสอบก่อนเรียน (pre- test) โดยให้นกั เรียน
ท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนด้านทักษะการ
อ่านจับใจความก่อนทีด่ ำ� เนินการสอนโดยใช้แบบฝึกเพือ่
น�ำคะแนนไปค�ำนวณหาค่าความแตกต่างระหว่างหลัง
เรียนและก่อนเรียน
3. ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยแบบฝึก
ตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้จนครบทุกเล่ม
4. ทดสอบหลังเรียนโดยน�ำแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านจับใจความ ซึ่ง
เป็นชุดเดียวกันกับทีใ่ ช้ทดสอบก่อนเรียน ให้กลุม่ ตัวอย่าง
ทดสอบอีกครั้ง
5. ตรวจแบบทดสอบทักษะการอ่านจับใจความ
ในแบบฝึกแต่ละเล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านจับใจความ น�ำผลการ
ตรวจมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และหาผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนใช้
และหลังใช้แบบฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล และ สถิติที่ใช้

ผู้วิจัย ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
หาค่าคะแนนเฉลี่ย
หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจับใจความ
โดยใช้แผนผังความคิด ตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
จากการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้สถิตทิ ดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระ
(t – test - for dependent sample)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยดังนี้
1. ได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดย
ใช้แผนผังความคิดส�ำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3
จ�ำนวน 5 เล่ม มีลักษณะโครงสร้างดังนี้
1. คู่มือการใช้แบบฝึก
2. แผนการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึก
3. แบบฝึก มีลักษณะดังนี้
3.1เนื้อหา ส�ำหรับให้นักเรียนศึกษาความรู้
เกี่ยวกับลักษณะของบทอ่านแต่ละประเภท
3.2 ตัวอย่าง ส�ำหรับให้นักเรียนสังเกตการ
สร้างแผนผังความคิดจากบทอ่านแต่ละประเภท และ
สังเกตการหาใจความหลัก ใจความรอง การสรุปใจความ
ส�ำคัญ
3.3 กิจกรรม ประกอบด้วย
		 3.3.1 ค�ำสั่งให้นักเรียนอ่านบทอ่านแล้ว
ท�ำแผนผังความคิดและตอบค�ำถามจากบทอ่าน
		 3.3.2 การเขียนแผนผังความคิด
		 3.3.3 ค�ำถาม ค�ำตอบ หลังการเขียน
แผนผังความคิดเพื่อเน้นความเข้าใจและสรุปเรื่องที่อ่าน
		 3.3.4 เฉลย ซึ่งแสดงค�ำตอบและการ
เขียนแผนผังความคิดที่ถูกต้อง โดยให้นักเรียนเปรียบ
เทียบและตรวจค�ำตอบด้วยตนเอง
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		 3.3.5 สรุปเสริมความรู้ เพื่อเป็นการ
2. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยแผนผัง
ทบทวนและเตรียมพร้อมก่อนท�ำแบบทดสอบประจ�ำ ความคิ ด ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี
แบบฝึก
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดังผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
		 3.3.6 แบบทดสอบประจ� ำ แบบฝึ ก ปรากฏตามตารางที่ 1
จ�ำนวน 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบวัดทักษะทางการอ่าน
จับใจความภาษาไทย

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 ตัวแรก (E1) ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดย
แผนผังความคิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แบบฝึกทักษะเล่มที่

คะแนน
เต็ม

คะแนนจุด
ตัด

จำ�นวน
นักเรียน
ทั้งหมด
35

1. การอ่านจับใจความเนื้อความ
10
6
เชิงบรรยายรายละเอียด
2. การอ่านจับใจความเนื้อความเชิงเป็นเหตุ
10
7
35
เป็นผล
3. การอ่านจับใจความเนื้อความเชิงปัญหา
10
7
35
และแนวทางแก้ไข
4. การอ่านจับใจความเนื้อความเชิงเปรียบ
10
7
35
เทียบ
5. การอ่านจับใจความเนื้อความ
10
6
35
เชิงเรียงลำ�ดับขั้นตอนและลำ�ดับเหตุการณ์
ประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก มีค่าเฉลี่ย 83.42

จำ�นวน
นักเรียนที่
สอบผ่าน
28

ประสิทธิ
ภาพ 80 ตัว
แรก (E1)
80.00

29

82.85

29

82.85

30

85.71

30

85.71

เหตุการณ์
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เรียนด้านทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบรวบยอดหลังใช้แบบฝึก
่ บใจความของนักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่งเป็ น
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านทักษะการอานจั
ครบทุกเล่มแล้วได้ 85.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลัง (E2)
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จับใจความโดย
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ความคิด สําหรับนักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 = 2.457

วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2555
จากตารางที่ 3 พบว่า เมือ่ เปรียบเทียบความแตก
ต่างของคะแนนผลสัมฤทธิด์ า้ นการเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.22
มีคา่ เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.66 หลังเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.88 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.72 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า
คะแนนผลสัมฤทธิด์ า้ นการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดย แผนผังความคิด
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ซึง่ แสดง
ให้เห็นว่าเมือ่ นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความโดย แผนผังความคิด ส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สูงขึ้นจากเดิม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีผลสรุปการศึกษา
ค้นคว้า ดังนี้
1. ได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้
แผนผังความคิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่มีประสิทธิภาพ 83.42 /85.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
เพื่อใช้ส�ำหรับเสริมการสอนของครูซึ่งทั้งหมด 5 เล่ม คือ
แบบฝึกเล่มที่ 1 การอ่านจับใจความเนื้อความ
เชิงบรรยายรายละเอียด
แบบฝึกเล่มที่ 2 การอ่านจับใจความเนื้อความ
เชิงเป็นเหตุเป็นผล
แบบฝึกเล่มที่ 3 การอ่านจับใจความเนื้อความ
เชิงปัญหาและแนวทางแก้ไข
แบบฝึกเล่มที่ 4 การอ่านจับใจความ เนื้อความ
เชิงเปรียบเทียบ
แบบฝึกเล่มที่ 5 การอ่านจับใจความเนื้อความ
เชิงเรียงล�ำดับขั้นตอนและล�ำดับเหตุการณ์
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2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิด ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผัง
ความคิดส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า
ก่อนเรียน สอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษา

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยในการใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิด ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถน�ำมาสู่การ
อภิปรายได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การอ่ า นจั บ ใจความโดยใช้ แ ผนผั ง ความคิ ด ส� ำ หรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าแบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิดมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.42 /85.71 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ที่ก�ำหนดไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
1.1 การสร้างแบบฝึกมีการเลือกเนื้อหาที่
หลากหลายอยูใ่ นความสนใจของนักเรียน มีการจัดล�ำดับ
เนื้อหาและกิจกรรมจากง่ายไปหายาก นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญได้จากแบบฝึก
ด้วยตนเอง มีการศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างแบบฝึก มี
การปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องทั้งจากค�ำแนะน�ำของผู้
เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาภาษาไทย มีการทดลองหา
ประสิทธิภาพแบบฝึกแบบรายบุคคล และแบบกลุ่มย่อย
ก่อนที่จะน�ำไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ท�ำให้
แบบฝึกมีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา ภาษา สอดคล้อง
กับทฤษฎีของการสร้างแบบฝึกของชีลส์และกลาสโกว์
(Seels and Glasgow, 1990, p. 3) ที่กล่าวถึงขั้น
ตอนการสร้างแบบฝึกโดยเริม่ จาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
เกีย่ วกับผูเ้ รียนและเนือ้ หา น�ำผลการวิเคราะห์มาก�ำหนด
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รูปแบบการสอนก่อนน�ำไปใช้ เมื่อใช้แล้วมีการปรับปรุง
และน�ำไปทดลอง ประเมินผล สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของปุณยาพร ปฐมพัฒนา (2543, หน้า 84) ที่พบว่า
แบบฝึกที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่องจากการใช้ในกลุ่มย่อย ทั้งในด้านเนื้อหา
ภาษา ซึ่งจะเห็นได้ว่า การด�ำเนินการให้ได้แบบฝึกที่มี
ประสิทธิภาพจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาตามล�ำดับ มีการ
ประเมินผลการใช้และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ตลอดเวลา
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้แผนผัง
ความคิดในแบบฝึกแต่ละเล่ม เป็นการจัดกิจกรรมที่ฝึก
ให้นักเรียนได้น�ำความคิดหรือข้อเท็จจริงมาเขียนเป็น
แผนภาพเพือ่ ให้จำ� เรือ่ งราวต่างๆได้งา่ ยขึน้ ดีกว่าการอ่าน
ต�ำราหลายๆครัง้ และบรรยายด้วยค�ำพูด แต่แผนผังความ
คิดได้จดั เรือ่ งราวเป็นเครือ่ งหมายหรือแผนภาพ จึงท�ำให้
นักเรียนจ�ำเรื่องราวได้อย่างแม่นย�ำ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ส�ำหรับการอ่านจับใจความเมื่ออ่านแล้วน�ำ
มาเขียนแผนผังความคิดจะเป็นการสรุปเนื้อหาที่อ่าน
ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน เป็นการถ่ายทอดความ
คิด ความเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้มากยิ่งขึ้นและท�ำให้ผู้
เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่าย มองเห็นภาพรวม
ของเนือ้ หาได้เป็นอย่างดีสามารถจับประเด็นได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมนัส บุญประกอบ
( 2545 : 26-27) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผังความ
คิดไว้ว่าเป็นแผนผังมโนทัศน์ ช่วยให้มองเห็นภาพรวม
ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็น
สาเหตุท�ำให้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้
แผนผังความคิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.42 /85.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่ก�ำหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิริพร กอนวงศ์ ( 2548) ที่ได้สร้างชุดฝึกทักษะ
การอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนภาพโครงเรื่อง แล้ว
พบว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกที่สร้างขึ้นเท่ากับ 87. 50/
85.00 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80ทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่

ในแต่ละชุดฝึกได้ให้นกั เรียนฝึกท�ำแผนภาพโครงเรือ่ งจาก
เรื่องที่อ่าน ท�ำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ สามารถจับใจ
ความส�ำคัญได้ โดยดูจากคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านทักษะความเข้าใจ
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบ
ฝึกทักษะการอ่านจับใจโดยใช้ความแผนผังความคิด
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการใช้แบบฝึก
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียนทั้งนี้อาจเนื่องมา
จาก
2.1 การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนเป็นการฝึกฝนและท�ำซ�ำ้ ได้ดว้ ยตนเองท�ำให้
เพิม่ ทักษะทางภาษามากขึน้ ประกอบกับแบบฝึกมีความ
น่าสนใจทั้งเนื้อหา และภาพการ์ตูนที่น�ำมาประกอบ รวม
ทัง้ กิจกรรมในแต่ละแบบฝึกทีไ่ ม่ยากเกินไปส�ำหรับเด็กชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3
2.2 การที่นักเรียนได้ตอบค�ำถามหลังเขียน
แผนผังความคิดเรียบร้อยแล้วจะเป็นการทบทวน ย�้ำ
ความเข้าใจในเรื่องที่อ่านมากยิ่งขึ้นท�ำให้นักเรียนได้จับ
ประเด็นของเรื่องที่อ่านสมบูรณ์และครบถ้วน เมื่อน�ำมา
ตอบค�ำถามจะท�ำให้นกั เรียนมีความรูค้ วามจ�ำแม่นย�ำมาก
ขึ้น
2.3 การน�ำเทคนิคการเขียนแผนผังความ
คิดมาช่วยในการอ่านจับใจความส�ำคัญของเรือ่ งทีอ่ า่ นจะ
ท�ำให้ผเู้ รียนเข้าใจเรือ่ งทีอ่ า่ นได้งา่ ยเพราะจะช่วยให้ผเู้ รียน
มองเห็นภาพรวมของเนื้อหา เข้าใจเนื้อหาสาระอย่างเป็น
ระบบ เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย สามารถมองเห็น
ความสัมพันธ์และประเด็นส�ำคัญของเนือ้ หาสาระได้อย่าง
รวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการใช้เทคนิคการเขียน
แผนผังความคิดของสุวทิ ย์ มูลค�ำและอรทัย มูลค�ำ ว่าการ
จดบันทึกด้วยแผนภาพ สัญลักษณ์และสีสัน เป็นการ
ช่วยการท�ำงานของสมองท�ำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ท�ำให้เห็นภาพการสรุปเรื่องที่อ่าน ภาพ สัญลักษณ์และ
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สีสันจะช่วยดึงดูดสายตาและช่วยเพิ่มความจ�ำมากขึ้น หลากหลายและเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของนักเรียนและมี
(สุวิทย์ มูลค�ำและอรทัย มูลค�ำ. 2544: 81) จากเหตุผล ความทันสมัย
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ดังกล่าวจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาและพั ฒ นาแบบฝึ ก
ประถมศึกษาปีที่3 หลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนเรียน
ทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิด กับกลุม่
ข้อเสนอแนะ
เป้าหมายในระดับชั้นอื่น ๆ ด้วย
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบด้านการอ่าน
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ก่อนการใช้แบบฝึกเพื่อให้การจัดการ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจ
เรียนรูเ้ ป็นไปตามวัตถุประสงค์ ครูตอ้ งเตรียมความพร้อม ความโดยใช้แผนผังความคิดกับสือ่ หรือวิธกี ารสอนอืน่ ๆ
2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับบทเรียนให้เรียบร้อยก่อน
1.2 ขณะด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนเกีย่ วกับการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ครู ต ้ อ งมี บ ทบาทในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ โดยใช้แผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ไม่เข้าใจ ต้องแนะน�ำหรือยกตัวอย่างเพิ่มเติมและควร อ่านจับใจความส�ำคัญด้วย
2.4 ควรมีการศึกษาและสร้างแบบฝึกทักษะ
ยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม
1.3 การเลื อ กเนื้ อ หาที่ น� ำ มาจั ด กิ จ กรรม การอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิดประกอบสื่อ
ในแบบฝึกควรเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของนักเรียน อื่น ๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น เพื่อ
เนื้อเรื่องไม่ยาวหรือยากจนเกินไป เนื้อหาควรมีความ ให้นักเรียนมีความรู้สึกตื่นเต้น เร้าใจ ในการเรียนมากขึ้น
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