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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ท่ี................................                            วันท่ี ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เร่ือง ขอเสนองานวิจัยในช้ันเรียน 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  

ด้วยข้าพเจ้า นายธวัชชัย สุขสำราญตำแหน่ง ครูปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูที่ปรึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ ได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และสรุปผลการศึกษาวิจัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนองานวิจัยในช้ัน
เรียนที่จัดทำขึ้นในภาคเรียนท่ี๒ ปีการศึกษา๒๕๖๔เรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นงานวิจัยในช้ันเรียนท่ีสามารถนำไป
พัฒนาต่อยอดให้กับคณะครูท่ีสนใจต่อไปในอีกระดับหนึ่ง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ       
ลงช่ือ.....................................................................ครูผู้วิจัย 

      (นายธวัชชัย สุขสำราญ) 
                   …๘…/…มีนาคม…/…๒๕๖๕….. 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
..........................เป็นวิจัยท่ีมาสามารถไปต่อยอดในปีการศึกษาต่อไปได้........................................................ 
 

             ลงช่ือ................................ ...................................................... 
      (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 

        …๘…/…มีนาคม…/…๒๕๖๕….. 
 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งานวิจัยในช้ันเรียน          เป็นงานวิจัยในช้ันเรียนท่ีมีประโยชน์ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ 
      อื่น  ๆเนื่องจาก..................................................................................................................... 

    ลงช่ือ............................................................................. 
                  (นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย) 

                                                                                                          หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   เห็นตามเสนอของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
      อื่น  ๆเนื่องจาก..................................................................................................................... 

    ลงช่ือ............................................................................. 
                  (นางสาวจิตภัทร กิจจากรณ์) 

                                                                                                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน  
 เห็นตามเสนอของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 อื่น  ๆ......................................... 

   ลงช่ือ................................................... 
                  (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค) 

                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  
                                        ............/.........../..............  

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
 อนุมัติตามเสนอ  
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก........................................................................  

 
   ลงช่ือ............................................................ 

                                  (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

                              ............/.........../.............. 
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รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 

ชื่องานวิจัย  การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  

ชื่อผู้จัดทำ  นายธวัชชัย สุขสำราญ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ปีการศึกษา  256๔ 
ชื่อสถานศึกษา       ไทรโยคน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมกาญจนบุร ี
ประเภทผลงาน     วิจัยในช้ันเรียน 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนก่อน
และหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ๒. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกับเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จำนวน ๒๐ คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยคือ แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินการ
ปฏิบัติจริง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังสูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน

แผนภาพโครงเรื่อง 
๒. ทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังสูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน

แผนภาพโครงเรื่อง สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ จำนวน จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 



ง 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง           หน้า 
บันทึกข้อความ             ก 
บทคัดย่อ             ค 
สารบัญ             ง 
บทท่ี ๑ บทนำ             

๑.๑ ท่ีมาและความสำคัญของปัญหา        ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย          ๓ 
๑.๓ สมมติฐานการวิจัย          ๓ 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย          ๓ 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะ          ๓ 
๑.๖ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ         ๔ 

บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้    ๕ 
      ภาษาไทย  
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ        ๑๑ 
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับแผนภาพโครงเรื่อง       ๒๗ 
๒.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ         ๓๒ 

บทท่ี ๓ วิธีดำเนินการวิจัย           ๕๓ 
๓.๑ ประชาการและกลุ่มเป้าหมาย         ๕๓ 
๓.๒ เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ        ๕๓ 
๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล         ๕๔ 
๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล          ๕๕ 

บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล          ๕๖ 
บทท่ี ๕ สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ        ๕๘ 
บรรณานุกรม            ๕๙ 
ภาคผนวก            ๖๒ 



๑ 
 

บทท่ี ๑ 
บทนำ 

 
๑.๑ ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและดำรงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพเป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติ
ไทยตลอดไป (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, หน้า ๑) 
 สังคมไทยปัจจุบันเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้า
มามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต ทำให้มนุษย์จำเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาค้นคว้า หา
ความรู้ และปรับตัวเองให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในทุก ๆ ด้าน ในการศึกษาหาความรู้ ท่ี
จะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ให้ผลดีที่สุด คือ การอ่านเพราะการอ่าน
เปรียบเหมือนกุญแจดอกสำคัญท่ีจะไขไปสู่ขุมคลังแห่งวิทยาการท้ังปวง โดยเฉพาะการเรียนด้านภาษา
นอกจากนี้การอ่านยังเป็นทักษะสำคัญในบรรดาทักษะท้ังส่ี คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ทักษะการอ่านเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญ เพราะใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาสรรพวิทยาการต่าง ๆ หาก
นักเรียนมีพื้นฐานทักษะการอ่านดีแล้ว ย่อมส่งผลให้การเรียนวิชาอื่น ๆ เกิดผลดีตามมาด้วย ดังท่ีระบุ
ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และยังได้มุ่งหวังให้คุณภาพผู้เรียน
เมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้านการอ่านว่าผู้เรียนต้องอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง
เป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสำคัญและ
รายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านและเขียนกรอบแนวคิด
ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจากส่ิงท่ีอ่านได้วิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ลำดับความอย่างมี
ขั้นตอน และความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่านได้ รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุน
จากเรื่องท่ีอ่าน และหลักสูตรได้กำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการอ่าน ไว้ดังนี้คือ 

สาระท่ี ๑ การอ่าน มาตรฐานท่ี ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่านจากหลักสูตรจะเห็นว่ามุ่งเน้นได้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านถูกต้อง เข้าใจความหมายของคำ จับใจความสำคัญและเข้าใจเรื่องที่อ่าน
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและถ่ายทอดสู่การเขียน และการพูดได้ 

ในปัจจุบันพบปัญหาเกี่ยวกับการอ่านจับใจความของนักเรียนเป็นอย่างมากดังที่ สุนันทา             
มั่นเศรษฐ์วิทย์ (๒๕๕๐, หน้า ๘) ได้กล่าวถึงปัญหาของการอ่านว่า ท่ีการอ่านมักไม่ประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ เพราะมีปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องหลายประการ ประการแรกคือ ปัญหาที่เกี่ยวขอ้ง
กับตัวครู ครูไม่เข้าใจวิธีสอนอ่านอย่างแท้จริง ส่วนมากจะกำหนดวัตถุประสงค์ให้นักเรียนอ่านเรื่อง



๒ 
 

โดยไม่มีวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งถ้าหากครูสอนให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการอ่านในลักษณะต่างๆ
ตามความสามารถ นักเรียนจะนำวิธีการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการเรียน และครูภาษาไทยมีความรู้ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับ การสอนอ่านไม่เพียงพอ เช่น จิตวิทยาการอ่าน การวิเคราะห์ระดับความสามารถ 
ประการท่ีสองคือปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ซึ่งมาจากสังคมท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน และมีระดับ
ความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน บางคนอาจมีปัญหาทางครอบครัวไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก
บิดามารดา ในทางตรงกันข้ามมีผู้เรียนอีกจำนวนหนึ่งที่บิดามารดาเอาใจใส่มาก เมื่อมาอยู่ห้องเรยีน
เดียวกัน ระดับความสามารถในการอ่านและประสบการณ์ทางภาษาจึงย่อมแตกต่างกัน ทำให้ครู
พยายามจัดกิจกรรมการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะและความสามารถของแต่ละคน สภาพแวดล้อม
ทางครอบครัวมิใช่จะเป็นปัญหาสำหรับนักเรียนเท่านั้น บางคนยังมีปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายและ
จิตใจ ซึ่งมีผลทำให้การอ่านไม่พัฒนาเท่าท่ีควร 

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนจำนวนมากมีปัญหาในการอ่าน กล่าวคือนักเรียนไม่
สามารถสรุปประเด็นสำคัญ หรือจับใจความสำคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้ ทำให้นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อเรื่องท่ี
อ่าน และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะการอ่านอยู่ใน
ระดับต่ำกว่ามาตรฐาน (สิทธิพงศ์ สิริวราพงศ์,๒๕๕๐, หน้า ๒) สอดคล้องกับผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ (Nationnal Test) หรือท่ีเรียกกันว่า NT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่าผู้เรียนท้ัง
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำและผล
การประเมินของ OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ที ่ได้
ประเมิน ๓ รายวิชา ได้แก่ การอ่านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือว่าท้ัง ๓ รายวิชานี้ 
เป็นตัวแทนของการวางรากฐานท่ีผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต โดยเฉพาะ
ในส่วนของการอ่านได้กำหนดเกณฑ์เพื่อแบ่งระดับความสามารถในการอ่านออกเป็น ๖ ระดับ ได้แก่ 
ต่ำกว่าระดับ ๑ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ และระดับ ๕ จากผลการประเมินการอ่านพบว่า 
ผู ้เรียนจานวนกว่าร้อยละ ๗๐ มีความสามารถด้านการอ่านไม่เกินระดับ ๒  (สำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๐,หน้า 
๑-๒) 

กลวิธ ีการพัฒนาคุณภาพการอ่านจับใจความของผู้เรียน ครูจำเป็นต้องพัฒนาสื ่อและ
นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ สื่อการเรียนการสอนมีความสำคัญเป็นเครื่องมือที่ครู
กำหนดขึ้นเพื่อใช้ทำหน้าที่ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน เนื้อหาประสบการณ์ แนวคิดทักษะเจตคติ
ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน หรือเป็นเครื่องมือ แสวงหาความรู้ของนักเรียน โดยให้นักเรียนเป็นผู้ใช้
ส่ือ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ฝึกทักษะกระบวนการ และเสริมสร้างความรู้สึกนึกคิด จนบรรลุจุดประสงค์
ของการเรียนรู้ ปัจจุบันการสอนโดยการบรรยาย หรือใช้หนังสือเพียงเล่มเดียวไม่สามารถพัฒนา
นักเรียนให้บรรลุจุดหมาย ความที่คาดหวังไว้ เพราะในสังคมปัจจุบัน เป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสื ่อสารได้แผ่ขยายกว้างขวาง นักเรียนรับรู ้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จึงจำเป็นต้องพัฒนา
ศักยภาพความสามารถของผู้เรียนให้เต็มท่ี ให้มีนิสัยใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ได้ การใช้นวัตกรรมแผนภาพโครงเรื่อง จึงเป็นวิธีที่ใช้แก้ปัญหาในการอ่านจับใจความของนักเรียน
เนื่องจากการเป็นการบันทึกข้อมูลท่ีเป็นใจความสำคัญของเรื่องท่ีอ่าน เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ของเรื่องนั้น ๆ ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการ



๓ 
 

คิดด้านอื่น ๆ เป็นยุทธศาสตร์ในการเชื ่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกระบวนการคิดและ
กระบวนการเขียน ทำให้นักเรียนจัดระบบ ระเบียบความรู้ ความคิด พัฒนาตามศักยภาพ มีความ
สมดุลท้ังด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญาและด้านสังคม ซึ่งแผนภาพโครงเรื่องเป็นการเน้นการ
คิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ท้ังการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
กลุ่มและรายบุคคล โดยครูจะเป็นเพียงผู้จัดการเรียนรู้ กระตุ้น เสริมแรง อำนวยความสะดวกและให้
คำแนะนำ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ กับความสามารถในการอ่านเพื่อการคิด
วิเคราะห์ ควบคู่กับการเขียนที่จัดระบบของความคิดในรูปแบบของแผนภาพโครงเรื่อง ส่งผลให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น 

ดังนั ้นเพื ่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน ผู ้ว ิจัยจึงได้จัดทำ
โครงการวิจัยที่สามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้คือ “การพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง” พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาไทยต่อไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 

๒. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึก
ทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกับเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 

 
๑.๒ สมมติฐานการวิจัย 

๑. ความสามรถในการอ่านจับใจความหลังสูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
แผนภาพโครงเรื่อง 

๒. ความสามารถในการอ่านจับใจความหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพ
โครงเรื่องสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 

 
๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทำการศึกษาเฉพาะเรื่องการอ่านจับใจความเท่านั้นเพราะการอ่านจับ
ใจความเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับท่ียากขึ้นของนักเรียนต่อไป 

 
๑.๔ นิยามศัพท์เฉพาะ 

แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื ่อง หมายถึง แผนภาพโครงสร้างใจความสำคัญท่ี
แสดงถึงการแยกแยะประเด็นท่ีสำคัญ ประกอบไปด้วย ใคร/อะไร สถานท่ี เหตุการณ์ ประเด็นสำคัญ
การกระทำ ผลของการกระทำ และข้อคิดที่ได้จากเรื่อง เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสาระสำคัญ
ของเรื่อง 



๔ 
 

ความสารถในการอ่านจับใจความ หมายถึง พฤติกรรมในการอ่านของนักเรียนที่สามารถจับ
ใจความสำคัญและวิเคราะห์ใจความของเรื่องได้ โดยวัดจากแบบประเมินการปฏิบัติ 

 
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ ครู ผู้บริหาร ที่จะนำไปใช้พัฒนาความสามารถใน
การอ่านจับใจความของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื ่อง ซึ ่งจะทำให้
ความสามารถในการอ่านจับใจความ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับท่ีสูงยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด
ทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้อง และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยนำเสนอ
ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ 
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับแผนภาพโครงเรื่อง 
๒.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ 
 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีดังต่อไปนี้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕                   
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ในหมวด ๑ มาตรา ๔ ว่า การศึกษา
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึก การอบรม การสืบ สานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง
องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และกล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา ๖ ว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มีสาระสำคัญที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่นัก เรียนทุกหมวด โดยเฉพาะ
หมวด ๖ ที่ ๔ แนวการจัดการศึกษา เริ่มตั้งแต่มาตราที่ ๒๒ ถึงมาตรา ๓๐ มี สาระสำคัญ ๘ เรื่ อง 
ดังนี้ 

มาตรา ๒๒ หลักการจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่า นักเรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา ๒๓ สาระการเรียนรู้ เน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของ
ตนเองกับสังคม ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย การเมืองและการปกครองความรู้
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเรื่องการจัดการด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา การ



๖ 
 

ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข การใช้และการบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ 

มาตรา ๒๔ กระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัด และความแตกต่างของนักเรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติ ให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็นรักการอ่าน และการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระการเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
ครูสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน อำนวยความสะดวกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ครูและนักเรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จาก
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี 

มาตรา ๒๕ บทบาทของรัฐในการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ โดยการส่งเสริมการดำเนินงานและ
จัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๒๖ การประเมินผลการเรียนรู้ พิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียน ความประพฤติ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่กันไปตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับและรูปแบบการศึกษา และให้นำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาในการ
จัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 

มาตรา ๒๗, ๒๘ การพัฒนาหลักสูตรแต่ละระดับ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดหลักสูตรแกนกลาง และให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ 

มาตรา ๒๙ บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งหา
วิธีการแลกเปล่ียนการพัฒนาระหว่างชุมชน 

มาตรา ๓๐ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ครูสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับนักเรียน 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๕๓ ข : ๕ - ๑๔ ) 
สรุปได้ว่า จากสาระสำคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แสดงให้เห็นว่า

ทุกฝ่ายมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจึงต้องเน้นเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
การพัฒนากระบวนการคิด การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด เน้นให้มีการ
ปฏิบัติจริง ให้ทำได้คิดเป็นทำเป็นรักการอ่าน มีการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน และเน้นคุณลักษณะท้ังด้านความรู้คู่คุณธรรม
เพื่อให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 



๗ 
 

๒.๒ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช ๒๕๕๑ (กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๕๑ :
๖) 

๒.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็น

มนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึด
มั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทั้งความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 

๒.๒.๓ หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีหลักการสำคัญ ดังนี้ 
๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับการเป็นสากล 

๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ 

๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 

๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
๒.๒.๓ จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี

ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพจึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต 

๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



๘ 
 

๕. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

๒.๒.๔ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังนี้ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้

ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง
และสังคม 

๒. ความสามรถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ ท่ี
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศเข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง การทำงานและการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการ
รู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ        และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การส่ือสารการทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ดังนี้ 

๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒) ซื่อสัตย์สุจริต 



๙ 
 

๓) มีวินัย 
๔) ใฝ่เรียนรู้ 
๕) อยู่อย่างพอเพียง 
๖) มุ่งมั่นในการทำงาน 
๗) รักความเป็นไทย 
๘) มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตาม

บริบทและจุดเน้นของตนเอง 
สรุปได้ว่า สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง คือนักเรียนมีความสามารถใน

การคิดเป็น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสิน
ในเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยจึงได้บูรณาการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
อ่านจับใจความ เพื่อดำเนินการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง และเพื่อพัฒนาการ
อ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ต่อไป 

๒.๒.๕ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย 

ทำไมต้องเรียนภาษาไทย 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ

และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพเป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้
อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป(กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๕๑ : ๑) 

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง 
การอ่าน การอ่านออกเสียงคำ ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คำประพันธ์ชนิดต่างๆการอ่าน

ในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน เพื่อนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนส่ือสาร โดยใช้ถ้อยคำและรูปแบบต่างๆของ
การเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง  ๆ การเขียนตามจินตนาการ
วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 



๑๐ 
 

การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก พูดลำดับเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ 

หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย 

วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด
คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทำความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของ
เด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม
ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื ่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิดความ
ซาบซึ้งและภูมิใจ ในบรรพบุรุษท่ีได้ส่ังสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน(กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๕๑ : ๑ 
– ๒) 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระที่ ๒ การเขียน  
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน

เรื ่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด  
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 

และ ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย  
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา

และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม  
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง

เห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง(กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๕๑ : ๒) 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจความหมาย

โดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสำคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความเขียนรายงานจาก ส่ิงท่ี
อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ลำดับความอย่างมีข้ันตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องท่ีอ่าน 
รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน 



๑๑ 
 

เขียนส่ือสารด้วยลายมือท่ีอ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาเขียน
คำขวัญ คำคม คำอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์วิจารณ์ และ
แสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขี ยน
โครงงาน 

พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิ่งที ่ได้จากการฟังและดู นำข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบมี
ศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ
รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

เข้าใจและใช้คำราชาศัพท์ คำบาลีสันสกฤต คำภาษาต่างประเทศอื่นๆ คำทับศัพท์ และศัพท์
บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม 
ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงส่ีสุภาพสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน วิเคราะห์ตัว
ละครสำคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุป
ความรู้ข้อคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

สรุปได้ว่า หลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเป็นหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถมีทักษะท้ังด้านการอ่าน การ
เขียน การฟัง การพูด ตลอดจนมีความรู้ในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารได้อย่าง
ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
พัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ประเมินค่า และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม ตลอดจนสามารถนาความรู้มาพัฒนาตนเองให้ 
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการอ่านจับใจความ 

๒.๓.๑ ความหมายของการอ่าน 
การอ่านถือเป็นทักษะท่ีสำคัญ และมีคุณค่าต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคม ปัจจุบันมีความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ อย่างรวดเร็ว การอ่านจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหา
ความรู้จากส่ือต่าง ๆ  ทำให้ผู้อ่านฉลาดรอบรู้ทันเหตุการณ์ และติดตามความก้าวหน้าของโลกและ
สามารถนำข้อมูลท่ีได้ประกอบการคิดตัดสินใจ วัยเด็กเป็นไวที่กำลังพัฒนาจึงมีความจำเป็นต้องฝึกฝน
การอ่านให้มีประสิทธิภาพและมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อนำประโยชน์จากส่ิงท่ีอ่านนั้นไปพฒันาตนเอง 
และส่วนรวมต่อไป (ศิรินทร์ทิพย์ ถานะกอง. ๒๕๕๖ : ๑๑) ซึ่งการอ่านได้มีนักการศึกษาให้
ความหมายไว้ดังนี้ 

กอบกาญจน์ วงค์วิสิทธิ์ (๒๕๕๑, หน้า ๘๗) ให้ความหมายของการอ่านว่า หมายถึงการแปล
ความหมายและการทาความเข้าใจกับลายลักษณ์อักษรท่ีปรากฏขึ้น เพื่อให้ได้ความหมาย 

 
 
มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (๒๕๔๙, หน้า ๑๔๐) ให้ความหมายการอ่านไว้ว่า คือ กระบวนการ

ค้นหา 
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รับรู ้และเข้าใจ ความหมายของสิ่งที ่อ่าน โดยผ่านกระบวนการจับใจความสำคัญ และตีความเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเองท้ังด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (๒๕๔๕, หน้า ๒) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่าเป็นความเข้าใจ
ความหมายของคา กลุ่มคา ประโยค ข้อความ เรื่องราวของสาร ซึ่งผู้อ่านสามารถบอกความหมายได้
บันลือ พฤกษะวัน (๒๕๓๘, หน้า ๒) กล่าวถึงความหมายของการอ่านไว้ดังนี้ 

๑. การอ่าน เป็นการแปลสัญลักษณ์ออกมาเป็นคาพูดโดยการผสมเสียงเพื่อใช้ในการออก
เสียงให้ตรงกับคำพูด การอ่านแบบนี้มุ ่งให้สะกดตัวผสมคาอ่านเป็นคาๆ เพื่อให้อ่านออกและอ่าน
แตกฉานเท่านั้น 

๒. การอ่านเป็นการใช้ความสามารถในการผสมผสานของตัวอักษร ออกเสียงเป็นคำหรือเป็น
ประโยค ทำให้เข้าใจความหมาย เรียกว่าอ่านได้ 

๓. การอ่านเป็นการส่ือความหมายท่ีจะถ่ายโยงความคิด ความรู้จากผู้อ่าน เรียกว่าอ่านเป็น 
๔. การอ่านเป็นการพัฒนาความคิด โดยผู้อ่านต้องใช้ความสามารถหลายๆด้าน เช่น  การ

สังเกต การจารูปคำใช้สติปัญญาและประสบการณ์เดิมในการแปลความหรือถอดความ และนำผลของ
ส่ิงท่ีได้จากการอ่านมาเป็นแนวคิด แนวปฏิบัติได้ เรียกว่า อ่านเป็น 

ชุลี อินมั่น (๒๕๓๓, หน้า ๔) ให้ความหมายของการอ่านว่า เป็นการหัดอ่านอักษรเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจความหมายของภาษา 

นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ (๒๕๒๙, หน้า ๘๔) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่า การอ่านหมายถึง
กระบวนการรับรู้และเข้าใจข้อความในข้อเขียนของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการรับรู้เครื่องมือสื่อสาร
ต่าง ๆ 

พูลสุข ญาณไพศาล (๒๕๔๐, หน้า ๑) ได้กล่าวว่า การอ่าน คือ การถอดรหัสความหมายของ
ตัวอักษรออกมาเป็นความคิด และนำความคิดนั ้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ตัวอักษรเป็นเพียง
เครื่องหมายแทนคำพูด และคำพูดก็เป็นเพียงเสียงใช้แทนของจริงอีกทอดหนึ่ง เพราะฉะนั้นหัวใจของ
การอ่านจึงอยู่ท่ีการเข้าใจความหมายของคำท่ีปรากฏในข้อความนั้น ๆ 

ไพเราะ วุฒิเจริญกุล (๒๕๔๐, หน้า ๒๔) ได้สรุปว่าการอ่านเป็นกระบวนการแปลความหมาย
จากตัวอักษร สัญลักษณ์คำ กลุ่มคำ หรือวลี และประโยคออกมาเป็นความคิดอย่างมีเหตุผล โดยอาศัย
ความสามารถในการแปลความ การตีความ การจับใจความสำคัญ และการสรุปความเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจอย่างมีจุดมุ่งหมาย 

สุริยา ตอพล (๒๕๔๑, หน้า ๓๓) กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการทางสมองในการแปล
สัญลักษณ์ ถอดความหมายจากสัญลักษณ์ แล้วก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดอย่างมีเหตุผล
การอ่านจึงเป็นการสื่อความหมายระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน เพื่อให้ความคิดของผู้เขียน ซึ่งต้องการ
อาศัยทักษะการอ่าน 

ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (๒๕๔๒, หน้า ๑) ได้กล่าวถึงการอ่านว่า การอ่านเป็นความสามารถของ
มนุษย์ ที่เข้าใจการส่ือความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้าใจในเนื้อเรื่องและแนวความคิดจากสิ่งท่ี
อ่านไม่ว่าจะเป็นจดหมาย หนังสือ บทความต่าง ๆ หรือจากภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ ส่ิงท่ีปรากฏ
บนจอคอมพิวเตอร์ สัญลักษณ์ การโบกธงของทหารของนักเดินเรือ เครื่องหมายจราจรที่ปรากฏบน
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ท้องถนน รูปภาพ โฆษณา ต่าง ๆ ภาพวาด ภาพเขียน แผนที่ แผนภูมิ และการแสดงท่าทางต่าง ๆ 
เป็นต้น 

วัชรี บูรณสิงห์ และนิรมน ศตวุฒิ (๒๕๔๒ ,หน้า ๒) ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่าน 
หมายถึง การอ่านตามการออกเสียงหรือความเข้าใจตามตัวหนังสือ การค้นหาความหมาย หรือ
สัญลักษณ์ใด ๆ ท่ีสามารถนำมาตีความ ส่ือความหมายให้เกิดความเข้าใจในส่ิงนั้น ๆ ได้ 

สมุทร เซ็นเชาวนิช (๒๕๔๒, หน้า ๑) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่า การอ่าน คือ การส่ือ
ความหมาย เป็นการสื่อความหมายระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน ผู้เขียนพูด ผู้อ่านแสดงปฏิกิริยาตอบโต้
กับผู้อื่นด้วย การส่ือความหมายในการอ่านนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ ๓ อย่าง คือ ผู้เขียน ผู้อ่าน และ
รายงาน (ส่ิงท่ีได้อ่านมาแล้วหรือปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการอ่านนั้น ๆ) 

นี่ บูซาน (๒๕๔๔, หน้า ๔๑) ให้ความหมายของการอ่านว่า การอ่าน เป็นการรับเอาสิ ่งท่ี
ผู้เขียนต้องการจะสื่อในหนังสือ หรือการดูดซับถ้อยคำในหนังสือ และหมายรวมถึง ความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันระหว่างผู้คนกับข้อมูลเชิงสัญลักษณ์ การอ่านมักเป็นการเรียนรู้ ประกอบด้วย ขั้นตอน ๗ 
ขั้น ดังต่อไปนี้ 

๑. การจำได้ (recognition) ความรู้ของผู้อ่านเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของอักขระ กระบวนการนี้
ต้องเกิดขึ้นก่อนการอ่านจริง ๆ จะเริ่มต้น 

๒. การซึมซับ (assimilation) ประสานกันแห่งการรับรู ้ทางสติปัญญา กระบวนการทาง
กายภาพ เมื่อแสงสว่างสะท้อนจากตัวหนังสือเข้าสู่การรับรู้ด้วยตา ถ่ายทอดผ่านประสาทตาไปสู่สมอง 

๓. บูรณาการภายใน (intra-intregration) ความเข้าใจพื้นฐานและหมายถึงการเชื่อมส่วน
ต่าง ๆ ท้ังหมดของข้อมูลท่ีได้อ่านกับส่วนอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม 

๔. บูรณาการภายนอก (extra-intregration) รวมถึงการวิเคราะห์ การวิจารณ์ ซาบซึ้ง การ
เลือกและการปฏิเสธ เป็นกระบวนการที่ผู้อ่านนำเอาความรู้เดิมทั้งหมดมาผนวกเข้ากับความรู้ใหม่ท่ี
ได้มาจากการอ่านและเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม 

๕. การสะสมความรู้ (retention) เป็นการเก็บสะสมข้อมูลในขั้นพื้นฐาน 
๖. การฟื้นความจำ (recall) ความสามารถในการดึงเอาสิ่งที ่สะสมเอาไว้ออกมาใช้เมื่อ

ต้องการ 
๗. การสื่อสาร (communication) เมื ่อมีการนำข้อมูลมาใช้ในทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง

รวมถึงกระบวนการท่ีแยกย่อยลงมาท่ีสำคัญมาก นั่นคือ การคิด 
ธิดา โมสิกรัตน์, ตรีศิลป์ บุญขจร, และประภาวดี สืบสนธ์ (๒๕๔๕ , หน้า ๕๓๐) ได้ให้

ความหมายของการอ่านว่า เป็นกระบวนการค้นหาความหมายในสิ่งพิมพ์หรือข้อเขียน จับใจความ 
ตีความ เพื่อพัฒนาตนเองท้ังด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม 

สนิท สัตโยภาส (๒๕๔๕, หน้า ๙๒) ให้ความหมายของการอ่านว่า เป็นความสามารถดู
ตัวอักษรต่าง ๆ แล้วถ่ายทอดความหมายจากตัวอักษร ออกมาเป็นความคิดจากนั้นจึงนำความรู้
ความคิด หรือส่ิงท่ีได้จากการอ่านไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เมื่อถึงเวลาอันควร 

อารีย์ วาศน์อำนวย (๒๕๔๕, หน้า ๒๗) กล่าวไว้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการทางความคิดท่ี
ส่ือสารกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถในการส่ือความหมายจากอักษร
ที่ปรากฏ ตลอดจนอาศัยประสบการณ์หรือความรู้เดิมเพื่อช่วยในการแปลความหมายให้ชัดเจนขึ้น 
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และหากส่ิงท่ีอ่านเป็นส่ิงท่ีไม่เคยพบมาก่อน ผู้อ่านก็ต้องใช้ความพยายามในการหาความหมายจากส่ิง
ท่ีอ่านด้วยการเดาหรือหาตัวบ่งช้ีท่ีปรากฏในข้อความมาช่วยให้การอ่านง่ายข้ึน 

สรุปความหมายของการอ่านได้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการแปลความหมายจากภาษาท่ีเป็น
คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ สัญลักษณ์ และเรื ่องราวต่าง ๆ โดยใช้ทักษะในกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ตีความแล้วทำความเข้าใจกับข้อความในขณะที่อ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อมุ ่งค้นหา
สาระสำคัญของเรื่อง ท่ีเป็นความรู้ ข้อมูล ความคิด ทัศนะของผู้เขียน หรือจุดมุ่งหมายสำคัญของเรื่อง 
ท่ีผู้ส่งสารต้องการส่ือให้ผู้รับสารทราบ แล้วผู้อ่านหรือผู้รับสารจึงนำความรู้ ความคิดหรือส่ิงท่ีได้จาก
การอ่านไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เมื่อถึงเวลาอันควร 
 
ความสำคัญของการอ่าน 

การอ่านมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันการอ่านช่วย
พัฒนาสติปัญญาของผู้อ่าน ช่วยให้ผู้อ่านเป็นผู้รอบรู้และทันต่อเหตุการณ์ เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือ
สำคัญท่ีสุดในการแสวงหาความรู้ เป็นส่ิงท่ีส่งเสริมความคิดอ่านและความฉลาดรอบรู้ นอกจากนั้นการ
อ่านยังเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเพลิดเพลินในยามว่าง การอ่านเป็นส่ิงท่ีจำเป็นและเป็นประโยชน์
แก่มนุษย์ทุกด้านทุกโอกาส ท้ังในด้านการศึกษาหาความรู้ การประกอบอาชีพและการพักผ่อนหย่อน
ใจการอ่านช่วยเสริมสร้างความรู้ ความคิดของคนเราให้เพิ่มพูนขึ้น จึงถือว่าการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญ
ท่ีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้อ่าน (ศิรินทร์ทิพย์ ถา
นะกอง. ๒๕๕๖ : ๑๓) มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านไว้ดังนี้ 

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๑, หน้า ๑๔๓) ได้กล่าวว่าการอ่านมี
ความสำคัญต่อคนทุกเพศทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ สรุปได้ดังนี้ 

๑. การอ่านเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการศึกษาเล่าเรียนทุกระดับ ผู้เรียนจำเป็นต้องอาศัย
ทักษะการอ่านทาความเข้าใจเน ื ้อหาสาระของวิชาการต่างๆเพื ่อให้ตนเองได้ร ับความรู ้และ
ประสบการณ์ตามท่ีต้องการ 

๒. ในชีวิตประจำวันโดยทั่วไป คนเราต้องอาศัยการอ่านเพื่อติดต่อสื่อสารทาความเข้าใจกับ
บุคคลอื่นร่วมไปกับทักษะการฟัง พูดและเขียน ทั้งในด้านภารกิจส่วนตัวและการประกอบอาชีพการ
งานต่างๆในสังคม 

๓. การอ่านช่วยให้บุคคลสามารถนาความรู้ประสบการณ์จากสิ่งที ่ได้อ่านไปปรับปรุง และ
พัฒนาอาชีพหรือธุรกิจการงานท่ีตัวเองกระทาอยู่ให้เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้ในท่ีสุด 

๔. การอ่านสามารถสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี 
๕. การอ่านท้ังหลายจะส่งเสริมให้บุคคลได้ขยายความรู้ และประสบการณ์เพิ่มขึ้นอย่างลึกซึ้ง

และกว้างขวางทาให้เป็นผู้รอบรู้ 
๖. การอ่านช่วยให้บุคคลรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
สุนันทา มั่นเศรษฐ์วิทย์ (๒๕๔๕, หน้า ๒) กล่าวว่าการอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหา

ความรู้ การรู้และใช้วิธีอ่านที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้อ่านทุกคน การรู้จักฝึกฝนอ่านอย่าง
สม่ำเสมอจะช่วยให้ผู ้อ ่านมีพื ้นฐานในการอ่านที่ดี ทั ้งจะช่วยให้เกิดความชำนาญและมีความรู้
กว้างขวางด้วย 



๑๕ 
 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๔, หน้า ๗) ได้สรุปการทรงบรรยายถึงความสำคัญ
ของการอ่านหนังสือในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามพระบรมราชกุมารี สรุปได้ดังนี้ 

๑. การอ่านหนังสือทำให้ได้เนื้อหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีอื่นๆ 
๒. การอ่านสามารถอ่านได้โดยไม่มีการจำกัดสถานท่ี 
๓. หนังสือเก็บได้นานกว่าส่ืออื่นๆ 
๔. การอ่านสามารถส่งเสริมให้สมองดี มีสมาธินานกว่าและมากกว่าส่ืออื่นๆ 
๕. ผู้อ่านสามารถฝึกคิด และสร้างจินตนาการได้เองในขณะท่ีอ่าน 
๖. ผู้อ่านสามารถกำหนดการอ่านได้ด้วยตนเอง จะอ่านคร่าวๆ อ่านละเอียด อ่านข้ามหรือ

อ่านตัวอักษรเป็นไปตามใจของผู้อ่าน หรือจะเลือกอ่านเล่มไหนก็ได้ 
๗. หนังสือมีหลากหลายรูปแบบ และราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น จึงทำให้สมองผู้อ่านเปิดกวา้ง

สร้างแนวคิดและทัศนคติได้มากกว่า 
๘. ผู้อ่านเกิดความคิดได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยเนื้อหาสาระได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถนำ

ความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติตามได้ 
ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (๒๕๔๒, หน้า ๓) กล่าวว่าการอ่านมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่

เล็กจนโต การอ่านมีความสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพและการศึกษา การอ่านเป็นหัวใจสำคัญของ
การศึกษา นักเรียนนักศึกษาจะสามารถเล่าเรียนได้เก่งจนประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี 

ชวนทอง วัชรอาสน์ (๒๕๔๒, หน้า ๑๔) กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านว่า ในการดำเนิน
ชีวิตนั้นการอ่านมีความสำคัญต่อทุกเพศทุกวัย ทั้งด้านการศึกษาหาความรู้ การประกอบอาชีพและ
การหาความสนุกเพลิดเพลินจากการอ่าน 

ธนวรรณ เทียนเจษฎา (๒๕๔๘, หน้า ๑๓) กล่าวว่า การอ่านมีความสำคัญและมีประโยชน์
มากเพราะการอ่านเป็นกระบวนการสร้างความรู้ ความคิด สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และสร้างวิสัยทัศน์ ในการดำเนินชีวิตให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

สดสวย กาวี (๒๕๔๘, หน้า ๑๘) กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านว่า การอ่านเป็นส่ิงจำเป็น
อย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน ดังนั้น เราควรหมั่นใฝ่หาความรู้ และฝึกฝนตนเองให้มีทักษะการอ่าน รวมทั้ง
ปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่าน ติดตามความเคล่ือนไหว ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ด้วยการอ่าน
อยู ่ เสมอ ๆ เพ ื ่อจะได้นำองค์ความรู ้ท ี ่ได ้จากการอ่านมาพัฒนาชีว ิต และสังคมส่วนรวมให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

พัชรา พราหมณี (๒๕๔๙, หน้า ๒๑) กล่าวว่า ความสำคัญในการอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญใน
การแสวงหาความรู้ ช่วยพัฒนาความคิด สร้างความจรรโลงใจ และยกระดับสติปัญญาให้สูงขึ้น
สามารถนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้อ่านเป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ รู้เท่า
ทันความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

ศิวิภา ชูเรื่อง (๒๕๕๐, หน้า ๒๓) กล่าวว่า 
๑. การอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญของนักเรียน นิสิต นักศึกษาเพื่อใช้สำหรับการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 



๑๖ 
 

๒. การอ่านเป็นเครื่องมือช่วยให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปพัฒนาคนและพัฒนางาน 

๓. การอ่านเป็นเครื่องมือสืบทอดทางวัฒนธรรมของคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นต่อไป 
๔. การอ่านช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ให้เรามีความเจริญงอกงามทาง

สติปัญญา อารมณ์ และพัฒนาจิตใจได้อย่างดียิ่ง 
๕. การอ่านช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ ช่วย

ให้เพลิดเพลิน สามมารถแสวงหาความสุขให้แก่ตนเองที่ง่ายที่สุด และได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด อีกท้ัง
เป็นหนทางท่ีทำให้สามารถหลีกหนีจากอบายมุขและส่ิงยั่วยุต่าง ๆ 

๖. การอ่านส่งเสริมให้สมองดี มีสมาธินานกว่าและมากกว่าส่ืออย่างอื่น อีกท้ังสามารถอ่านได้
โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี 

๗. การอ่านเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เป็นบุคคลที ่สมบูรณ์ทั ้งด้านจิตใจและ
บุคลิกภาพ เพราะเมื่ออ่านมากย่อมรู้มาก สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

สรุปได้ว ่าการอ่านมีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคน เพราะการอ่านต้องเกี ่ยวข้องกับการ
ดำรงชีวิตเป็นเครื่องมือในการแสวงหาและเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างทักษะต่าง  ๆ โดยเฉพาะทักษะ
การคิด ทักษะการสื่อสาร อีกทั้งทำให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก มีความรู้กว้างขวาง และ
สามารถนำความรู้จากการอ่านไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์ 
 
จุดมุ่งหมายในการอ่าน 

จุดมุ่งหมายในการอ่านของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป เพราะแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายใน
การอ่านต่าง ๆ กัน โดยทั ่วไปแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๓ ประเภท คือ การอ่านเพื ่อความ
เพลิดเพลินหรืออ่านเพื่อความบันเทิง เช่น การอ่านเรื่องสั้น อ่านนวนิยาย อีกประเภทหนึ่ง คือการ
อ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าหรือหาข้อมูลหรือรายละเอียดบางอย่าง เช่น การหาคำศัพท์ในพจนานุกรม การ
อ่านคู่มือการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร การอ่านหาข้อมูลเพื่อทำรายงาน และประการสุดท้าย คือ การอ่าน
เพื่อศึกษาหาความรู้ เช่น อ่านตำราวิชาการ การอ่านบทเรียน เพื่อการเรียนการสอนจะต้องอ่านอย่าง
พินิจพิจารณาแล้วทำบันทึกย่อเนื้อหาหรือใจความสำคัญไว้ในชีวิตประจำวันของคนทุกอาชีพและทุก
วงการ ต่างก็พยายามที่จะเพิ่มเติมฐานะให้ตัวเองสูงขึ้น การอ่านเป็นการช่วยได้มากวิธีหนึ่งเพราะจะ
ทำให้ผู้อ่านรู้จักวางตนหรือรู้ว่าจะปฏิบัติตนเช่นไรจึงจะอยู่ในสังคมที่ตนต้องการได้ ทำให้ตนเป็นท่ี
ยอมรับในสังคม ผู้ที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตต้องรู้จักเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองด้วยการอ่านหนังสือ 
การอ่านเพื่อเพิ่มพูนฐานะในสังคม ควรต้องอ่านหนังสือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตำราวิชาการ วารสาร 
สารคดี บันเทิงคดีตลอดท้ังข่าวความเคล่ือนไหวทุก ๆ ด้าน การอ่านหนังสือดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่านท้ังส้ิน (ศิรินทร์ทิพย์ ถานะกอง. ๒๕๕๖ : ๑๕) ดังนั้นจึงมีนักการศึกษาต้ังจุดมุ่งหมายในการอ่าน
ไว้แตกต่างกันไป ดังนี้ 

 
 
 



๑๗ 
 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๑, หน้า ๑๔๕) ได้กล่าวว่า โดยท่ัวไป
จุดประสงค์ของการอ่านมี ๓ ประการ 

๑. การอ่านเพื่อความรู้ 
การอ่านเพื่อความรู้ ได้แก่ การอ่านหนังสือประเภทตำรา สารคดี วารสาร หนังสือพิมพ์ และ

ข้อความต่างๆ เพื่อให้ทราบเรื่องราวอันเป็นข้อความรู้ หรือเหตุการณ์บ้านเมือง 
๒. การอ่านเพื่อความคิด 
การอ่านเพื่อความคิด ได้แก่ การอ่านหนังสือโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบแนวความคิดทาง

ปรัชญา วัฒนธรรม จริยธรรม และความคิดเห็นท่ัวไป ซึ่งมักจะแทรกอยู่ในหนังสือแทบทุกประเภท 
๓. การอ่านเพื่อความบันเทิง 
การอ่านเพื่อความบันเทิง เป็นการอ่านเพื่อฆ่าเวลา หรืออ่านหนังสือประเภทบันเทิงคดีใน

เวลาว่าง บางคนมีนิสัยรักการอ่าน หากรู้สึกเครียดจากการอ่านหนังสือเพื่อความรู้ อาจอ่านหนังสือ
ประเภทเบาสมองเพื่อการพักผ่อน 

วรรณี โสมประยูร (๒๕๔๔, หน้า ๑๒๗ – ๑๒๘) ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการอ่านไว้ดังนี้ 
๑. เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เช่น อ่านตำรา บทความ สารคดี 
๒. เพื่อความบันเทิง เช่น อ่านนวนิยาย การ์ตูน วรรณคดี 
๓. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๔. เพื่อหารายละเอียดของเรื่อง เช่น อ่านสารคดี ประวัติศาสตร์ 
๕. เพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ จากข้อมูลท่ีได้ เช่น อ่านข่าว 
๖. เพื่อหาประเด็นว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จส่วนใดเป็นจริง เช่น การอ่านคำโฆษณา 
๗. เพื่อจับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น อ่านบทความในวารสาร 
๘. เพื่อปฏิบัติตาม เช่น อ่านคำส่ัง คำแนะนำคู่มือการใช้ 
๙. เพื่อออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน มีน้ำเสียงเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและเหมือนกับคำพูด เช่น

อ่านบทละคร 
กองเทพ เคลือบพาณิชกุล (๒๕๔๒, หน้า ๘๙) กล่าวถึงความมุ่งหมายของการอ่านไว้ดังนี้ 
๑. อ่านเพื่อต้องการศึกษาหาความรู้ จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรืออ่านเพื่อ

ทบทวนบทเรียนท่ีผ่านมา 
๒. อ่านเพื่อความสนองความอยากรู้ อยากเห็นหรือค้นหาคำตอบ 
๓. อ่านเพื่อพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ 
๔. อ่านเพื่อความบันเทิง 
๖. อ่านเพื่อเป็นท่ียมรับของสังคม 

     ขวัญดี อัตวาวุฒิ และคณะ (๒๕๔๓ , หน้า ๔๘) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการอ่านซึ่งสรุปได้ ๔ 
ประการ คือ 

๑. อ่านเพื่อเขียน คือ หลังจากอ่านแล้ผู้อ่านนำข้อมูลหรือแนวความคิดมาเขียนแสดงความ
คิดเห็น              ทำรายงาน หรือเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

๒. อ่านเพื่อหาคำตอบ ในการอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายข้อนี้หากผู้อ่านรู้แหล่งค้นคว้าจากเอกสาร
ประเภทต่าง ๆ ก็จะเป็นผู้รอบรู้และเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่หยุดยั้ง 
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๓. อ่านเพื่อปฏิบัติตาม เป็นการอ่านเพื่อทำตามคำแนะนำในข้อความโดยละเอียด 
๔. อ่านเพื่อสะสมความรู้ การอ่านในข้อนี้จำเป็นอย่างมากสำหรับนักศึกษา เมื่ออ่านตำราเล่ม

ใดเล่มหนึ่งควรเก็บรวบรวมประเด็นสำคัญและความน่าสนใจบันทึกในบัตรข้อมูลเพื่อค้นคว้าในโอกาส
ต่อไป 

สรุปได้ว่าการอ่านนั้นมีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน บางคนอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ บางคนอ่าน
เพื่อความบันเทิง หาความเพลิดเพลินจากการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และบางคนอ่านเพื่อ
พัฒนาตนเอง แม้จะมีจุดมุ่งหมายในการอ่านท่ีแตกต่างกันแต่การอ่านต้องอาศัยกระบวนการคิด การ
ตีความ เพื่อหาสาระสำคัญ ประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่าน แล้วนำข้อมูลที่ได้จาการอ่านมาวิเคราะห์
วิจารณ์ สามารถนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาตนให้เกิดประโยชน์และมาปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม 
องค์ประกอบของการอ่าน 

ศิรินทร์ทิพย์ ถานะกอง (๒๕๕๖, หน้า ๑๖) กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการท่ีผู้อ่านจะต้อง
เก็บสาระ เก็บใจความ เก็บความคิด เก็บทัศนคติ ตลอดจนมุมมองต่าง ๆ เพื่อจะได้ทำให้เกิดการ
เรียนรู้ความเข้าใจในสารท่ีส่งมาจากผู้เขียน ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องท่ีนำไปสู่การรับรู้ การเรียนรู้ 

องค์ประกอบสำคัญของการอ่านมี ๕ ประการ คือ 
๑. ผู้อ่าน หมายถึงผู้อ่านหนังสือเป็นจะต้องอ่านหนังสือแล้วเข้าใจเรื่องที่อ่านจับใจความ

สำคัญได้หารายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้ อ่านแล้วสามารถพิจารณาเรื่องที่อ่านในแง่มุมต่าง ๆ เห็น
คุณค่าของเรื่องท่ีอ่านและนำความรู่ท่ีได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๒. สาร หมายถึง ข้อความหรือเรื่องราวที่ใช้พูดหรือเขียนติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ส่งสาร
และผู้รับสาร 

๓. ความหมาย หมายถึง การอ่านหนังสือเป็นการแปลความหมายของตัวอักษรท่ีอ่านออกมา
เป็นความรู้ ความคิดหรือเรืองราวที่อ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

๔. การเลือกความหมาย หมายถึง ผู้อ่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาและเข้าใจเรื่อง
ประเภทหนังสือ ช่ือ เป็นส่ิงสำคัญในการส่ือสาร 

๕. การนำไปใช้ หมายถึง การนำความร ู ้  ความเข้าใจจากการอ่านหนังสือไปใช ้ ใน
ชีวิตประจำวันซึ่งช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ การ
งาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  

จากองค์ประกอบของการอ่านสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการอ่านประกอบด้วย ผู้ส่งสาร 
สารผู้รับสาร ซึ่งเมื่ออ่านแล้วต้องจับประเด็นท่ีสำคัญของเรื่องท่ีอ่าน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นได้ 

ลักษณะและประเภทของการอ่าน 
การอ่านข้อความและเรื่องราวต่างๆ นั้น ผู้สอนแต่ละคนจะต้องคำนึงถึงรูปแบบลักษณะและ

ประเภทของการอ่านที่เหมาะสมกับนักเรียน เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรียน และให้เกิด
ประสิทธิภาพในการอ่านได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งมีนักการศึกษาได้แบ่งลักษณะและประเภท
ของการอ่านดังนี้ 
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สมพร มันตะสูตรแพ่งพิพัฒน์ (๒๕๓๔, หน้า ๑๒ – ๑๔) กล่าวถึงการอ่านว่า โดยทั่วไปการ
อ่านประกอบด้วยลักษณะการอ่าน ๓ ลักษณะ คือ การอ่านออกเสียง การอ่านในใจ การอ่านและการ
พิจารณา 

สมถวิล วิเศษสมบัติ (๒๕๓๕, หน้า ๗๓) ได้แบ่งลักษณะการอ่านเป็น ๓ ประเภท คือ การอ่าน
ในใจ การอ่านออกเสียง และการอ่านทำนองเสนาะการอ่านออกเสียงการอ่านออกเสียงเป็นการอ่าน
ให้ตัวเองฟังหรือผู้อื่นฟัง ความสำคัญของการอ่านอยู่ท่ีความถูกต้อง ชัดเจน รู้จักผ่อนหายใจให้ตรงกับ
จังหวะของวรรคตอน ถ้าเป็นการอ่านคำประพันธ์ก็จะต้องรู้จักอ่านทำนองเสนาะตามประเภทของ
ฉันทลักษณ์อย่างถูกต้อง ไพเราะ หลักการสำคัญของการอ่านออกเสียง คือ ความถูกต้อง ความชัดเจน 
การเว้นวรรคตอนได้เหมาะสม น้ำเสียงสอดคล้องกับอารมณ์ของเรื ่อง ซึ่งความสำคัญของการออก
เสียงที่แตกต่างกันนั้นจะทำการตีความหมายแตกต่างกันไปด้วยการอ่านในใจการอ่านในใจเป็นการ
อ่านให้รู้เรื่องหรือเข้าใจเรื่อง ไม่ต้องพะวงกับการออกเสียง ผู้ชำนาญจะอ่านได้เร็ว เข้าใจถูกต้อง เก็บ
สาระสำคัญของเรื่องได้ การอ่านในใจเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านและการพิจารณา การอ่านในใจที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องอ่านโดยลำดับ ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ เลือกอ่านหนังสือที่สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง ทั้งเรื่องสั้น หนังสือพิมพ์
รายวัน นวนิยายหรือกวีนิพนธ์ต่าง ๆ 

ขั้นที่ ๒ ใช้ช่วงเวลาในการอ่านครั้งละประมาณ ๕ – ๗ นาที ในตอนเริ่มแรกแล้วค่อยเพิ่ม
เรื่องเพิ่มเวลาให้ยาวขึ้น 

ขั้นที่ ๓ ใช้เวลาอ่านให้นานขึ้น ควบคุมสมาธิให้มั่นคง อดทนต่อสิ่งรบกวนรอบด้าน ควรมุ่ง
อ่านให้จบตอนมากกว่านับจำนวนหน้าเพราะข้อความอาจไม่จบ 

ขั้นที่ ๔ ทำความเข้าใจกับเนื้อหา ความหมายและเก็บสาระสำคัญของเรื่อง จากนั้นสรุปว่า
สาระสำคัญของเรื่องคืออะไร น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด และจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่าน
นั้นไปใช้ประโยชน์ในทางใดบ้างการอ่านในใจนี้มุ่งท่ีความรวดเร็วและถูกต้องเป็นสำคัญ เพราะอ่านได้
เร็วกว่าการอ่านออกเสียง ผู้อ่านไม่ต้องกังวลกับการเปล่งเสียง เมื่ออ่านแล้วยังเข้าใจไม่ชัดเจนก็หวน
กลับไปอ่านซ้ำได้ 

องค์ประกอบสำคัญท่ีจะทำให้การอ่านในใจมีคุณภาพ คือ 
๑. สมาธิแน่วแน่ 
๒. ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นอุปสรรค เช่น คนแวดล้อม แสงสว่าง เสียงรบกวน เป็นต้น 
๓. รูปเล่มเหมาะมือ ตัวหนังสือพอเหมาะกับขนาดสายตา และการให้ภาพประกอบชัดเจนส่ิง

ที่พึงระวังในการอ่านในใจคือ ไม่ควรชี้ตัวหนังสือจะทำให้อ่านช้า ไม่ควรทำปากขมุบขมิบเพราะการ
อ่านในใจใช้ประสานสายตาและสมองเป็นสำคัญ การอ่านในใจไม่เกิดผลดีผลเสียแก่ผู้อื่นนอกจาก
ขณะท่ีนำเรื่องราวไปถ่ายทอดจึงควรทำความเข้าใจเรื่องท่ีอ่านให้ชัดเจนก่อนถ่ายทอดสู่ผู้อื่น 

 
การอ่านและการพิจารณา 

ศิรินทร์ทิพย์ ถานะกอง (๒๕๕๖, หน้า ๑๖) กล่าวว่า การอ่านและการพิจารณา เป็นการอ่าน
ที่ต้องใช้ความคิดไตร่ตรอง ตรวจสอบสิ่งที่อ่านอย่างถี่ถ้วน มีจุดประสงค์เพื่อประเมินคุณค่าของสิ่งท่ี
อ่านน่าเชื ่อถือหรือไม่เพียงได เรื่องที่อ่านมีคุณค่าด้านใดบ้าง เช่น ในด้านความรู้ ความคิด ความ
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บันเทิงหรือคติข้อคิดต่าง ๆ การพิจารณาเรื่องท่ีอ่านต้องผ่านความเข้าใจเรื่องราวมาก่อน ในการอ่าน
และพิจารณานั้นผู้อ่านต้องสามารถบอกได้ว่า หนังสือท่ีอ่านจัดอยู่ในประเภทใด เป็นงานเขียนประเภท
บันเทิงคดีหรือสารคดี ใช้คำประพันธ์หรือรูปแบบการเขียนอย่างไร หากแยกประเภทไม่ได้การประเมิน
คุณค่าก็จะด้อยประสิทธิภาพไปด้วย เพราะเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินคุณค่านั้นย่อมมีข้อแตกต่างตาม
ประเภทของงานเขียน การอ่านมีวัตถุประสงค์สำคัญหลายประการทั้งเพื่อความบันเทิง ความรู้ 
ความคิดแปลกใหม่หรือเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพจากลักษณะและประเภทของการอ่านสรุปได้ว่า มี ๓ 
ประเภท คือ การอ่านออกเสียง การอ่านในใจ  และการอ่านและพิจารณา ซ ึ ่งการอ่านเป็น
ความสามารถของมนุษย์และมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน ต่อการพัฒนาอาชีพและการศึกษา การ
อ่านจึงเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนการสอนและเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีจะต้องช่วยพัฒนาความคิด 
กระบวนการในการอ่าน 

การอ่านเป็นกระบวนการซึ่งผู้อ่านสร้างความหมาย หรือพัฒนาการตีความระหว่างการอ่าน
ผู้อ่านจะต้องรู้หัวข้อเรื่อง จุดประสงค์การอ่าน มีความรู้ทางภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ในหนังสือ
อ่าน จะใช้ประสบการณ์เดิมที ่เป็นประสบการณ์พื ้นฐาน การทำความเข้าใจกับเรื ่องที ่อ ่านมี
กระบวนการอ่านดังนี้ (กรมวิชาการ, ๒๕๔๕ : หน้า ๑๘๙) 

๑. การเตรียมการอ่าน ผู้อ่านจะต้องอ่านชื่อเรื่อง หัวข้อย่อยจากสารบัญเรื่อง อ่านคำนำให้
ทราบจุดมุ่งหมายของหนังสือ ตั้งจุดประสงค์การอ่าน จะอ่านเพื่อความเพลิดเพลินหรืออ่านเพื่อหา
ความรู้วางแผนการอ่านโดยอ่านหนังสือตอนใดตอนหนึ่งว่ามีความอยากง่ายอย่างไร หนังสือมีความ
ยาวมากน้อยเพียงใด รูปแบบของหนังสือเป็นอย่างไร เหมาะสมกับผู้ใดบ้างที่จะอ่านเดาความว่าเป็น
เรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง เตรียมสมุด เตรียมดินสอ สำหรับจดบันทึกข้อความหรือเนื้อเรื่องท่ีสำคัญขณะ
อ่าน 

๒. การอ่าน ผู้อ่านจะอ่านหนังสือให้ตลอดเล่มหรือเฉพาะตอนที่ต้องอ่าน ขณะอ่านผู้อ่านจะ
ใช้ความรู้จากการอ่านคำ ความหมายของคำมาใช้ในการอ่าน รวมทั้งรู้จักแบ่งวรรคตอนด้วยการอา่น
เร็วจะมีส่วนช่วยให้ผู ้อ่านเข้าใจเรื่องได้ดีกว่าผู ้อ่านช้า ซึ่งจะสะกดคำอ่านหรืออ่านย้อนไปย้อนมา 
ผู้อ่านจะใช้บริบทหรือคำแวดล้อมช่วยในการตีความหมายของคำทำความเข้าใจข้อความท่ีอ่าน 

๓. ผู้อ่านจะจดบันทึกข้อความท่ีมีความสำคัญหรือเขียนแสดงความคิดเห็น ตีความข้อความท่ี
อ่านตอนใดท่ีไม่เข้าใจ อ่านซ้ำเพื่อความเข้าใจท่ีถูกต้อง ขยายความคิดจากการอ่าน จับคู่กับเพื่อนสน
ทนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตจากเรื่องที่อ่านถ้าเป็นการอ่านบทกลอนต้องอ่านทำนอง
เสนาะดัง ๆ เพื่อฟังเสียงการอ่านและเกิดจินตนาการ 

๔. การอ่านสำรวจ ผู้อ่านจะต้องอ่านซ้ำ โดยเลือกอ่านตอนใดตอนหนึ่ง ตรวจสอบคำ ภาษาท่ี
ใช้สำรวจโครงเรื่องของหนังสือ เปรียบเทียบหนังสือที่อ่านกับหนังสือที่เคยอ่าน สำรวจและเช่ือมโยง
เหตุการณ์ในเรื่องหรือลำดับเรื่อง สำรวจคำสารบัญที่ใช้ในหนังสือ 

๕. การขยายความคิด ผู้อ่านจะสะท้อนความเข้าใจในการอ่าน บันทึกข้อคิดเห็น คุณค่าของ
เรื่อง เชื่อมโยงเรื่องราวในเรื่องกับชีวิตจริง ความรู้สึกจากการอ่าน การจัดทำโครงการ หลักการอ่าน 
เช่น ภาพวาด เขียนบทละคร เขียนบันทึกรายงานการอ่าน อ่านเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้เขียนคนเดียวกันแต่ง
อ่านเรื่องเพิ่มเติมเรื่องท่ีเกี่ยวโยงกับเรื่องท่ีอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ท่ีชัดเจนและกว้างขึ้น 

 



๒๑ 
 

ลักษณะของนักอ่านที่ดี 
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๑, หน้า ๑๕๔ – ๑๕๕) ได้กล่าวไว้ว่า 

นักอ่านท่ีดีควรใส่ใจพัฒนาทักษะการอ่านและปรับปรุงตนเองให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
๑. รู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีให้ประโยชน์ ไม่โน้มน้าวหรือชักจูงผู้อ่านให้กระทำผิดหรือเข้าใจผิด 

คือ รู้จักพิจารณาชนิดใดดีหรือไม่ดี ควรอ่านหรือไม่ควรอ่าน 
๒. มีสมาธิในการอ่าน คือเวลาท่ีอ่านหนังสือหรือตำรับตำราอยู่นั้นผู้อ่านจะต้องมีสมาธิอย่าง

มั่นคง 
๓. มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
๔. รู ้จักตั ้งจุดประสงค์ในการอ่าน คือ ในขณะที ่อ ่านหนังสืออยู ่นั ้น ต้องรู ้ว ่าตนเองมี

จุดประสงค์อย่างไร 
๕. มีความพร้อมในการอ่าน คือความพร้อมทางร่างกาย ทางสมอง ทางสังคม ทางอารมณ์

จินตนาการ ประสบการณ์ และมีความพร้อมทางด้านร่างกาย และด้านภาษาด้วย 
๖. รู้จักจับประเด็นสำคัญของเรื่องท่ีอ่านได้โดยตลอด 
๗. รู้จักจำ และจดบันทึกรวบรวมความรู้ความคิดท่ีได้จากการอ่าน 
๘. หมั่นทบทวน ติดตาม สืบต่อ ความรู้ท้ังเก่าและใหม่อย่างสม่ำเสมอ 
๙. มีวิจารณญาณในการอ่าน รู้จักใคร่ครวญ ตัดสิน วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาข้อเท็จจริงของ

หนังสือท่ีอ่าน 
    ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน (๒๕๔๗, หน้า ๒๕) กล่าวถึงลักษณะของนักอ่านท่ีดีไว้ดังนี้ 

๑. อ่านหนังสือได้เร็วและเข้าใจความหมายได้ทันที 
๒. มีหนังสือดีๆอ่านอย่างสม่ำเสมอ 
๓. มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านพอสมควร 
๔. มีสมาธิแน่วแน่ในขณะที่อ่าน ไม่ใจลอย ไม่วอกแวก อ่านทน คืออ่านได้เป็นเวลานานโดย

ไม่เบ่ือหน่ายหรือหยุดอ่านกลางคัน 
๕. มีพื ้นฐานอารมณ์ที ่อ ่อนไหว สามารถเข้าใจอารมณ์ในข้อเขียน และปล่อยอารมณ์

เคลิบเคล้ิมไปตามข้อเขียนในหนังสือได้ 
๖. เข้าใจศิลปะการแต่งหนังสือ ศิลปะการใช้ถ้อยคำ ศิลปะการใช้โวหารทั้งที่เป็นร้อยแก้ว               

และร้อยกรอง 
สรุปได้ว่า ผู้ท่ีจะเป็นนักอ่านท่ีดีนั้นจะต้องเป็นบุคคลท่ีรู้จักเลือกอ่านหนังสือดี ๆ ท่ีเสริมสร้าง

และพัฒนาคุณภาพชีวิต และในขณะที่อ่านจะต้องมีสมาธิ ตั้งจุดมุ่งหมายทุกครั้งก่อนอ่าน ต้องรู้จัก
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านว่าเป็นเนื้อหาหรือเป็นหนังสือ
เกี่ยวกับประเภทใด หลังอ่านจบควรจดบันทึกความรู้ท่ีได้จากการอ่าน 

 
ความหมายของการอ่านจับใจความ 

การอ่านจับใจความเป็นวิธีการท่ีต้องอาศัยทักษะในการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถ
รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความไว้ดังนี้  
อภิรดี เสนาวิน (๒๕๕๕, หน้า ๒๖ ) ให้ความหมายของการอ่านจับใจความว่า หมายถึง การทำความ



๒๒ 
 

เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน โดยการจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้ว่า ใจความสำคัญของเรื่องคือ
อะไร ผู้เขียนต้องการเสนอเรื่องหรือแนวคิดใดมายังผู้อ่าน ท้ังนี้ผู้อ่านต้องจับสาระสำคัญของเรื่องได้ว่า 
ใคร ทำอะไร ท่ีไหน อย่างไร เมื่อไร เพราะเหตุใด ตลอดจนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง และสามารถ
สรุปเรื่องโดยการเชื่อมโยงใจความสำคัญของเรื่องได้ แววมยุรา เหมือนนิล (๒๕๕๒, หน้า ๑๒) ได้ให้
ความหมายของการจับใจความว่า การอ่านจับใจความคือ การมุ่งค้นหาสาระสำคัญของเรื่อง หรือของ
หนังสือแต่ละเล่มคืออะไร ซึ่งแบ่งออกได้ 2 ส่วนดังนี้ 

๑. ส่วนท่ีเป็นใจความสำคัญ 
๒. ส่วนท่ีขยายใจความสำคัญ หรือส่วนประกอบ เพื่อให้เรื่องชัดเจนยิ่งขึ้น ในกรณีท่ีอ่านมีย่อ

หน้าเดียว ในย่อหน้านั้นจะมีใจความสำคัญอย่างหนึ่ง นอกจากนั้นเป็นส่วนขยายใจความสำคัญหรือ
ส่วนประกอบซึ่งอาจมีหลายประเด็น  

สิทธิพงศ์ สิริวราพงศ์ (๒๕๕๐, หน้า ๑๖) ให้ความหมายของการอ่านจับใจความว่า เป็นการ
อ่านท่ีผู้อ่านต้องทำความเข้าใจเนื้อเรื่องและจับสาระสำคัญของเรื่องท่ีอ่าน ท่ีผู้เขียนต้องการเสนอเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งมายังผู้อ่านโดยมีประเด็นหลัก ประเด็นรอง และสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาท่ีสำคัญของเรื่อง
ได้ 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (๒๕๔๕, หน้า ๒) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความว่าเป็น
ความเข้าใจของคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความเรื่องราวของสาร ซึ่งผู้อ่านสามารถบอกความหมายได้ 

ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (๒๕๔๒, หน้า ๔๕) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความว่า การ
อ่านจับใจความสำคัญ คือ การอ่านเข้าใจเนื้อเรื่องจับใจความสำคัญได้ สามารถสรุปได้ ได้รั บความรู้
จากส่ิงท่ีอ่านและสามารถตอบคำถามได้ อีกท้ังสมารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

ประพนธ์ เรืองณรงค์ (๒๕๔๕, หน้า ๑๑ – ๒๔) กล่าวถึงความหมายของการอ่านจับใจความ
สำคัญไว้ว่า การอ่านจับใจความสำคัญเป็นการอ่านเพื่อเก็บสาระสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่อง
เพื่อหาความสำคัญและพัฒนาด้านความคิด 

มันฑนา บุญปู่ (๒๕๔๕, หน้า ๑๓) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความว่า กระบวนการ
อ่านเพื่อจับสาระสำคัญและสามารถทำความเข้าใจเนื้อเรื่องหรือข้อความท่ีอ่าน แปลความหมายส่ิงท่ี
อ่านและสามารถทำความเข้าใจจุดหมายสำคัญของเรื่องท่ีอ่านนั้นได้อย่างดี 

สิริรัตน์ อะโน (๒๕๔๕, หน้า ๓๕) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญ หมายถึง
การทำความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่อ่าน สามารถเก็บสาระสำคัญของเนื้อเรื่องและเข้าใจจุดมุ่งหมายท่ี
ผู้เขียนต้องการส่ือสารได้ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๔ , หน้า ๓๐) กล่าวว่า การอ่านจับ
ใจความสำคัญเป็นการอ่านเพื่อหาส่วนสำคัญของเรื่อง ซึ่งเรียกว่า ใจความหรือใจความสำคัญ ใจความ
จะปรากฏอยู่ตามย่อหน้าต่างๆ ของเรื่องท่ีอ่าน อาจอยู่ส่วนต้น ส่วนกลาง หรือส่วนท้ายของย่อหน้าก็
ได้ 

สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความคือ การอ่านเพื่อมุ่งค้นหาสาระประเด็นที่สำคัญ และทำความ
เข้าใจกับเนื้อเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถสรุปย่อเรื่อง เรียบเรียงเชื่อมโยงเนื้อหาได้ และแสดงความ
คิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่านได้ 
 



๒๓ 
 

ความสำคัญของการอ่านจับใจความ 
การอ่านจับใจความเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต ซึ่ง

นอกจากจะทำให้เกิดความรู้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีได้แนวคิดในการดำเนินชีวิต การอ่านจับใจความจึงเป็นหัวใจของการศึกษา ทุกระดับ
และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เรื่องต่าง ๆการอ่านจับใจความมีความสำคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็น
การอ่านเบื้องต้น ได้แก่ การอ่านแบบคร่าว ๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นโดยรวมของเรื่องที่อ่าน 
การอ่านเพื่อหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ การอ่านขั้นสูง ได้แก่ การอ่านเพื่อตีความและการอ่านเพื่อ
วิพากษ์วิจารณ์ การอ่านท้ัง ๒ ระดับนี้ เบ้ืองต้นผู้อ่านต้องจับใจความให้ได้ก่อน ซึ่งทักษะการอ่านจับ
ใจความประกอบด้วย การรับรู ้ที ่ลึกซึ ้ง ต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝนอย่างเพียงพอ จึง
จำเป็นต้องวางพื้นฐานการอ่านให้นักเรียนอย่างถูกต้อง มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงความสำคัญของการ
อ่านจับใจความไว้ ดังนี้ 

กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (๒๕๕๑, หน้า ๑๑๑) กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านจับใจความว่า
เป็นทักษะเบื้องต้นที่ผู ้อ่านจะต้องฝึกฝนตนเองเพื่อให้สามารถจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ ่านได้
เพราะจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้อ่านทำความเข้าใจกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ที่ผู้เขียนนำเสนอ
มายังผู้อ่าน โดยผู้อ่านควรเริ่มต้นค้นหาข้อคิดสำคัญ ที่ปรากฏในเรื่องให้ได้ก่อน แล้วนำข้อคิดที่ได้
เหล่านั้นมาประมวลเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ใจความสำคัญของเรื่องนั้น ๆ ผู้อ่านจึงต้องทำความเข้า ใจ
เรื่องราวทั้งหมดท้ังความหมายของคำ และประโยค และเนื้อหาท้ังหมด ซึ่งบางครั้งความหมายของคำ
นั้น ๆ อาจมีนัยสำคัญทางความหมาย ดังนั้นผู้อ่านต้องทำความเข้าใจกับบริบทของเนื้อหาด้วย 

พัชรา พราหมณี (๒๕๔๙, หน้า ๓๑) กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านจับใจความว่า การอ่าน
จับใจความเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทำให้
เกิดความรู้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ี
ได้แนวคิดในการดาเนินชีวิต 

สิทธิพงศ์ สิริวราพงศ์ (๒๕๕๐, หน้า ๑๕) กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านจับใจความว่า เป็น
ทักษะการอ่านที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอันมาก ถ้าเราจับใจความได้ถูกต้องแม่นยำ จะทำให้อ่าน
หนังสือได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเข้าใจเรื่องที่อ่าน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์มากในด้าน
การศึกษาหาความรู้ต่อไปจากความสำคัญของการอ่านจับใจความ  

สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความเป็นทักษะพื้นฐานท่ีสำคัญท่ีจะนำให้ผู้อ่านประสบความสำเร็จ
จากการอ่าน และเป็นทักษะพื้นฐานของการแสวงหาความรู้เพราะการอ่านจับใจความเป็นการอ่านท่ี
ฝึกให้ผู้อ่านได้จับประเด็นสำคัญ สาระสำคัญจากเรื่องท่ีอ่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องท่ีเราอ่าน
ทั้งหมด ทำให้อ่านหนังสือได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจเรื่องที่อ่านและนำความรู้ ข้อคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้
และพัฒนาตนให้เกิดประโยชน์ได้ 
จุดม่งหมายของการอ่านจับใจความ 

มีนักการศึกษาได้กำหนดจุดมุ่งหมายในการสอนการอ่านจับใจความไว้ ดังนี้ 
    อภิรดี เสนาวิน (๒๕๕๕, หน้า ๒๙) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการอ่านจับใจความไว้ดังนี้ 

๑. อ่านเพื่อศึกษาแนวคิดสำคัญของเรื่อง 
๒. อ่านเพื่อบอกรายละเอียดของเรื่องท่ีอ่านได้ว่า ใคร ทำอะไร ท่ีไหน อย่างไร เมื่อไร 



๒๔ 
 

๓. อ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่อง 
๔. อ่านเพื่อบอกลำดับเหตุการณ์ของเรื่องท่ีอ่านได้ 
๕. อ่านเพื่อสรุปความและเรื่องย่อท่ีอ่านได้ 

    สายสุนีย์ สกุลแก้ว (๒๕๓๔, หน้า ๒๗) ได้แบ่งจุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความออกเป็น ๖ 
ประการ ดังนี้ 

๑. อ่านเพื่อจับใจความคร่าว ๆ 
๒. อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 
๓. อ่านเพื่อสำรวจรายละเอียดและใจความสำคัญโดยท่ัว ๆ ไป 
๔. อ่านเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
๕. อ่านเพื่อใช้วิจารณญาณติดตามข้อความท่ีอ่าน 
๖. อ่านเพื่อการวิเคราะห์ข้อความหรือแนวคิดในเรื่องท่ีอ่าน 

    สมบัติ มหารศ (๒๕๓๓, หน้า ๒๖) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการอ่านจับใจความ ดังนี้ 
๑. เพื่อให้นักเรียนอ่านแล้วจับใจความสำคัญได้ 
๒. ให้ผู้อ่านสามารถบอกรายละเอียดของเรื่องท่ีอ่านว่า มีสาระอะไรบ้าง 
๓. อ่านเพื่อปฏิบัติตามคำส่ังหรือคำแนะนำ 
๔. ฝึกการใช้สายตา การอ่านเพื่อการจับใจความ นิยมฝึกทักษะการอ่านเร็ว และตอบคำถาม 

ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 
๕. อ่านเพื่อสรุปหรือย่อเรื่องท่ีอ่านได้ 
๖. อ่านแล้วสามารถคาดการณ์ ทำนายเรื่องท่ีอ่านว่าจะลงเอยอย่างไร 
๗. อ่านแล้วทำรายงานย่อได้ การอ่านประเภทนี้ ต้องการฝึกการทำโน้ตย่อ 
๘. อ่านเพื่อหาความจริงและแสดงข้อคิดเห็นประกอบได้ 
 

องค์ประกอบของการอ่านจับใจความ 
ศิรินทร์ทิพย์ ถานะกอง (๒๕๕๖, หน้า ๒๐) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ทำให้เข้าใจการอ่านจับ

ใจความสำคัญของเรื่องท่ีอ่านขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ ประการ ดังนี้ 
๑. ชนิดของความเข้าใจในการอ่าน บุคคลจะเข้าใจสิ ่งที ่อ ่านแตกต่างกันออกไปตาม

ประสบการณ์เดิมของตน และความคิดอันเป็นวัตถุประสงค์ของการอ่านท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น 
วัตถุประสงค์ของการอ่านมีดังนี้ 

๑.๑ เพื่อเก็บใจความสำคัญ 
๑.๒ อ่านเพื่อศึกษารายละเอียดท่ีสำคัญ 
๑.๓ อ่านเพื่อศึกษาคำแนะนำต่างๆ เช่น การใช้เครื่องมือเป็นต้น 
๑.๔ อ่านเพื่อคาดการณ์ว่าเรื่องจะลงเอยอย่างไร 
๑.๕ อ่านเพื่อศึกษาคุณค่าของเรื่องท่ีอ่าน 

๒. ความถูกต้องของความเข้าใจในการอ่าน ช่วยให้เรื่องราวที่อ่านมากน้อยต่างกัน ความ
ถูกต้องในการเข้าใจของเด็กย่อมแตกต่างกันมากน้อยตามประสบการณ์ และความยากง่ ายของ
ข้อความนั้น 



๒๕ 
 

๓. ระดับความเข้าใจในการอ่าน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการด้วยกัน เป็นต้นว่า
สติปัญญา ความสามารถในการอ่าน ความเข้าใจวงศัพท์ที่อ่าน และวิธีการพิเศษเฉพาะตัวของผู้อ่าน
แต่ละคน รวมทั้งประสบการณ์เดิมของแต่ละคน 

๔. ความเร็วของความเข้าใจในการอ่าน ต้องอาศัยความเข้าใจในคำศัพท์ ความสามารถใน
การนึกภาพสิ่งที ่อ่าน ความยากง่ายของข้อความและสิ่งอื ่น  ๆ จากองค์ประกอบของการอ่านจับ
ใจความสำคัญสรุปได้ คือ การอ่านท่ีจะเข้าใจเรื่องและจับใจความสำคัญได้นั้น ต้องสืบเนื่องมาจากการ
อ่านให้เกิดทักษะ ๕ ขั้น คือ อ่านออก อ่านคล่อง อ่านเข้าใจ อ่านแยกแยะชนิดของข้อความ อ่านแล้ว
สามารถตีความหรือวินิจฉัยสาระได้ ขั้นนี้เป็นขั้นที่จำเป็นที่สุดในการอ่าน ซึ่งผู้อ่านจะต้องเข้าใจว่า
ผู้เขียนได้ส่งสารอะไรมาให้ผู้อ่านบ้าง โดยผู้อ่านต้องพิจารณาเอง 

 
พื้นฐานการอ่านจับใจความ 

แววมยุรา เหมือนนิล (๒๕๕๓, หน้า ๑๔ – ๑๖) ได้กล่าวว่าการอ่านจับใจความให้เข้าใจง่าย
และรวดเร็วต้องอาศัยแนวทางและพื้นฐานสำคัญหลายประการดังนี้ 

๑. สำรวจส่วนประกอบของหนังสือคร่าวๆ เพราะการมีพื ้นฐานความเข้าใจเกี ่ยวกับ
ส่วนประกอบต่างๆของหนังสืออย่างเพียงพอว่าส่วนประกอบใดสามารถช้ีแนะให้จับใจความได้อย่างไร
จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

๒. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน จะเป็นแนวทางกำหนดวิธีอ่านให้เหมาะสมและจับ
ใจความหรือหาคำตอบได้รวดเร็วขึ้น 

๓. มีความสามารถทางภาษา โดยเฉพาะทักษะในการแปลความหมายของคำ ประโยค และ
ข้อความต่าง ๆ ในเรื่องให้เข้าใจอย่างถูกต้องรวดเร็ว 

๔. มีประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน จะทำให้เข้าใจและจับใจความท่ีอ่านได้ง่าย
ขึน้ฉะนั้นในการอ่านจับใจความหนังสือบางเรื่องอาจจะต้องหาประสบการณ์ หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่อง
นั้นไว้ก่อนด้วย จึงจะเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

๕. เข้าใจลักษณะของหนังสือ มีความเข้าใจลักษณะของเรื่องหรือหนังสือท่ีอ่านได้ชัดเจนว่ามี
รูปแบบ และกลวิธีการแต่งอย่างไร จะทาให้มีแนวทางการอ่านจับใจความได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (๒๕๓๘ , หน้า ๙๗) ได้กล่าวว่าการอ่านจับใจความต้องมีความรู้
พื้นฐานการอ่านจับใจความ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบความรู้พื ้นฐาน องค์ประกอบความรู้พื ้นฐานของผู้อ่านจับใจความมี ๓ 
องค์ประกอบดังนี้ 

๑.๑ ความรู้ด้านภาษา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี หลักภาษาและการใช้ภาษาซึ่งจะช่วย
ให้ผู้อ่าน ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรู้จักถ้อยคำ สำนวนหรือเรื่องราวจาก
วรรณคดี สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการอ่านวรรณกรรมสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบเหตุการณ์ 
ตลอดจนนำภาษา สำนวน และถ้อยคำต่างๆมาใช้ ส่วนผู้ท่ีมีความรู้ทางหลักภาษาและโครงสร้างหลัก
ภาษาจะมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้โครงสร้างและหลักภาษาของชาติอื่นๆ โดยใช้หลักการเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง ทำให้ความรู้ทางภาษากว้างขวางขึ้น อันจะนาไปสู่การอ่านจับใจความเรื่องที่ใช้ภาษา
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อื่นได้ โดยอาศัยวิธีเดียวกับการอ่านภาษาของตนนั่นเอง จึงกล่าวได้ว่าความรู้ทางด้านภาษามีส่วนช่วย
พัฒนาการอ่านจับใจความได้มาก 

๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง หากผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง จะใช้เวลาน้อยลงในการ
อ่านจับใจความท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น 

๑.๓ ประสบการณ์ทางด้านความคิด เมื ่อบุคคลเริ ่มต้นรู้จักสื ่อสาร จะเริ ่มต้นคิดเกี่ยวกับ
เรื่องราว เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในสมอง ครั้นเมื่อโตขึ้นถึงวัยที่สามารถอ่านจับใจความได้ก็สะสม
ความคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องต่างๆ เพิ่มมากขึ้น องค์ประกอบทั้ง ๓ ประการดังกล่าวเมื่อรวมกันจึง
เป็นพื้นฐานท่ีสำคัญสาหรับท่ีจะใช้พัฒนาการอ่านจับใจความ ผู้ท่ีมีพื้นฐานมากย่อมได้ประโยชน์จาการ
นำไปใช้ได้มากกว่าผู้มีความรู้พื้นฐานน้อย 

๒. ความรู ้พ ื ้นฐานกับผลสัมฤทธิ ์ในการอ่านจับใจความ ความรู ้พ ื ้นฐานของผู ้อ ่านมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความ หากผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานมาก จะช่วยให้การอ่าน
จับใจความถูกต้องและรวดเร็ว ตรงกันข้ามกับผู้ที ่มีความรู้พื ้นฐานน้อยจะใช้เวลาในการอ่านจับ
ใจความมากเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ส่วนผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความนั้น หมายถึงการที่ผู้อ่าน
ประสบความสำเร็จในการอ่านจับใจความนั้นจะต้องเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการอ่านตามลำดับข้ันดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่อ่านจับใจความ โดยรู้จักคำใหม่และเรียงลำดับ
เหตุการณ์ได้ถูกต้อง และสามารถบอกสถานการณ์สำคัญรวมทั้งแนวคิดท่ีได้จากการอ่านจับใจความใน
เรื่องประเภทต่าง ๆได้ด้วย 

ขั้นที่ ๒ เป็นผู้ท่ีนาความรู้ความเข้าใจจากการอ่านจับใจความ “สาร” หรือเนื้อหาท่ีได้อ่านไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

ขั้นที่ ๓ เป็นผู้ท่ีมีวิธีการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถนำไปใช้ในการคิด
แก้ปัญหาจากการอ่านจับใจความ 

ขั้นที่ ๔ เป็นผู้ท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อการอ่านจับใจความและสนใจการอ่านอยู่เสมอ 
ขั้นที่ ๕ เป็นผู้ที่ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ โดยใช้ผลจากการอ่านจับใจความเป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาอารมณ์ของตนเองให้มีความมั่นคง 
สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความให้ประสบความสำเร็จได้นั้น สิ่งที่สำคัญคือผู้อ่านจะต้องมพีื้น

ฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน มีความรู้และทักษะในเรื่องของภาษาและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่อง
ท่ีอ่าน จะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องท่ีอ่านได้ง่ายและถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนำความรู้จากการ
อ่านไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ 

 
ลำดับขั้นของการอ่านจับใจความ 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (๒๕๓๘, หน้า ๙๕) ได้กล่าวว่าการอ่านจับใจความต้องมีลำดับขั้น 
ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ จำ เป็นขั้นแรกของการอ่านที่จะต้องจำเรื่องราวให้ได้ จำความหมายของคำ ให้คำ
จำกัดความของคำยาก จำช่ือตัวละครและเหตุการณ์สำคัญ 

ขั้นที่ ๒ เข้าใจ เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถเล่าเรื่องที่อ่านได้ด้วยคำพูดของตนเอง เข้าใจ
ความคิด ถ้อยคำ ประโยค และข้อความท่ีให้คติสอนใจ สรุปเป็นคำพูดของตนเอง 
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ขั้นที่ ๓ นำไปใช้ เป็นขั้นที่นักเรียนควรมีการฝึกนำถ้อยคำ ประโยคและเหตุการณ์ที่ได้จาก
การอ่านมาใช้ในการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ ๔ วิเคราะห์ เป็นขั้นที่ให้นักเรียนแยกองค์ประกอบย่อยของแนวคิดที่ได้จาก การอ่าน
การรู้จักแยกความหมายของคำท่ีมีความหมายหลายอย่าง 

ขั้นที่ ๕ สังเคราะห์ เป็นขั้นที่ให้นักเรียนได้รู้จักสรุปแนวคิดของเรื่อง 
ขั้นที่ ๖ ประเมินค่า เป็นขั้นสูงสุดของการคิดท่ีให้นักเรียนรู้จักตัดสินใจจากเรื่องท่ีอ่านว่าอะไร

คือส่วนจริง และอะไรคือส่วนท่ีเป็นเท็จ พิจารณาและค้นหาคุณค่าท่ีปรากฏในเรื่อง 
สิทธิพงศ์ สิริวราพงศ์ (๒๕๕๐ , หน้า ๑๕๙) กล่าวถึงขั ้นตอนการอ่านจับใจความว่ามี ๔ 

ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ ๑ ข้ันรู้จักศัพท์ จำศัพท์ได้ ถ่ายทอดเสียงและความหมายของคำในเรื่องนั้นๆได้ 
ขั้นที่ ๒ ขั้นเข้าใจความหมายของคำ วลีประโยค โดยใช้ประสบการณ์เดิมมาช่วยตีความและ

พิจารณาจุดประสงค์ของผู้เขียนท่ีต้องการส่ือ 
ขั้นที่ ๓ ขั้นปฏิกิริยา เป็นขั้นที่อ่านโดยมีสติปัญญา และความรู้สึกที่สามารถประเมินได้ว่า

ผู้เขียนหมายถึงอะไร 
ขั้นที่ ๔ ข้ันบูรณาการ เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถนาความรู้ ความคิด และความหมายของท่ีได้

จากการอ่านจับใจความไปใช้ประโยชน์ได้ 
สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีลำดับขั้นตอน โดยข้ันตอนแรก

จะต้องรู้จักคำ ความหมายของคำ วลีหรือประโยคท่ีปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องนั้น ซึ่งผู้อ่านจะต้องอ่านโดย
ใช้สติปัญญาเพื่อวิเคราะห์สารที่อ่านว่ามีสาระสำคัญอย่างไร มีใจความเกี่ยวกับเรื่องอะไร จากนั้น
พิจารณาและประเมินคุณค่าความรู้ที ่ได้รับจากการอ่านแล้วนามาประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองจะเห็นได้ว่าการอ่านจับใจความเป็นทักษะที่มีความสำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิต เพราะ
เป็นการอ่านเรื ่องหรือข้อความเรื ่องใดเรื ่องหนึ่งแล้วสามารถทำความเข้าใจในเนื้อเรื ่องได้ บอก
สาระสำคัญของเรื ่อง จุดประสงค์ และรวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล 
นับเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาอื่นๆ หรือการเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไปด้วย 

 
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแผนภาพโครงเร่ือง 

วิชชุตา บุญณมี (๒๕๔๘, หน้า ๘๑) กล่าวว่า การจัดระเบียบความคิดเพื่อแสดงออกมาให้
ผู้อื่นรับรู้มีความสำคัญและจำเป็นมากสำหรับคนเราทุกคน ทั้งนี้เพราะคนเราต้องสื่อสารกับผู้อื่นอยู่
เป็นนิจท้ังโดยการพูด และการจัดการเรียนรู้ถ้าความคิดไม่เป็นระเบียบ การส่ือสารก็ยากท่ีจะสัมฤทธิ์
ผลวิธีการอันสำคัญยิ่งวิธีการหนึ่งจะทำให้การคิดเป็นระเบียบ คือ การฝึกการสร้างแผนภาพโครงเรื่อง 
ซึ่งสามารถฝึกได้ทุกช่วงระยะการพัฒนา ของมนุษย์ตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ และฝึกได้ทุกเรื่องไม่มี
ข้อจำกัดใด ๆ ท้ังส้ิน แผนภาพโครงเรื่องนี้เดิมโทนี่ บูซาน (Tony Buzan) ใช้สำหรับช่วยจำ แต่แบรี่ บู
ซาน (Barry Buzan) มีแนวคิดว่าสามารถใช้ได้กับพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ เขาจึงเริ่มใช้กับการ
จดบันทึก (note taking) ที่เป็นการรวบรวมข้อมูล จัดข้อมูล และแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล และ
มโนทัศน์ต่าง ๆ เป็นการแสดงความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการคิดต่าง ๆ และนำความคิดเหล่านั้น
มาเขียนให้เป็นคำหรือข้อความต่อเนื่องกันลงในกระดาษ 
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ความหมายของแผนภาพโครงเร่ือง 
แผนภาพโครงเรื่อง มีช่ือเรียกต่าง ๆ กันไป ได้แก่ แผนผังความคิด (concept mapping)หรือ

แผนผังการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis web) หรือผังมโนคติ หรือแผนที่ความคิด (mind 
mapping) หรือแผนภูมิเนื ้อหา (graphic representation) สำหรับการศึกษาครั้งนี ้ผู ้วิจัยใช้คำว่า 
แผนภาพโครงเรื่อง (story map) ซึ่งได้มีผู้กล่าวถึงความหมายแผนภาพโครงเรื่องไว้ดังนี้ 

กรมวิชาการ (๒๕๔๒, หน้า ๖๒) กล่าวว่า ผังมโนมติเป็นผังท่ีสร้างขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์
ของมโนมติโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมโนมติอย่างน้อย ๒ มโนมติ เข้าด้วยกัน อย่างมีลำดับ
ขั้นตอนด้วยคำเชื่อมหรือข้อความเชื่อมระหว่างมโนมติ หรือเชื่อมมโนมติใหม่เข้ากับโครงสร้างของ
ความรู้เดิม ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้มโนมติเข้าด้วยกันอย่างมีความหมายและเก็บผังความรู้นั้น
ไว้ในหน่วยของความจำระยะยาว ทำให้การเรียนรู้นั้นมีความคงทนต่อไป 

โทนี่ บูซาน (๒๕๔๔, หน้า ๒๐) กล่าวว่า แผนที่ความคิดหรือแผนผังทางปัญญา คือ การ
แสดงออกของความคิดที่กระจายรอบทิศ (read thinking) ตามธรรมชาติการทำงานของสมอง เป็น
การเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างกระบวนการคิดและการเขียน คือ การนำความคิดออกมาเขียนให้เห็น
จริงเป็นการช่วยพัฒนาทักษะการคิด ใช้ได้ทุกเรื่องกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิด 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (๒๕๔๒, หน้า ๑๙) กล่าวว่า การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด เป็น
การฝึกให้นักเรียนจัดกลุ่มความคิดรวบยอดของตน เพื่อให้เห็นภาพรวมของความคิดเห็นความสัมพันธ์
ของความคิดรวบยอดเป็นภาพ สามารถเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ง่าย 

สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ (๒๕๔๓ , หน้า ๕๐) กล่าวว่า ผังการวิเคราะห์เนื ้อหา คือ ผังแสดง
โครงสร้างของความรู้ในเนื้อหาวิชาของหน่วยการเรียนใด ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า ผังการวิเคราะห์
เนื้อหาสะท้อนถึงองค์ประกอบของหน่วยการเรียนหนึ่ง ๆ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างหัวเรื่อง
กับมโนคติและระหว่างมโนคติต่าง ๆ ด้วยกันเอง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการเรียนต่าง ๆ 

สมศักดิ ์  ส ินธ ุระเวชญ์ (๒๕๔๓ , หน้า ๘) กล่าวว ่า การสอนโดยใช้แผนที ่ความคิด 
(mindmapping)  จะเป็นการฝึกวิเคราะห์ (สมองด้านซ้าย) และสังเคราะห์ (สมองด้านขวา) เป็น
ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ท่ีจะทำให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีความสมดุลท้ังจิตใจ
ร่างกาย ปัญญาและสังคม 

สำลี รักสุทธี (๒๕๔๔, หน้า ๔๕ ) ให้ความหมายไว้ว่า แผนท่ีความคิด (mind mapping) คือ
การนำทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นสมองซีกซ้ายและขวา เพราะใน
แผนท่ีความคิดนั้นทำให้เด็กได้คิด วิเคราะห์ คำภาษา สัญลักษณ์ ระบบ ลำดับ คำนวณความเป็นเหตุ
เป็นผล ตรรกวิทยา ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม ศิลปะ โดยมีแถบเส้นประสาทคอร์ปัส
คอโลซั่มเป็นเสมือนสะพานเช่ือมโยง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า แผนภาพโครงเรื่อง หมายถึง การบันทึกข้อมูลที่เป็นใจความสำคัญของ
เรื ่องที่อ่าน เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของเรื ่องนั้น ๆ ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
(พัฒนาสมองซีกซ้าย) การคิดสังเคราะห์ (พัฒนาสมองซีกขวา) การคิดสร้างสรรค์ และการคิดด้านอื่น 
ๆ เป็นยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกระบวนการคิดและกระบวนการเขยีน 
ทำให้นักเรียนจัดระบบระเบียบความรู้ ความคิด พัฒนาตามศักยภาพ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญาและด้านสังคม 
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ความสำคัญของแผนภาพโครงเร่ือง 
มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงความสำคัญของแผนภาพโครงเรื่องไว้ ดังนี้ 
โทนี่ บูซาน (๒๕๔๔, หน้า ๒๐) กล่าวถึงความสำคัญของแผนภาพโครงเรื่องว่า มีข้อดีหลาย

ประการเมื่อเทียบกับการจดบันทึกแบบเส้นตรง ดังนี้ 
๑. ศูนย์กลางหรือความคิดหลักจะถูกกำหนดขึ้นอย่างเด่นชัดกว่าเดิม 
๒. ความสัมพันธ์ที่สำคัญของแต่ละความคิดเช่ือมโยงให้เห็นอย่างเด่นชัด โดยความคิดท่ีสำคัญ

กว่าอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางมากกว่า ความคิดสำคัญน้อยลงไปจะอยู่บริเวณริมขอบ 
๓. การเชื่อมโยงระหว่างคำสำคัญจะเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะตำแหน่งที่ใกล้กันและการ

เช่ือมต่อกัน 
๔. ผลจาก ๓ ข้อดังกล่าวข้างต้น ทำให้ฟื้นความจำและทบทวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็วมาก 
๕. ธรรมชาติของโครงสร้างดังกล่าวช่วยให้เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยข้อมูลจะไม่

กระจัดกระจาย หรือต้องอัดใส่เข้าไป 
๖. mind map แต่ละแผ่นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ช่วยให้ฟื้นความจำได้ง่าย 
๗. การจดบันทึกในเชิงสร้างสรรค์มาก ๆ เช่น การเตรียมเขียนบทความ Mind Map ช่วยทำ

ให้สมองพร้อมท่ีจะเกาะเกี่ยวคำ หรือความคิดใหม่ ๆ ได้ทันที 
กรมวิชาการ (๒๕๔๕ ก, หน้า ๑๒๒) กล่าวถึงความสำคัญของแผนภาพไว้ดังนี้ 
๑. แผนภาพโครงเรื ่องจะใช้เมื่อข้อมูลข่าวสารอยู่กระจัดกระจาย จึงนำข้อมูลข่าวสารมา

เชื่อมโยงกันเป็นแผนภาพโครงเรื่อง ทำให้เกิดความเข้าใจเป็นความคิดรวบยอด จากการนำข้อมูลมา
จัดทำแผนภาพโครงเรื่อง 

๒. แผนภาพโครงเรื่องจะจัดความคิดให้เป็นระบบ และรวบรวมและจัดลำดับข้อเท็จจริงนำมา
จัดเข้ากรอบเป็นหมวดหมู่ท่ีเรียกว่าเป็นภาพ เป็นความคิดรวบยอดท่ีชัดเจนเกิดความรู้ใหม่ข้ึน 

๓. แผนภาพโครงเรื ่องจะนำความคิดหรือข้อเท็จจริงนำมาเขียนเป็นแผนภาพทำให้จำ
เรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่ายข้ึนดีกว่าการอ่านตำราหลาย ๆ ครั้ง เพราะตำราบรรยายด้วยคำพูดแต่แผนภาพ
ได้จัดเรื่องราวเป็นเครื่องหมายหรือเป็นภาพ ทำให้ผู้เรียนจำเรื่องราวได้แม่นยำ 

๔. แผนภาพโครงเรื่องจะใช้ภาษาท้ังท่ีเป็นสัญลักษณ์และคำพูดมาสร้างแผนภาพโครงเรื่องทำ
ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำแผนภาพโครงเรื ่อง
ผู้เรียนจะต้องอาศัยการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการใช้ความคิดรวบรวมความรู้ข้อเท็จจริง
มาจัดทำแผนภาพ เป็นการเสริมแรงการเรียนทำให้การเรียนรู้มีความหมายมากขึ้น 

วลัย พานิช (๒๕๔๕, หน้า ๒) กล่าวว่า แผนภาพโครงเรื่องมีความสำคัญสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ถ้าส่ิงนั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือการจัดการท่ีเป็นระบบ ซึ่งสรุปมาจากการ
นำเสนอของ โทนี่ บูซาน และจอยซ์ ไวคอฟ ซึ่งมีความสอดคล้องกัน ดังนี้ 

๑. การเขียน ในการเขียนไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงาน เขียนหนังสือ หรือเรื่องราวต่าง ๆ
แผนที่ความคิดจะช่วยแสดงความสัมพันธ์ของกรอบความคิดหรือขอบเขตที่เป็นทั้งความกว้างหรือ
ความลึกของประเด็นท่ีผู้เขียนต้องการนำเสนอ 
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๒. การจดบันทึก การใช้แผนท่ีความคิดจะช่วยให้เห็นจุดสำคัญและจุดเช่ือมโยงของเนื้อหาท่ี
ได้จากการฟังและการรวบรวมข้อมูล 

๓. การเสนอผลงาน การใช้แผนที่ความคิดช่วยในการอธิบายให้เห็นภาพรวมทั้งหมด และ
ความเช่ือมโยงขององค์ประกอบในเนื้อหา ทำให้เกิดความเข้าใจในงานท่ีนำเสนอมากขึ้น 

๔. การวางแผนหรือการจัดการโครงการ แผนที่ความคิดช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ 
ของการวางแผนโครงสร้างท่ัวไปของโครงการ ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ 

๕. การระดมสมอง การใช้แผนที่ความคิดในการระดมสมอง จะช่วยให้เกิดความคิดที ่เป็น
อิสระสามารถใช้แทนการจดจำความเห็นในแนวนอนหรือแนวตั้งตามปกติได้ 

จึงสามารถสรุปได้ว่า แผนภาพโครงเรื่องมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ช่วยในการจำ การคิดท่ี
เป็นระบบ เป็นการฝึกทักษะทั้งทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

 
ประเภทของแผนภาพโครงเร่ือง 

สุรศักดิ์ หลาบมาลา (๒๕๓๒, หน้า ๕ - ๘) ได้แบ่งแผนภูมิเนื้อหาไว้ดังนี้ 
๑. แผนภูมิใยแมงมุม (spider map)ควรใช้บรรยายแนวความคิดหลัก อันมีส่วนประกอบ

ปลีกย่อยอื่น ๆ เช่น จังหวัดประกอบด้วย อำเภอ กระบวนการ ข้อเสนอแนะพร้อมเหตุผลสนับสนุน 
ตัวอย่าง เช่น 

๒. แผนภูมิลำดับเหตุการณ์ (series of events chain)ใช้บรรยายขั้นตอนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เช่น การเจริญเติบโตของไหม กระบวนการกระทำอะไรสักอย่าง มีขั ้นตอนลำดับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดเริ่มต้นจากไหน มีความยาวเท่าไร เช่น 

๓. แผนภูมิต่อเนื่อง (continue/scale)ใช้แสดงความต่อเนื่องของเวลา เช่น เหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ ระดับความสำคัญของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งมีจุดเริ่มต้น จุดส้ินสุด เช่น อายุ เมื่อเข้าเรียนของ
เด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลจนกระท่ังระดับอุดมศึกษา เช่น 

๔. แผนภูมิเปรียบเทียบ (compare/contrast matrix)ใช้แสดงความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงของสองส่ิง เช่น สถานท่ี เหตุการณ์ แนวคิด เป็นต้นโดยมีแนวความคิดว่าเปรียบเทียบอะไร
และเอาองค์ประกอบอะไรเปรียบเทียบบ้าง 

๕. แผนภูมิการแก้ปัญหา (problem/solution out line)ใช้ในการแสดงปัญหา วิธ ีการ
แก้ปัญหาและผลที่ได้ แนวคิดอะไรคือปัญหา ใครมีปัญหา ทำไมจึงเกิดปัญหา วิธีแก้มีอะไรบ้าง ผล
ออกมาอย่างไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

๖. แผนภูมิพฤกษา (network tree)ใช้แสดงสาเหตุแห่งผลที่เกิดขึ้น (ความยากจน) ลำดับ
ของตระกูล (แฟมมิล่ีของสัตว์พวกแมลง)สาขาของความต่อเนื่อง (เส้นโลหิต) แนวคิดคืออะไร อะไรคือ
ส่วนหลัก อะไรคือส่วนรอง และมีความเกี่ยวพันอย่างไร ดังตารางต่อไปนี้ 

๗. แผนภูมิความสัมพันธ์ของมนุษย์ (human interaction outline)ใช้แสดงธรรมชาติของ
ความเกี่ยวพันธ์ระหว่างมนุษย์ โดยมีแนวคิดว่าอะไรบ้าง เป้าหมายของเขาคืออะไร พวกเขาร่วมมือ
หรือขัดแย้งกัน ผลออกมาอย่างไร เช่น 
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๘. แผนภูมิก้างปลาใช้แสดงสาเหตุของเหตุการณ์ที่ซับซ้อน เช่น การเลือกตั้ง ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ สาเหตุของเด็กเรียนอ่อน ปัญหาวัยรุ่น โดยมีแนวความคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุ สาเหตุเหล่านี้
เกี่ยวพันกันอย่างไร  

๙. แผนภูมิวัฏจักร (cycle)ใช้แสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกัน อันนำไปสู่ผลอันหนึ่ง ซึ่ง
เกิดแล้วเกิดอีก เช่น น้ำระเหยก้อนเมฆ ฝนตก วัฏจักรความยากจน โดยมีแนวคิดหลักว่าอะไรเป็น
เหตุการณ์สำคัญในวัฏจักรเหตุการณ์เกี่ยวพันกันอย่างไร และเสริมกันอย่างไร เช่น จากแผนภาพโครง
เรื่องท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า แผนภาพโครงเรื่องแต่ละชนิดย่อมมีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดท่ีสำคัญ 
คือต้องมีแนวคิดหลักและแนวคิดรอง การจัดลำดับเหตุการณ์ต่อเนื่องกันไป มีการตั้งปัญหาและหา
แนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอันจะนำไปสู่อนาคต 

 
ขั้นตอนการสร้างแผนภาพโครงเร่ือง 

มีนักการศึกษากล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแผนภาพโครงเรื่องไว้ ดังนี้ 
กรมวิชาการ (๒๕๔๕ ก, หน้า ๑๓๑ – ๑๓๒) กล่าวถึงวิธีการสร้างแผนภาพโครงเรื่องไวด้งันี้

การสร้างแผนภาพโครงเรื่องหรือการออกแบบแผนภาพโครงเรื่องเป็นการสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง ผู้สร้าง
แผนภาพโครงเรื่องอาจใช้งานศิลปะเข้ามาช่วย โดยการวาดภาพประกอบด้วย ทำให้แผนภาพโครง
เรื่องน่าสนใจและทำให้เห็นภาพของแผนภาพชัดเจนขึ้น การสร้างแผนภาพโครงเรื่องจะนำมาใช้ในกา
ทำงานร่วมกัน ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทำให้นักเรียนรู้จักการ
วางแผนงานการกำหนดงานที่จะต้องปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสามารถ
สรุปข้ันตอนการสร้างแผนภาพโครงเรื่อง ได้ดังนี้ 

๑. การกำหนดช่ือเรื่องหรือหัวข้อเรื่องสำคัญ 
๒. ระดมสมองเกี่ยวข้องกับช่ือเรื่องหรือความคิดรวบยอดสำคัญเป็นคำหรือวลีส้ัน ๆ แล้วจด

บันทึกไว้ 
๓. นำคำหรือวลีท่ีจดบันทึกที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมาจัดกลุ่ม แล้วตั้งชื่อกลุ่มคำเป็นหัวข้อ

ย่อย และเรียงลำดับกลุ่มคำ 
๔. ออกแบบแผนภาพโครงเรื่องโดยเขียนชื่อเรื่องไว้กลางหน้ากระดาษ แล้ววางชื่อกลุ่มคำ

รอบชื่อเรื่อง นำคำที่สนับสนุนวางรอบชื่อกลุ่มคำ แล้วใช้เส้นโยงกลุ่มคำให้เห็นความสัมพันธ์เส้นโยง
อาจเขียนคำอธิบายก็ได้ กลุ่มคำอาจแสดงด้วยภาพประกอบ 

สำลี รักสุทธี (๒๕๔๔, หน้า ๔๖ – ๔๗) ได้สรุปวิธีเขียนแผนภาพของโทนี่ บูซาน ไว้ดังนี้ 
๑. เตรียมกระดาษเปล่าไม่มีเส้นบรรทัดและวางกระดาษภาพแนวนอน 
๒. วาดภาพสีหรือเขียนคำหรือข้อความที ่สื ่อหรือแสดงถึงเรื ่องที ่จะทำแผนภาพกลาง

หน้ากระดาษ   โดยใช้สีอย่างน้อย ๓ สี และต้องไม่ตีกรอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต 
๓. คิดถึงหัวเรื ่องสำคัญเป็นส่วนประกอบของเรื ่องที่ทำแผนภาพ โดยให้เขียนเป็นคำที่มี

ลักษณะเป็นหน่วยหรือเป็นคำสั้น ๆ ที่มีความหมายบนเส้นซึ่งเส้นแต่ละเส้นจะต้องแตกออกมาจาก
ศูนย์กลางไม่ควรเกิน ๘ กิ่ง 

๔. แตกความคิดของหัวเรื่องสำคัญ แต่ละหัวเรื่องในข้อ ๓ ออกเป็นกิ่งหลาย ๆ กิ่ง โดยเขียน
คำหรือวลีบนเส้นท่ีแตกออกไป ลักษณะของกิ่งควรเอนไม่เกิน ๖๐ องศา 



๓๒ 
 

๕. แตกความคิดรองลงไปท่ีเป็นส่วนประกอบของแต่ละกิ่ง ในข้อ 4 โดยเขียนคำหรือวลีเส้นท่ี
แตกออกไป ซึ่งสามารถแตกความคิดออกไปได้เรื่อย ๆ ตามท่ีความคิดจะไหลออกมา 

๖. การเขียนคำ ควรเขียนด้วยคำที่เป็นความสำคัญ หรือคำหลักหรือเป็นวลีที่มีความหมาย
ชัดเจน 

๗. คำวลีสัญลักษณ์ หรือรูปภาพใดที่ต้องการเน้น อาจใช้วิธีการให้เด่น เช่น การล้อมกรอบ 
หรือใส่กล่อง เป็นต้น 

๘. ตกแต่ง แผนภาพให้มีสีสันสวยงามสดใส น่าสนใจ 
วลัย พานิช (๒๕๔๕, หน้า ๓) อธิบายถึงแต่ละขึ้นที่แสดงถึงผลผลิตของกระบวนการคิดใน

การสร้างแผนภาพโครงเรื่องไว้ดังนี้ 
๑. การเริ่มต้น เริ่มจากคำสำคัญ (key word) หรือรูปภาพหรือสัญลักษณ์เป็นจุดเน้นอยู่ตรง

กลาง (central focus) คำสำคัญนี้อาจเป็นคำนามหรือคำกริยา เป็นคำท่ีจะกระตุ้นความคิดหรือขยาย
ความคิดเกี่ยวกับส่ิงนั้นออกไป ดังนั้นจึงเป็นการคิดท่ีเรียกว่า divergent thinking 

๒. การเชื่อมโยงแนวคิดย่อยที่เกี่ยวข้องด้วยเส้นอาจมีภาพหรือสัญลักษณ์ประกอบ โดยแยก
ออกจากคำสำคัญท่ีอยู่ตรงกลางออกไปรอบทิศ และเขียนคำสำคัญกำกับเส้นแต่ละเส้น 

๓. ขยายความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับคำสำคัญท่ีอยู่ตรงกลาง (central focus) โดยเรียงลำดับของ
ความคิดไปเรื ่อย ๆ โดยระดมความคิดให้มีปริมาณมากที่สุด และอาจใช้สีหรือภาพเพื่อเน้นหรือ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ได้ 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า แผนภาพโครงเรื่องเป็นนวัตกรรมท่ีดีสำหรับการนำไปใช้ในเรื่องการ
อ่านจับใจความ ท้ังนี้แผนภาพแต่ละชนิดจะมีโครงสร้างแตกต่างกันไปท่ีสำคัญคือ ต้องมีจุดเริ่มต้นและ
มีที่สิ้นสุด มีโครงสร้างและจุดประสงค์ของเรื่องสัมพันธ์กัน ในการนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้
นั้น ต้องพิจารณาแยกแยะประเภทของแผนภาพแล้วนำไปสร้างเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมในการใช้ฝึก
ทักษะของนักเรียน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยนำแผนภาพโครงเรื่องมาใช้ในการอ่านจับใจความ โดย
ใช้แผนภาพโครงเรื่องลำดับเหตุการณ์มาใช้พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในครั้งนี้ 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการอ่านจับใจความ 

จิรวัฒน์ บุญครอง (๒๕๕๖ : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ผลการใช้แบบจัดการเรียน รู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคซีอาร์ ( CR ) โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน จับใจความสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๔ ผลการศึกษาพบว่า ๑) 
ประสิทธิภาพก่อนใช้ของแบบจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคซีอาร์มีค่า ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
๐.๖๒ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด ๒) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความหลังเรียน
ด้วยแบบจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือด้วยเทคนิคซีอาร์สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผล ๐.๗๖ 
๓)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความหลังเรียนด้วยแบบจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคซีอาร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๑๐๐ ๔) นักเรียนมีพฤติกรรมการทางานกลุ่มจากการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคซีอาร์อยู่ใน ระดับดี ๕) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วย เทคนิคซีอาร์อยู่ในระดับมาก 



๓๓ 
 

ศิริพร ล้ีรชตาสุวรรณ (๒๕๕๗ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาในเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการ
อ่านจับใจความวิชาภาษาไทยด้วยวิธีอ่านแบบโอเคไฟว์อาร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียน
สันกำแพง ผลการศึกษาพบว่า ๑) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความในวิชาภาษาไทยด้วยวธิี
อ่านแบบ โอเคไฟว์อาร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๐ แผน ทุกแผนได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ๑.๐ ๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้เรียนด้วยวิธีอ่านแบบ โอเคไฟว์อาร์ มี
ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .๐๑ 

นิรัติศัย สุดเพาะ (๒๕๕๕ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาในเรื่อง การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ โรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผล
การศึกษาพบว่า ๑) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ท่ี
ผู ้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ ๘๓.๓๓/๘๒.๔๐ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ และ ๒)  
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ หลังการใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความสำคัญสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

จิรวดี จันทร์เส้ง (๒๕๕๕ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาในเรื่อง การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ผลการศึกษาพบว่าทำให้ได้ชุดการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีคุณภาพระดับมาก
ท่ีสุด ค่าเฉลี่ย ๔.๖๘ และมีประสิทธิภาพ ๘๐.๒๕/๘๐.๔๔ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั ้งไว้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

สุมาลี ศิริกุล (๒๕๕๔ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาในเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดย
ใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ผลการศึกษา
พบว่า 

๑) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๑.๓๓/๘๒.๗๔ ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่กำหนดไว้ ๒) ค่า
ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ มีค่าเท่ากับ ๐.๗๙ แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลต่อการเรียนรู้ ของนักเรียน
ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๗๙ ๓) ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ
ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ๔) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๕๗ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๑๓ 

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนสามารถพัฒนาได้โดยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
ครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงมุ ่งสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความ ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยและระดับความรู้ของผู้เรียน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 



๓๔ 
 

 
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการอ่านจับใจความ 

ความหมายของการอ่าน 
การอ่านถือเป็นทักษะท่ีสำคัญ และมีคุณค่าต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคม ปัจจุบันมี

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ อย่างรวดเร็ว การอ่านจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
แสวงหาความรู้จากส่ือต่างๆ ทำให้ผู้อ่านฉลาดรอบรู้ทันเหตุการณ์ และติดตามความก้าวหน้าของโลก
และสามารถนำข้อมูลที่ได้ประกอบการคิดตัดสินใจ วัยเด็กเป็นไวที่กำลังพัฒนาจึงมีความจำเป็นต้อง
ฝึกฝนการอ่านให้มีประสิทธิภาพและมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อนำประโยชน์จากสิ่งที่อ่านนั้นไปพัฒนา
ตนเอง และส่วนรวมต่อไป (ศิรินทร์ทิพย์ ถานะกอง. ๒๕๕๖ : ๑๑) ซึ่งการอ่านได้มีนักการศึกษาให้
ความหมายไว้ดังนี้ 

กอบกาญจน์ วงค์วิสิทธิ์ (๒๕๕๑, หน้า ๘๗) ให้ความหมายของการอ่านว่า หมายถึงการแปล 
ความหมายและการทาความเข้าใจกับลายลักษณ์อักษรท่ีปรากฏขึ้น เพื่อให้ได้ความหมาย 
จุดมุ่งหมายในการอ่าน 

จุดมุ่งหมายในการอ่านของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป เพราะแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายใน
การอ่านต่าง ๆ กัน โดยทั ่วไปแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๓ ประเภท คือ การอ่านเพื ่อความ
เพลิดเพลินหรืออ่านเพื่อความบันเทิง เช่น การอ่านเรื่องสั้น อ่านนวนิยาย อีกประเภทหนึ่ง คือการ
อ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าหรือหาข้อมูลหรือรายละเอียดบางอย่าง เช่น การหาคำศัพท์ในพจนานุกรม การ
อ่านคู่มือการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร การอ่านหาข้อมูลเพื่อทำรายงาน และประการสุดท้าย คือ การอ่าน
เพื่อศึกษาหาความรู้ เช่น อ่านตำราวิชาการ การอ่านบทเรียน เพื่อการเรียนการสอนจะต้องอ่านอย่าง
พินิจพิจารณาแล้วทำบันทึกย่อเนื้อหาหรือใจความสำคัญไว้ในชีวิตประจำวันของคนทุกอาชีพและทุก
วงการ ต่างก็พยายามที่จะเพิ่มเติมฐานะให้ตัวเองสูงขึ้น การอ่านเป็นการช่วยได้มากวิธีหนึ่งเพราะจะ
ทำให้ผู้อ่านรู้จักวางตนหรือรู้ว่าจะปฏิบัติตนเช่นไรจึงจะอยู่ในสังคมที่ตนต้องการได้ ทำให้ตนเป็นท่ี
ยอมรับในสังคม ผู้ที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตต้องรู้จักเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองด้วยการอ่านหนังสือ 
การอ่านเพื่อเพิ่มพูนฐานะในสังคม ควรต้องอ่านหนังสือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตำราวิชาการ วารสาร 
สารคดี บันเทิงคดีตลอดท้ังข่าวความเคล่ือนไหวทุก ๆ ด้าน การอ่านหนังสือดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่านท้ังส้ิน 

(ศิรินทร์ทิพย์ ถานะกอง. ๒๕๕๖ : ๑๕) ดังนั้นจึงมีนักการศึกษาตั้งจุดมุ่งหมายในการอา่นไว้
แตกต่างกันไป ดังนี้ 

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๑, หน้า ๑๔๕) ได้กล่าวว่า โดยท่ัวไป
จุดประสงค์ของการอ่านมี ๓ ประการ 

๑. การอ่านเพื่อความรู้การอ่านเพื่อความรู้ ได้แก่ การอ่านหนังสือประเภทตำรา สารคดี 
วารสาร หนังสือพิมพ์ และข้อความต่างๆ เพื่อให้ทราบเรื่องราวอันเป็นข้อความรู้ หรือเหตุการณ์
บ้านเมือง 

๒. การอ่านเพื่อความคิดการอ่านเพื่อความคิด ได้แก่ การอ่านหนังสือโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
ทราบแนวความคิดทางปรัชญา วัฒนธรรม จริยธรรม และความคิดเห็นทั่วไป ซึ่งมักจะแทรกอยู่ใน
หนังสือแทบทุกประเภท 



๓๕ 
 

๓. การอ่านเพื่อความบันเทิงการอ่านเพื่อความบันเทิง เป็นการอ่านเพื่อฆ่าเวลา หรืออ่าน
หนังสือประเภทบันเทิงคดีในเวลาว่าง บางคนมีนิสัยรักการอ่าน หากรู้สึกเครียดจากการอ่านหนังสือ
เพื่อความรู้ อาจอ่านหนังสือประเภทเบาสมองเพื่อการพักผ่อน 

วรรณี โสมประยูร (๒๕๔๔, หน้า ๑๒๗ – ๑๒๘) ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการอ่านไว้ดังนี้ 
๑. เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เช่น อ่านตำรา บทความ สารคดี 
๒. เพื่อความบันเทิง เช่น อ่านนวนิยาย การ์ตูน วรรณคดี 
๓. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๔. เพื่อหารายละเอียดของเรื่อง เช่น อ่านสารคดี ประวัติศาสตร์ 
๕. เพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ จากข้อมูลท่ีได้ เช่น อ่านข่าว 
๖. เพื่อหาประเด็นว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จส่วนใดเป็นจริง เช่น การอ่านคำโฆษณา 
๗. เพื่อจับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น อ่านบทความในวารสาร 
๘. เพื่อปฏิบัติตาม เช่น อ่านคำส่ัง คำแนะนำคู่มือการใช้ 
๙. เพื่อออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน มีน้ำเสียงเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและเหมือนกับคำพูด เช่น

อ่านบทละคร 
กองเทพ เคลือบพาณิชกุล (๒๕๔๒, หน้า ๘๙) กล่าวถึงความมุ่งหมายของการอ่านไว้ดังนี้ 
๑. อ่านเพื่อต้องการศึกษาหาความรู้ จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรืออ่านเพื่อ

ทบทวนบทเรียนท่ีผ่านมา 
๒. อ่านเพื่อความสนองความอยากรู้ อยากเห็นหรือค้นหาคำตอบ 
๓. อ่านเพื่อพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ 
๔. อ่านเพื่อความบันเทิง 
๖. อ่านเพื่อเป็นท่ียมรับของสังคม 
ขวัญดี อัตวาวุฒิ และคณะ (๒๕๔๓, หน้า ๔๘) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการอ่านซึ่งสรุปได้ ๔ 

ประการ คือ 
๑. อ่านเพื่อเขียน คือ หลังจากอ่านแล้ผู้อ่านนำข้อมูลหรือแนวความคิดมาเขียนแสดงความ

คิดเห็น ทำรายงาน หรือเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
๒. อ่านเพื่อหาคำตอบ ในการอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายข้อนี้หากผู้อ่านรู้แหล่งค้นคว้าจากเอกสาร

ประเภทต่าง ๆ ก็จะเป็นผู้รอบรู้และเพิ่มพูนความรู้อย่างไม่หยุดยั้ง 
๓. อ่านเพื่อปฏิบัติตาม เป็นการอ่านเพื่อทำตามคำแนะนำในข้อความโดยละเอียด 
๔. อ่านเพื่อสะสมความรู้ การอ่านในข้อนี้จำเป็นอย่างมากสำหรับนักศึกษา เมื่ออ่านตำราเล่ม

ใดเล่มหนึ่งควรเก็บรวบรวมประเด็นสำคัญและความน่าสนใจบันทึกในบัตรข้อมูลเพื่อค้นคว้าในโอกาส
ต่อไป 

ธนวรรณ เทียนเจษฎา (๒๕๔๘, หน้า ๒๐) จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการอ่าน คือ เพิ่มพูน
ความรู้ ความคิดและความเพลิดเพลิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายและความสนใจของผู้อ่านเพื่อ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 



๓๖ 
 

พัชรา พราหมณี (๒๕๔๙, หน้า ๒๓) จุดมุ่งหมายของการอ่านมีไว้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนา
ความคิด สร้างเสริมสติปัญญา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติ ให้ความบันเทิง ปลูกฝังการใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์และมีส่วนในการพัฒนาบุคลิกภาพ 

สรุปได้ว่าการอ่านนั้นมีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน บางคนอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ บางคนอ่าน
เพื่อความบันเทิง หาความเพลิดเพลินจากการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และบางคนอ่านเพื่อ
พัฒนาตนเอง แม้จะมีจุดมุ่งหมายในการอ่านท่ีแตกต่างกันแต่การอ่านต้องอาศัยกระบวนการคิด การ
ตีความ เพื่อหาสาระสำคัญ ประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่าน แล้วนำข้อมูลที่ได้จาการอ่านมาวิเคราะห์
วิจารณ์ สามารถนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาตนให้เกิดประโยชน์และมาปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม 
องค์ประกอบของการอ่าน 

ศิรินทร์ทิพย์ ถานะกอง (๒๕๕๖, หน้า ๑๖) กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการท่ีผู้อ่านจะต้อง 
เก็บสาระ เก็บใจความ เก็บความคิด เก็บทัศนคติ ตลอดจนมุมมองต่าง ๆ เพื่อจะได้ทำให้เกิดการ
เรียนรู้ความเข้าใจในสารท่ีส่งมาจากผู้เขียน ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องท่ีนำไปสู่การรับรู้ การเรียนรู้ 
องค์ประกอบสำคัญของการอ่านมี ๕ ประการ คือ 

๑. ผู้อ่าน หมายถึงผู้อ่านหนังสือเป็นจะต้องอ่านหนังสือแล้วเข้าใจเรื่องที่อ่านจับใจความ
สำคัญได้ หารายละเอียดของเรื่องท่ีอ่านได้ อ่านแล้วสามารถพิจารณาเรื่องท่ีอ่านในแง่มุมต่าง ๆ เห็น
คุณค่าของเรื่องท่ีอ่านและนำความรู่ท่ีได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๒. สาร หมายถึง ข้อความหรือเรื่องราวที่ใช้พูดหรือเขียนติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ส่งสาร
และผู้รับสาร 

๓. ความหมาย หมายถึง การอ่านหนังสือเป็นการแปลความหมายของตัวอักษรท่ีอ่านออกมา
เป็นความรู้ ความคิดหรือเรืองราวที่อ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

๔. การเลือกความหมาย หมายถึง ผู้อ่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาและเข้าใจเรื่อง
ประเภทหนังสือ ช่ือ เป็นส่ิงสำคัญในการส่ือสาร 

๕. การนำไปใช้ หมายถึง การนำความร ู ้  ความเข้าใจจากการอ่านหนังสือไปใช ้ ใน
ชีวิตประจำวันซึ่งช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ การ
งาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข 

จากองค์ประกอบของการอ่านสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการอ่านประกอบด้วย ผู้ส่งสาร 
สารผู้รับสาร ซึ่งเมื่ออ่านแล้วต้องจับประเด็นท่ีสำคัญของเรื่องท่ีอ่าน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นได้ 

 
ลักษณะและประเภทของการอ่าน 

การอ่านข้อความและเรื่องราวต่างๆ นั้น ผู้สอนแต่ละคนจะต้องคำนึงถึงรูปแบบลักษณะและ
ประเภทของการอ่านที่เหมาะสมกับนักเรียน เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรียน และให้เกิด
ประสิทธิภาพในการอ่านได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งมีนักการศึกษาได้แบ่งลักษณะและประเภท
ของการอ่านดังนี้ 



๓๗ 
 

สมพร มันตะสูตรแพ่งพิพัฒน์ (๒๕๓๔, หน้า ๑๒ – ๑๔) กล่าวถึงการอ่านว่า โดยทั่วไปการ
อ่านประกอบด้วยลักษณะการอ่าน ๓ ลักษณะ คือ การอ่านออกเสียง การอ่านในใจ การอ่านและการ
พิจารณา 

สมถวิล วิเศษสมบัติ (๒๕๓๕, หน้า ๗๓) ได้แบ่งลักษณะการอ่านเป็น ๓ ประเภท คือ การอ่าน
ในใจ การอ่านออกเสียง และการอ่านทำนองเสนาะ 

การอ่านออกเสียง  
การอ่านออกเสียงเป็นการอ่านให้ตัวเองฟังหรือผู้อื่นฟัง ความสำคัญของการอ่านอยู่ที่ความ

ถูกต้อง ชัดเจน รู้จักผ่อนหายใจให้ตรงกับจังหวะของวรรคตอน ถ้าเป็นการอ่านคำประพันธ์ก็จะตอ้ง
รู้จักอ่านทำนองเสนาะตามประเภทของฉันทลักษณ์อย่างถูกต้อง ไพเราะ หลักการสำคัญของการอ่าน
ออกเสียง คือ ความถูกต้อง ความชัดเจน การเว้นวรรคตอนได้เหมาะสม น้ำเสียงสอดคล้องกับอารมณ์
ของเรื่อง ซึ่งความสำคัญของการออกเสียงท่ีแตกต่างกันนั้นจะทำการตีความหมายแตกต่างกันไปด้วย 

การอ่านในใจ 
การอ่านในใจเป็นการอ่านให้รู้เรื่องหรือเข้าใจเรื่อง ไม่ต้องพะวงกับการออกเสียง ผู้ชำนาญจะ

อ่านได้เร็ว เข้าใจถูกต้อง เก็บสาระสำคัญของเรื่องได้ การอ่านในใจเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านและการ
พิจารณา การอ่านในใจท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องอ่านโดยลำดับ ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ เลือกอ่านหนังสือที่สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง ทั้งเรื่องสั้น หนังสือพิมพ์
รายวัน นวนิยายหรือกวีนิพนธ์ต่างๆ 

ขั้นที่ ๒ ใช้ช่วงเวลาในการอ่านครั้งละประมาณ ๕ – ๗ นาที ในตอนเริ่มแรกแล้วค่อยเพิ่ม
เรื่องเพิ่มเวลาให้ยาวขึ้น 

ขั้นที่ ๓ ใช้เวลาอ่านให้นานขึ้น ควบคุมสมาธิให้มั่นคง อดทนต่อสิ่งรบกวนรอบด้าน ควรมุ่ง
อ่านให้จบตอนมากกว่านับจำนวนหน้าเพราะข้อความอาจไม่จบ 

ขั้นที่ ๔ ทำความเข้าใจกับเนื้อหา ความหมายและเก็บสาระสำคัญของเรื่อง จากนั้นสรุปว่า
สาระสำคัญของเรื่องคืออะไร น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด และจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่าน
นั้นไปใช้ประโยชน์ในทางใดบ้างการอ่านในใจนี้มุ่งท่ีความรวดเร็วและถูกต้องเป็นสำคัญ เพราะอ่านได้
เร็วกว่าการอ่านออกเสียง ผู้อ่านไม่ต้องกังวลกับการเปล่งเสียง เมื่ออ่านแล้วยังเข้าใจไม่ชัดเจนก็หวน
กลับไปอ่านซ้ำได้ 

องค์ประกอบสำคัญท่ีจะทำให้การอ่านในใจมีคุณภาพ คือ 
๑. สมาธิแน่วแน่ 
๒. ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นอุปสรรค เช่น คนแวดล้อม แสงสว่าง เสียงรบกวน เป็นต้น 
๓. รูปเล่มเหมาะมือ ตัวหนังสือพอเหมาะกับขนาดสายตา และการให้ภาพประกอบชัดเจนส่ิง

ที่พึงระวังในการอ่านในใจคือ ไม่ควรชี้ตัวหนังสือจะทำให้อ่านช้า ไม่ควรทำปากขมุบขมิบเพราะการ
อ่านในใจใช้ประสานสายตาและสมองเป็นสำคัญ การอ่านในใจไม่เกิดผลดีผลเสียแก่ผู้อื่นนอกจาก
ขณะท่ีนำเรื่องราวไปถ่ายทอด จึงควรทำความเข้าใจเรื่องท่ีอ่านให้ชัดเจนก่อนถ่ายทอดสู่ผู้อื่น 
 
 
 



๓๘ 
 

การอ่านและการพิจารณา 
ศิรินทร์ทิพย์ ถานะกอง (๒๕๕๖, หน้า ๑๖) กล่าวว่า การอ่านและการพิจารณา เป็นการอ่าน

ที่ต้องใช้ความคิดไตร่ตรอง ตรวจสอบสิ่งที่อ่านอย่างถี่ถ้วน มีจุดประสงค์เพื่อประเมินคุณค่าของสิ่งท่ี
อ่านน่าเชื ่อถือหรือไม่เพียงได เรื่องที่อ่านมีคุณค่าด้านใดบ้าง เช่น ในด้านความรู้ ความคิด ความ
บันเทิงหรือคติข้อคิดต่างๆ การพิจารณาเรื่องที่อ่านต้องผ่านความเข้าใจเรื่องราวมาก่อน ในการอ่าน
และพิจารณานั้นผู้อ่านต้องสามารถบอกได้ว่า หนังสือท่ีอ่านจัดอยู่ในประเภทใด เป็นงานเขียนประเภท
บันเทิงคดีหรือสารคดี ใช้คำประพันธ์หรือรูปแบบการเขียนอย่างไร หากแยกประเภทไม่ได้การประเมิน
คุณค่าก็จะด้อยประสิทธิภาพไปด้วย เพราะเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินคุณค่านั้นย่อมมีข้อแตกต่างตาม
ประเภทของงานเขียน การอ่านมีวัตถุประสงค์สำคัญหลายประการทั้งเพื่อความบันเทิง ความรู้ 
ความคิดแปลกใหม่หรือเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพจากลักษณะและประเภทของการอ่านสรุปได้ว่ า                    
มี ๓ ประเภท คือ การอ่านออกเสียง การอ่านในใจ และการอ่านและพิจารณา ซึ่งการอ่านเป็น
ความสามารถของมนุษย์และมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน ต่อการพัฒนาอาชีพและการศึกษา การ
อ่านจึงเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนการสอนและเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีจะต้องช่วยพัฒนาความคิด 
 
กระบวนการในการอ่าน 

การอ่านเป็นกระบวนการซึ่งผู้อ่านสร้างความหมาย หรือพัฒนาการตีความระหว่างการอ่าน
ผู้อ่านจะต้องรู้หัวข้อเรื่อง จุดประสงค์การอ่าน มีความรู้ทางภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ในหนังสือ
อ่าน จะใช้ประสบการณ์เดิมที ่เป็นประสบการณ์พ ื ้นฐาน การทำความเข้าใจกับเรื ่องที ่อ ่าน                             
มีกระบวนการอ่านดังนี้ (กรมวิชาการ, ๒๕๔๕ : หน้า ๑๘๙) 

๑. การเตรียมการอ่าน ผู้อ่านจะต้องอ่านชื่อเรื่อง หัวข้อย่อยจากสารบัญเรื่อง อ่านคำนำให้
ทราบจุดมุ่งหมายของหนังสือ ตั้งจุดประสงค์การอ่าน จะอ่านเพื่อความเพลิดเพลินหรืออ่านเพื่อหา
ความรู้วางแผนการอ่านโดยอ่านหนังสือตอนใดตอนหนึ่งว่ามีความอยากง่ายอย่างไร หนังสือมีความ
ยาวมากน้อยเพียงใด รูปแบบของหนังสือเป็นอย่างไร เหมาะสมกับผู้ใดบ้างท่ีจะอ่านเดาความว่าเป็น
เรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง เตรียมสมุด เตรียมดินสอ สำหรับจดบันทึกข้อความหรือเนื้อเรื่องท่ีสำคัญขณะ
อ่าน 

๒. การอ่าน ผู้อ่านจะอ่านหนังสือให้ตลอดเล่มหรือเฉพาะตอนที่ต้องอ่าน ขณะอ่านผู้อ่านจะ
ใช้ความรู้จากการอ่านคำ ความหมายของคำมาใช้ในการอ่าน รวมท้ังรู้จักแบ่งวรรคตอนด้วยการอา่น
เร็วจะมีส่วนช่วยให้ผู ้อ่านเข้าใจเรื่องได้ดีกว่าผู ้อ่านช้า ซึ่งจะสะกดคำอ่านหรืออ่านย้อนไปย้อนมา 
ผู้อ่านจะใช้บริบทหรือคำแวดล้อมช่วยในการตีความหมายของคำทำความเข้าใจข้อความท่ีอ่าน 

๓. ผู้อ่านจะจดบันทึกข้อความท่ีมีความสำคัญหรือเขียนแสดงความคิดเห็น ตีความข้อความท่ี
อ่าน ตอนใดที่ไม่เข้าใจ อ่านซ้ำเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ขยายความคิดจากการอ่าน จับคู่กับเพื่อน
สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ต้ังข้อสังเกตจากเรื่องท่ีอ่านถ้าเป็นการอ่านบทกลอนต้องอ่านทำนอง
เสนาะดัง ๆ เพื่อฟังเสียงการอ่านและเกิดจินตนาการ 

๔. การอ่านสำรวจ ผู้อ่านจะต้องอ่านซ้ำ โดยเลือกอ่านตอนใดตอนหนึ่ง ตรวจสอบคำ ภาษาท่ี
ใช้ สำรวจโครงเรื่องของหนังสือ เปรียบเทียบหนังสือท่ีอ่านกับหนังสือท่ีเคยอ่าน สำรวจและเช่ือมโยง
เหตุการณ์ในเรื่องหรือลำดับเรื่อง สำรวจคำสารบัญที่ใช้ในหนังสือ 



๓๙ 
 

๕. การขยายความคิด ผู้อ่านจะสะท้อนความเข้าใจในการอ่าน บันทึกข้อคิดเห็น คุณค่าของ
เรื่อง เชื่อมโยงเรื่องราวในเรื่องกับชีวิตจริง ความรู้สึกจากการอ่าน การจัดทำโครงการ หลักการอ่าน
เช่น ภาพวาด เขียนบทละคร เขียนบันทึกรายงานการอ่าน อ่านเรื่องอื่นๆ ที่ผู้เขียนคนเดียวกันแต่ง
อ่านเรื่องเพิ่มเติมเรื่องท่ีเกี่ยวโยงกับเรื่องท่ีอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ท่ีชัดเจนและกว้างขึ้น 

 
ลักษณะของนักอ่านที่ดี 

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๑, หน้า ๑๕๔ – ๑๕๕) ได้กล่าวไว้ว่า
นักอ่านท่ีดีควรใส่ใจพัฒนาทักษะการอ่านและปรับปรุงตนเองให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑. รู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีให้ประโยชน์ ไม่โน้มน้าวหรือชักจูงผู้อ่านให้กระทำผิดหรือเข้าใจผิด
คือ รู้จักพิจารณาชนิดใดดีหรือไม่ดี ควรอ่านหรือไม่ควรอ่าน 

๒. มีสมาธิในการอ่าน คือเวลาท่ีอ่านหนังสือหรือตำรับตำราอยู่นั้นผู้อ่านจะต้องมีสมาธิอย่าง
มั่นคง 

๓. มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
๔. รู ้จักตั ้งจุดประสงค์ในการอ่าน คือ ในขณะที ่อ ่านหนังสืออยู ่นั ้น ต้องรู ้ว ่าตนเองมี

จุดประสงค์อย่างไร 
๕. มีความพร้อมในการอ่าน คือความพร้อมทางร่างกาย ทางสมอง ทางสังคม ทางอารมณ์

จินตนาการ ประสบการณ์ และมีความพร้อมทางด้านร่างกาย และด้านภาษาด้วย 
๖. รู้จักจับประเด็นสำคัญของเรื่องท่ีอ่านได้โดยตลอด 
๗. รู้จักจำ และจดบันทึกรวบรวมความรู้ความคิดท่ีได้จากการอ่าน 
๘. หมั่นทบทวน ติดตาม สืบต่อ ความรู้ท้ังเก่าและใหม่อย่างสม่ำเสมอ 
๙. มีวิจารณญาณในการอ่าน รู้จักใคร่ครวญ ตัดสิน วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาข้อเท็จจริงของ

หนังสือท่ีอ่าน 
 
ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน (๒๕๔๗, หน้า ๒๕) กล่าวถึงลักษณะของนักอ่านท่ีดีไว้ดังนี้ 
๑. อ่านหนังสือได้เร็วและเข้าใจความหมายได้ทันที 
๒. มีหนังสือดีๆอ่านอย่างสม่ำเสมอ 
๓. มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านพอสมควร 
๔. มีสมาธิแน่วแน่ในขณะที่อ่าน ไม่ใจลอย ไม่วอกแวก อ่านทน คืออ่านได้เป็นเวลานานโดย

ไม่เบ่ือหน่ายหรือหยุดอ่านกลางคัน 
๕. มีพื ้นฐานอารมณ์ที ่อ ่อนไหว สามารถเข้าใจอารมณ์ในข้อเขียน และปล่อยอารมณ์

เคลิบเคล้ิมไปตามข้อเขียนในหนังสือได้ 
๖. เข้าใจศิลปะการแต่งหนังสือ ศิลปะการใช้ถ้อยคำ ศิลปะการใช้โวหารท้ังท่ีเป็นร้อยแก้วและ

ร้อยกรอง 
สรุปได้ว่า ผู้ท่ีจะเป็นนักอ่านท่ีดีนั้นจะต้องเป็นบุคคลท่ีรู้จักเลือกอ่านหนังสือดีๆ ท่ีเสริมสร้าง

และพัฒนาคุณภาพชีวิต และในขณะที่อ่านจะต้องมีสมาธิ ตั้งจุดมุ่งหมายทุกครั้งก่อนอ่าน ต้องรู้จัก
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อ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านว่าเป็นเนื้อหาหรือเป็นหนังสือ
เกี่ยวกับประเภทใด หลังอ่านจบควรจดบันทึกความรู้ท่ีได้จากการอ่าน 

 
ความหมายของการอ่านจับใจความ 

การอ่านจับใจความเป็นวิธีการท่ีต้องอาศัยทักษะในการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถ
รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความไว้ดังนี้ 

อภิรดี เสนาวิน (๒๕๕๕, หน้า ๒๖ ) ให้ความหมายของการอ่านจับใจความว่า หมายถึง การ
ทำความเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน โดยการจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้ว่า ใจความสำคัญของ
เรื่องคืออะไร ผู้เขียนต้องการเสนอเรื่องหรือแนวคิดใดมายังผู้อ่าน ทั้งนี้ผู้อ่านต้องจับสาระสำคัญของ
เรื่องได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร เพราะเหตุใด ตลอดจนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง 
และสามารถสรุปเรื่องโดยการเช่ือมโยงใจความสำคัญของเรื่องได้ 

แววมยุรา เหมือนนิล (๒๕๕๒, หน้า ๑๒) ได้ให้ความหมายของการจับใจความว่า การอ่านจับ
ใจความคือ การมุ่งค้นหาสาระสำคัญของเรื่อง หรือของหนังสือแต่ละเล่มคืออะไร ซึ่งแบ่งออกได้ 2 
ส่วนดังนี้ 

๑. ส่วนท่ีเป็นใจความสำคัญ 
๒. ส่วนท่ีขยายใจความสำคัญ หรือส่วนประกอบ เพื่อให้เรื่องชัดเจนยิ่งขึ้น ในกรณีท่ีอ่านมีย่อ

หน้าเดียว ในย่อหน้านั้นจะมีใจความสำคัญอย่างหนึ่ง นอกจากนั้นเป็นส่วนขยายใจความสำคัญหรือ
ส่วนประกอบซึ่งอาจมีหลายประเด็น 

สิทธิพงศ์ สิริวราพงศ์ (๒๕๕๐, หน้า ๑๖) ให้ความหมายของการอ่านจับใจความว่า เป็นการ
อ่านท่ีผู้อ่านต้องทำความเข้าใจเนื้อเรื่องและจับสาระสำคัญของเรื่องท่ีอ่าน ท่ีผู้เขียนต้องการเสนอเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งมายังผู้อ่านโดยมีประเด็นหลัก ประเด็นรอง และสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาท่ีสำคัญของเรื่อง
ได้ 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (๒๕๔๕, หน้า ๒) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความว่าเป็น
ความเข้าใจของคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความเรื่องราวของสาร ซึ่งผู้อ่านสามารถบอกความหมายได้ 

ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (๒๕๔๒, หน้า ๔๕) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความว่า การ
อ่านจับใจความสำคัญ คือ การอ่านเข้าใจเนื้อเรื่องจับใจความสำคัญได้ สามารถสรุปได้ ได้รับความรู้
จากส่ิงท่ีอ่านและสามารถตอบคำถามได้ อีกท้ังสมารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

ประพนธ์ เรืองณรงค์ (๒๕๔๕, หน้า ๑๑ – ๒๔) กล่าวถึงความหมายของการอ่านจับใจความ
สำคัญไว้ว่า การอ่านจับใจความสำคัญเป็นการอ่านเพื่อเก็บสาระสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่อง
เพื่อหาความสำคัญและพัฒนาด้านความคิด 

มันฑนา บุญปู่ (๒๕๔๕, หน้า ๑๓) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความว่า กระบวนการ
อ่านเพื่อจับสาระสำคัญและสามารถทำความเข้าใจเนื้อเรื่องหรือข้อความท่ีอ่าน แปลความหมายส่ิงท่ี
อ่านและสามารถทำความเข้าใจจุดหมายสำคัญของเรื่องท่ีอ่านนั้นได้อย่างดี 

สิริรัตน์ อะโน (๒๕๔๕, หน้า ๓๕) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญ หมายถึง
การทำความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่อ่าน สามารถเก็บสาระสำคัญของเนื้อเรื่องและเข้าใจจุดมุ่งหมายท่ี
ผู้เขียนต้องการส่ือสารได้ 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๔ , หน้า ๓๐) กล่าวว่า การอ่านจับ
ใจความสำคัญเป็นการอ่านเพื่อหาส่วนสำคัญของเรื่อง ซึ่งเรียกว่า ใจความหรือใจความสำคัญ ใจความ
จะปรากฏอยู่ตามย่อหน้าต่างๆ ของเรื่องท่ีอ่าน อาจอยู่ส่วนต้น ส่วนกลาง หรือส่วนท้ายของย่อหน้าก็
ได้ 

สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความคือ การอ่านเพื่อมุ่งค้นหาสาระประเด็นที่สำคัญ และทำความ
เข้าใจกับเนื้อเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถสรุปย่อเรื่อง เรียบเรียงเชื่อมโยงเนื้อหาได้ และแสดงความ
คิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่านได้ 

 
ความสำคัญของการอ่านจับใจความ 

การอ่านจับใจความเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต ซึ่ง
นอกจากจะทำให้เกิดความรู้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีได้แนวคิดในการดำเนินชีวิต การอ่านจับใจความจึงเป็นหัวใจของการศึกษา ทุกระดับ
และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เรื่องต่าง ๆการอ่านจับใจความมีความสำคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็น
การอ่านเบื้องต้น ได้แก่ การอ่านแบบคร่าว ๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นโดยรวมของเรื่องที่อ่าน 
การอ่านเพื่อหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ การอ่านขั้นสูง ได้แก่ การอ่านเพื่อตีความและการอ่านเพื่อ
วิพากษ์วิจารณ์ การอ่านท้ัง ๒ ระดับนี้ เบ้ืองต้นผู้อ่านต้องจับใจความให้ได้ก่อน ซึ่งทักษะการอ่านจับ
ใจความประกอบด้วย การรับรู ้ที ่ลึกซึ ้ง ต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝนอย่างเพียงพอ จึง
จำเป็นต้องวางพื้นฐานการอ่านให้นักเรียนอย่างถูกต้อง มี 

นักการศึกษาได้กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านจับใจความไว้ ดังนี้ 
กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (๒๕๕๑, หน้า ๑๑๑) กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านจับใจความว่า

เป็นทักษะเบื้องต้นที่ผู ้อ่านจะต้องฝึกฝนตนเองเพื่อให้สามารถจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ ่านได้
เพราะจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู ้อ่านทำความเข้าใจกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ที่ผู้เขียนนำเสนอ
มายังผู้อ่าน โดยผู้อ่านควรเริ่มต้นค้นหาข้อคิดสำคัญ ที่ปรากฏในเรื่องให้ได้ก่อน แล้วนำข้อคิดที่ได้
เหล่านั้นมาประมวลเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ใจความสำคัญของเรื่องนั้น ๆ ผู้อ่านจึงต้องทำความเข้ าใจ
เรื่องราวทั้งหมดท้ังความหมายของคำ และประโยค และเนื้อหาท้ังหมด ซึ่งบางครั้งความหมายของคำ
นั้น ๆ อาจมีนัยสำคัญทางความหมาย ดังนั้นผู้อ่านต้องทำความเข้าใจกับบริบทของเนื้อหาด้วย 

พัชรา พราหมณี (๒๕๔๙, หน้า ๓๑) กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านจับใจความว่า การอ่าน
จับใจความเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทำให้
เกิดความรู้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ี
ได้แนวคิดในการดาเนินชีวิต 

สิทธิพงศ์ สิริวราพงศ์ (๒๕๕๐, หน้า ๑๕) กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านจับใจความว่า เป็น
ทักษะการอ่านที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอันมาก ถ้าเราจับใจความได้ถูกต้องแม่นยำ จะทำให้อ่าน
หนังสือได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเข้าใจเรื่องที่อ่าน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์มากในด้าน
การศึกษาหาความรู้ต่อไปจากความสำคัญของการอ่านจับใจความ สรุปได้ว่าการอ่านจับใจความเป็น
ทักษะพื้นฐานท่ีสำคัญท่ีจะนำให้ผู้อ่านประสบความสำเร็จจากการอ่าน และเป็นทักษะพื้นฐานของการ
แสวงหาความรู้เพราะการอ่านจับใจความเป็นการอ่านท่ีฝึกให้ผู้อ่านได้จับประเด็นสำคัญ สาระสำคัญ
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จากเรื่องที่อ่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่เราอ่านทั้งหมด ทำให้อ่านหนังสือได้อย่างรวดเร็ว 
เข้าใจเรื่องท่ีอ่านและนำความรู้ ข้อคิดท่ีได้มาประยุกต์ใช้และพัฒนาตนให้เกิดประโยชน์ได้ 

 
จุดม่งหมายของการอ่านจับใจความ 

มีนักการศึกษาได้กำหนดจุดมุ่งหมายในการสอนการอ่านจับใจความไว้ ดังนี้ 
อภิรดี เสนาวิน (๒๕๕๕, หน้า ๒๙) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการอ่านจับใจความไว้ดังนี้ 
๑. อ่านเพื่อศึกษาแนวคิดสำคัญของเรื่อง 
๒. อ่านเพื่อบอกรายละเอียดของเรื่องท่ีอ่านได้ว่า ใคร ทำอะไร ท่ีไหน อย่างไร เมื่อไร 
๓. อ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่อง 
๔. อ่านเพื่อบอกลำดับเหตุการณ์ของเรื่องท่ีอ่านได้ 
๕. อ่านเพื่อสรุปความและเรื่องย่อท่ีอ่านได้ 
สายสุนีย์ สกุลแก้ว (๒๕๓๔, หน้า ๒๗) ได้แบ่งจุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความออกเป็น 
๖ ประการ ดังนี้ 
๑. อ่านเพื่อจับใจความคร่าว ๆ 
๒. อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 
๓. อ่านเพื่อสำรวจรายละเอียดและใจความสำคัญโดยท่ัว ๆ ไป 
๔. อ่านเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
๕. อ่านเพื่อใช้วิจารณญาณติดตามข้อความท่ีอ่าน 
๖. อ่านเพื่อการวิเคราะห์ข้อความหรือแนวคิดในเรื่องท่ีอ่าน 
สมบัติ มหารศ (๒๕๓๓, หน้า ๒๖) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการอ่านจับใจความ ดังนี้ 
๑. เพื่อให้นักเรียนอ่านแล้วจับใจความสำคัญได้ 
๒. ให้ผู้อ่านสามารถบอกรายละเอียดของเรื่องท่ีอ่านว่า มีสาระอะไรบ้าง 
๓. อ่านเพื่อปฏิบัติตามคำส่ังหรือคำแนะนำ 
๔. ฝึกการใช้สายตา การอ่านเพื่อการจับใจความ นิยมฝึกทักษะการอ่านเร็ว และตอบคำถาม 

ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 
๕. อ่านเพื่อสรุปหรือย่อเรื่องท่ีอ่านได้ 
๖. อ่านแล้วสามารถคาดการณ์ ทำนายเรื่องท่ีอ่านว่าจะลงเอยอย่างไร 
๗. อ่านแล้วทำรายงานย่อได้ การอ่านประเภทนี้ ต้องการฝึกการทำโน้ตย่อ 
๘. อ่านเพื่อหาความจริงและแสดงข้อคิดเห็นประกอบได้ 
 

องค์ประกอบของการอ่านจับใจความ 
ศิรินทร์ทิพย์ ถานะกอง (๒๕๕๖, หน้า ๒๐) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ทำให้เข้าใจการอ่านจับ

ใจความสำคัญของเรื่องท่ีอ่านขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ ประการ ดังนี้ 
๑. ชนิดของความเข้าใจในการอ่าน บุคคลจะเข้าใจสิ ่งที ่อ ่านแตกต่างกันออกไปตาม

ประสบการณ์เดิมของตน และความคิดอันเป็นวัตถุประสงค์ของการอ่านท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น 
 



๔๓ 
 

    วัตถุประสงค์ของการอ่านมีดังนี้ 
๑.๑ เพื่อเก็บใจความสำคัญ 
๑.๒ อ่านเพื่อศึกษารายละเอียดท่ีสำคัญ 
๑.๓ อ่านเพื่อศึกษาคำแนะนำต่างๆ เช่น การใช้เครื่องมือเป็นต้น 
๑.๔ อ่านเพื่อคาดการณ์ว่าเรื่องจะลงเอยอย่างไร 
๑.๕ อ่านเพื่อศึกษาคุณค่าของเรื่องท่ีอ่าน 
๒. ความถูกต้องของความเข้าใจในการอ่าน ช่วยให้เรื่องราวที่อ่านมากน้อยต่างกัน ความ

ถูกต้องในการเข้าใจของเด็กย่อมแตกต่างกันมากน้อยตามประสบการณ์ และความยากง่ายของ
ข้อความนั้น 

๓. ระดับความเข้าใจในการอ่าน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการด้วยกัน เป็นต้นว่า
สติปัญญา ความสามารถในการอ่าน ความเข้าใจวงศัพท์ที่อ่าน และวิธีการพิเศษเฉพาะตัวของผู้อ่าน
แต่ละคน รวมทั้งประสบการณ์เดิมของแต่ละคน 

๔. ความเร็วของความเข้าใจในการอ่าน ต้องอาศัยความเข้าใจในคำศัพท์ ความสามารถใน
การนึกภาพสิ่งที ่อ่าน ความยากง่ายของข้อความและสิ่งอื ่น  ๆ จากองค์ประกอบของการอ่านจับ
ใจความสำคัญสรุปได้ คือ การอ่านท่ีจะเข้าใจเรื่องและจับใจความสำคัญได้นั้น ต้องสืบเนื่องมาจากการ
อ่านให้เกิดทักษะ ๕ ขั้น คือ อ่านออก อ่านคล่อง อ่านเข้าใจ อ่านแยกแยะชนิดของข้อความ อ่านแล้ว
สามารถตีความหรือวินิจฉัยสาระได้ ขั้นนี้เป็นขั้นที่จำเป็นที่สุดในการอ่าน ซึ่งผู้อ่านจะต้องเข้าใจว่า
ผู้เขียนได้ส่งสารอะไรมาให้ผู้อ่านบ้าง โดยผู้อ่านต้องพิจารณาเอง 

 
พื้นฐานการอ่านจับใจความ 

แววมยุรา เหมือนนิล (๒๕๕๓, หน้า ๑๔ – ๑๖) ได้กล่าวว่าการอ่านจับใจความให้เข้าใจง่าย
และรวดเร็วต้องอาศัยแนวทางและพื้นฐานสำคัญหลายประการดังนี้ 

๑. สำรวจส่วนประกอบของหนังสือคร่าวๆ เพราะการมีพื ้นฐานความเข้าใจเกี ่ยวกับ
ส่วนประกอบต่างๆของหนังสืออย่างเพียงพอว่าส่วนประกอบใดสามารถช้ีแนะให้จับใจความได้อย่างไร
จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

๒. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน จะเป็นแนวทางกำหนดวิธีอ่านให้เหมาะสมและจับ
ใจความหรือหาคำตอบได้รวดเร็วขึ้น 

๓. มีความสามารถทางภาษา โดยเฉพาะทักษะในการแปลความหมายของคำ ประโยค และ
ข้อความต่างๆ ในเรื่องให้เข้าใจอย่างถูกต้องรวดเร็ว 

๔. มีประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน จะทำให้เข้าใจและจับใจความท่ีอ่านได้ง่าย
ขึ้น ฉะนั้นในการอ่านจับใจความหนังสือบางเรื่องอาจจะต้องหาประสบการณ์ หรือภูมิหลังเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นไว้ก่อนด้วย จึงจะเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

๕. เข้าใจลักษณะของหนังสือ มีความเข้าใจลักษณะของเรื่องหรือหนังสือท่ีอ่านได้ชัดเจนว่ามี
รูปแบบ และกลวิธีการแต่งอย่างไร จะทาให้มีแนวทางการอ่านจับใจความได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (๒๕๓๘ , หน้า ๙๗) ได้กล่าวว่าการอ่านจับใจความต้องมีความรู้
พื้นฐานการอ่านจับใจความ ดังนี้ 



๔๔ 
 

๑. องค์ประกอบความรู้พื ้นฐาน องค์ประกอบความรู้พื ้นฐานของผู้อ่านจับใจความมี ๓ 
องค์ประกอบดังนี้ 

๑.๑ ความรู้ด้านภาษา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี หลักภาษาและการใช้ภาษาซึ่งจะช่วย
ให้ผู้อ่าน ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรู้จักถ้อยคำ สำนวนหรือเรื่องราวจาก
วรรณคดี สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการอ่านวรรณกรรมสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบเหตุการณ์ 
ตลอดจนนำภาษา สำนวน และถ้อยคำต่างๆมาใช้ ส่วนผู้ท่ีมีความรู้ทางหลักภาษาและโครงสร้างหลัก
ภาษาจะมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้โครงสร้างและหลักภาษาของชาติอื่นๆ โดยใช้หลักการเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง ทำให้ความรู้ทางภาษากว้างขวางขึ้น อันจะนาไปสู่การอ่านจับใจความเรื่องที่ใช้ภาษา
อื่นได้ โดยอาศัยวิธีเดียวกับการอ่านภาษาของตนนั่นเอง จึงกล่าวได้ว่าความรู้ทางด้านภาษามีส่วนช่วย
พัฒนาการอ่านจับใจความได้มาก 

๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง หากผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง จะใช้เวลาน้อยลงในการ
อ่านจับใจความท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น 

๑.๓ ประสบการณ์ทางด้านความคิด เมื ่อบุคคลเริ ่มต้นรู ้จักสื ่อสาร จะเริ ่มต้นคิดเกี่ยวกับ
เรื่องราว เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในสมอง ครั้นเมื่อโตขึ้นถึงวัยที่สามารถอ่านจับใจความได้ก็สะสม
ความคิดท่ีได้จากการอ่านเรื่องต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

องค์ประกอบทั้ง ๓ ประการดังกล่าวเมื่อรวมกันจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญสาหรับที่จะใช้
พัฒนาการอ่านจับใจความ ผู้ที่มีพื้นฐานมากย่อมได้ประโยชน์จาการนำไปใช้ได้มากกว่าผู้มีความรู้
พื้นฐานน้อย 

๒. ความรู ้พื้นฐานกับผลสัมฤทธิ ์ในการอ่านจับใจความ ความรู ้พ ื ้นฐานของผู ้อ ่านมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความ หากผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานมาก จะช่วยให้การอ่าน
จับใจความถูกต้องและรวดเร็ว ตรงกันข้ามกับผู้ที ่มีความรู้พื ้นฐานน้อยจะใช้เวลาในการอ่านจับ
ใจความมากเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ส่วนผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความนั้น หมายถึงการที่ผู้อ่าน
ประสบความสำเร็จในการอ่านจับใจความนั้นจะต้องเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการอ่านตามลำดับข้ันดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่อ่านจับใจความ โดยรู้จักคำใหม่และเรียงลำดับ
เหตุการณ์ได้ถูกต้อง และสามารถบอกสถานการณ์สำคัญรวมทั้งแนวคิดท่ีได้จากการอ่านจับใจความใน
เรื่องประเภทต่าง ๆได้ด้วย 

ขั้นที่ ๒ เป็นผู้ท่ีนาความรู้ความเข้าใจจากการอ่านจับใจความ “สาร” หรือเนื้อหาท่ีได้อ่านไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

ขั้นที่ ๓ เป็นผู้ท่ีมีวิธีการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถนำไปใช้ในการคิด
แก้ปัญหาจากการอ่านจับใจความ 

ขั้นที่ ๔ เป็นผู้ท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อการอ่านจับใจความและสนใจการอ่านอยู่เสมอ 
ขั้นที่ ๕ เป็นผู้ที่ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ โดยใช้ผลจากการอ่านจับใจความเป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาอารมณ์ของตนเองให้มีความมั่นคง 
สรุปได้ว่าการอ่านจับใจความให้ประสบความสำเร็จได้นั้น สิ่งที่สำคัญคือผู้อ่านจะต้องมีพื้น

ฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน มีความรู้และทักษะในเรื่องของภาษาและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่อง



๔๕ 
 

ท่ีอ่าน จะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องท่ีอ่านได้ง่ายและถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนำความรู้จากการ
อ่านไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ 

 
ลำดับขั้นของการอ่านจับใจความ 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (๒๕๓๘, หน้า ๙๕) ได้กล่าวว่าการอ่านจับใจความต้องมีลำดับขั้น 
ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ จำ เป็นขั้นแรกของการอ่านที่จะต้องจำเรื่องราวให้ได้ จำความหมายของคำ ให้คำ
จำกัดความของคำยาก จำช่ือตัวละครและเหตุการณ์สำคัญ 

ขั้นที่ ๒ เข้าใจ เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถเล่าเรื่องที่อ่านได้ด้วยคำพูดของตนเอง เข้าใจ
ความคิด ถ้อยคำ ประโยค และข้อความท่ีให้คติสอนใจ สรุปเป็นคำพูดของตนเอง 

ขั้นที่ ๓ นำไปใช้ เป็นขั้นที่นักเรียนควรมีการฝึกนำถ้อยคำ ประโยคและเหตุการณ์ที่ได้จาก
การอ่านมาใช้ในการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ ๔ วิเคราะห์ เป็นขั้นที่ให้นักเรียนแยกองค์ประกอบย่อยของแนวคิดที่ได้จาก การอ่าน
การรู้จักแยกความหมายของคำท่ีมีความหมายหลายอย่าง 

ขั้นที่ ๕ สังเคราะห์ เป็นขั้นที่ให้นักเรียนได้รู้จักสรุปแนวคิดของเรื่อง 
ขั้นที่ ๖ ประเมินค่า เป็นขั้นสูงสุดของการคิดท่ีให้นักเรียนรู้จักตัดสินใจจากเรื่องท่ีอ่านว่าอะไร

คือส่วนจริง และอะไรคือส่วนท่ีเป็นเท็จ พิจารณาและค้นหาคุณค่าท่ีปรากฏในเรื่อง 
สิทธิพงศ์ สิริวราพงศ์ (๒๕๕๐ , หน้า ๑๕๙) กล่าวถึงขั ้นตอนการอ่านจับใจความว่ามี ๔ 

ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ ๑ ข้ันรู้จักศัพท์ จำศัพท์ได้ ถ่ายทอดเสียงและความหมายของคำในเรื่องนั้นๆได้ 
ขั้นที่ ๒ ขั้นเข้าใจความหมายของคำ วลีประโยค โดยใช้ประสบการณ์เดิมมาช่วยตีความและ

พิจารณาจุดประสงค์ของผู้เขียนท่ีต้องการส่ือ 
ขั้นที่ ๓ ขั้นปฏิกิริยา เป็นขั้นที่อ่านโดยมีสติปัญญา และความรู้สึกที่สามารถประเมินได้ว่า

ผู้เขียนหมายถึงอะไร 
ขั้นที่ ๔ ข้ันบูรณาการ เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถนาความรู้ ความคิด และความหมายของท่ีได้

จากการอ่านจับใจความไปใช้ประโยชน์ได้ 
สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีลำดับขั้นตอน โดยข้ันตอนแรก

จะต้องรู้จักคำ ความหมายของคำ วลีหรือประโยคท่ีปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องนั้น ซึ่งผู้อ่านจะต้องอ่านโดย
ใช้สติปัญญาเพื่อวิเคราะห์สารที่อ่านว่ามีสาระสำคัญอย่างไร มีใจความเกี่ยวกับเรื่องอะไร จากนั้น
พิจารณาและประเมินคุณค่าความรู้ที ่ได้รับจากการอ่านแล้วนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองจะเห็นได้ว่าการอ่านจับใจความเป็นทักษะที่มีความสำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิต เพราะ
เป็นการอ่านเรื ่องหรือข้อความเรื ่องใดเรื ่องหนึ่งแล้วสามารถทำความเข้าใจในเนื้อเรื ่องได้ บอก
สาระสำคัญของเรื ่อง จุดประสงค์ และรวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อเรื ่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล 
นับเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาอื่น ๆ หรือการเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไปด้วย 
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แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแผนภาพโครงเร่ือง 
วิชชุตา บุญณมี (๒๕๔๘, หน้า ๘๑) กล่าวว่า การจัดระเบียบความคิดเพื่อแสดงออกมาให้

ผู้อื่นรับรู้ มีความสำคัญและจำเป็นมากสำหรับคนเราทุกคน ทั้งนี้เพราะคนเราต้องสื่อสารกับผู้อื่นอยู่
เป็นนิจท้ังโดยการพูด และการจัดการเรียนรู้ถ้าความคิดไม่เป็นระเบียบ การส่ือสารก็ยากท่ีจะสัมฤทธิ์
ผลวิธีการอันสำคัญยิ่งวิธีการหนึ่งจะทำให้การคิดเป็นระเบียบ คือ การฝึกการสร้างแผนภาพโครงเรื่อง 
ซึ่งสามารถฝึกได้ทุกช่วงระยะการพัฒนา ของมนุษย์ตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ และฝึกได้ทุกเรื่องไม่มี
ข้อจำกัดใด ๆ ท้ังส้ิน แผนภาพโครงเรื่องนี้เดิมโทนี่ บูซาน (Tony Buzan) ใช้สำหรับช่วยจำ แต่แบรี่ บู
ซาน (Barry Buzan) มีแนวคิดว่าสามารถใช้ได้กับพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ เขาจึงเริ่มใช้กับการ
จดบันทึก (note taking) ที่เป็นการรวบรวมข้อมูล จัดข้อมูล และแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล และ
มโนทัศน์ต่างๆ เป็นการแสดงความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการคิดต่าง ๆ และนำความคิดเหล่านั้น
มาเขียนให้เป็นคำหรือข้อความต่อเนื่องกันลงในกระดาษ 

 
ความหมายของแผนภาพโครงเร่ือง 

แผนภาพโครงเรื่อง มีช่ือเรียกต่าง ๆ กันไป ได้แก่ แผนผังความคิด (concept mapping)หรือ
แผนผังการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis web) หรือผังมโนคติ หรือแผนที่ความคิด(mind 
mapping) หรือแผนภูมิเนื ้อหา (graphic representation) สำหรับการศึกษาครั้งนี ้ผู ้วิจัยใช้คำว่า 
แผนภาพโครงเรื่อง (story map) ซึ่งได้มีผู้กล่าวถึงความหมายแผนภาพโครงเรื่อง ไว้ดังนี้กรมวิชาการ 
(๒๕๔๒, หน้า ๖๒) กล่าวว่า ผังมโนมติเป็นผังที่สร้างขึ ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของมโนมติโดย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมโนมติอย่างน้อย ๒ มโนมติ เข้าด้วยกัน อย่างมีลำดับขั้นตอนด้วย
คำเช่ือมหรือข้อความเช่ือมระหว่างมโนมติ หรือเช่ือมมโนมติใหม่เข้ากับโครงสร้างของความรู้เดิม ช่วย
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้มโนมติเข้าด้วยกันอย่างมีความหมายและเก็บผังความรู้นั้นไว้ในหน่วยของ
ความจำระยะยาว ทำให้การเรียนรู้นั้นมีความคงทนต่อไป 

โทนี่ บูซาน (๒๕๔๔, หน้า ๒๐) กล่าวว่า แผนที่ความคิดหรือแผนผังทางปัญญา คือ การ
แสดงออกของความคิดที่กระจายรอบทิศ (read thinking) ตามธรรมชาติการทำงานของสมอง เป็น
การเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างกระบวนการคิดและการเขียน คือ การนำความคิดออกมาเขียนให้เห็น
จริงเป็นการช่วยพัฒนาทักษะการคิด ใช้ได้ทุกเรื่องกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิด 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (๒๕๔๒, หน้า ๑๙) กล่าวว่า การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด เป็น
การฝึกให้นักเรียนจัดกลุ่มความคิดรวบยอดของตน เพื่อให้เห็นภาพรวมของความคิดเห็นความสัมพันธ์
ของความคิดรวบยอดเป็นภาพ สามารถเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ง่าย 

สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ (๒๕๔๓ , หน้า ๕๐) กล่าวว่า ผังการวิเคราะห์เนื ้อหา คือ ผังแสดง
โครงสร้างของความรู้ในเนื้อหาวิชาของหน่วยการเรียนใด ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า ผังการวิเคราะห์
เนื้อหาสะท้อนถึงองค์ประกอบของหน่วยการเรียนหนึ่ง ๆ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างหัวเรื่อง
กับมโนคติและระหว่างมโนคติต่าง ๆ ด้วยกันเอง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการเรียนต่าง ๆ 

สมศักดิ ์  ส ินธ ุระเวชญ์ (๒๕๔๓ , หน้า ๘) กล่าวว ่า การสอนโดยใช้แผนที ่ความคิด 
(mindmapping) จะเป็นการฝึกวิเคราะห์ (สมองด้านซ้าย) และสังเคราะห์ (สมองด้านขวา) เป็น
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ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ท่ีจะทำให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีความสมดุลท้ังจิตใจ
ร่างกาย ปัญญาและสังคม 

สำลี รักสุทธี (๒๕๔๔, หน้า ๔๕ ) ให้ความหมายไว้ว่า แผนท่ีความคิด (mind mapping) คือ
การนำทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นสมองซีกซ้ายและขวา เพราะใน
แผนท่ีความคิดนั้นทำให้เด็กได้คิด วิเคราะห์ คำภาษา สัญลักษณ์ ระบบ ลำดับ คำนวณความเป็นเหตุ
เป็นผล ตรรกวิทยา ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม ศิลปะ โดยมีแถบเส้นประสาทคอร์ปัส
คอโลซั่มเป็นเสมือนสะพานเช่ือมโยง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า แผนภาพโครงเรื่อง หมายถึง การบันทึกข้อมูลที่เป็นใจความสำคัญของ
เรื ่องที่อ่าน เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของเรื ่องนั้น ๆ ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
(พัฒนาสมองซีกซ้าย) การคิดสังเคราะห์ (พัฒนาสมองซีกขวา) การคิดสร้างสรรค์ และการคิดด้านอื่น 
ๆ เป็นยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกระบวนการคิดและกระบวนการเขยีน 
ทำให้นักเรียนจัดระบบระเบียบความรู้ ความคิด พัฒนาตามศักยภาพ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญาและด้านสังคม 

 
ความสำคัญของแผนภาพโครงเร่ือง 

มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงความสำคัญของแผนภาพโครงเรื่องไว้ ดังนี้ 
โทนี่ บูซาน (๒๕๔๔, หน้า ๒๐) กล่าวถึงความสำคัญของแผนภาพโครงเรื่องว่า มีข้อดีหลาย

ประการเมื่อเทียบกับการจดบันทึกแบบเส้นตรง ดังนี้ 
๑. ศูนย์กลางหรือความคิดหลักจะถูกกำหนดขึ้นอย่างเด่นชัดกว่าเดิม 
๒. ความสัมพันธ์ที่สำคัญของแต่ละความคิดเช่ือมโยงให้เห็นอย่างเด่นชัด โดยความคิดท่ีสำคัญ

กว่าอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางมากกว่า ความคิดสำคัญน้อยลงไปจะอยู่บริเวณริมขอบ 
๓. การเชื่อมโยงระหว่างคำสำคัญจะเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะตำแหน่งที่ใกล้กันและการ

เช่ือมต่อกัน 
๔. ผลจาก ๓ ข้อดังกล่าวข้างต้น ทำให้ฟื้นความจำและทบทวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็วมาก 
๕. ธรรมชาติของโครงสร้างดังกล่าวช่วยให้เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยข้อมูลจะไม่

กระจัดกระจาย หรือต้องอัดใส่เข้าไป 
๖. mind map แต่ละแผ่นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ช่วยให้ฟื้นความจำได้ง่าย 
๗. การจดบันทึกในเชิงสร้างสรรค์มาก ๆ เช่น การเตรียมเขียนบทความ Mind Map ช่วยทำ

ให้สมองพร้อมท่ีจะเกาะเกี่ยวคำ หรือความคิดใหม่ ๆ ได้ทันที 
กรมวิชาการ (๒๕๔๕ ก, หน้า ๑๒๒) กล่าวถึงความสำคัญของแผนภาพไว้ดังนี้ 
๑. แผนภาพโครงเรื ่องจะใช้เมื่อข้อมูลข่าวสารอยู่กระจัดกระจาย จึงนำข้อมูลข่าวสารมา

เชื่อมโยงกันเป็นแผนภาพโครงเรื่อง ทำให้เกิดความเข้าใจเป็นความคิดรวบยอด จากการนำข้อมูลมา
จัดทำแผนภาพโครงเรื่อง 

๒. แผนภาพโครงเรื่องจะจัดความคิดให้เป็นระบบ และรวบรวมและจัดลำดับข้อเท็จจริงนำมา
จัดเข้ากรอบเป็นหมวดหมู่ท่ีเรียกว่าเป็นภาพ เป็นความคิดรวบยอดท่ีชัดเจนเกิดความรู้ใหม่ข้ึน 
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๓. แผนภาพโครงเรื ่องจะนำความคิดหรือข้อเท็จจริงนำมาเขียนเป็นแผนภาพทำให้จำ
เรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่ายข้ึนดีกว่าการอ่านตำราหลาย ๆ ครั้ง เพราะตำราบรรยายด้วยคำพูดแต่แผนภาพ
ได้จัดเรื่องราวเป็นเครื่องหมายหรือเป็นภาพ ทำให้ผู้เรียนจำเรื่องราวได้แม่นยำ 

๔. แผนภาพโครงเรื่องจะใช้ภาษาท้ังท่ีเป็นสัญลักษณ์และคำพูดมาสร้างแผนภาพโครงเรื่องทำ
ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำแผนภาพโครงเรื ่อง
ผู้เรียนจะต้องอาศัยการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการใช้ความคิดรวบรวมความรู้ข้อเท็จจริง
มาจัดทำแผนภาพ เป็นการเสริมแรงการเรียนทำให้การเรียนรู้มีความหมายมากขึ้น 

วลัย พานิช (๒๕๔๕, หน้า ๒) กล่าวว่า แผนภาพโครงเรื่องมีความสำคัญสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ถ้าส่ิงนั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือการจัดการท่ีเป็นระบบ ซึ่งสรุปมาจากการ
นำเสนอของ โทนี่ บูซาน และจอยซ์ ไวคอฟ ซึ่งมีความสอดคล้องกัน ดังนี้ 

๑. การเขียน ในการเขียนไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงาน เขียนหนังสือ หรือเรื่องราวต่าง ๆ
แผนที่ความคิดจะช่วยแสดงความสัมพันธ์ของกรอบความคิดหรือขอบเขตที่เป็นทั้งความกว้างหรือ
ความลึกของประเด็นท่ีผู้เขียนต้องการนำเสนอ 

๒. การจดบันทึก การใช้แผนท่ีความคิดจะช่วยให้เห็นจุดสำคัญและจุดเช่ือมโยงของเนื้อหาท่ี
ได้จากการฟังและการรวบรวมข้อมูล 

๓. การเสนอผลงาน การใช้แผนที่ความคิดช่วยในการอธิบายให้เห็นภาพรวมทั้งหมด และ
ความเช่ือมโยงขององค์ประกอบในเนื้อหา ทำให้เกิดความเข้าใจในงานท่ีนำเสนอมากขึ้น 

๔. การวางแผนหรือการจัดการโครงการ แผนที่ความคิดช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ 
ของการวางแผนโครงสร้างท่ัวไปของโครงการ ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ 

๕. การระดมสมอง การใช้แผนที่ความคิดในการระดมสมอง จะช่วยให้เกิดความคิดที ่เป็น
อิสระสามารถใช้แทนการจดจำความเห็นในแนวนอนหรือแนวตั้งตามปกติได้ 

จึงสามารถสรุปได้ว่า แผนภาพโครงเรื่องมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ช่วยในการจำ การคิดท่ี
เป็นระบบ เป็นการฝึกทักษะทั้งทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
 
ประเภทของแผนภาพโครงเร่ือง 

สุรศักดิ์ หลาบมาลา (๒๕๓๒, หน้า ๕ - ๘) ได้แบ่งแผนภูมิเนื้อหาไว้ดังนี้ 
๑. แผนภูมิใยแมงมุม (spider map) ควรใช้บรรยายแนวความคิดหลัก อันมีส่วนประกอบ

ปลีกย่อยอื่น ๆ เช่น จังหวัดประกอบด้วย อำเภอ กระบวนการ ข้อเสนอแนะพร้อมเหตุผลสนับสนุน 
ตัวอย่าง เช่น 

๒. แผนภูมิลำดับเหตุการณ์ (series of events chain)ใช้บรรยายขั้นตอนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เช่น การเจริญเติบโตของไหม กระบวนการกระทำอะไรสักอย่าง มีขั้ นตอนลำดับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดเริ่มต้นจากไหน มีความยาวเท่าไร เช่น 

3. แผนภูมิต่อเนื่อง (continue/scale)ใช้แสดงความต่อเนื่องของเวลา เช่น เหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ ระดับความสำคัญของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งมีจุดเริ่มต้น จุดส้ินสุด เช่น อายุ เมื่อเข้าเรียนของ
เด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลจนกระท่ังระดับอุดมศึกษา เช่น 



๔๙ 
 

๔. แผนภูมิเปรียบเทียบ (compare/contrast matrix)ใช้แสดงความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงของสองส่ิง เช่น สถานท่ี เหตุการณ์ แนวคิด เป็นต้นโดยมีแนวความคิดว่าเปรียบเทียบอะไร
และเอาองค์ประกอบอะไรเปรียบเทียบบ้าง 

๕. แผนภูมิการแก้ปัญหา (problem/solution out line)ใช้ในการแสดงปัญหา วิธ ีการ
แก้ปัญหาและผลที่ได้ แนวคิดอะไรคือปัญหา ใครมีปัญหา ทำไมจึงเกิดปัญหา วิธีแก้มีอะไรบ้าง ผล
ออกมาอย่างไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

๖. แผนภูมิพฤกษา (network tree)ใช้แสดงสาเหตุแห่งผลที่เกิดขึ้น (ความยากจน) ลำดับ
ของตระกูล (แฟมมิลี่ของสัตว์พวกแมลง) สาขาของความต่อเนื่อง (เส้นโลหิต) แนวคิดคืออะไร อะไร
คือส่วนหลัก อะไรคือส่วนรอง และมีความเกี่ยวพันอย่างไร ดังตารางต่อไปนี้ 

๗. แผนภูมิความสัมพันธ์ของมนุษย์ (human interaction outline)ใช้แสดงธรรมชาติของ
ความเกี่ยวพันธ์ระหว่างมนุษย์ โดยมีแนวคิดว่าอะไรบ้าง เป้าหมายของเขาคืออะไร พวกเขาร่วมมือ
หรือขัดแย้งกัน ผลออกมาอย่างไร เช่น 

๘. แผนภูมิก้างปลาใช้แสดงสาเหตุของเหตุการณ์ที่ซับซ้อน เช่น การเลือกตั้ง ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ สาเหตุของเด็กเรียนอ่อน ปัญหาวัยรุ่น โดยมีแนวความคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุ สาเหตุเหล่านี้
เกี่ยวพันกันอย่างไร เช่น 

๙. แผนภูมิวัฏจักร (cycle)ใช้แสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกัน อันนำไปสู่ผลอันหนึ่ง ซึ่ง
เกิดแล้วเกิดอีก เช่น น้ำระเหยก้อนเมฆ ฝนตก วัฏจักรความยากจน โดยมีแนวคิดหลักว่าอะไรเป็น
เหตุการณ์สำคัญในวัฏจักรเหตุการณ์เกี่ยวพันกันอย่างไร และเสริมกันอย่างไร เช่นจากแผนภาพโครง
เรื่องท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า แผนภาพโครงเรื่องแต่ละชนิดย่อมมีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดท่ีสำคัญ 
คือต้องมีแนวคิดหลักและแนวคิดรอง การจัดลำดับเหตุการณ์ต่อเนื่องกันไป มีการตั้งปัญหาและหา
แนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอันจะนำไปสู่อนาคต 

 
ขั้นตอนการสร้างแผนภาพโครงเร่ือง 

มีนักการศึกษากล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแผนภาพโครงเรื่องไว้ ดังนี้ 
กรมวิชาการ (๒๕๔๕ ก, หน้า ๑๓๑ – ๑๓๒) กล่าวถึงวิธีการสร้างแผนภาพโครงเรื่องไว้ดงันี้

การสร้างแผนภาพโครงเรื่องหรือการออกแบบแผนภาพโครงเรื่องเป็นการสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง ผู้สร้าง
แผนภาพโครงเรื่องอาจใช้งานศิลปะเข้ามาช่วย โดยการวาดภาพประกอบด้วย ทำให้แผนภาพโครง
เรื่องน่าสนใจและทำให้เห็นภาพของแผนภาพชัดเจนขึ้น การสร้างแผนภาพโครงเรื่องจะนำมาใช้ในกา
ทำงานร่วมกัน ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทำให้นักเรียนรู้จักการ
วางแผนงานการกำหนดงานที่จะต้องปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสามารถ
สรุปข้ันตอนการสร้างแผนภาพโครงเรื่อง ได้ดังนี้ 

๑. การกำหนดช่ือเรื่องหรือหัวข้อเรื่องสำคัญ 
๒. ระดมสมองเกี่ยวข้องกับช่ือเรื่องหรือความคิดรวบยอดสำคัญเป็นคำหรือวลีส้ัน ๆ แล้วจด

บันทึกไว้ 
๓. นำคำหรือวลีที่จดบันทึกที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมาจัดกลุ่ม แล้วตั้งชื่อกลุ่มคำเป็นหัวข้อ

ย่อย และเรียงลำดับกลุ่มคำ 



๕๐ 
 

๔. ออกแบบแผนภาพโครงเรื่องโดยเขียนชื่อเรื่องไว้กลางหน้ากระดาษ แล้ววางชื่อกลุ่มคำ
รอบชื่อเรื่อง นำคำที่สนับสนุนวางรอบชื่อกลุ่มคำ แล้วใช้เส้นโยงกลุ่มคำให้เห็นความสัมพันธ์เส้นโยง
อาจเขียนคำอธิบายก็ได้ กลุ่มคำอาจแสดงด้วยภาพประกอบ 

สำลี รักสุทธี (๒๕๔๔, หน้า ๔๖ – ๔๗) ได้สรุปวิธีเขียนแผนภาพของโทนี่ บูซาน ไว้ดังนี้ 
๑. เตรียมกระดาษเปล่าไม่มีเส้นบรรทัดและวางกระดาษภาพแนวนอน 
๒. วาดภาพสีหรือเขียนคำหรือข้อความที ่สื ่อหรือแสดงถึงเรื ่องที ่จะทำแผนภาพกลาง

หน้ากระดาษ โดยใช้สีอย่างน้อย ๓ สี และต้องไม่ตีกรอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต 
๓. คิดถึงหัวเรื ่องสำคัญเป็นส่วนประกอบของเรื ่องที่ทำแผนภาพ โดยให้เขียนเป็นคำที่มี

ลักษณะเป็นหน่วยหรือเป็นคำสั้น ๆ ที่มีความหมายบนเส้นซึ่งเส้นแต่ละเส้นจะต้องแตกออกมาจาก
ศูนย์กลางไม่ควรเกิน ๘ กิ่ง 

๔. แตกความคิดของหัวเรื่องสำคัญ แต่ละหัวเรื่องในข้อ ๓ ออกเป็นกิ่งหลาย ๆ กิ่ง โดยเขียน
คำหรือวลีบนเส้นท่ีแตกออกไป ลักษณะของกิ่งควรเอนไม่เกิน ๖๐ องศา 

๕. แตกความคิดรองลงไปท่ีเป็นส่วนประกอบของแต่ละกิ่ง ในข้อ 4 โดยเขียนคำหรือวลีเส้นท่ี
แตกออกไป ซึ่งสามารถแตกความคิดออกไปได้เรื่อย ๆ ตามท่ีความคิดจะไหลออกมา 

๖. การเขียนคำ ควรเขียนด้วยคำที่เป็นความสำคัญ หรือคำหลักหรือเป็นวลีที่มีความหมาย
ชัดเจน 

๗. คำวลีสัญลักษณ์ หรือรูปภาพใดที่ต้องการเน้น อาจใช้วิธีการให้เด่น เช่น การล้อมกรอบ 
หรือใส่กล่อง เป็นต้น 

๘. ตกแต่ง แผนภาพให้มีสีสันสวยงามสดใส น่าสนใจ 
วลัย พานิช (๒๕๔๕, หน้า ๓) อธิบายถึงแต่ละขึ้นที่แสดงถึงผลผลิตของกระบวนการคิดใน

การสร้างแผนภาพโครงเรื่องไว้ดังนี้ 
๑. การเริ่มต้น เริ่มจากคำสำคัญ (key word) หรือรูปภาพหรือสัญลักษณ์เป็นจุดเน้นอยู่ตรง

กลาง (central focus) คำสำคัญนี้อาจเป็นคำนามหรือคำกริยา เป็นคำท่ีจะกระตุ้นความคิดหรือขยาย
ความคิดเกี่ยวกับส่ิงนั้นออกไป ดังนั้นจึงเป็นการคิดท่ีเรียกว่า divergent thinking 

๒. การเชื่อมโยงแนวคิดย่อยที่เกี่ยวข้องด้วยเส้นอาจมีภาพหรือสัญลักษณ์ประกอบ โดยแยก
ออกจากคำสำคัญท่ีอยู่ตรงกลางออกไปรอบทิศ และเขียนคำสำคัญกำกับเส้นแต่ละเส้น 

๓. ขยายความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับคำสำคัญท่ีอยู่ตรงกลาง (central focus) โดยเรียงลำดับของ
ความคิดไปเรื ่อย ๆ โดยระดมความคิดให้มีปริมาณมากที่สุด และอาจใช้สีหรือภาพเพื่อเน้นหรือ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ได้ 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า แผนภาพโครงเรื่องเป็นนวัตกรรมท่ีดีสำหรับการนำไปใช้ในเรื่องการ
อ่านจับใจความ ท้ังนี้แผนภาพแต่ละชนิดจะมีโครงสร้างแตกต่างกันไปท่ีสำคัญคือ ต้องมีจุดเริ่มต้นและ
มีที่สิ้นสุด มีโครงสร้างและจุดประสงค์ของเรื่องสัมพันธ์กัน ในการนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้
นั้น ต้องพิจารณาแยกแยะประเภทของแผนภาพแล้วนำไปสร้างเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมในการใช้ฝึก
ทักษะของนักเรียน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยนำแผนภาพโครงเรื่องมาใช้ในการอ่านจับใจความ โดย
ใช้แผนภาพโครงเรื่องลำดับเหตุการณ์มาใช้พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในครั้งนี้ 



๕๑ 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการอ่านจับใจความ 
จิรวัฒน์ บุญครอง (๒๕๕๖ : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ผลการใช้แบบจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือด้วยเทคนิคซีอาร์ ( CR ) โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน จับใจความสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๔ ผลการศึกษาพบว่า ๑) 
ประสิทธิภาพก่อนใช้ของแบบจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคซีอาร์มีค่า ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
๐.๖๒ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด ๒) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความหลังเรียน
ด้วยแบบจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือด้วยเทคนิคซีอาร์สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผล ๐.๗๖ 
๓)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความหลังเรียนด้วยแบบจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคซีอาร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๑๐๐ ๔) นักเรียนมีพฤติกรรมการทางานกลุ่มจากการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคซีอาร์อยู่ใน ระดับดี ๕) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วย เทคนิคซีอาร์อยู่ในระดับมาก 

ศิริพร ล้ีรชตาสุวรรณ (๒๕๕๗ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาในเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการ
อ่านจับใจความวิชาภาษาไทยด้วยวิธีอ่านแบบโอเคไฟว์อาร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี ๓ โรงเรียน
สันกำแพง ผลการศึกษาพบว่า ๑) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความในวิชาภาษาไทยด้วยวธิี
อ่านแบบ โอเคไฟว์อาร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๐ แผน ทุกแผนได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ๑.๐ ๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้เรียนด้วยวิธีอ่านแบบ โอเคไฟว์อาร์ มี
ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .๐๑ 

นิรัติศัย สุดเพาะ (๒๕๕๕ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาในเรื่อง การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ โรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผล
การศึกษาพบว่า ๑) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ท่ี
ผู ้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ ๘๓.๓๓/๘๒.๔๐ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ และ ๒)
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ หลังการใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความสำคัญสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

จิรวดี จันทร์เส้ง (๒๕๕๕ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาในเรื่อง การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ผลการศึกษาพบว่าทำให้ได้ชุดการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีคุณภาพระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๖๘ และมีประสิทธิภาพ ๘๐.๒๕/๘๐.๔๔ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั ้งไว้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

สุมาลี ศิริกุล (๒๕๕๔ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาในเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดย
ใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ ผลการศึกษา
พบว่า 

๑) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๑.๓๓/๘๒.๗๔ ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่กำหนดไว้ ๒) ค่า
ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรยีน



๕๒ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ มีค่าเท่ากับ ๐.๗๙ แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลต่อการเรียนรู้ ของนักเรียน
ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๗๙ ๓) ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ
ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ๔) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๕๗ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๑๓ 

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนสามารถพัฒนาได้โดยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
ครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงมุ ่งสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื ่อง เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความ ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยและระดับความรู้ของผู้เรียน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๓ 
 

บทท่ี ๓ 
วิธีการดำเนินวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อน
และหลังการทดลอง (One Group Post-test Design) ซึ่งมีรายละเอียดแบบแผนดังนี้ (มาเรียม นิล
พันธุ์. ๒๕๕๓, หน้า ๑๕๗) 

 
ก ล ุ ่ ม ต ั ว อ ย ่ า ง /
กลุ่มเป้าหมาย 

การทดลอง การทดลอง การทดสอบ 

E T1 X T2 
 

 E  แทน นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 

 T1    แทน การทดสอบก่อนการทดลองใช้แบบฝึกทักทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 

 X แทน การทดลองใช้นวัตกรรม 

 T2 แทน การทดสอบหลังการทดลองใช้แบบฝึกทักทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ ่มเป้าหมายที ่ใช ้ในการว ิจ ัยคร ั ้งนี ้  ค ือ นั กเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  ๓ โรงเร ียน                            
ไทรโยคน้อยวิทยา ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจงจากนักเรียน ท่ีคุณลักษณะที่มีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความต่ำกว่ากำหนด เมื่อได้ทำการ
ทดสอบแล้ว 
 
 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ๑. เครื่องมือท่ีใช้การวิจัย/ทดลอง คือ แบบฝึกทักทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
มีกระบวนการในการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้ 

๑.๑ ศึกษาแนวคิด ท่ีเกี่ยวข้องกับ แบบฝึกทักทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง จากเอกสาร
ตำรา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.๒ สร้างแบบฝึกทักทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง โดยศึกษาค้นคว้าการสร้างแบบฝึก
ทักษะแผนภาพโครงเรื ่อง ที ่เน้นพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ ๓ โดยประกอบไปด้วย ใบความรู้การเขียนแผนภาพโครงเรื ่อง ตัวอย่างการเขียน
แผนภาพโครงเรื่อง แบบฝึกทักษะแผนภาพโครงเรื่อง จำนวน ๖ กิจกรรม และเฉลย ๑.๓ นำแบบฝึก
ทักทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน ๓ หรือ ๕ คน ตรวจสอบ



๕๔ 
 

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบฝึกทักทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑.๔ ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ได้แบบฝึกทักทักษะการ
เขียนแผนภาพโครงเรื่องท่ีมีความสมบูรณ์ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

แบบประเมินทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื ่องเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ มีข้ันตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 

๒.๑ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินทักษะการเขียนแผนภาพโครง
เรื่องเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ จากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๒ วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ และระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด กำหนดจำนวน
ข้อสอบท่ีใช้วัดในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ 

๒.๓ ดำเน ินการสร ้างแบบประเมินทักษะการเขียนแผนภาพโครงเร ื ่องเพ ื ่อพ ัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความ ความตามท่ีกำหนดไว้ 

๒.๔ ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื ่องเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยนำแบบประเมินทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื ่องเพื่ อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความไปให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน ๓ คน ตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเนื้อหาของแบบประเมินกับจุดประสงค์การเรียนและระดับของพฤติกรรมท่ีต้องการวัด และความ
สอดคล้องของรายการประเมิน 

๒.๕ ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบแผนการทดลองท่ีกำหนดไว้ ดังนี้ 
๑. วางแผนการวิจัย 
๒. คัดเลือกนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย และประเมินนักเรียนก่อนการเรียนโดยใช้

แบบประเมินทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ 
๓. ดำเนินการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกับนักเรียนเป็นระยะเวลา ๔

สัปดาห์ 
๔. ประเมินนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนโดยใช้แบบประเมินทักษะการเขียนแผนภาพ

โครงเรื่องเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านจับใจความ 
๕. นำข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีได้ต้ังไว้ 
๖. สะท้อนผลการปฏิบัติ/การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
 

 



๕๕ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ และ

ค่าเฉล่ีย (𝑥̅ ) ของคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผู้วิจัยนำเสนอผลการพัฒนาความสามรถในการจับใจความของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ดังนี้ 
ตารางที่ ๑ แสดงผลการเปรียบเทียบความสามรถในการจับใจความของนักเรียนก่อนและ

หลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
 

ชื่อสกุล คะแนนก่อนการ
เรียน 

(๑๕ คะแนน) 

คะแนนหลังการ
เรียน 

(๑๕ คะแนน) 

ผลต่าง เทียบกับเกณฑ์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑ ๕ ๘ ๓  / 
๒ ๔ ๙ ๕  / 
๓ ๖ ๑๐ ๔  / 
๔ ๗ ๑๒ ๕ /  
๕ ๘ ๑๓ ๕ /  
๖ ๖ ๑๔ ๘ /  
๗ ๙ ๑๔ ๕ /  
๘ ๘ ๑๕ ๗ / / 
๙ ๗ ๙ ๒  / 

๑๐ ๖ ๑๐ ๔ /  
๑๑ ๙ ๑๒ ๓ /  
๑๒ ๘ ๑๔ ๖ /  
๑๓ ๕ ๑๕ ๑๐ /  
๑๔ ๓ ๑๒ ๙ /  
๑๕ ๒ ๑๓ ๑๑ /  
๑๖ ๔ ๑๔ ๑๐ /  
๑๗ ๖ ๑๓ ๗ /  
๑๘ ๔ ๑๔ ๑๐ /  
๑๙ ๖ ๑๒ ๖ /  
๒๐ ๕ ๑๓ ๘ /  

ค่าเฉล่ีย ๕.๙ ๑๒.๓ ๖.๔ ๑๕ ๕ 
 



๕๗ 
 

จากตารางที่ ๑ แสดงว่า นักเรียนทั้งหมด ๒๐ คนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ ๕ .๙ มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๑๒.๓ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีคะแนนความสามรถในการอ่านจับ
ใจความลังสูงกว่าก่อนเรียนและเมื่อนำคะแนนหลังเรียนไปเทียบกับเกณฑ์พบว่า มีนักเรียนท่ีผ่าเกณฑ์
จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ท่ีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 

เกณฑ์การประเมิน 

 
รายการประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน 

๑. การจับประเด็นสำคัญ
ของเรื่องได้ถูกต้อง 

จับประเด็นสำคัญ
ของเรื่องได้ถูกต้อง

ท้ังหมด 

จับประเด็นสำคัญของ
เรื่องได้ถูกต้อง

บางส่วน 

จับประเด็นสำคัญ
ของเรื่องไม่ถูกต้อง 

๒. การใช้ภาษาท่ีกระชับ
ชัดเจนถูกต้อง 

ใช้ภาษากระชับ 
ชัดเจนถูกต้อง

เหมาะสมตลอดท้ัง
เรื่อง 

ใช้ภาษากระชับ 
ชัดเจน ถูกต้องเป็น

บางส่วน 

ใช้ภาษาไม่กระชับ 
ไม่ชัดเจน และไม่

ถูกต้อง 

๓. การสะกดคำ สะกดคำได้ถูกต้อง
ตลอดท้ังเรื่อง 

สะกดคำไม่ถูกต้อง ๒ 
ตำแหน่ง 

สะกดคำไม่ถูกต้อง
ต้ังแต่ ๓ ตำแหน่ง

ขึ้นไป 
๔. การเว้นวรรคตอน
ถูกต้อง 

เขียนเว้นวรรค
ถูกต้องตลอดท้ังเรื่อง 

เขียนเว้นวรรคไม่
ถูกต้อง ๒ ตำแหน่ง 

เขียนเว้นวรรคตอน
ไม่ถูกต้อง ๓ 

ตำแหน่งขึ้นไป 
๕. ความสะอาด สวยงาม 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ผลงานสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ลายมือเป็นแบบ
เดียวกันตลอดท้ัง

เรื่อง 

ลายมือไม่เป็นระเบียบ
ผลงานมีรอยลบขีดฆ่า
ไม่สะอาด ๒ ตำแหน่ง 

ลายมือเป็นระเบียบ
ผลงานมีรอยลบขีด

ฆ่าไม่สะอาด ๓ 
ตำแหน่งขึ้นไป 

 

 
 
 

 
 
 



๕๘ 
 

บทท่ี ๕ 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ

ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื ่อง ๒. เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครง
เรื่องกับเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จำนวน ๒๐ คน 
ซึ่งได้มาโดย การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครง
เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินการปฏิบัติจริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
 
สรุปผลการวิจัย 

๑. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน ก่อนและหลังการ
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง พบว่าหลังสูงกว่าก่อน 

๒. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน หลังการเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง พบว่า หลังสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลในการวิจ ัยในเรื ่องการใช้แบบฝึกทักษะแผนภาพโครงเร ื ่อง  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓จำนวน ๒๐ คน ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนฝึกการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
แผนภาพโครงเรื่อง พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึก
ทักษะแผนภาพโครงเรื่อง โดยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ จำนวน จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะในการอ่านจับ
ใจความท่ีดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ (๒๕๔๕ ก, หน้า ๑๒๒) ท่ีกล่าวว่า แผนภาพโครงเรื่องทำ
ให้ผู้เรียนจำเรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นดีกว่าการอ่านหลาย ๆ ครั้ง เพราะแผนภาพโครงเรื่องจัดทำ
เรื่องราวเป็นเครื่องหมาย คำพูด และภาพ เป็นการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญท่ีต้องอาศัยทักษะด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมแรงทางการเรียนทำให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ีมีความหมาย ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกการจดบันทึกประกอบการอ่าน เกิดการเรียนรู้และมีทักษะ
มาใช้ปฏิบัติจริงในการอ่าน สามารถจับใจความสำคัญของเรื่องได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็วกว่าการท่ี
ต้องอ่านซ้ำหลาย ๆ รอบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรจะมีการศึกษาความสอดคล้องหรือสัมพันธ์ระหว่างทักษะการอ่านจับใจความกับการ
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

๒. ควรจะมีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการใช้แผนภาพโครงเรื่องในการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้านอื่น ๆ นอกจากทักษะการอ่าน 
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