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บทที่บทที่ ๑ ๑  

บทนําบทนํา  
 
หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันเปนยคุแหงขอมูลขาวสาร  หรือยคุ   IT  (Informatuion   Technology)   
เปนยุคที่ขอมลูขาวสารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว   ฉะนัน้การจัดการเรยีนการสอนกต็องจัดการเรยีนการ
สอนใหสอดคลองกับสภาพของยุคขาวสารไรพรมแดน 
 บทบาทของครูไมใช  “ผูใหความรู”   และผูเรียนก็ไมใช  “ผูรับความรู”  เหมือนทีเ่คยปฏิบัติ
มา เพราะความรูเกิดขึ้นใหมตลอดเวลา   ครูและนักเรยีนตองรวมมือกนั   บางครั้งตองศึกษาไปพรอมๆ
กัน 
 เมื่อมีปญหาเกดิขึ้นในชัน้เรียน  ครู  นักเรียน  และผูที่เกีย่วของตองรวมกันหาทางแกไขเพื่อ
นําไปสูการพฒันาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   มีสาระสําคัญที่เนนหนักการปฏิรูป
การศึกษาโดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรยีนการสอน  ครูตองเปนผูทันเหตกุารณและมี
ความสามารถในการวิจัย  เพือ่แสวงหาขอคนพบที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง 
 การวิจยัในชัน้เรยีนเปนนวตักรรมรูปแบบหนึ่งที่ชวยแกปญหาการเรียนการสอนเพราะครูเปนผู
รับรูปญหาของนักเรียนที่ตนสอนมากที่สุด  ทําใหครูสามารถแกปญหาไดตรงประเดน็  ถูกตองและ
เกิดผลที่ยั่งยนืกับนักเรยีน 
 การเขียนนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๕  สวนมากยังบกพรองไมสามารถสรุปใจความสําคัญได  
ยังไมสามรถยอความสําคัญไดดีเทาที่ควร   การเขียนยังบกพรองมาก   ครูผูสอนจึงไดเล็งเห็นปญหาใน
การเขียน   จึงคิดจะทําวิจยัเร่ืองนี้เพื่อแกไขขอบกพรองทางการเขียนใหดีขึ้น   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

๑.   เพื่อศึกษาการเขียนยอความของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๕ 
๒.  เพื่อทําใหนักเรียนรูจัก   และเขาใจการเขียนยอความ 
๓.   เพื่ออธิบายและเสนอแนะ  แนวทาง  แกไข  การเขียนยอความ 
๔.   เพื่อวเิคราะหวิจารณหาขอสรุปถึงผลเสีย   ขอดี   ของการเขียนยอความ 
๕.   เพื่อสรุปแนวทางแกไขการเขียนยอความ 

 
 



ขอบเขตของการศึกษา 
 ๑.   ศึกษาหนงัสือที่ตรงตามหัวขอยอความของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๕ 

 ๒.  รวบรวมเฉพาะการเขยีนยอความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕ 
 ๓.    รวบรวมจากการเรยีนการบรรยายในหองเรียน 

๔.    ศึกษาจากใบงานใบความรู  ขาว  บทความ   จากหนังสือพิมพ  นติยสาร 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 ผูวิจัยใชกระบวนการศึกษาปญหาการใชภาษาไทย  เร่ือง   การเขียนยอความ  ดังนี้
 ๑.   ศึกษาทําความเขาใจเกีย่วกับเรื่องยอความ 
 ๒.  ศึกษาหลักการวิธีการศึกษาคนควาจากกระบวนการบรรยายในหองเรียน 
 ๓.  ทําความเขาใจในเรื่องของการยอความ 
 ๔.  ศึกษาและรวบรวม  เร่ืองการเขียนยอความจากหนังสือตางๆ  ไดแก  วารสาร   เอกสาร   จุล
สาร   หนังสือพิมพ   บทความ 

๕.  ผูวิจัยไดคนหา  และ  นิยาม   ความหมายที่เกีย่วกับการเขียนยอความ 
๖.  ผูวิจัยศกึษา  ดําเนินการเขียนเคาโครง  เอกสาร  บทที่  ๑  บทที่  ๒   บทที่  ๓ 
๗.  ผูวิจัยศกึษานําขอเสนอแนะตวัอยาง  คาํทับศัพท  ที่ไดจากการคนควา  เร่ืองการเขยีนยอ

ความตอหวัหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๘.  จัดพิมพขอมูล  (ฉบับราง)  ที่ไดจากการศึกษาคนควา  ดวยคอมพิวเตอร  และทําการตรวจ

ผลงานนํามาแกไขใหถูกตอง 

นิยามศัพทเฉพาะ 
การเขียน     หมายถึง   การบันทึก  การจด   โนต 
ยอความ       หมายถึง   การเก็บใจความสําคัญของเรื่องราวตางๆ 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 ๑.  ผูวิจัยมีโอกาสไดศึกษา   คนควาเรื่องการเขียนยอความ 

๒.  ทําใหผูวิจยัทราบสาเหตขุองปญหาในการเขียนยอความของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๕ 
๓.  ผูวิจัยไดรับความรู  เพิ่มมากขึ้น  เกีย่วกับปญหาของการเขียนยอความ 
๔.  ผูวิจยัไดแสดงสามารถทางสติปญญา  ในการแสดงความคิด  การแกปญหาการเรยีนการ

สอนใหนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ 
๕.  ผูวิจัยไดรูวิธีการศึกษา   เร่ืองการเขียนยอความ  จากการประเมินงาน  การหาแนวทางการ

แกปญหาตางๆ  ในการเรียนการสอน 
๖.  ผูเรียนสามารถจากการเรียน  นําไปประยุกตใชในชวีิตประจําวนัได  โดยเฉพาะทักษะการ

เขียน 



บทที่บทที่๒๒  

เอกสารทีเ่ก่ียวของเอกสารทีเ่ก่ียวของ  
จากการศึกษาในเรื่อจากการศึกษาในเรื่อง  การเขียนยอความผูวิจัยไดศกึษาจากเอกสารที่เกีย่วของ   ดังตอไปนี้ง  การเขียนยอความผูวิจัยไดศกึษาจากเอกสารที่เกีย่วของ   ดังตอไปนี้  

การวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยในชั้นเรียน  
การวิจยัในชัน้เรียน  คือ  การวิจัยทีท่ําโดยครูผูสอนในหองเรียนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียนการวิจยัในชัน้เรียน  คือ  การวิจัยทีท่ําโดยครูผูสอนในหองเรียนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน
และนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุและนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนเปนการวิจัยที่ดในการเรียนเปนการวิจัยที่
ตองทําอยางรวดเรว็  นําไปใชทันที่   และสะทอนขอมูลเกีย่วกับการปฏิบัติงานตางๆ  ของตนเองและตองทําอยางรวดเรว็  นําไปใชทันที่   และสะทอนขอมูลเกีย่วกับการปฏิบัติงานตางๆ  ของตนเองและ
กลุมเพื่อนรวมงานในโรงเรียนไดมีโอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็นในแนวทางที่ไดปฏิบัติและกลุมเพื่อนรวมงานในโรงเรียนไดมีโอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็นในแนวทางที่ไดปฏิบัติและ
ผลที่เกิดขึ้น  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตอไปผลที่เกิดขึ้น  เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนตอไป  
การเการเขียนยอความขียนยอความ  

  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ((2538 2538 ::   186   186)  )  กลาวถึงความหมายของ กลาวถึงความหมายของ ““การเขียนยอความวาการเขียนยอความวา””  
การยอความ  คือ  การเก็บใจความสําคัญของเรื่องเดิมมาเขียนใหมใหส้ันกวาเดิม  เพือ่สะดวกแกการการยอความ  คือ  การเก็บใจความสําคัญของเรื่องเดิมมาเขียนใหมใหส้ันกวาเดิม  เพือ่สะดวกแกการ
เขาใจและการนําไปใชเขาใจและการนําไปใช  
    

กุหลาบ   มัลลิกะมาส  และวพิุธ  โสภวงศ  กุหลาบ   มัลลิกะมาส  และวพิุธ  โสภวงศ  ((2530  2530  ::   78   78)  )  ไดใหความหมายของการยอความวา  ไดใหความหมายของการยอความวา  

““การยอความการยอความ””  คือ  การกลาวอยางกระชบั  เฉพาะเนื้อหาที่สําคัญของขอความเดิมที่เรานํามายอ เนื้อหา  คือ  การกลาวอยางกระชบั  เฉพาะเนื้อหาที่สําคัญของขอความเดิมที่เรานํามายอ เนื้อหา

ที่สําคัญนั้นอาจเปนขอเจจริง  หรือเปนความคิดของขอความนั้นก็ไดที่สําคัญนั้นอาจเปนขอเจจริง  หรือเปนความคิดของขอความนั้นก็ได  
    

สุธิวงศ  พงไพบูลย  สุธิวงศ  พงไพบูลย  ((2532  2532  ::      171171)  )  ไดใหความหมายขอไดใหความหมายของการยอความวา  งการยอความวา  ““การยอความการยอความ””  คือ  คือ  
การเก็บใจความสําคัญของเรื่องตางๆ  การเก็บใจความสําคัญของเรื่องตางๆ  แลวนํามาเรียบเรยีงใหมแตพอยอๆ  เพื่อใหอานเขาใจไดโดยแลวนํามาเรียบเรยีงใหมแตพอยอๆ  เพื่อใหอานเขาใจไดโดย
บริบูรณรวดเรว็และนําไปใชประโยชนไดตอไปบริบูรณรวดเรว็และนําไปใชประโยชนไดตอไป  
    

กลาวสรุป  การยอความ  คือ  การเก็บใจความสําคัญของเรื่องเดิม  อาจเปนขอเท็จจริง  กลาวสรุป  การยอความ  คือ  การเก็บใจความสําคัญของเรื่องเดิม  อาจเปนขอเท็จจริง  
ขอคิดขอคิดเห็น  มาเขียนใหมใหส้ันกวาเดิม  เพือ่ความสะดวกแกการเขาใจและการนําไปใชเห็น  มาเขียนใหมใหส้ันกวาเดิม  เพือ่ความสะดวกแกการเขาใจและการนําไปใช  

  

  

  



บทที่บทที่๓๓  

                    วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ  
วิธีดําเนินการศึกษา 
 ๑.   ศึกษาทําความเขาใจเกีย่วกับเรื่องยอความ 
 ๒.  ศึกษาหลักการวิธีการศึกษาคนควาจากกระบวนการบรรยายในหองเรียน 
 ๓.  ทําความเขาใจในเรื่องของการยอความ 
 ๔.  ศึกษาและรวบรวม  เร่ืองการเขียนยอความจากหนังสือตางๆ  ไดแก  วารสาร   เอกสาร   จุล
สาร   หนังสือพิมพ   บทความ 

๕.  ผูวิจัยไดคนหา  และ  นิยาม   ความหมายที่เกีย่วกับการเขียนยอความ 
๖.  ผูวิจัยศกึษา  ดําเนินการเขียนเคาโครง  เอกสาร  บทที่  ๑  บทที่  ๒   บทที่  ๓ 
๗.  ผูวิจัยศกึษานําขอเสนอแนะตวัอยาง  คาํทับศัพท  ที่ไดจากการคนควา  เร่ืองการเขยีนยอ

ความตอหวัหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๘.  จัดพิมพขอมูล  (ฉบับราง)  ที่ไดจากการศึกษาคนควา  ดวยคอมพิวเตอร  และทําการตรวจ

ผลงานนํามาแกไขใหถูกตอง 

หลักและกฎเกณฑในการทําวิจัยเร่ืองการเขียนยอความ 
ลักษณะของการวิจัยในชัน้เรียนนี้ไดนําเสนอเปนลําดับดังนี้ 
๑.   บรรยายสภาพความสามารถของนักเรียน 
๒.  นําเสนอลกัษณะคณุภาพที่พึงประสงคเปนระดับ 
๓.   นําเสนอความสามารถของผูเรียนตามลําดับ 
๔.   เลือกระดบัที่จะพัฒนาผูเรียน 
๕.   คนหา วิธีการ  ส่ือ   นวตักรรมที่คาดวาจะไดผลดี 
๖.   ทําเปนแผน   คูมือ   ส่ือ   อุปกรณ   สอนเนนทกัษะกระบวนการตามแผนหรือคูมอื 
๗.  ประมวลการพัฒนา  นําเสนอผลการเปรียบเทียบกับสภาพเดิม 
๘.   บรรยายความรูสึก  ขอคิดที่ไดจากการทํางานมาทั้งหมด 

หลักการยอความ 
  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ( 2538  :  186 )   ไดใหหลักเกณฑการยอความดังนี ้

 
๑. ยอความตามรปูแบบของการยอความแบบตางๆ 
๒. อานยอเร่ืองราวท่ีจะยออยางนอย  2เทีย่ว  เที่ยวแรกจับใจความไดวาเรื่องอะไร  หรือใคร  

ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  เทีย่วที่สองจับใจความใหละเอยีดขึ้น  และพจิารณาวาอะไรเปน
ใจความสําคัญ  อะไรเปนใจความประกอบหรือพลความ 



๓. พิจารณาเก็บเฉพาะใจความสําคัญ   หรือเก็บใจความประกอบจําเปน 
๔. นําเฉพาะใจความที่เก็บไวมาเรียบเรียงใหมดวยภาษาของตนเองตามรปูแบบที่กําหนด 
๕. ความสั้นยาวของการยอความไมสามารถกําหนดเปนอัตราสวนได ขึน้อยูกับจดุประสงค

ของการยอและลักษณะของเรื่องที่ยอ 
๖. เปลี่ยนคําสรรพนามบุรุษที่ 1,2  เปนบุรุษที่ 3  เพราะผูยอทําหนาที่เลาตอ  และเครื่องหมาย

ใด  ที่มีอยูในขอความเดิมจะไมใชในยอความ  มาลีพูดวา  “ พอมาแลว”  เปลี่ยนเปน  “เอ
พูดวาพอมาแลว” 

๗. ใชถอยคําภาษางายๆ   ไดใจความชัดเจน  เชน  อันมวลบปุผามาลีอยูในไพรสณฑ  
เปลี่ยนเปน  “มีดอกไมอยูในปา”  แตถามีคําราชาศัพทยังคงใชอยู 

๘. เลือกใชคําไดความหมายครอบคุลม  เชน  เมื่อกลาวถึง  หนังสือพิมพวทิยุโทรทัศน  ควรใช
คําวา  “ส่ือมวลชน” แทน 

๙. ไมใชอักษรยอหรือคํายอ  เวนแตอักษรหรอืคํายอนั้นเปนที่เขาใจและยอมรับใชกันทัว่ไป
แลว  เชน  พ.ศ. ร.ส.พ.  ฯลฯ 

๑๐. ขอความที่ยอแลวใหเขยีนตอเนื่องกันโดยใชคําเชื่อมเพื่อใหความกระชบัไมเยิ่นเยอ  แต
ขอความที่ไมสัมพันธกันใหยอหนาเปนตอนๆ 

๑๑.การยอความที่เปนรอยกรองก็ใชวิธีเดียวกับรอยแกว  แตเปลี่ยนขอความจากรอยกรองเปน
รอยแกวธรรมดากอน 

รูปแบบการยอความ 
 สุทธิวงศ  พงศไพบูล  และอดุม  หนูทอง  (2539: 39 – 42 )  กลาวถึงรูปแบบการยอความดังนี ้
๑.   ถาเรื่องนั้นเปนความเรียงรอยแกวธรรมดา   นิยาย  ประวัติ   ตํานาน  ฯลฯ  ใหบอกชื่อเร่ือง  ช่ือ
ผูแตง  วันเดือนปที่แตง  (เทาที่จะบอกได)  วางรูปดังนี ้
ยอนิทานเรื่อง..................................................ของ.......................................................................จาก
................................................................... 
ความวา
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 



๒.     ถาเรื่องนั้นเปนความเรียงที่ตัดตอนมา   ใหบอกชือ่เร่ือง  วันเดือนปที่แตงหรือที่มา   ถาความ
เรียงนั้นไมมีช่ือใหตั้งชื่อเอาเอง  ใหเขากับเรื่องที่นั้น   วางรูปดังนี ้
ยอเร่ือง..............................................................ของ.......................................................................... 
ความวา
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
๓.    ถาเรื่องนั้นเปนประกาศ  แจงความ  แถลงกาการณ  ระเบียบคําส่ัง  หมายกําหนดการ  ฯลฯ  ให
บอกชื่อประเภท  เร่ืองอะไร  ของใคร   ใหแกใคร  วันเดกอืนปที่ออก  และวางรูปดังนี ้
ยอประกาศเรื่อง.........................................................ของ............................ลงวันที่.......................... 
ความวา
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
๔.    ถาเรื่องนั้นเปนจดหมายตอบโต    สาสน  หนังสือราชการ    ใหบอกประเภท   บอกวาเปนใคร   
เลขที่เทาไร วางรูปดังนี ้
ยอหนังสือราชการฉบับที่..........................................ของ.....................................ถึง......................... 
ลงวันที่........................................................................ 
ความวา 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
๕.    ถารูเรื่องนั้นเปนรายงาน  คําปราศัย  สุนทรพจน  ใหบอกประเภท  ของใคร  เนื่องในโอกาสใด  
ที่ไหน  เมื่อไร   วสางรูปดังนี้ 
ยอคําปราศัยของ...........................................................แก.................................................................. 
เนื่องใน............................................ที่.....................................ณ วนัที่............................................... 
ความวา 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
๖.   ถาเรื่องที่ยอเปนคําสอน  คําบรรยาย  ปาฐกถา  ถอยแถลง   ใหบอกประเภท  ของใคร  เร่ือง
อะไร   แสกดงที่ไหน  เมื่อไร  (เทาที่จะบอกได)  วางรูปดงันี้ 
ยอความบรรยายของ................................................เร่ือง.................................แก.............................. 
ที่.................................... 
 
 
 



ความวา 
............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 
 
๗.   ถาเรื่องที่ยอเปนโอวาท  เทศนา   พระบรมราโชวาท  ใหบอกประเภทของใคร  แสดงโอกาสใด
เมื่อไร  ณ  ที่ใด (เทาที่จะบอกได)  วางรูปดงันี้ 
ยอพระบรมราโชวาท...........................................พระราชทานแก.........................ใน.................. 
ที่........................................... 
ความวา 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
๘.    ถาเรื่องที่ยอเปนรอยกรองใหถอดเปนรอยแกวกอน   บอกชนิดของคําประพันธ  บอกชื่อ  และ
ตอนวางรูปดังนี้ 
ยอกลอนสุภาพเร่ือง...............................................ตอน...................................................................... 
ความวา 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่   4 
ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

   ในการเรยีนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง  การยอความ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่    1  ภาค
เรียนที่  1  ปการศึกษา   2551  ผูสอนไดพบปญหาวา   นกัเรียนยังยอความไมถูกตองทั้งดานรูปแบ
และเนื้อหา 
  การยอความเปนทักษาที่สําคญัในการศึกษา  เพราะทําใหนักเรียนอานเขาใจเรื่องนั้นได
อยางรวดเรว็ชวยประหยดัเวลา   พรอมทั้งสามารถบันทึกขอความไดอยางถูกตองตามประเภทของ
เนื้อเร่ืองเพื่อใหนักเรยีนทีย่ังไมอานตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง   เร่ืองการเขียนยอความ   ไดเขาใจ
และยอความไดถูกตองจึงไดวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผูเรียนเรื่อง  การเขียนยอความ 
 
 
การวิเคราะหขอมูล 
  หลังจากการตรวจการเขียนยอความของนกัเรียนชั้น  ม.5  ท่ีสงมา    45    คน   
ปรากฏผลดังนี้จากขอมูลขางตนจึงสรุปไดวา 
 

รายการ จํานวนคน 
๑. ไมมีปญหาการยอความ 
๒. วางรูปแบบไมถูกตอง 
๓. ยอเนื้อเร่ืองไมถูกตอง 
๔. วางรูปแบบและเนื้อเร่ืองไดถูกตอง 

               ๔ 
              ๖ 
              ๕ 
              ๓๐ 

 
นักเรียนยังยอความไมถูกตอง                            จํานวน       ๓๖      คน 
นักเรียนยอความถูกตอง                                    จํานวน        ๔       คน 
 
 
 จากผลการประเมิน     พบวานักเรียนมีปญหาในการยอความ   จํานวน   ๓๖   คน   ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนทีจ่ะตองฝกนกัเรียน    ๓๕    คน           ใหยอความใหถูกตอง  
 วิธีการฝก    ผูสอนใหนกัเรียนทํากิจกรรมตามลําดับ  โดยกจิกรรมตนๆ  เปนกิจกรรที่ผูสอน
จัดเตรียมให  เมื่อกิจกรรมที่  4  และ 5  นักเรียนเปนผูลงมอืปฏิบัติเอง   
   



   
เม่ือนําผลมาเปรนียบเทียบการประเมินกอนเรียนแลวมีผลดังนี ้

  การเปรียบเทียบความกาวหนาในการยอความกอนเรียน  และหลังเรียน  ดังนี ้
 
 กอนเรียน  (คน) หลังเรียน (คน) 

๑.  ไมมีปญหาการยอความ 
๒. วางรูปแบบไมถูกตอง 
๓. ยอเนื้อเร่ืองไมถูกตอง 

       ๔.   วางรูปแบบและเนื้อเร่ืองไดถูกตอง 

                ๕ 

              ๑๐ 

                ๑๕ 

                ๑๕ 

                 ๓๔ 

               ๓ 

                  ๓ 

                  ๕ 

 

จากผลการดําเนินงานทั้งหมดมาแลว  จึงสรุปไดวา 
๑. การที่นักเรยีนไดลงมือประเมินการยอความจากเรื่องที่กําหนดให  รวมทั้งนักเรียนฝกยอความที่

ถูกตองเปนการกระตุนใหนกัเรียนมีทกัษะการยอความเพิ่มมากขึ้น 
๒. การใหนกัเรียนไดประเมินการยอความจากสถานการณที่กําหนดให  ทําใหนกัเรียนฝกคิดและ

เขียนยอความไดถูกตอง  เปนการกระตุนใหนักเรยีนคิดปญหาและแกปญหา  เพื่อพฒันาการยอ
ความ 

๓.  นักเรียนมีความกระตอืรือรนในการยอความ  สังเกตจากการคนหาขอความที่ตองการยอ 
๔. นักเรียนยอความจากเรื่องที่ตองการไดถูกตองมากยิ่งขึ้น 
๕. ครูมีความภาคภูมิใจที่สามารถทําใหนักเรียนที่มีปญหาในการยอความสามารถยอความไดอยาง

ถูกตองมากยิ่งขึ้น 
๖. นักเรียนที่ไมมปีญหาการยอความเพิ่มขึ้นจากกอนเรยีน  ๒๙  คน   และนักเรียนที่มีปญหาการ

ยอความมีจํานวน  ๑๑  คน  อาจเนื่องมาจากนักเรยีนมาเรยีนไมตอเนื่อง  บางวันมาเรยีนบางวัน
ไมมา  ทําใหไมเขาใจขั้นตอนการยอความที่ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  ๕ 
สรุปผล  อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ  

สรุปผล 
 ผูทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง   การเขียนยอความ  สรุปผลไดวา  จากการศึกษาใชชุดฝกทกัษะการที่
นักเรียนไดลงมือประเมินการยอความจากเรื่องที่กําหนดให  รวมทั้งนกัเรียนฝกยอความที่ถูกตองเปน
การกระตุนใหนักเรียนมีทักษะการยอความเพิ่มมากขึ้นการใหนักเรียนไดประเมนิการยอความจาก
สถานการณทีก่ําหนดให  ทาํใหนกัเรียนฝกคิดและเขียนยอความไดถูกตอง  เปนการกระตุนใหนกัเรียน
คิดปญหาและแกปญหา  เพือ่พัฒนาการยอความนักเรยีนมีความกระตอืรือรนในการยอความ  สังเกตจาก
การคนหาขอความที่ตองการยอนักเรยีนยอความจากเรื่องที่ตองการไดถูกตองมากยิ่งขึน้ครูมีความ
ภาคภูมใิจที่สามารถทําใหนักเรียนที่มีปญหาในการยอความสามารถยอความไดอยางถูกตองมากยิ่งขึ้น 
อภิปรายผล 

ผูวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการยอความ   ไดรวมกันอภิปรายผลนักเรียนทีไ่มมีปญหาการยอความ
เพิ่มขึ้นจากกอนเรียน  ๒๙  คน   และนกัเรียนที่มีปญหาการยอความมีจํานวน  ๑๑  คน  อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนมาเรียนไมตอเนื่อง  บางวันมาเรยีนบางวันไมมา  ทําใหไมเขาใจขั้นตอนการยอความที่ถูกตอง 
ขอเสนอแนะ 
๑.  ครูผูสอนตองคนควาหาความรูมาสอนศิษย   
๒. นักหนังสือพิมพตองใชการยอความในการเขียนขาวเชนเดียวกับนักเรียนตองรูจักใชการเพื่อ
ประกอบการเรียน 
๓.การยอความมีประโยชนในดานการประหยัดเวลาชวยใหจํางายและจําแมนดวย 
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