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บทคัดย่ อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาปั ญ หาและความต้องการ 2) สร้างรู ปแบบการพัฒ นา 3) เพื่ อ
ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน วิธีการวิจยั แบบผสานวิธี การวิจยั
แบ่ งเป็ น 3 ระยะ กลุ่มตัวอย่างระยะที่ 1 ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาอุบลราชธานี เขต 3 จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 88 คน และครู จานวน 13 คน โดยการเลือกแบบ
กลุ่มหลายขั้นตอน ระยะที่ 2 ประเมินรู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
ระยะที่ 3 กลุ่มเป้ าหมายนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านอ่างหิ น (เพียรพิทยาคาร) จานวน 30 คน เครื่ องมือ
การวิจยั แบบสอบถาม รู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ค่าร้อยละ ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติ T-test
นาเสนอผลการวิจยั แบบตารางและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั ญหาด้านการอ่านจับใจความ
โดยมุมมองของนักเรี ยนและครู พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางแต่พิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลาดับปั ญหาที่ 1, 2
และ 3 คือ การเลือกเนื้ อหาประเภทการอ่าน มีความรู ้ความสามารถในการนากระบวนการอ่านจับใจความมาใช้ในการ
อ่านภาษาไทย และปั ญหาด้านการตั้งวัตถุประสงค์การอ่านและความต้องการจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยมุมมองของ
ครู และนักเรี ยน โดยรวมมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบความต้องการอันดับที่ 1, 2 และ 3
คือ ความต้องการเนื้ อหาการเรี ยนการสอนโดยใช้นิทานพื้นบ้าน ข้อคิดของเรื่ องและการประเมินคุณค่าเรื่ องที่อ่านและ
การจับใจความสาคัญของเรื่ อง 2) ผลการสร้างรู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน โดย
สังเคราะห์จากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้รูปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน มีคู่มือ
การใช้เอกสารประกอบ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึ งพอใจ และผลการประเมิน
รู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน มีคุณภาพความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 3)
ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน พบว่า การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนด้านการอ่านจับใจความก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนมี
ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
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ABSTRACT
The objectives of this descriptive research were to study: 1) Study problems and needs. 2) To create the
development model 3) To evaluate the results of the model developing learners of reading comprehension by folk
tales. Use research mixed methods. The research is divided into 3 phases. Sample phase 1: Prathomsuksa 5 students
In schools of Ubonratchathani Primary Education Service Area office 3, 88 students and 13 teachers, By selecting a
group. multi-step. Sample phase 1: assessment model by 5 experts. Target group phase 3: Prathomsuksa 5 students of
Ban Anghin (Peinpittayakarn) School. Research tools, questionnaire, Models Activity Kit, Satisfaction assessment
form, Achievement test. Statistics used in research, Mean, percentage, standard deviation, and T-test statistic..
Presentation of the results of the table and Descriptive analysis of data. The research result found: 1) Problems in
reading comprehension by Students' and Teachers' Views, found that moderate levels of overall. But considering the
sort of trouble at 1, 2 and 3.are. Selection of reading material, Knowledge of the ability in the reading comprehension
used to read Thai. And the problem of setting reading objectives and want teaching Language Thailand. View of
teachers and students overall the demand is at a high level. When considering each aspect. It found that the demand
was at 1, 2 and 3 are want teaching content by folk tales, Commentary of the story and the value of reading, and the
importance of the subject. 2) The result of creating Models Activity Kit by folk tales, Synthesized from relevant
research papers, have Models Activity Kit 8 elements. Using Thai folk tales 4 regions, have documentation guide,
Learning Activity Kit, Satisfaction assessment form, And evaluation results Models Activity Kit the quality and
suitability are at a high level. 3) Usage results Models Activity Kit reading comprehension by folk tales found that
Comparison of learning achievement of reading comprehension before learning with the class it is statistically
significant at the 0.05 level. And student satisfaction of Models Activity Kit reading comprehension, Overall, it was
at a high level.
คาสาคัญ: การพัฒนาผูเ้ รี ยน การอ่านจับใจความ นิทานพื้นบ้าน
Keywords: Developing Learners, Reading Comprehension, Folk Tales

บทนา
การอ่านเป็ นทักษะอย่างหนึ่ งที่ จาเป็ นสาหรั บการศึ กษาค้นคว้า การแสวงหาความรู ้ ความบันเทิ ง และการ
พักผ่อนหย่อนใจ การอ่านจะนามาซึ่ งการพัฒนาคุณภาพชี วิตของแต่ละบุคคล สังคม และประเทศชาติโดยรวม การ
ส่ งเสริ มการอ่ านเป็ นวาระแห่ งชาติ และกาหนดให้วนั ที่ 2 เมษายนของทุ กปี ซึ่ งเป็ นวัน พระราชสมภพของสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ให้เป็ นวันรักการอ่าน [1] การอ่านจับใจความเป็ นการอ่านพิจารณาเนื้ อหา
การตีความเนื้ อหา การวิพากษ์เนื้ อหา เพื่อช่วยให้พิจารณาเนื้ อหาอย่างละเอียด ค้นพบข้อเท็จจริ งเข้าใจความคิดของ
ผูเ้ ขียน และแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล [2] รัญจวน [3] กล่าวถึง การอ่านจับใจความเพื่อการวิเคราะห์ จะต้องอ่าน
ด้วยความพินิจพิจารณา ไตร่ ตรอง กลัน่ กรอง แยกแยะ หาเหตุผล ส่ วนดี ส่ วนบกพร่ องของหนังสื อนั้น เพื่อให้เป็ น
แนวทางนาไปสู่ การคิดสรุ ปเกี่ยวกับหนังสื อเรื่ องนั้นให้ได้ และ Potter and Perrey [4] กล่าวถึงการอ่านจับใจความเป็ น
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การหาข้อเท็จจริ ง หรื อแนวคิดจากเรื่ องที่อ่าน โดยแบ่งเนื้อเรื่ องออกเป็ นส่วนๆและพิจารณาความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่ อง
หรื อความสอดคล้องของเนื้อเรื่ อง
ปั ญ หาการอ่านจับใจความของโรงเรี ยนบ้านอ่างหิ น (เพียรพิทยาคาร) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ปี การศึ กษา 2558 ความสามารถในการอ่านจับใจความ สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.66 [5] จากข้อมูลดังกล่าวชี้ ให้เห็ นว่าการอ่านของนักเรี ยนยังมีจุดบกพร่ องที่ จะต้องแก้ไข ผล
การเรี ยนทักษะภาษาไทยยังไม่เป็ นที่พอใจ ปั ญหาด้านการอ่านจาเป็ นต้องแก้ไขการสอนอ่านจับใจความให้ผเู ้ รี ยนได้มี
ทักษะการอ่านจับใจความ จะเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้การสอนอ่านมีความหมายและสนองตอบต่อจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรได้
ฝึ กซ้ า ย้ าทวนได้ ซึ่ งนักเรี ยนจะเกิ ด การเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บัติ ด้วยตนเอง สามารถน ามาทบทวนและท าความเข้าใจ
บทเรี ยนด้วยตนเอง เป็ นการฝึ กทักษะทางภาษาให้ดียิ่งขึ้นและจดจาเนื้ อหาได้คงทน ส่ วนวิธีจดั การเรี ยนรู ้คือการนาเอา
นิ ทานพื้น บ้าน เป็ นสิ่ ง ที่ ชุ ม ชน ยัง คงมี อ ยู่ใ นแต่ล ะภูมิ ภ าคของประเทศไทย โดยนิ ท านพื้ น บ้า นแต่ล ะภาคได้
สะท้อนถึงวิถีชีวิต ประเพณี ความเป็ นอยู่ของท้องถิ่ นจากเรื่ องใกล้ตวั เมื่ อนามาพัฒนาเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนจะ
ทาให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความสนุ ก สนาน สนใจ และเข้าใจในเนื้ อ หา แยกแยะข้อ เท็จ จริ ง และเข้า ใจถึ ง คุ ณ ค่าของนิ ท าน
พื้นบ้าน ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนรั กการอ่านและมี ผลการเรี ยนได้ดี [6]
การพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านโดยใช้สื่อนิ ทานพื้นบ้าน เป็ นวิถีชีวิต เป็ นประเพณี ท้องถิ่นที่ ครู นักเรี ยนได้
เรี ยนรู ้สิ่งที่ อยู่ใกล้ตวั เกิ ดความซาบซึ้ ง ทาให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้อย่างเป็ นรู ปธรรมเพราะเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ของ
นักเรี ยนที่ครู สามารถใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน เพื่อปลูกฝังให้นกั เรี ยนเกิดการรักการอ่านจากเรื่ องที่ มีอยูใ่ นท้องถิ่น
ของตนเองและเป็ นการใช้สื่อการเรี ยนการสอนที่ประหยัดเพราะสื่ อนิ ทานพื้นบ้าน เป็ นเรื่ องราวของวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนตนเอง เมื่อผูเ้ รี ยนได้เรี ย นรู ้แล้วทาให้มีความเข้าใจในเนื้ อหา และสามารถฝึ กให้นักเรี ยนเกิ ดกระบวนการคิด
วิพากษ์วิจารณ์จากการเข้าใจของเนื้ อหาที่ อ่านโดยใช้นิทานพื้นบ้านเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนการอ่านของทุกภูมิภาค
ประเทศไทย ดังนั้นผูว้ จิ ยั ต้องการทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับ ใจความการอ่านให้เป็ นรู ปธรรมและชัดเจน ส่ งผลให้ผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนได้บรรลุตาม
เป้ าหมายของหลักสูตรฯ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและความต้อ งการจัด การเรี ย นการสอนด้า นการอ่ า นจับ ใจความของนั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2. เพื่อศึกษาการสร้างรู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้าน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาระยะที่ 1 ศึกษาปั ญหาและความต้องการจัดการเรี ยนการสอนด้านการอ่าน
จับใจความของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอุบลราชธานี เขต 3 ได้แก่
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 88 คน และครู จานวน 13 คน โดยการสุ่ มแบบ 3 ขั้นตอน ระยะที่ 2 การ
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สร้างรู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้านโดยมีผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นผูป้ ระเมินรู ปแบบ
จานวน 5 คน ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้าน นักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านอ่างหิ น จานวน 30 คน
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check
List) มีขอ้ คาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ตาแหน่ง
ตอนที่ 2 ระดับปั ญหาและความต้องการจัดการเรี ยนการสอนด้านการอ่านจับใจความลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้คาถามปลายเปิ ด
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3. แบบประเมินรู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้าน
4. แบบประเมินความพึงพอใจ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผูต้ อบแบบประเมินความพึงพอใจแบบตรวจสอบรายการ (check List) เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 เป็ นแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดย
ใช้นิทานพื้นบ้าน ลักษณะของแบบประเมินเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทาน
พื้นบ้าน โดยใช้คาถามปลายเปิ ด
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดย
วิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังนี้
1. ข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ใช้ ส ถิ ติ พ้ื น ฐานในการวิเคราะห์ โดยใช้ค่ า ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
2. ข้อมูลเชิ งคุณภาพ โดยการประมวลเนื้ อหาจากข้อเสนอแนะจากคาถามปลายเปิ ด โดยใช้การนาเสนอ
ข้อมูลในรู ปคาบรรยาย

ผลการวิจัย
1. ปั ญหาและความต้องการการจัดการเรี ยนการสอนด้านการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ปั ญหาและความต้องการการจัดการเรี ยนการสอนด้านการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จานวน 13 โรงเรี ยน นักเรี ยน จานวน 88 คน ครู ผสู ้ อน
ภาษาไทย จานวน 13 คน ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปั ญหาและความต้องการการจัดการเรี ยนการสอนด้านการอ่าน
จับใจความตามความเห็นของนักเรี ยน
ปัญหาการอ่ าน
ความต้ องการ
จับใจความ
รายการ
( ) (S.D.) ( )
(S.D.)
1. นักเรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับหลักการอ่านภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความ
3.30
0.14
4.50
0.92
2. มีความรู ้ความสามารถในกระบวนการอ่านจับใจความนามาใช้ในการ
3.15
0.90
4.32
0.94
อ่านภาษาไทย
3. มีการวางแผนการอ่านจับใจความ
3.67
1.13
4.52
0.97
4. มีการตั้งวัตถุประสงค์การอ่านจับใจความ
3.53
4
4.28
1
5. มีการสารวจบทอ่านหลายประเภท
3.31
0.86
3.41
1.16
6. มีการตั้งคาถามและตอบคาถาม
2.93
1.06
4.23
1.03
7. มีการหาความหมายคาศัพท์
3.00
1.09
4.22
1.04
8. การจับประเด็นสาคัญของเรื่ อง
3.10
1.00
4.44
0.89
9. มุ่งความสนใจข้อคิดที่ได้จากเรื่ องที่อ่าน
3.18
1.03
4.45
0.69
10. มีการประเมินค่าที่ได้จากเรื่ องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
3.10
1.00
4.45
0.69
11. เขียนสรุ ปเรื่ องที่อ่านได้
3.02
1.09
4.33
1.01
12. มีการวิจารณ์ตวั ละคร
3.18
1.03
4.36
1.12
13. การเรี ยงลาดับเหตุการณ์ของเรื่ อง
3.02
1.09
4.42
1.12
14. ศึกษาค้นหาจุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียน
3.10
1.00
4.32
0.83
15. มีการประเมินวัตถุประสงค์การอ่านของตนเอง
3.18
0.66
4.43
0.89
รวม
3.30
0.14
4.50
0.92
ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมปั ญ หาด้านการอ่ านจับ ใจความของนัก เรี ย น ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
สานักงานเขตพื้นที่ การประถมศึ กษาอุบลราชธานี เขต 3 ตามความเห็ นของนักเรี ยนอยู่ในระดับ ปานกลาง และความ
ต้องการอยูใ่ นระดับมาก พบว่าปั ญหาและต้องการสูงสุด คือ มีการวางแผนการอ่านจับใจความ
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปั ญหาและความต้องการการจัดการเรี ยนการสอนด้านการอ่าน
จับใจความตามความเห็นของครู
ปัญหาการอ่ านจับ
ความต้ องการ
ใจความ
รายการ
( )
(S.D.)
( ) (S.D.)
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยไม่เน้นการท่องจา
2.97
0.93
4.10 0.87
2. ใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
3.00
0.06
4.48 0.68
3. สอนให้ผเู ้ รี ยนรู ้วา่ ข้อความที่อา่ นนั้นเป็ นการโฆษณาชวนเชื่อหรื อไม่
3.38
1.06
4.45 0.62
4. เตรี ยมตัวก่อนสอนการอ่านล่วงหน้า เช่น อ่านเล่าเรื่ อง อธิบายคายาก
3.56
1.27
4.58 0.62
อธิบายความหมายแฝงอยู่
5. ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านได้ เช่น ดี หรื อไม่ดี
3.41
1.24
4.48 0.55
เพราะอะไร
6. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิจริ ง
3.57
1.12
4.65 0.62
7. สอนให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจหลักเหตุผล เพื่อให้ผเู ้ รี ยนจะได้นาหลักดังกล่าวไป
3.22
1.18
4.48 0.63
ใช้ตีความจากเรื่ องที่อ่าน
8. มีการเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้พร้อมที่จะใช้ทุกครั้ง
3.16
0.95
4.48 0.63
9. ให้การเสริ มแรง สร้างวินยั ทางบวกให้ผเู ้ รี ยนกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้
3.34
1.26
4.61 0.67
10. วางแผนการเรี ยนรู ้ร่วมกับผูเ้ รี ยน
2.97
1.00
4.48 0.63
11. วางแผนการเรี ยนรู ้ร่วมกับผูเ้ รี ยน
2.97
1.00
4.48 0.63
12. ใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ, แผนผังความคิด บทบาทสมมุติ
3.09
1.09
4.32 0.54
13. สอนโดยใช้กิจกรรมการตั้งคาถาม
3.09
1.12
4.35 0.61
14. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
2.81
1.06
4.32 0.65
15. ให้เรี ยนเขียนแผนภาพโครงเรื่ องหลังการอ่าน
3.00
1.16
4.28 0.74
16. ให้ผเู ้ รี ยนมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยกัน
3.44
1.27
4.52 0.63
17. ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ได้วา่ ผูเ้ ขียนเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น เขียนเพื่อ
3.19
1.00
4.32 0.79
ยุยง เขียนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ ง
18. ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์หวั ข้อเรื่ องที่อ่านเกี่ยวกับใครหรื ออะไร ที่ไหน
3.38
1.18
4.48 0.68
เมื่อใด
19. ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
3.16
1.02
4.29 0.69
20. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง
3.25
1.08
4.50 0.68
21. ให้ผเู ้ รี ยนทราบผลจากการประเมินเพื่อปรับปรุ ง ข้อบกพร่ องของตน
3.09
1.12
4.53 0.72
รวม
3.19
1.06
4.43 0.66
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ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมปั ญ หาด้านการอ่ านจับ ใจความของนัก เรี ย น ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตามความเห็นของครู อยูใ่ นระดับปานกลาง และความต้องการ
อยูใ่ นระดับมากและความต้องการอยูใ่ นระดับมาก พบว่าปั ญหาและต้องการสู งสุ ด คือ จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
โดยการปฏิบตั ิจริ ง
2. ผลการศึกษาการสร้างรู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้าน
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของรู ปแบบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒั นาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความ
โดยใช้นิทานพื้นบ้าน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบคือ 1) หลักการ 2) แนวคิดทฤษฎี 3) วัตถุประสงค์ 4) เนื้ อหา 5)
บทบาทของครู 6) บทบาทของนักเรี ยน 7) การจัดบรรยากาศ และ 8) การประเมินผล และผลการประเมินรู ปแบบชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒั นาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การประเมินรู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความ
โดยใช้นิทานพื้นบ้าน
รายการ
( )
(S.D.)
1. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
4.20
0.45
1.2 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย
4.40
0.55
1.3 ระบุพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดได้ถูกต้อง
4.60
0.55
2. เนื้อหา
2.1 สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายเชิงพฤติกรรม
4.60
0.55
2.2 เหมาะสมกับเวลาที่สอน
4.00
0.00
2.3 เหมาะสมกับระดับชั้นของผูเ้ รี ยน
4.20
0.45
2.4 ความถูกต้องของเนื้อหา
4.20
0.45
2.5 ภาษาที่ใช้สื่อความหมายชัดเจนถูกต้อง
4.60
0.55
3. รู ปแบบของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.1 คาบรรยายมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
4.40
0.55
3.2 ภาพประกอบชัดเจน สวยงามเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา
4.00
0.00
3.3 ตัวหนังสื อมีความชัดเจนอ่านง่าย
4.60
0.55
3.4 สานวนภาษาสุภาพเหมาะสมกับวัย
4.00
0.00
4. สื่ อ
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.40
0.55
4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา
4.40
0.55
4.3 เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
4.40
0.55
4.4 ตอบสนองต่อการเรี ยนรู ้
4.40
0.55
4.5 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้สื่อ
4.20
0.45
4.6 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
4.60
0.55
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การประเมินรู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความ
โดยใช้นิทานพื้นบ้าน (ต่อ)
รายการ
( )
(S.D.)
5. การวัดและประเมินผล
5.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
4.40
0.55
5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.20
0.45
5.3 สามารถวัดและประเมินผลในสิ่ งที่ระบุไว้ได้
4.40
0.55
5.4 เครื่ องมือวัดผลที่ใช้เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
4.40
0.55
รวม
4.35
0.45
ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินรู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้าน
ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้าน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้รูปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้านโดยใช้
กลุ่มเป้ าหมายนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 30 คน ของโรงเรี ยน บ้านอ่างหิ น (เพียรพิทยาคาร) สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การประถมศึ กษาอุบลราชธานี เขต 3 ได้ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทาน
พื้นบ้านก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้านก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
S.D.
t
df
Sig
ก่อนเรี ยน
40
16.27
2.52
37.43*
29
0.000
หลังเรี ยน
40
35.30
1.15
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้านก่ อนเรี ยนกับหลังเรี ยนมี ความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้าน
รายการ
( )
(S.D.)
1. ด้านความรู ้ เนื้อหา
1.1 นักเรี ยนชอบนิทาน 4 ภาคทั้ง 16 เรื่ อง
4.20
0.93
1.2 นักเรี ยนมีความสนใจเข้าเรี ยนด้านภาษาไทย กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการ
4.11
0.86
จับใจความ
1.3 นักเรี ยนร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน
3.60
0.79
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วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้าน (ต่อ)
รายการ
( )
(S.D.)
1.4 นักเรี ยนได้ทาผังความคิดด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน
3.45
0.92
1.5 นักเรี ยนได้นาข้อคิดของเรื่ องไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
3.53
0.70
รวม
3.77
0.67
2. ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.1 นักเรี ยนได้ทากิจกรรมร่ วมกันโดยการแสดงบทบาทสมมุติ
3.43
0.99
2.2 นักเรี ยนทานายผลจากเรื่ องที่อ่านได้
2.3 นักเรี ยนสนใจค้นหาข้อคิดจากเรื่ อง
2.4 นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้โดยวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านเล่านิทาน

3.98
3.50
3.65

0.55
0.73
0.70

2.5 นักเรี ยนชอบนิทานพื้นบ้าน

3.98

0.55

3.70

0.65

3.88

0.76

4.08
4.06

0.72
0.70

3.50

0.73

3.80
3.90
3.81

0.80
0.56
0.80

รวม
3. ด้านการวัดและประเมินผล
3.1 นักเรี ยนรู ้ผลคะแนนการสอบหลังจากทาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการ
อ่านจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน
3.2 นักเรี ยนชอบการได้ตอบคาถามการอ่านจับใจความ
3.3 นักเรี ยนสนุกสนานได้ฝึกปฏิบตั ิแสดงบทบาทสมมุติจากนิทานพื้นบ้าน
ที่ได้เรี ยน
3.4 นักเรี ยนได้เขียนนิทานเลียนแบบ เผยแพร่ เนื้อหาด้านการอ่านจับ
ใจความ
3.5 นักเรี ยนได้ความรู ้หลักการอ่านจับใจความ
รวม
รวมทุกด้าน

ผลการวิจยั พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความ
โดยใช้นิทานพื้นบ้าน โดยรวมมีความพึงใจอยูใ่ นระดับมาก

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ปั ญหาและความต้องการจัดการเรี ยนการสอนด้านการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาและความต้องการการจัดการเรี ยนการสอนด้านการอ่านจับใจความของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จานวน 13 โรงเรี ยน ของนักเรี ยน
จานวน 88 คน และครู ผูส้ อนภาษาไทย จานวน 13 คน โดยภาพรวมปั ญหาด้านการอ่านจับใจความของนักเรี ยน ชั้น
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ประถมศึกษาปี ที่ 5 สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ตามความเห็นของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับปาน
กลาง และความต้องการอยูใ่ นระดับมาก และตามความเห็นของครู อยูใ่ นระดับปานกลาง และความต้องการอยูใ่ นระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนการสอนด้านการอ่านจับใจความของนักเรี ยน ยังไม่มีรูปแบบที่เหมาะสม อาจมี
ขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับนักเรี ยน และครู สามารถ
นาไปสอนนักเรี ยนได้ง่ายและเข้าใจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณิ ชาพร [7] ได้ทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กการอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยน ครู และปราชญ์ผรู ้ ู ้ใน
ท้องถิ่น มีความต้องการใช้แบบฝึ กอยูใ่ นระดับมาก โดยแบบฝึ กจะต้องมีหลายรู ปแบบ เนื้ อหาน่ าสนใจ เข้าใจง่าย เป็ น
เรื่ องราวใกล้ตวั เด็กหรื อข้อมูลท้องถิ่น ซึ่ งประกอบด้วย ชื่อแบบฝึ ก คานา คาชี้แจง บทอ่านข้อมูลท้องถิ่น แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แบบฝึ ก
2. ผลการศึกษาการสร้างรู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้าน
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของรู ปแบบประกอบด้วย 8 องค์ประกอบคือ 1) หลักการ 2) แนวคิดทฤษฎี
3) วัตถุประสงค์ 4) เนื้ อหา 5) บทบาทของครู 6) บทบาทของนักเรี ยน 7) การจัดบรรยากาศ และ 8) การประเมินผล และ
ผลการประเมิ นรู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้านโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 คน ผลการ
ประเมินรู ปแบบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒั นาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน ตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า รู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดย
ใช้นิทานพื้นบ้าน ที่ ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ถูกต้องการหลักวิชาการ มีองค์ประกอบที่ ครอบคลุมทุกประเด็น สามารถนาไปใช้
จัดการเรี ยนการสอนกับ นักเรี ยนได้จริ ง สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ผลการศึ กษาของ ทิ ศนา [8] วิมลรั ตน์ [9] และ
ประสพสุข [10] กล่าวถึง การพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความต้องมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย ซึ่งขั้น
กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ ผังความคิด แผนภาพ
โครงเรื่ อง และเชิญวิทยากรปราชญ์ทอ้ งถิ่น เพื่อช่วยการเรี ยนการสอนด้านการอ่านความเข้าใจให้ผเู ้ รี ยนได้มีความเข้าใจ
ความหมายของคาศัพท์ ใจความสาคัญของเรื่ อง ข้อคิดที่ ได้จากเรื่ อง จะส่ งผลให้ปัญหาด้านการอ่านจับใจความของ
นักเรี ยนพัฒนายิง่ ขึ้น
3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้าน
ผลการวิจยั พบว่า จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้รูปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดย
ใช้นิทานพื้นบ้าน โดยใช้กลุ่มเป้ าหมายนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 30 คน ของโรงเรี ยนบ้านอ่างหิ น (เพียร
พิทยาคาร) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ได้ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนด้านการอ่านจับ
ใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้านก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 และมี
ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้าน โดยรวม
มีความพึงใจอยูใ่ นระดับมาก เป็ นเพระว่า รู ปแบบการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้าน มี
ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธัญญ์ธีตา [11] ได้ทาการวิจัย เรื่ อง การพัฒนาการอ่านจับใจความสาคัญของ
นักเรี ยนชั้น ปวช. 1 โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่าน และ สิ ริวธู [12] ได้ทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับ
ใจความ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนอนุบาลน้องหญิง จังหวัดอุบลราชธานี และ
งานวิจยั ของ นงเยาว์ [13] ได้ทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ซึ่งทั้งสามคนมี ผลการวิจยั ที่เหมือนกัน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ นิ รมล น้อยจันทร์ [14] ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการ
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เรี ยนรู ้ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิ ค CIRC ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค CIRC โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ก่อนการดาเนิ นงานต้องมีการสารวจปั ญหาและความต้องการของสถานศึกษาด้านการสอนอ่าน ก่อน
จะได้หัวข้อโจทย์วิจยั ที่ ตรงประเด็นจากความต้องการของผูเ้ รี ยนและครู จะได้แก้ไขปั ญหาผูเ้ รี ยนด้านการอ่านใช้ตรง
ประเด็น
1.2 การใช้ชุ ด กิ จ กรรมพัฒ นาผู ้เรี ย นด้านการอ่ านจับ ใจความโดยใช้นิ ท าน 4 ภาค ควรน าไปใช้กับ
กระบวนการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรี ยนในท้องถิ่นโดยเพิ่มการปลูกฝังคุณธรรม และข้อคิดที่ได้เข้าไป
ด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรี ยนและชุมชน
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาการอ่านจับใจความสาคัญโดยใช้นิทานพื้นบ้านในลักษณะการบูรณาการระหว่าง
กลุ่มทักษะภาษาไทยกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ เช่น สาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 ควรมีการพัฒนาทักษะการอ่านด้านอื่น โดยใช้นิทานพื้นบ้าน เช่น การพูด การฟัง เพื่อฝึ กทักษะการ
เรี ยนของนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพ
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