ผลการใช ส ารบั น เทิ งคดี แ ละสารคดี ที่มี ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารอา นจั บ ใจความ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมประชานิเ วศน สํานักงาน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
The Effects of Using Fictional and Non–Fiction Reading Passage
on Reading Comprehension Achievement of Mathayom Suksa I
Students at Mathayom Prachaniwet school Chatuchak District Office,
Bangkok Metropolitan Administration
ภูสิน บุญญานั นทชัย, ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ*, สุนันทา มัน เศรษฐวิทย์**
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสารบันเทิงคดีเปนสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน (2) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสารสารคดีเปนสื่อ และ (3) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การ
อานจับใจความหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชสารบันเทิงคดีและสารสารคดี
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 หองเรียน ของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน สํานักงาน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การอานจับใจความจากการอานสารบันเทิงคดี และสารสารคดี แผนการจัดการเรียนรู และ
แบบฝกหัดการอานจับใจความจากสารบันเทิงคดีและสารสารคดี สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัย พบวา (1) ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน
หลังเรียนโดยใชสารบันเทิงคดีเปนสื่อสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ผลสัมฤทธิ์ในการอาน
จับใจความของนักเรียนดังกลาวหลังเรียนโดยใชสารสารคดีเปนสื่อสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(3) ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนหลังเรียนโดยใชสารบันเทิงคดีเปนสื่อสูงกวาผลสัมฤทธิ์ดังกลาวหลังเรียน
โดยใชสารสารคดีเปนสื่ออยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
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ABSTRACT
The purposes of this research were (1) to compare reading comprehension achievement scores
of Mathayom Suksa I students at Mathayom Prachaniwet School before and after learning with the use
of fictional reading passages as learning media; (2) to compare reading comprehension achievement
scores of Mathayom Suksa I students at Mathayom Prachaniwet School before and after learning with
the use of non–fictional reading passages as learning media; and (3) to compare reading
comprehension achievement scores of the students after learning with the use of fictional and non–
fictional reading passages as learning media.
The research sample consisted of Mathayom Suksa I students in an intact classroom of Mathayom
Prachaniwet School, Chatuchak District Office, Bangkok Metropolitan Administration during the first
semester of the 2016 academic year, obtained by cluster sampling. The employed research instruments
were learning achievement tests on reading comprehension from reading fictional and non–fictional
reading passages, learning management plans, and exercises for reading comprehension from reading
fictional and non–fictional reading passages. Statistics employed for data analysis were the mean,
standard deviation, and t–test.
Research findings showed that (1) the post–learning achievement scores of Mathayom Suksa I
students at Mathayom Prachaniwet School after learning with the use of fictional reading passages as
learning media was significantly higher than their pre–learning counterpart scores at the .01 level of
statistical significance; (2) the post–learning achievement scores of the students after learning with the
use of non–fictional reading passages as learning media was significantly higher than their pre–learning
counterpart scores at the .01 level of statistical significance; and (3) the post–learning achievement
scores of the students after learning with the use of non–fictional reading passages as learning media
was significantly higher than their post–learning counterpart scores after learning with the use of non–
fictional reading passages as learning media at the .01 level of statistical significance.
บทนํา
การอานจับใจความเปนทักษะที่มีความสําคัญ เนื่องจากเมื่อผูอานไดอานสารตางๆ แลว ตองสามารถจับใจความได
ถูกตองและรวดเร็ว โดยเฉพาะผูอยูในวัยศึกษาเลาเรียน ตองมีทักษะการอานจับใจความเพื่อเปนเครื่องมือแสวงหาความรู
ในวิชาที่เรียน มีผูกลาวถึงความสําคัญของการอานจับใจความ ดวงใจ ไทยอุบุญ (2550: 125) กลาววา การอานจับใจความ
เปนสิ่งสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งสําหรับชีวิตในปจจุบัน และถือวาเปนสวนสําคัญของการเรียนรูสิ่งตางๆ ที่เปนประโยชน
ตอผูอาน ไมวาดานการดําเนินชีวิตหรือเพื่อการศึกษา และเปนการสงเสริมพัฒนาสติปญญา ความคิดและเพิ่มพูนประสบการณ
การอานจับใจความจึงมีบทบาทสําคัญทุกดานดังกลาว โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตองฝกทักษะการอานจับ
ใจความใหมีความสามารถในการอานจับใจความวิชาตาง ๆ เพื่อตอยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป
จากความสําคัญของการอานจับใจความดังกลาว หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกําหนดให
ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีคุณภาพมาตรฐาน คือ รักการอาน มีเจตคติที่ดีตอการอาน รูจักเลือกอาน แสวงหา
แหลงความรูและสามารถนําสิ่งที่ไดจากการอานไปใชประโยชน ดังนั้น การอานจึงมีความสําคัญตอการรับรูขาวสาร กาวทัน
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การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทําใหเรียนรูทุกสาขาวิชาได แสวงหาความรูและนําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันเกิดความเจริญกาวหนาขึ้น
แมวากระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญตอการอาน โดยเฉพาะการอานจับใจความ แตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 สวนใหญยังขาดทักษะการอานจับใจความ คือไมสามารถอานไดถูกตอง อานจับใจความไมเปน อานแลวไมเขาใจ
แยกแยะเนื้อหาที่ไดจากการอานสารไมได อานชาและไมสนใจที่จะอาน ทําใหการสื่อสารกับผูอื่นติดขัด
การแกปญหาเรื่องการอานจับใจความนั้น มีการใชวิธีสอนและสื่อหลากหลายแตก็สามารถแกปญหาไดในระดับหนึ่ง
การพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความยังมีการใชสื่อการอาน ซึ่ง สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2554: 5–8) ไดกลาวถึง
สื่อการอานที่สรุปไดวามีสองประเภท ไดแก สื่อที่มีสาระใหความเพลิดเพลินซึ่งตรงกับสารบันเทิงคดี และสาระที่ใหความรู
ซึ่งตรงกับสารสารคดี จะเห็นไดว าทั้ งสารบันเทิงคดี และสารสารคดีสามารถพัฒนาผลสั มฤทธิ์ก ารอานจับใจความของ
นักเรียนได ความสําคัญของสารบันเทิงคดี คือ เมื่ออานสื่อที่เปนสารประเภทบันเทิงคดีแลวทําใหเกิดความคิด ความเขาใจ
รูจักวิเคราะหและมีความรูสึกซาบซึ้งพึงพอใจตอเรื่องที่อานทําใหเรียนรูไดอยางกวางขวาง มีผูทําการวิจัยเรื่องการอานจับ
ใจความโดยใชส ารทั้งบันเทิงคดีและสารสารคดี เป นสื่อ ในการพัฒนาการอานจับใจความ ดังที่ พิมพพรรณ พูล สวัสดิ์
(2556) ศึกษาเรื่อง “การใชนิทานพื้นบานจังหวัดสระแกวพัฒนาการอานจับใจความสูการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียน
ชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบีกริม จังหวัดสระแกว” ซึ่งนิทานพื้นบานที่จัดใหนักเรียนไดอานนั้น นับเปนสารประเภท
บันเทิงคดี สวนสุวีณา เดือนแจง (2550) ไดศึกษาเรื่อง “ผลของการใชสารจากหนังสือพิมพเปนสื่อพัฒนาการอานจับ
ใจความและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครปฐม” ซึ่งสารหนังสือพิมพนับเปนสารประเภทสารคดี การวิจัยทั้ง 2
เรื่องไดผลการพัฒนาเปนที่นาพอใจทั้งประเภทบันเทิงคดีกับประเภทสารคดี ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาเปรียบเทียบวา
ระหวางสารบันเทิงคดีกับสารสารคดี สารประเภทใดจะมีผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความไดดีกวากัน ผลของการวิจัยจะได
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจยั ไดตั้งวัตถุประสงคไว ดังนี้
2.1 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสัมฤทธิ์ก ารอา นจั บใจความระหว า งคะแนนก อ นเรี ย นกั บ คะแนนหลั ง เรีย น โดยใช
สารบันเทิงคดีเปนสื่อในการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน กรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ ระหวางคะแนนกอนเรียนกับคะแนนหลังเรียน โดยใชสาร
สารคดีเปนสื่อในการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่อานสารบันเทิง
คดีกับการอานสารสารคดี
สมมติฐานการวิจัย
3.1 ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของคะแนนหลังเรียน โดยใชสารบันเทิงคดีเปนสื่อในการอานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวาคะแนนกอนเรียน
3.2 ผลสัมฤทธิ์ก ารอานจับใจความของคะแนนหลังเรี ยน โดยใชสารสารคดีเปนสื่อ ในการอานของนัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวาคะแนนกอนเรียน
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3.3 ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของคะแนนหลังเรียน ระหวางนักเรียนที่อานสารบันเทิงคดีกับนักเรียนที่อาน
สารสารคดีแตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน สํานักงานเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 จํานวน 9 หองเรียน มีนักเรียน 320 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน สํานักงาน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2539 จํานวน 2 หองเรียน มีนักเรียนหองละ 30 คน ไดมาจาก
การสุมแบบกลุม ซึ่งนักเรียนทั้งสองหองมีความสามารถใกลเคียงกัน มีคาเฉลี่ยในวิชาภาษาไทย จากคะแนนปลายภาค
ใกลเคียงกัน โดยใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
เครื่องมือและการสรางเครือ่ งมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
1. เครื่องมือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสารประเภทบันเทิงคดี และเครื่องมือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ การอาน
จับใจความสารสารคดี มีวิธีดําเนินการดังนี้ สารประเภทบันเทิงคดีไดคัดเลือกเรื่องจากนิตยสารและหนังสือตางๆ มาทําเปน
แบบฝกหัดการอานจับใจความ จํานวน 10 เรื่อง และสารประเภทสารคดีไดคัดเลือกเรื่องจากนิตยสาร หนังสือและสื่อ
สิ่งพิมพอื่นๆ มาทําเปนแบบฝกหัดการอานจับใจความ จํานวน 10 เรื่อง
2. แผนการจัดการเรียนรู การสรางแผนการจัดการเรียนรูไ ดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2) ศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย
3) สรางแผนการจัดการเรียนรูโดย 1) จัดทําแผนเตรียมความพรอมการอานจับใจความสารประเภทบันเทิงคดี
1 แผนและสารประเภทสารคดี 1 แผน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนเตรียมความพรอมในการอานจับใจความ 2) แผน
การจัดการเรียนรู ไดแก สารประเภทบันเทิงคดี 8 แผน กับแผนการจัดการเรียนรูสารประเภทสารคดี 8 แผน วัตถุประสงค
เพื่อใชทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ทั้งแผนการจัดการเรียนรูสารบันเทิงคดีกับแผนการจัดการเรียนสารสารคดีแตละ
แผน ประกอบดวย แนวคิด จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยใชสารวิชาการเปนสื่อ
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความทั้งสารบันเทิงคดีกับสารสารคดี
4) นําสารบันเทิงคดีและสารสารคดีที่ไดปรับระดับความยากงาย โดยทําแบบฝกหัดของสารแตละประเภท
ประเภทละ 8 เรื่อง แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน สํานักงานเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หอง นักเรียนหองละ 30 คน จึงนําสารบันเทิงคดี และสารสารคดีที่ไดปรับระดับความ
ยากงายแลวนั้นมาทําเปนสื่อในแผนการจัดการเรียนรู เรียงลําดับจากงายไปหายาก จึงนํามาใชในการทดลอง ดังนี้
ก. การทดลองโดยใชสารประเภทบันเทิงคดี มีดังนี้ แผนการจัดการเรียนรูเรื่องที่ 1 เรื่อง ความรักไมมีขีดคั่น
แผนการจัดการเรียนรูเรื่องที่ 2 เรื่อง นาทีวิกฤติสมัยเด็ก แผนการจัดการเรียนรูเรื่องที่ 3 เรื่อง เด็กวัดดีเดน แผนการจัดการ
เรียนรูเรื่องที่ 4 เรื่อง จิตรายกายหยาบ แผนการจัดการเรียนรูเรื่องที่ 5 เรื่อง ลูกอิน–ลูกจันผลไมโบราณ แผนการจัดการ
เรียนรูเรื่องที่ 6 เรื่อง มิตรภาพตางสายพันธุ แผนการจัดการเรียนรูเรื่องที่ 7 เรื่อง เก็บกระเปาเงินชวยชีวิตคน แผนการ
จัดการเรียนรูเรื่องที่ 8 เรื่อง ตงพอเผาะ
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ข. การทดลองโดยใช สารประเภทสารคดี มีดังนี้ แผนการจัดการเรี ยนรูเรื่ องที่ 1 เรื่อง นมอูฐตานชรา
แผนการจัดการเรียนรูเรื่องที่ 2 เรื่อง เรื่องของกระทอน แผนการจัดการเรียนรูเรื่องที่ 3 เรื่อง นางสิงหเฝาปา แผนการ
จัดการเรียนรูเรื่องที่ 4 เรื่อง กรรมของลิง แผนการจัดการเรียนรูเรื่องที่ 5 เรื่อง ความมหัศจรรย แผนการจัดการเรียนรู
เรื่องที่ 6 เรื่อง กระสัง แผนการจัดการเรียนรูเรื่องที่ 7 เรื่อง ไมมีความรักใด แผนการจัดการเรียนรูเรื่องที่ 8 เรื่อง จิตอาสา
ของเมลินดา เกตส
ค. นําแผนการจัดการเรียนรูสารประเภทบันเทิงคดีและสารประเภทสารคดีใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา จํานวน
3 คน คือ 1. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 2. ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย 3. ผูเชี่ยวชาญดานการวัด
และประเมินผล
ง. นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลวทั้งสองประเภทไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางเพื่อปรับปรุงแกไขใหถูกตองกอนที่จะ
นําไปทดลองกับกลุมตัวอยางดวยการทดสอบสารประเภทบันเทิงคดีกอนเรียน 2 เรื่อง กับสารประเภทสารคดีกอนเรียน 2
เรื่อง ใชแผนเตรียมความพรอมประเภทละ 1 เรื่อง และใชแผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความสารบันเทิงคดี 8 เรื่อง
การใชแผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความสารสารคดี 8 เรื่องเชนกัน แลวจึงทดสอบหลังเรียนดวยสารประเภทบันเทิง
คดี 2 เรื่อง และสารคดี 2 เรื่อง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความดวยการใชสารประเภทบันเทิงคดี และสารประเภทสารคดี เปน
การคัดเลือกเรื่องที่หาประสิทธิภาพแลว มีคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) คาความเที่ยง (rtt) สูง คาเฉลี่ยของ
ประโยคและพยางคอยูในกึ่งกลางกราฟรายไดดําเนินการมาแลวในขั้นตอนของการสรางเครื่องมือ โดยนําแบบทดสอบสาร
ประเภทบันเทิงคดีกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน อยางละ 2 เรื่อง กับแบบทดสอบสารประเภทสารคดีกอนเรียนกับ
แบบทดสอบหลังเรียน อยางละ 2 เรื่อง ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน สํานัก
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หอง หองละ 30 คน ดังนี้
1) แบบทดสอบกอนเรียน มี 4 เรื่อง ประกอบดวย สารบันเทิงคดี 2 เรื่อง ไดแก เรื่อง คําสอนของครูแม และ
เรื่อง แมนเหมือนจับวาง และสารคดี 2 เรื่อง ไดแก เรื่อง ซาลาเปากวางตุง และเรื่อง พระปลูกปาแหงบานโปงคํา
2) แบบทดสอบหลังเรียน มี 4 เรื่อง ประกอบดวย สารบันเทิงคดี 2 เรื่อง ไดแก เรื่อง นาทีฆาตกรรม และเรื่อง
พลังรักจากแม และสารคดี 2 เรื่อง ไดแก เรื่อง มหัศจรรยการชวยชีวิตคนงานเหมือง และเรื่อง บิดาแหงยางพาราไทย
แบบทดสอบทั้ง 2 ชุด ทั้งกอนเรียนและหลังเรียนของสารทั้ง 2 ประเภทไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน
พิจารณา ผลการพิจารณาปรากฏวาไดคา IOC เทากับ 0.66–1.00
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2559 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน สํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หอง หองละ 30 คน ระหวางวันที่
11–26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไดแก
1. ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสารประเภทบันเทิงคดี จํานวน 2 เรื่อง
ไดแก 1. เรื่อง คําสอนของครูแม 2. เรื่อง แมนเหมือนจับวาง
2. ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสารประเภทสารคดี จํานวน 2 เรื่อง ไดแก
1. เรื่อง ซาลาเปากวางตุง 2. เรื่อง พระปลูกปาแหงบานโปงคํา
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3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมนักเรียนดวยการสาธิตเกี่ยวกับวิธีการอาน
จับใจความ เพื่อใหนักเรียนเขาใจวิธีอานที่ถูกตองกอนเริ่มกระบวนการทดลอง การจัดกิจ กรรมนี้ไ ดกระทําในวันที่ 15
สิงหาคม พ.ศ. 2559
4. ดํา เนินการสอนตามแผนการจัดการเรีย นรูที่ 1–8 วั นละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง จํานวน 8 ครั้ง สําหรับ
ประเภทบันเทิงคดีและดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ที่ 1–8 วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง สําหรับสาร
ประเภทสารคดี ระหวางวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559
5. ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสารประเภทบันเทิงคดี 2 เรื่อง คือ 1. เรื่อง
นาทีฆาตกรรม 2. เรื่องพลังรักจากแม และทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสารประเภท
สารคดี 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องมหัศจรรยการชวยชีวิตคนงานเหมือง 2. เรื่องบิดาแหงยางพาราไทย ระหวางวันที่ 19 และ 26
สิงหาคม พ.ศ. 2559
6. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบก อนเรียนและหลังเรียนของสารประเภทบันเทิงคดีและสารประเภทสารคดี
แบบฝกหัดการอานจับใจความของสารประเภทบันเทิงคดีและสารประเภทสารคดี มาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความบันเทิงคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางคะแนน
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสารวิชาการเปนสือ่
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความบันเทิงคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางคะแนน
กอนเรียนและหลังเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความบันเทิงคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางคะแนน
กอนเรียนกับหลังเรียน โดยใชสารบันเทิงคดีเปนสื่อ
คะแนน
n
S.D.
t
P
x
กอนเรียน
30
8.70
3.11
16.02**
0.00
หลังเรียน
30
15.00
1.45
P** < .01
จากตารางที่ 1 ผลการเปรีย บเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการอานจับใจความบันเทิงคดีระหวางคะแนนกอ นเรียนกับ
หลังเรียน พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความบันเทิงคดีหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทีย บผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความสารสารคดีของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวาง
คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสารวิชาการเปนสื่อ
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความสารสารคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางคะแนน
กอนเรียนและหลังเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความสารคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางคะแนน
กอนเรียนกับหลังเรียน โดยใชสารสารคดีเปนสื่อ
คะแนน
n
S.D.
t
P
x
กอนเรียน
30
7.30
2.79
15.21**
0.00
หลังเรียน
30
13.67
1.28
P** < .01
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความสารคดีระหวางคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน
พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความสารคดีหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความบันเทิงคดีและสารคดีหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความบันเทิงคดีกับสารคดีหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการอานจับใจความบันเทิงคดีและสารคดีหลังเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
คะแนน
n
S.D.
t
P
x
การอานจับใจความบันเทิงคดี
30
15.00
1.45
15.91**
0.00
การอานจับใจความสารคดี
30
13.67
1.28
P** < .01
จากตารางที่ 3 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ก ารอ า นจั บ ใจความบั น เทิ ง คดี กั บ คะแนนอ า นจั บ ใจความ
หลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความบันเทิงคดีกับผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสารคดีหลังเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
ผลการดําเนินการวิจัย สรุปไดดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความบันเทิงคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางคะแนน
กอนเรียนกับหลังเรียน โดยใชสารบันเทิงคดีเปนสื่อ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความสารคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางคะแนน
กอนเรียนกับหลังเรียน โดยใชสารคดีเปนสื่อ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความบันเทิงคดีกับสารคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา
คะแนนการอานจับใจความบันเทิงคดีกับคะแนนการอานจับใจความสารคดีหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ โดยใชสารบันเทิงคดี และสารคดีเปนสื่อ พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการอานจับใจความหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจาก
1.1 เนื้อหาที่นํามาใชฝกมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน เนื่องจากผูวิจัยไดมีการเลือกเนื้อหาตามความ
สนใจของนักเรียนและมีการนําเรื่องดังกลาวมาปรับความยากงายใหเหมาะสมกับระดับการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ทําใหเนื้อหาดังกลาวเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนแบบฝก
1.2 ความยากงายของแบบฝกหัดที่นํามาใชในการฝก ผูวิจัยไดสรางคําถามในแบบฝก โดยใชหลักของบลูม
(Bloom’s Taxonomy) 6 ขั้ น ประกอบดวย รู–จํ า เข าใจ นํ าไปใช วิ เคราะห สังเคราะห และประเมิ นคา ดังนั้น
แบบฝกหัดดังกลาวจึงมีคําถามตั้งแตระดับงายไปจนถึงยากเหมาะสมกับการใชฝกอานจับใจความ นอกจากนี้ผูวิจัยไดนํา
แบบฝกหัดทั้งหมดไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวคํานวณหาคายากงาย อํานาจจําแนก และความเที่ยง
เพื่อปรับปรุงแบบฝกหัด และไดนําคาความเที่ยงมาประกอบการจัดลําดับแบบฝกหัดจากงายไปหายากดวย
1.3 การใชสารบันเทิงคดีและสารคดีเปนสื่อในการฝกอานจับใจความมีความเหมาะสม เพราะเปนสารที่ให
ประโยชนกับผูอาน ดังที่ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2550) ไดอธิบายไววาการอานจับใจความมีความสัมพันธกับความคิด
การคิดมีพื้นฐานมาจากการอานจับใจความ เมื่ออานแลวเกิดจินตนาการและความรูสึกที่แตกตางหรือแปลกไปจากเดิม เชน
บุคลิกภาพของตัวละคร นิสัย เหตุการณ ตลอดจนการดําเนินเรื่อง เปนความคิดเห็นที่แตกตาง สวนความคิดที่เห็นดวยเปน
ความคิดเห็นในดานเดียวกัน การอานจึงทําใหผูอานไดรับทั้งสารที่เปนประโยชน และไดรับความเพลิดเพลินในการอานดวย
1.4 แนวทางในการจัดกิจกรรม ในการฝกครั้งนี้ ผูวิจัยไดฝกโดยใชวิธีใหนักเรียนเขาใจวิธีการแลวจึงดําเนินการ
ฝกอยางตอเนื่อง สอดคลองกับทฤษฎีของธอรนไดคเปนพื้นฐานโดยการใหผูเรียนไดรับการฝกฝนตอเนื่อง จํานวน 8 ครั้ง
จะชวยใหนักเรียนมีทักษะในการอานจับใจความไดดี นอกจากนั้น กอนที่จะฝกมีการเตรียมความพรอมกอน สอดคลองกับ
ทฤษฎีสกีมาโดยเมื่ออานจับใจความเรื่องแลวตองอานเนื้อเรื่องอีกครั้งเพื่อเขียนสรุปความที่กลาวถึงการบูรณาการความรู
ใหมกับความรูเดิม
2. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ก ารอ า นจั บ ใจความสารบั น เทิ ง คดี กั บ สารสารคดี ห ลั งเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาสารทั้งสองประเภทนี้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใน
การอานจับใจความไดตางกัน ทั้งนี้ เนื่องจากสารบันเทิงคดีเปนสารที่ใหความเพลิดเพลิน มีลีลาการเรียบเรียงที่ชวนอาน
มากกวาสารสารคดี จึงอาจสงผลสัมฤทธิ์ทางการอาน โดยเฉพาะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งยังเปนวัยที่ชอบอาน
เรื่อ งในแนวบันเทิงคดีมากกวาสารสารคดี ความแตกตา งดังกลาวเห็นไดอ ยางชัดเจน เมื่อ พิจ ารณาคะแนนเฉลี่ย ของ
แบบฝกหัดอานจับใจความสารบันเทิงคดี มีคาเฉลี่ย = 6.08 ในขณะที่สารสารคดีมีคาเฉลี่ย 4.69
ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเปนแนวทางใหครูภาษาไทยเลือกสารที่จะนํามาใชพัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนได
เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาจเลือกใชสารบันเทิงคดีกอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของผูเรียน จากนั้นจึง
คอยใชสารสารคดีเพิ่มความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนตอไป
ขอเสนอแนะ
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีขอ เสนอแนะสําหรับผูที่นําผลงานวิจยั ไปใชควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
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1.1 ควรศึกษาขั้นตอนในแบบทดสอบใหเขาใจและเตรียมเอกสารใหพรอม สําหรับการฝกเพื่อการพัฒนาจะได
เปนไปตามลําดับขั้น
1.2 ควรฝกในเวลาเรียนปกติที่นักเรียนมีความพรอมและกระตือรือรนที่จะฝก
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความของนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนที่แตกตางกัน คือ สูง
ปานกลาง และต่ํา โดยใชสารบันเทิงคดี และสารสารคดีที่มีความยากงายตางกันตามความสามารถในการเรียนของนักเรียน
2.2 ควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความของนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนภาษาไทย
ระดับเดียวกัน
2.3 ควรพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการอานจับใจความใหเปนสือ่ อิเล็กทรอนิกส
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