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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความระหวางคะแนนกอนเรียนกับ
หลังเรียน โดยใชสารบันเทิงคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเขาพระ จังหวัดสงขลา (2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความระหวางคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนดังกลาว และ (3) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความกับคะแนนผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความของนักเรียนดังกลาว กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 หองเรียนของโรงเรียนบานเขาพระ จังหวัดสงขลา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2558 ไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความและการ
เขียนสรุปความ และแผนการจัดการเรียนรู สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที
คาเฉลี่ย และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัย พบวา (1) ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเขาพระ
จังหวัดสงขลา หลังเรียนโดยใชสารบันเทิงคดีสูงกวากอนเรียน (2) ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสรุปความหลังเรียนโดยใชสารบันเทิง
คดีสูงกวากอนเรียน และ (3) ผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความกับการเขียนสรุปความของนักเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก
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ABSTRACT
The objectives of this research were (1) to compare reading comprehension achievement scores
of Mathayom Suksa I students at Ban Kho Phra School before and after learning with the use of
fictional reading passages as learning media; (2) to compare summary writing achievement scores of the
students before and after learning with the use of fictional reading passages as learning media; and (3)
to study the relationship between reading comprehension achievement scores and summary writing
achievement scores of the students. The research sample consisted of Mathayom Suksa I students in
one classroom of Ban Kho Phra School in Songkhla province during the first semester of the 2015
academic year, obtained by cluster sampling. The employed research instruments were a learning
achievement test on reading comprehension, a learning achievement test on summary writing, and
learning management plans. Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation,
t–test, and Pearson correlation.
Research findings showed that (1) the post–learning reading comprehension achievement scores
of Mathayom Suksa I students at Ban Kho Phra School who learned with the use of fictional reading
passages as learning media were significantly higher than their pre–learning counterpart scores. (2)
the post–learning summary writing achievement scores of the students who learned with the use of
fictional reading passages as learning media were significantly higher than their pre–learning counterpart
scores. And (3) the students’reading comprehension achievement scores correlated positively with
their summary writing achievement scores.
บทนํา
การอานจับใจความ เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน เพราะในชีวิต
ประจําวันของนักเรียนตองอานสารเปนจํานวนมาก ถานักเรียนอานไดรวดเร็วและจับใจความสําคัญไดก็จะชวยใหนักเรียน
อานไดมาก ทําใหมีความรูความสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว การอานจับใจความตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มาตรฐานที่ 1.1 ตัวชี้วัด ม.1/2 จับใจความ
สําคัญจากเรื่องที่อานไดกําหนดใหนักเรียนตองอานจับใจความสําคัญจากสื่อตางๆ ที่กําหนดในสาระการเรียนรูแกนกลาง
(สํานักการอานหนังสือทุกประเภทและยังเปนพื้นฐานในการอานเพื่อระบุเหตุและผล และขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น เพื่อ
ตีความ เพื่อตอบคําถามผูมีความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ จะชวยในการอานหนังสือไดรวดเร็วขึ้น ดังที่อรทัย
ชีตารักษ (2546: 69) ไดสรุปประโยชนของการอานจับใจความไววา การอานจับใจความมีประโยชนอยางยิ่งที่นํามาใชเปน
พื้นฐานในการแสวงหาความรู และมีความจําเปนเพื่อใชในชีวิตประจําวัน
การเขียนสรุปความเปนการสงสารที่ตองใชภาษาไทยในการรวบรวมความคิดและขอมูลทั้งหมดเพื่อสื่อสารอยาง
รวดเร็ว มีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษยเพราะใชบันทึกหรือถายทอดเรื่องราวตางๆ และตองใชเวลาในการ
ฝกฝนอยางสม่ําเสมอ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มาตรฐานที่ 2.1 ตัวชี้วัด ม.1/5 เขียนยอความจากเรื่องที่อานได กําหนดใหนักเรียนเขียนยอความจาก
เรื่องที่อานที่กําหนดในสาระเรียนรูแกนกลางสอดคลองกับนภดล จันทรเพ็ญ (2549: 91) กลาวถึงการเขียนสรุปความวา
เปนการสื่อสารของมนุษยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความเขาใจซึ่งกันและกัน สามารถสรางความสามัคคีระหวางมนุษยชาติได
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ปจจุบันนักเรียนมีปญหาทั้งในการอานจับใจความและเขียนสรุปความจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
ปการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สาเหตุมาจากนักเรียนขาดทักษะพื้นฐานในดานการคิดวิเคราะห สรุป
ความและจากการทดสอบวัดคุณภาพดานการอานของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ดังที่ศรีสุดา พริ้มพราย (2546: 3)
กลาวถึงปญหาการอานสรุปไดวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไมมีนิสัยรักการอาน และสอางค ดําเนินสวัสดิ์ (2549: 75)
อางถึงในเสาวนีย ธนะสาร 2543: 43) ไดกลาวถึงปญหาดานการอานไว 4 ดาน คือ ปญหาจากนักเรียนจากครอบครัว จาก
สิ่งแวดลอมและจากการเรียนการสอบ โดยปญหาจากนักเรียนที่ไมไดรับการปลูกฝงใหรักการอาน ขาดความพรอมทาง
รางกาย ทางอารมณและความสามารถในการอาน ปญหาจากครอบครัวผูปกครองที่ไมเห็นคุณคาของการอาน นอกจากนี้
ดรุณี อินทรบัว (2550: 4) ไดกลาวถึงปญหาการอานจับใจความพบวานักเรียนยังไมบรรลุผลการเรียนรู คือ ไมมีความสนใจ
ในการอาน ไมเห็นความสําคัญในการอาน ไมสามารถสรุปประเด็นหรือจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อานไดเขียนสรุปความ
ก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไมสามารถใชในการสื่อสารไดถูกตองเนื่องจากการเขียนสรุปความเปน
ทักษะการสงสารที่มีความซับซอนกวาทักษะการใชภาษาอื่นๆ ดังที่ศรีสุดา พริ้มพราย (2546: 3) ไดสรุปปญหาการเขียน
ไววานักเรียนชั้นมัธยมไมสนใจเขียน จึงมักเขียนผิดและสรุปใจความสําคัญไมได โดยสาเหตุสวนหนึ่งมาจากตัวครูและวิธี
การสอนของครูที่ตองหาวิธีการและใชสารที่นาสนใจ
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยใหความสนใจเรื่องนี้และเห็นวา การอานจับใจความและตองใชควบคูกับการเขียนเนื่องจาก
เปนทักษะการรับสงสารที่ตองใชตลอดเวลา ดังนั้นครูจะตองเปลี่ยนแปลงกลวิธีการสอนและเลือกใชสื่อที่มีความหมาย
เหมาะสมตรงกับความสนใจของนักเรียน เพื่อที่จะพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการอานจับใจความและการเขียน
สรุปความ การพัฒนาทักษะการสื่อสารจําเปนตองพัฒนาทักษะการอานและการเขียนไปดวยกันจะพัฒนาทักษะใดเพียง
ทักษะเดียวไมไดเพราะการพัฒนาทักษะการอานจับใจความใหไดผลดีนั้นควรจะพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความใหสัมพันธ
ควบคูไปดวยเพราะการอานจับใจความเปนการรับสารและการเขียนสรุปความเปนการสงสาร มีความสําคัญในการถายทอด
ความรู ความรูสึกนึกคิด ตลอดจนขอเท็จจริงตางๆ ใหผูอื่นทราบ การพัฒนาควบคูกันไปจะเกิดผลดี เพราะทักษะทั้งสอง
สงเสริมพัฒนาการซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นสารบันเทิงคดีก็มีความสําคัญเปนที่สนใจของนักเรียนสามารถนํามาใชเปนสื่อ
เพื่อฝกทักษะการอานจับใจความและเขียนสรุปความดวยเหตุผลนี้ ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเรื่องผลการใชสารบันเทิงคดีที่มี
ผลสัมฤทธิ์และความสัมพันธระหวางการอานจับใจความกับการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
เขาพระ จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงคของวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ ระหวางกอนเรียน กับหลังเรียน โดยใชสารบันเทิงคดีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเขาพระ จังหวัดสงขลา
2. เพื่อเปรีย บเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขีย นสรุปความ ระหวางกอนเรียนกับหลังเรีย น โดยใชสารบันเทิงคดีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเขาพระ จังหวัดสงขลา
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความและคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสรุป
ความของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเขาพระ จังหวัดสงขลา
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สมมติฐานของการวิจยั การวิจยั ครั้งนี้ไดตั้งสมมติฐาน ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนโดยใชสารบันเทิงคดีสูงกวากอนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียน โดยใชสารบันเทิงคดีหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ และการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความสัมพันธกัน
ขอบเขตของการวิจัย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเขาพระ จังหวัดสงขลา ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวนนักเรียน 30 คน
เครื่องมือและการสรางเครือ่ งมือ
เครือ่ งมือที่ใชในการวิจยั มีขั้นตอนการสรางเครือ่ งมือ
1. เครื่องมือที่ใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความและเขียนสรุปความประกอบดวย สารบันเทิงคดีประเภท
นิทาน จํานวน 15 เรื่อง กระตายบนดวงจันทร ทําตามพอสั่งโตะอาแว หมอดู ตาแชมนักขอพร เณรสุบิน กฎแหงกรรม
พระที่ถูกมองขาม แหวนไขนก คนขายผัก ปลาดุกทวงสัญญา ดวงใจสามัคคี ความหวังของเศรษฐี กุศลหลอพระพุทธรูป
โคคําของแมเฒา แมกุงของสามเณร
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความและการเขียนสรุปความประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ในการอานจับใจความและการเขียนสรุปความกอนเรียนเปนแบบทดสอบการอานจับใจความสารบันเทิงคดี ประเภท
นิทานจํานวน 2 เรื่อง ไดแก เรื่องทําตามพอสั่งเรื่องโตะอาแวหมอดู แตละเรื่องมีคําถามปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวนเรื่องละ 10 ขอ รวม 20 ขอ จากเรื่องดังกลาวใชเปนแบบทดสอบการเขียนสรุปความ 2 เรื่อง โดยใหเขียนสรุปความ
จากเรื่องที่อานมีความยาวประมาณเรื่องละ 3.5 บรรทัด
3. แผนการจัดการเรียนรูที่ใชสารบันเทิงคดี โดยใชสารบันเทิงคดีในการอานจับใจความและการเขียนสรุปความ
จํานวน 10 แผน แผนการจัดการเรียนรูที่ 1. เรื่องตาแชมนักขอพร 2. เรื่องเณรสุบิน 3. เรื่องกฎแหงกรรม 4. เรื่องพระที่ถูก
มองขาม 5. เรื่องแหวนไขนก 6. เรื่องคนขายผัก 7. เรื่องปลาดุกทวงสัญญา 8. เรื่องดวงใจสามัคคี 9. เรื่อง ความหวังเศรษฐี
10. เรื่องกุศลหลอพระพุทธรูป
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดดําเนินการดังนี้
1) ศึกษาจากหลักสูตรขั้นพื้นฐาน แบบเรียนภาษาไทย หนังสือ เอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลวิธีสราง
แบบทดสอบจากหนังสือ การวัดผลและประเมินผล การอาน การเขียน
2) สํารวจรายชื่อสารบันเทิงคดีที่นักเรียนสนใจมากที่สุด 3 ลําดับ ผลปรากฏวา สารบันเทิงคดีนักเรียนสนใจอาน
มากที่สุด คือ นิทาน ลําดับที่ 2 เรื่องสั้น และลําดับที่ 3 คือ นวนิยาย
3) คัดเลือกเรื่องจากนิทานคุณธรรมนิทานสอนใจ จากการสํารวจความสนใจนักเรียนจํานวน 22 เรื่อง ใหนักเรียนที่
ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน เรียงลําดับความสนใจจากมากไปหานอย
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4) นําสารบันเทิงคดีประเภทนิทาน จํานวน 15 เรื่อง มาเขียนเรียบเรียงใหมแลวปรับใหมีระดับความยากงายตรงกับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักของฟราย (Fry1977: 242–254) ซึ่งประยุกตกับภาษาไทย โดยสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย
(Munsegvith, 1982: 219)
5) สรางขอสอบทายเรื่องจากสารบันเทิงคดี ประเภทนิทานทั้ง 15 เรื่อง ที่ปรับความยากงายตรงกับระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 แลวตามวัตถุประสงคของบลูม (Bloom อางในสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย 2544: 8384) โดยวัดวัตถุประสงคขั้นตน
คือความรู ความจํา ความเขาใจ และการนําไปใช รอยละ 40 จํานวน 4 ขอ และวัดวัตถุประสงคขั้นสูงคือการวิเคราะห การ
สังเคราะห และการประเมินคา รอยละ 60 จํานวน 6 ขอ เปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
6) สรางแบบฝกหัดอัตนัยการเขียนสรุปความ 15 เรื่อง จากแนวคิดของสารบันเทิงคดี ประเภทนิทานซึ่งเปนขอสอบ
อัตนัย เรื่องละ 1 ขอ รวม 15 ขอ พรอมเกณฑการประเมิน (ภาคผนวก ค)
7) นําเครื่องมือทั้งหมดไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนหลังเรียนการอานจับใจความและเขียนสรุปความ
แบบฝก หั ดการอานจับ ใจความและเขี ยนสรุ ปความ แผนการจัดการเรี ย นรู โดยใหผู ท รงคุ ณวุ ฒิ พิจ ารณาดา นความ
เหมาะสม ตรงตามเนื้อหาไดคา IOC เทากับ 0.67–1.00 แลวนําเสนอคณะอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไขดานการปรับ
ภาษาในคําถามวิเคราะหและสังเคราะหใหชัดเจน
8) นําเรื่องที่ผานการหาประสิทธิภาพแลวมาจัดลําดับเพื่อนําไปใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ
และการเขียนสรุปความมาใชแบบฝกหัดการอานจับใจความและการเขียนสรุปความ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ผูวจิ ัยไดดําเนินการทดลองโดยเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความและเขียนสรุปความโดยใชสารบันเทิงคดี
ประเภทนิทาน 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องทําตามพอสั่ง 2. เรื่องโตะอาแวหมอดู
2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมนักเรียนดวยการสาธิตเกี่ยวกับวิธีการอานจับ
ใจความและวิธีเขียนสรุปความ เพื่อใหนักเรียนเขาใจวิธีอานจับใจความและวิธีเขียนสรุปความที่ถูกตอง กอนเริ่มกระบวน
การทดลอง การจัดกิจกรรมนี้ไดกระทําในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 14.30–16.30 น
3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1–10 วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง จํานวน 10 ครั้ง ระหวางวันที่
11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558
4. ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความหลังเรียน โดยใชสารบันเทิงคดี ประเภท
นิทาน 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องโคคําของแมเฒา 2. เรื่องแมกุงของสามเณร ระหวางวันที่ 25–26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา
14.30–16.30 น.
5. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแบบฝกหัดการอานจับใจความ และการเขียนสรุปความ
มาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการอานจับใจความและการเขียนสรุปความโดยใชสารบันเทิงคดี
ตารางที่ 1 คา เฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการอานจับ ใจความและการเขียนสรุปความโดยใช
สารบันเทิงคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเขาพระ จังหวัดสงขลา
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เรื่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตาแชมนักขอพร
เณรสุบิน
กฎแหงกรรม
พระที่ถกู มองขาม
แหวนไขนก
คนขายผัก
ปลาดุกทวงสัญญา
ดวงใจสามัคคี
ความหวังเศรษฐี
กุศลหลอพระพุทธรูป
เฉลี่ยรวม

การอานจับใจความ
S.D.
̅
1.83
1.15
2.93
1.17
3.77
1.14
4.30
1.02
5.43
1.07
6.00
1.14
6.63
1.19
7.53
1.11
6.63
1.19
7.53
1.11

การเขียนสรุปความ
S.D.
̅
2.10
0.71
2.27
0.64
2.47
0.57
2.63
0.72
4.40
0.89
4.73
0.98
5.20
0.76
5.53
0.78
5.20
0.76
5.53
0.78

4.80

3.67

1.12

71

0.75

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการอานจับใจความและการเขียนสรุปความ
โดยใชสารบันเทิงคดี พบวา คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการอานจับใจความ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ .7.41
.คาเบี่ยงเบนเทากับ 0.94 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเขียน
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน โดยใชสารบันเทิงคดี
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเขาพระ
จังหวัดสงขลา
คะแนน
กอนเรียน
หลังเรียน

n
30
30

̅
10.23
15.93

S.D.
2.25
0.98

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความระหวางคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน พบวา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนบานเขาพระ
จังหวัดสงขลา
คะแนน
กอนเรียน
หลังเรียน

n
30
30

̅
10.67
15.77

S.D.
2.48
0.77
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จากตารางที่ 3 ผลการเปรี ย บเทีย บผลสั มฤทธิ์ท างการเขีย นสรุปความระหว างกอ นเรีย นกับหลั งเรียน พบว า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความและการเขียนสรุปความโดยใช
สารบันเทิงคดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเขาพระ จังหวัดสงขลา
ความสัมพันธระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความและเขียนสรุปความ โดยใชสารบันเทิงคดีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเขาพระ จังหวัดสงขลา กอนเรียน r = 0.14 ซึ่งไมมีนัยสําคัญ และความสัมพันธหลัง
เรียน r = 0.41
สรุปการวิจัย
1. ผลการศึกษาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการอานจับใจความและการเขียนสรุปความโดยใชสารบันเทิง
คดี พบวา คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการอานจับใจความ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 7.41 คาเบี่ยงเบน
เทากับ 0.94 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเขียน
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชสารบันเทิงคดี พบวา
2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนกับหลัง
เรียนโดยใชสารบันเทิงคดี พบวาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนกับหลัง
เรียนโดยใชสารบันเทิงคดี พบวาผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความกับการเขียนสรุปความหลังเรียนมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05; r = 0.41
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยอภิปรายผลได ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความโดยใชสารบันเทิงคดี พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจ
ความหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก
1) การใชสารบันเทิงคดีในการฝกอานจับใจความมีความเหมาะสมเพราะสารบันเทิงคดีเปนสารที่ใหประโยชนกับ
ผูอานดังนี้สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2550) ไดอธิบายไววาการอานจับใจความมีความสัมพันธกับความคิด การคิดมีพื้นฐาน
มาจากการอานจับใจความเมื่ออานแลวเกิดจินตนาการและความรูสึกที่แตกตางหรือแปลกไปจากเดิม
2) การวิจัยครั้งนี้ ไดนํารูปแบบการอานจับใจความและการเขียนสรุปความ การพัฒนาไปพรอมกัน สอดคลองกับ
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2552: 50, 68–69) ไดอธิบายไววา การอานกับการเขียนเปนทักษะที่ไมอาจแยกจากกันไดจําเปน
ตองพัฒนาพรอมกันไปทั้งสองทักษะ
3) เมื่อนักเรียนเขาใจวิธีการแลวจึงดําเนินการฝกอยางตอเนื่อง สอดคลองกับทฤษฎีของธอรนไดคเปนพื้นฐาน
โดยการใหผูเรียนไดรับการฝกฝนตอเนื่องจํานวน 10 ครั้ง จะชวยใหนักเรียนมีทักษะในการอานจับใจความไดดี
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การเขียนสรุปความโดยใชสารบันเทิงคดี พบวาผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจาก
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1) ผูวิจัยใหนักเรียนอานเนื้อเรื่อง เพื่อจับใจความและตอบคําถามกอนทําใหสมองของนักเรียนจําเนื้อเรื่องที่อาน
ได จากนั้นจึงใหนักเรียนเขียนสรุปความจากเรื่องที่อานโดยใหอานซ้ําอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงเขียนสรุปความ วิธีนี้สอดคลองกับ
ทฤษฎีสกีมา (อางถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย 2554: 23) ที่กลาวถึงการบูรณาการความรูใหมกับความรูเดิม โดยเมื่ออาน
จับใจความเรื่องแลวตองอานเนื้อเรื่องอีกครั้งเพื่อเขียนสรุปความ
2) การฝกเขียนสรุปความผูวิจัยเนนใหนักเรียนใชหลักการแนวคิดเปนหลักในการเขียน โดยใหนักเรียนจะตอง
คนหาแนวคิดในเรื่องที่อานกอนแลวจึงนําเสนอผลออกมาเปนการเขียนสรุปความ วิธีการนี้สอดคลองกับหลักทฤษฎีเฟรด
เดอริคเซน (Frederiksen’s Theory: 1972 อางถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย 2554: 48)
3) ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการอานจับใจความและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 พบวาความสัมพันธระหวางคะแนนการอานจับใจความกับคะแนนการเขียนสรุปความหลังเรียนมีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาหากนักเรียนอานจับใจความสําคัญไดดีก็ยอมเขียนสรุปความไดดีดวย ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไวและสอดคลองกับงานวิจัยของ อัฉราวดี ลี้ปราศภัย (2548) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการอานและการเขียนโดยใชสารภูมิปญญาทองถิ่นเปนสื่อ ผลการวิจัยพบวา การอานและการเขียนมีความสัมพันธ
กันในทางบวกเปนกระบวนการที่สงเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งจากผลวิจัยนี้ผูวิจัยไดใหนักเรียนอานจับใจความและการเขียน
สรุปความ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาว แสดงถึงความสัมพันธทางการอานจับใจความและการเขียนสรุปความ สอดคลองกับ
ฟเรอร (Freire, cited in Newman & Beverstock: 1990) ที่กลาววา การอานกับการเขียนมีความสัมพันธกันเพราะ
ทักษะทั้งสองเปนรากฐานที่สําคัญของสังคม ซึ่งประชาชนทั่วไปตองใชทักษะทั้งสองในชีวิตประจําวัน นักเรียนไดพัฒนา
ทักษะทั้งสองไปพรอมๆ กันสอดคลองกับ กิบซัน (Gibson, 2009: 324–334) อางถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย 2554:
5–52) ไดเสนอวิธีการอานกับการเขียนไว 4 ขั้น คือ ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณจากการอาน ขั้นแนะนําวิธีการเขียน ขั้น
ฝกปฏิบัติ ขั้นประเมินผล
ขอเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะสําหรับผูที่นําผลงานวิจัยไปใชควรปฏิบัติดังนี้
1. ครูภาษาไทยที่ส อนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดสงขลา ควรนําแผนการจั ดการเรีย นรู เนื้อ หา
สารบันเทิงคดี แบบทดสอบ และแบบฝกหัด การอานจับใจความ และการเขียนสรุปความ เปนแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ดังกลาวของนักเรียนตอไป
2. ครูภาษาไทยที่สอบระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดสงขลา ควรปรับเนื้อหาสารบันเทิงคดีอื่นมาเปนสื่อใน
การพัฒนาการอานจับใจความ และการเขียนสรุปความของนักเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความและการเขียนสรุปความของนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนที่
แตกตางกัน คือ สูง ปานกลาง และต่ํา โดยใชสารบันเทิงคดีที่มีความยากงายตางกันตามความสามารถการเรียนของนักเรียน
2) ควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความและการเขียนสรุปความของนักเรียนที่มีความสามารถในการ
เรียนภาษาไทยระดับเดียวกันดวยการฝกโดยใชสารบันเทิงคดีประเภทสารวิชาการ นวนิยาย เรื่องสั้น
3) ควรพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการอานจับใจความและการเขียนสรุปความประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส
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