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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความกอนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานในหุบ จังหวัดชุมพร (2) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอทองถิ่นกอนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานในหุบ จังหวัดชุมพร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
บานในหุบ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 1 ปก ารศึกษา 2559 จํานวน 25 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูพัฒนาการอานจับใจความ โดยใชนิทานพื้นบานชุมพรเปนสื่อ
แบบทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียนและแบบสอบถามเจตคติตอทองถิ่น สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนที่เรียนโดยใชนิทานพื้นบานชุมพรเปนสื่อ มีผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
จับใจความหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และ (2) เจตคติตอทองถิ่นหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดีขึ้น
คําสําคัญ: นิทานพื้นบานชุมพร, การอานจับใจความ, เจตคติตอ ทองถิ่น, มัธยมศึกษาปที่ 1
ABSTRACT
The objectives of this research were (1) to compare the reading comprehension achievements of
Mathayom Suksa I students at Ban Naihub School in Chumphon province before and after learning with
the use of Chumphon folk tales a slearning media; and (2) to compare attitudes towards local area of
MathayomSuksa I students at Ban Naihub School in Chumphon province before and after learning with
the use of Chumphon folk tales as learning media.
The research sample consisted of 25 Mathayom Suksa I students studying at Ban Naihub School,
Swee district, Chumphon province during the first semester of the 2016 academic year, obtained by
cluster sampling. The employed research instruments comprised learning management plans for the
instruction with the use of Chumphon folk tales as learning media, a learning achievement test for
pre–testing and post–testing, and an attitude assessment scale. Statistics employed for data analysis
were the mean, standard deviation.
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The results showed that (1) the post–learning achievement of Mathayom Suksa I students at Ban
Naihub School who learned with the use of Chumphon folk tales as learning media was higher than
their pre–learning counterpart achievement and (2) the post–learning attitude toward local area of the
students who learned with the use of Chumphon folk tales as learning media was significantly higher
than their pre–learning counterpart attitude
Keywords: Chumphon folk tale, Reading comprehension, Attitude toward local area, Mathayom Suksa
บทนํา
การอานจับใจความเปนทักษะสําคัญเพราะเปนทักษะที่ทําใหบุคคลทั่วไปไดเขาใจเรื่องที่อาน สามารถรับรูขาวสาร
ไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะนักเรียนที่ตองเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู จําเปนตองใชทักษะในการอานจับใจความ เปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรูและประสบการณตางๆ ปจจุบันมีแหลงเรียนรูที่เปดโอกาสใหทุกคนไดศึกษาแสวงหาความรู
ไดตลอดชีวิต ดังนั้น การอานจับใจความจึงมีความจําเปนสําหรับการพัฒนาตนเอง เพื่อกาวใหทันยุคขอมูลขาวสาร ดังที่
สุนันทา มั่ นเศรษฐวิทย (2552 : 45) กลาววา การอานจับใจความเปนการอานเพื่อคนหาประเด็นสําคัญของเรื่อ งอัน
ประกอบดวยประโยคสําคัญของยอหนาตางๆ ซึ่งผูอานนํามาเรียบเรียงใหมีใจความกระชับโดยใชภาษาที่เปนคําพูดของ
ตนเอง แตยังคงไวดวยประโยคสําคัญตางๆ ลักษณะของการอานจับใจความดังกลาว เกี่ยวของกับการทํางานของสมองที่ทํา
ใหอานแลวเขาใจ ระบุเปนใจความของเรื่องไดถูกตอง ดังนั้น ผูที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนและการทํางานนั้น
จําเปนตองฝกฝนและพัฒนาการอานจับใจความใหมากขึ้น
ความสําคัญของการอานจับใจความ ดังกลาวปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มาตรฐาน ท 1.1 ตัวชี้วัด ม.1/2 จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน ได
กําหนดใหนักเรียนตองอานจับใจความสําคัญจากสื่อตาง ๆ ที่กําหนดในสาระการเรียนรูแกนกลาง ไดแก นิทานชาดก งาน
เขียน เชิงสรางสรรค บันเทิงคดี งานเขียนประเภทชักจูงโนมนาวใจเชิงสรางสรรค (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2552: 17) จะเห็นไดวาการอานจับใจความเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการอานหนังสือทุกประเภทและยังเปนพื้นฐาน
ในการอาน เพื่อระบุเหตุและผล และขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น เพื่อตีความ เพื่อตอบคําถามหรือเพื่อพิจารณาอีกดวย ผูมี
ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญจะชวยในการอานหนังสือไดรวดเร็ว การอานจับใจความจําเปนตองฝกฝนอยู
เสมอ ไมวาจะอานเรื่องอะไรหรืออยูในระดับใดก็ตาม เพราะถาไมสามารถจับใจความสําคัญไดก็จะไมไดกอประโยชนจาก
การอานเทาที่ควร นําไปใชในชีวิตประจําวัน
แม วาทัก ษะการอานจับใจความจะมี ความสําคัญแตจะพบวานัก เรีย นระดับมัธยมศึก ษายั งมีปญหาการอานจับ
ใจความเนื่องจากขาดทักษะดังกลาว โดยมีสาเหตุ ดังที่ อรทัย ชีตารักษ (2546: 3) ไดกลาวถึงปญหาเกี่ยวกับการอาน คือ
นักเรียนไมชอบอานหนังสือ อานแลวจับใจความไมได ซึ่งการคนพบดังกลาวสอดคลองกับกรมวิชาการ (2546: 188) ที่ได
ทําวิจัยและพบวาปญหาของการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วาอานแลวไมสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดและ
จับใจความของเรื่องที่อานไมได แยกสิ่งที่เปนขอเท็จจริง ขอคิดเห็นไมได ดังนั้นสรุปไดวา ปญหาการอานของนักเรียนคือ
ขาดทักษะในการอาน อานแลวจะจดจําเฉพาะเนื้อหาบางตอนหรือชื่อตัวละครที่เดน สรุปใจความสําคัญไมได ไมสามารถ
แยกแยะขอเท็จจริงหรือสรุปแนวคิดจากเรื่องที่อานได จากปญหานักเรียนขาดความสามารถในการอานจับใจความดังที่ได
กลาวมาแลว ครูภาษาไทยบางคนไดพยายามหาวิธีการแกไขปญหา โดยใชวิธีการสอน สื่อและเทคนิคอื่นๆ เพื่อแกไขปญหา
แตก็พบวาสามารถแกไขไดในระดับหนึ่ งสื่อที่สามารถนํามาพัฒนาทักษะการอานจับใจความประเภทหนึ่ง ไดแก นิทาน
พื้นบาน ดังที่ ธวัช ปุณโณทก (2552: 2) ไดกลาวไววา นิทานพื้นบานเปนเรื่องเลาสืบทอดกันมาดวยปากตอปาก และไม
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ทราบวาใครเปนผูแตงหรือผูเลาครั้งแรกเรื่องราวของนิทานพื้นบานจะแพรกระจายอยูในสังคมและเลาสืบตอกันมาจากรุน ปู
ผานสูรุนพอรุนลูกรุนหลาน ตอไปไมรูจบสิ้น ถึงแมวาภายหลังจะมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรทั้งรอยแกวและรอยกรอง
โดยนําเคาโครงเรื่องจากนิทานเดิมที่เลาสืบทอดตอกันมาซึ่งไดมีผูนํานิทานพื้นบานศึกษาวิจัยและประสบความสําเร็จ เชน
กนกวรรณ ศรีชุมพวง (2550) ไดศึกษาผลการสอนโดยใชนิทานพื้นบานภาคใตที่มีตอผลสัมฤทธิ์ดานการอานจับใจความ
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนประชาวิทยา จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใช
นิทานพื้นบานภาคใตเปนสื่อการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานจับใจความภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นิทานพื้นบานที่มีคุณคาและนาสนใจหลายเรื่อง นิทานดังกลาวมีการเลาสืบทอด
เนื้อหาในเรื่องจึงปรากฏเจตคติ ความเชื่อ มีความเหมาะสมนํามาใชเปนสื่อในการพัฒนาทักษะการอานจับใจความที่ใช
นิทานพื้นบานเปนสื่อ นอกจากจะพัฒนาอานจับใจความแลว การใชนิทานพื้นบานในการอานจับใจความจะชวยพัฒนา
เจตคติตอทองถิ่นของนักเรียน ผูวิจัยจึงสนใจนํานิทานพื้นบานชุมพรมาใชในการพัฒนาทักษะการอานจับใจความ โดยศึกษา
ในเรื่องเจตคติตอทองถิ่นนักเรียนรวมดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
บานในหุบ จังหวัดชุมพร
2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอทองถิ่นกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานในหุบ
จังหวัดชุมพร
สมมติฐานของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดตั้งสมมติฐาน ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนโดยใชนิทานพื้นบานชุมพรเปนสื่อ
สูงกวากอนเรียน
2. เจตคติของนักเรียนที่มีตอ ทองถิน่ หลังเรียนโดยการใชสอื่ นิทานพื้นบานชุมพรสูงกวากอนเรียน
ขอบเขตเนื้อหา
นิทานพื้นบานที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ นิทานพื้นบานจังหวัดชุมพร ตามแนวคิดของประคอง นิมมานเหมินทร (2547:
9–14) แบงเนื้อหานิทานพื้นบานไทยตามนักคติชนวิทยา ผูวิจัยไดศึกษา เนื้อหานิทานพื้นบานของจังหวัดชุมพรโดยจัดกลุม
เนื้อหาแลวนํามาปรึกษาผูทรงคุณวุฒิจําแนกประเภทของนิทานพื้นบานจังหวัดชุมพร สําหรับใชในการวิจัย ได 5 ประเภท
ดังนี้
1. นิทานมหัศจรรย ไดแก หมอวิเศษ
2. นิทานประจําถิ่น ไดแก พายเรือบกพรกครอบชางสะพานทานางสังข บานหูรอและอาวพนังตัก ถ้ําตาชีเขาทะลุ
สระของยายชีและตาเถร แมทองรอน บางสองพี่นอง บานเขาวอ ยายดัน ตาดี
3. นิทานอธิบายเหตุ ไดแก ไมพุกแตกแหนง สุนัขกับควาย นกกะคูดตาแดง
4. นิทานคติสอนใจ ไดแก ใหทุกขกับทานทุกขถึงตัว นายอําเภอฉลาด ไมยาง สองเกลอตีอวน เกลือจิ้มเกลือ ขี้พรา
รบยักษ ตาเหลวตกปลาไหล
5. นิทานสัตว ไดแก แมเสือกับแมโค นกอินทรีกับนางชาง แมสุนัขขาว แมลงวันกับผึ้ง
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ระยะเวลาในการทดลอง
ใชเวลาในการทดลองสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวจิ ัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
ประชากรที่ใชในการวิจยั
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานในหุบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 หองเรียน
ตัวแปรที่เกี่ยวของ
1. ตัวแปรตน ไดแก 1) การใชนิทานพื้นบานชุมพรเปนสือ่ สอนการอานจับใจความ
2. ตัวแปรตาม ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนที่เรียนโดยใชนิทานพื้นบานชุมพร
2) เจตคติตอ ทองถิ่นของนักเรียน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดนิทานพื้นบานจังหวัดชุมพร เปนสื่อการสอนเพื่อใชฝกทักษะการอานจับใจความ และพัฒนาความรูเจตคติ
เรื่องทองถิ่นชุมพรของผูเรียน
2. ชวยปลูกฝงจิตสํานึกใหนักเรียนมีความรูความเขาใจมองเห็นคุณคาและความสําคัญของนิทานพื้นบาน และ
สามารถอนุรักษสืบทอดวรรณกรรมทองถิ่น รวมทั้งบูรณาการมาใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
3. เปนแนวทางสําหรับครูผสู นใจในการใชนิทานพื้นบานเปนสือ่ ประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
เครื่องมือและการสรางเครือ่ งมือ
เครือ่ งมือที่ใชในการวิจยั มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความจากนิทานพื้นบานชุมพร จํานวน 17 แผน 17 ชั่วโมง
ดังตอไปนี้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เตรียมความพรอมการอานจับใจความเรื่อง ไมพุกแตกแหนง แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
เรื่อง บานหูรอและอาวพนังตัก แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องถ้ําตาชี แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่องเขาทะลุ แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 5 เรื่องใหทุกขกับทานทุกขถึงตัว แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่องนายอําเภอฉลาด แผนการจัดการเรียนรู
ที่ 7 เรื่องไมยาง แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่องสองเกลอตีอวน แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่องสระของยายชีและตาเถร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่องสุนัขกับควาย แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่องนกอินทรีกับนางชาง แผนการจัดการ
เรียนรูที่ 12 เรื่องเกลือจิ้มเกลือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่องแมสุนัขขาว แผนการจัดการเรียนรูท่ี 14 เรื่องขี้พรารบ
ยักษ แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่องแมทองรอน แผนการจัดการเรียนรูที่ 16 เรื่องบางสองพี่นอง แผนการจัดการเรียนรู
ที่ 17 เรื่องตาเหลวตกปลาไหล
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความและเจตคติตอทองถิ่น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความ ผูวิจัยสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบดังนี้
2.1 คัดเลือกนิทานพื้นบานจังหวัดชุมพรที่อยูกึ่งกลางของตําแหนงในแบบทดสอบโคลซกอนเรียนและหลังเรียน
มีคาเฉลี่ยระหวาง 56.6–58.7 สวนเรื่องที่เหลือ ใชเปนแบบฝกหัดการอานจับใจความ โดยเรียงลําดับจากงายไปหายาก
เรื่องที่ใชเปนแบบฝกหัดการอานจับใจความ มีคาเฉลี่ยระหวาง 49–56.53 และคาเฉลี่ยระหวาง 58.9–60.81
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2.2 สรางคําถามทายเรื่องจากนิทานพื้นบานจังหวัดชุมพรทั้ง 17 เรื่อง ที่ปรับความยากงายตรงกับระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 แลวตามวัตถุประสงคของบลูม (Bloom อางใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย 2545: 83–84) โดยวัดวัตถุ
ประสงคขั้นตน คือ ความรู–ความจํา ความเขาใจ และการนําไปใช รอยละ 50 จํานวน 5 ขอ และวัดวัตถุประสงคขั้นสูง คือ
การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา รอยละ 50 จํานวน 5 ขอ เปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2.3 นําเครื่องมือทั้งหมดไปใหผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาดานความตรงเนื้อหา ไดคา IOC เทากับ 0.67–1.00 แลว
นําเสนอคณะอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไขดานการปรับภาษาในคําถามวิเคราะหและสังเคราะหใหชัดเจน 1) นํา
เครื่องมือพัฒนาการอานจับใจความไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเขาคาย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (r) และคาความเที่ยงโดยใชสูตร KR 20
(คูเดอร ริชารดสัน 20) ผลปรากฏ ดังนี้ คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.38–0.75 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง
0.44–0.75 คาความเที่ยง (rtt) อยูระหวาง 0.74
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.
2559 เวลา 14.30 น.–16.30 น. โดยทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียน
บานในหุบ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร จํานวน 25 คน ดังนี้
1. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูเพือ่ เตรียมความพรอมนักเรียนดวยการสาธิตเกี่ยวกับวิธีอานจับใจความ
และเจตคติตอ ทองถิ่น เพือ่ ใหนกั เรียนเขาใจวิธอี านที่ถกู ตองกอนเริม่ กระบวนการทดลอง การจัดกิจกรรมนี้ไดกระทําในวันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น.–16.30 น.
2. ทดสอบกอนเรียน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความและเจตคติตอทองถิ่นโดยใชนิทาน
พื้นบานจังหวัดชุมพร 4 เรื่อง คือ เรื่องหมอวิเศษ เรื่องพายเรือบกพรกครอบชาง เรื่องสะพานทานางสังขและเรื่องแมเสือ
กับแมโค ระหวางวันที่ 2–3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30–16.30 น.
3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 2–17 วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง จํานวน 16 ครั้ง ระหวางวันที่
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30–16.30 น.
4. ทดสอบหลังเรียน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความหลังเรียน โดยใชนิทานพื้นบานจังหวัด
ชุมพร 4 เรื่อง คือ เรื่องนกกะคูดตาแดง เรื่องบานเขาวอ เรื่องแมลงวันกับผึ้ง และเรื่องยายดัน ตาดี ระหวางวันที่ 30–31
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30–16.30 น.
5. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบฝกหัดการอานจับใจความและเจตคติตอทองถิ่น
มาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความกอนและหลังเรีย นของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนบานในหุบ จังหวัดชุมพร
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 โรงเรียนบานในหุบ จังหวัดชุมพร
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คะแนน
กอนเรียน
หลังเรียน

n
25
25

̅
19.96
26.72

S.D.
5.96
1.59

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอทองถิ่นระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนบานในหุบ จังหวัดชุมพร
ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอ ทองถิ่นระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบาน
ในหุบ จังหวัดชุมพร ปรากฏผลดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบเจตคติตอ ทองถิ่น ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนบานในหุบ จังหวัดชุมพร
คะแนน
กอนเรียน
หลังเรียน

n
25
25

̅
3.72
3.89

S.D.
0.34
0.20

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอ ทองถิ่นระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน พบวา ผลของเจตคติตอ ทองถิ่น
หลังเรียนดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางคะแนนกอน
เรียนกับหลังเรียน โดยใชนิทานพื้นบานชุมพรเปนสื่อ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอทองถิ่นระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใช
นิทานพื้นบานชุมพรเปนสื่อ พบวา ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอทองถิ่นหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดีขึ้น
อภิปรายผล
ผูวิจัยไดอภิปรายผล สรุปไดดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 1 ระหวางคะแนน
กอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชนิทานพื้นบานชุมพรเปนสื่อ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความระหวาง
คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ตรงกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไวและสอดคลองกับกนกวรรณ ศรีชุมพวง (2550) ไดศึกษาผลการสอนโดยใชนิทานพื้นบานภาคใตที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ดานการอานจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนประชาวิทยา จังหวัดตรัง ผลการวิจัย พบวา
นักเรียนที่เรียนโดยใชนิทานพื้นบานภาคใตเปนสื่อการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานจับใจความภาษาไทย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดังนี้
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1.1 นิทานพื้นบานเปนสื่อที่เหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาการอานจับใจความดังที่ปทุมกาญจน ศรีสุวรรณ (2549)
กนกวรรณ ศรีชุมพวง (2550: 22) สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2550) สุคนธ สินธพานนท (2551: 161) และสุกัญญา วันชนะ
(2553: 40) ไดนําวรรณกรรมทองถิ่นเปนสื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียน
ของนักเรียนสูงขึ้น การใชนิทานพื้นบานเปนสื่อในการสอนภาษาไทยจะทําใหนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการเรียน
มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีนิสัยรักการอานและไดรับความรูหลายๆ ดาน ทําใหรูจักโลก รูจักชีวิต รูจักใชจินตนาการ
นอกจากนี้ยังไดรับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม ตลอดจนชวยใหการพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนดียิ่งขึ้น
ดวย
1.2 การฝกโดยใชนิทานพื้นบานเปนสื่อเหมาะสมกับวัยและความสนใจของนัก เรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 1
สอดคลองกับทฤษฎีการวางเงื่อนไขแทนการกระทําของสกินเนอรที่ใชสิ่งเราและการตอบสนอง เนื่องจากเปนการจัดเรื่องที่
ตรงกับวัยและตามความสนใจของผูเรียน จึงชวยใหเกิดความตองการที่จะอาน สงผลใหเกิดการตอบสนองในทางที่ดี
1.3 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทั้งหมดจํานวน 17 เรื่อง ซึ่งเปนการฝกที่ใชระยะเวลานาน
พอสมควรสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike, 1913: 344) โดยยึดกฎ 3 ขอ คือ กฎแหงความพรอม
นักเรียนที่มีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจจะเรียนได กฎแหงการฝกหัด การไดรับการฝกฝนอยางสม่ําเสมอและกฎแหงผล
เมื่อไดรับการฝกฝนอยางสม่ําเสมอก็จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความของนักเรียนมีความกาวหนาคะแนน
1.4 ขั้นตอนการสรางเครือ่ งมือทางผูวิจัยเริ่มจากการนํานิทานไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและมีการสรางเครือ่ งมือ
เปนไปตามหลักการการวิจัย โดยมีการหาประสิทธิภาพกอนจึงจะนําไปใชทดลอง ทําใหผลการทดลองเปนไปตามสมมติฐาน
ดวยเหตุนี้จึงทําใหคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวานิทานพื้นบาน
จังหวัดชุมพร ใชเปนสื่อในการพัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนไดจริง
2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอทองถิ่นกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชนิทาน
พื้นบานชุมพรเปนสื่อ
ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอทองถิ่นกอนเรียนกับหลังเรียน พบวา ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอทองถิ่นหลังเรียน
ดีขึ้น ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไวและสอดคลองกับเนตรนภา นิชานนท (2549: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถ
ในการอานจับใจความและเจตคติตอทองถิ่นของนักเรียนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา
ภาษาไทย เรื่อง เลาเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย
ปรากฏวาหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่อง เลาเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพ 84.92/76.77 ตามเกณฑมาตรฐาน
75/75 นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมมีความสามารถในการอานจับใจความหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวาคะแนนเจตคติตอทองถิ่นหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน ทั้งนี้คาดวา
เปนเพราะ
2.1 นิทานพื้นบานเปนเรื่องใกลตัวนักเรียน มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความเปนมา สถานที่ตางๆ ในทองถิ่นที่นักเรียน
ดํารงชีวิตอยู จึงทําใหเกิดความรูเรื่องในทองถิ่นเพิ่มขึ้น
2.2 นิทานที่นํามาใชเปนเครื่องมือวิจัยนั้น ผูวิจัยไดรวบรวมและใหผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นตรวจสอบกอนจาก
จํานวน 40 เรื่อง เหลือเพียง 17 เรื่อง ที่เปนนิทานพื้นบานจังหวัดชุมพรที่ไดจากการพิจารณา ดังนั้น ผูเรียนจึงไดอานนิทาน
พื้นบานจังหวัดชุมพรอยางแทจริง ทําใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่น ดวยเหตุนี้จึงทําใหเจตคติตอทองถิ่นของ
ผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

82 วารสารวิชาการ ปี ท่ี 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University Journal

ขอเสนอแนะ
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจยั มีขอ เสนอแนะในการนํานิทานพื้นบานไปใช ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช
1.1 ครูภาษาไทยที่สนใจจะนํานิทานพื้นบานจังหวัดชุมพรไปใชเปนสื่อในการพัฒนาทักษะการอาน ควรศึกษา
รายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการใหเขาใจกอนนําไปใชจริง
1.2 ครูภาษาไทยควรนํานิทานพื้นบานไปใชในการสอนระดับชั้นอื่นเพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความ โดยมี
การปรับความยากงายใหเหมาะสมกับนักเรียน
2. ขอเสนอแนะในการวิจยั ครั้งตอไป
2.1 ควรมีการทําวิจัยโดยนํานิทานพื้นบานไปใชพัฒนาทักษะทางภาษาไทยอื่นๆ เชน การเขียน การฟง การดู
และการพูด เปนตน
2.2 ควรมีการวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางที่มีระดับความสามารถทางภาษาตางกัน เพือ่ ศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
2.3 ควรมีการเปรียบเทียบผลการใชสื่อประเภทนิทานกับสื่อประเภทอื่นวาสามารถพัฒนาการอานจับใจความ
ไดแตกตางกันหรือไมอยางไร เพื่อจะไดเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน
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