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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา  
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยชุดการเรียนรู้
นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วย ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์โดยใช้ ชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา จ านวน 1 ชุด ซึ่งเป็นนิทานพ้ืนบ้านจังหวัด
สงขลา จ านวน 4 เรื่อง และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ประสิทธิภาพ E1/E2 การทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้าน
จังหวัดสงขลาที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.90/82.72 (2) ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยชุด
การเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะเชิงวิเคราะห์, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
Abstract 
 The purpose of this research are: 1) The efficiency of  Learning Folktales of 
Songkla have efficieny criterian of 80/80 2)The skill Development of the Analytical 
Reading by Using Foktates of Songkla Thai subject on Mathayom 2 student at Chanong 
Pittayakom school Chanong Pittayakom School, Chana District, Songkhla Province. The 
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research process and the research instrument and give out the exercise during the class 
with 4 sets and pre-achievement test post-achievemet test to the Mathayom 2 students 
by 1 set with 20 items. The research result finds that: (1) The Learning Learning  Folktales 
of Songkla’s that researcher was developed shows the ability by 83.90/82.7 (2) The 
result for of Analytical Reading Skill by Using Learning Folktales of Songkla’s on 
Mathayom 2 Students, for the posat-exercise, the researcher used higher exercise than 
pre-exercise at a statistically significant level of 0.05 
Keywords: The skill Development of the Analytical Reading, Thai subject 
 
บทน า 
 การอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่ง นอกจากจะ
ท าให้เกิดความรู้แล้วยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้
แนวคิดในการด าเนินชีวิต การอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้เรื่องต่าง ๆ การอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพจะต้องอ่านแล้วจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และสรุปใจความ
จากเรื่องที่อ่านได้ แต่การส ารวจการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า ปัญหาที่ส าคัญในการอ่าน  
ของผู้เรียน คือ อ่านจับใจความและคิดวิเคราะห์ไม่ได้ไม่สามารถแยกความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และแยก
ใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ (วรรณี โสมประยูร, 2542 : 120) การอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่
เล็กจนโต การอ่านมีความส าคัญต่อการพัฒนาอาชีพและการศึกษา การอ่านเป็นหัวใจส าคัญในการเรียนการ
สอน การอ่านเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้มีความช านาญ เพ่ือจะได้สะสมประสบการณ์ท าให้เกิดความคิด
กว้างขวางและเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างรวดเร็วและถูกต้อง (ฉวีวรรณ คูหาภินันท์, 2542 : 3) อีกท้ังยังเป็น
เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้ การรู้และใช้วิธีการที่ถูกต้องจึงจ าเป็นส าหรับผู้อ่านทุกคน 
การรู้จักฝึกฝนอ่านอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้เป็นฐานในการอ่านที่ดี ทั้งจะช่วยให้เกิดความช านาญและมี
ความรู้กว้างขวางด้วย ดังนั้นการที่นักเรียนจะเป็นผู้อ่านที่ดีขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ครูเป็นผู้จัดเตรียมให้ 
อีกทั้งยังต้องผสมผสานกับความสนใจของผู้อ่านเพ่ือเป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้นักเรียนได้อย่างสม่ าเสมอ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 
แนวการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
มีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพและในมาตรา 24 (3) ได้ก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ภาษาไทย
มีความส าคัญมากในการถ่ายทอดความรู้สึก ประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยมุ่งเน้น
พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งในปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทยได้เน้นให้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสื่อความหมายที่จะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3) 

ดังนั้นทักษะการอ่านจึงเป็นทักษะที่มีความส าคัญและจ าเป็นในการติดตามความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ ที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิตและช่วยเพ่ิมพูนความรู้ 
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ประสบการณ์ ความคิดและวิจารณญาณ ให้คนเรามีความงอกงามทางสติปัญญา ความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้อ่านจะต้องรู้จักเลือกหนังสือ รู้วิธีอ่านทั้งอ่าน
ออกและอ่านถูกต้อง สามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้อง และตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี จึงต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นการพัฒนาด้านการอ่านให้มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล สามารถ
น าความรู้ ความคิดจากการอ่านไปใช้พัฒนาตนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  

ด้วยความส าคัญของปัญหาและเหตุผลดังกล่าวนี้ท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะการอ่านในระดับสูงกว่าการอ่านในระดับการอ่านทั่ว ๆ ไป และเป็นทักษะที่จะ
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนที่สมบูรณ์ ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านความสามารถในการอ่านมากขึ้น 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน และตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้วิจัยจึงได้สร้าง
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
นักเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ให้มากขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา.วิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 จันทิมา เย็นทรัพย์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยการบวนการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิของชุดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านเชิง
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยการบวนการเรียนรู้รูปแบบซิปปา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 84.76/81.10 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบซิปปา ส าหรับนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบซิปปาโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

อรศิริ เจือจันทร์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดการ
เรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านอีสานประกอบภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการ
เรียนรู้นิทานพื้นบ้านอีสานประกอบภาพเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สหวิทยาเขต 4 ศรีส าโรง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.81/85.64 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนรู้  ด้านทักษะการอ่านเชิงวิ เคราะห์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านอีสานประกอบภาพ 
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) พัฒนาการสัมพัทธ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ นิทานพ้ืนบ้านอีสานประกอบภาพ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีค่าเท่ากับ 0.70 คิดเป็นร้อยละ 70 อยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างมาก 4) ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ชุดการเรียนรู้นิทาน
พ้ืนบ้านอีสานประกอบภาพ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับมาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัด
สงขลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบฝึกหัดระหว่าง
เรียนจ านวน 1 ชุด และแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 1 ชุด 20 ข้อ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้  

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้างชุดการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านจังหวัดสงขลา

จากเอกสาร ต ารา หนังสือ คู่มือการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป และตัวอย่างบทเรียนส าเร็จรูปจากผลงานวิจัย
ของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน 

1.2 ศึกษาหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ค าอธิบายรายวิชา คู่มือครู 
เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ต ารา ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือเป็นแนวทางการก าหนด
เนื้อหาของบทเรียน  

1.3 เลือกเนื้อหาที่จะน ามาใช้สอนในครั้งนี้ คือหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 แล้วแบ่งเนื้อหา
ออกเป็นบทเรียน คือเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์นิทานพ้ืนบ้านภาคใต้ ตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร เพ่ือจัดท ากิจกรรมการเรียนการสอนในบทเรียน 

1.4 วิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือสร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ คือ ชุดกิจกรรมนิทานพ้ืนบ้าน
จังหวัดสงขลา โดยก าหนดเรื่องจ านวน 4 เรื่อง คือนิทานพื้นบ้านจังหวัดสงขลาประกอบภาพ  

เรื่องท่ี 1การอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพ้ืนบ้านเรื่องความพิลึกของเกาะ   
เรื่องท่ี 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพ้ืนบ้าน เรื่องเก้าเส้ง 
เรื่องท่ี 3 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน เรื่องลูกเขยงู 
เรื่องท่ี 4 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพ้ืนบ้าน เรื่องวันคาร 
1.5 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่อง การอ่าน

เชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
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เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 1 ฉบับ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 
- 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 

 
2. ขั้นสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือในการทดลองดังนี้ 

 2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์  
2.1.2 ชุดการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านภาคใต้ประกอบภาพ     
2.1.3 แบบฝึกทักษะระหว่างเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์    
2.1.4 แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์  

การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
 2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
 1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 
 2) ศึกษาเอกสารต าราเรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 3) ศึกษาการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นที่น ามาเป็นสาระส าคัญในแผนการ

จัดการเรียนรู้ 
 4) น าข้อมูลสาระส าคัญท่ีได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการเขียนแผนจัดการเรียนรู้

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 5) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ จ านวน 1 แผน  3 คาบ 150 

นาที และแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล  

 6) น าแผนจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา จากนั้นท าการปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรง  
ของเนื้อหา โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหาและการจัดการเรียนรู้ (IOC : 
Index of Item Objective Congruence) ของเเบบทดสอบโดยการให้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ได้ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

+1  เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาเเละจุดประสงค์ 
  0 เมื่อไมแ่น่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค ์
 -1 เมื่อแน่ใจว่า   ข้อสอบนั้นไม่ได้วัดตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ 
 7) บันทึกผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ที่มีค่า 

ตั้งเเต่ 0.50 ขึ้นไป (สมชาย วรกิจเกษมสกุล,2556 : 268) ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ( IOC).ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.96 แสดงว่าข้อสอบมีความเที่ยงตรงของเนื้อหาและ
จุดประสงค์ ได้จ านวนข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 20 ข้อ  

 8) น าชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านจังหวัดสงขลา แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า ตรวจสอบ พิจารณาความเหมาะสม ความตรงตาม
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เนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหาและ
การจัดการเรียนรู้ (IOC : Index of Item Objective Congruence) ของเเบบทดสอบโดยการให้ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

+1  เมื่อเเน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาเเละจุดประสงค์ 
 0 เมื่อไม่เเน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาเเละจุดประสงค์ 
 -1 เมื่อเเน่ใจว่า     ข้อสอบนั้นไม่ได้วัดตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ 

2.1.2 ชุดการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านภาคใต้ประกอบภาพ  
การสร้างชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาสร้างเป็นชุด 

การเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา   

2) สร้างชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จ านวน 1 ชุด ได้เเก่   
  เรื่องท่ี 1 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพ้ืนบ้านเรื่องความพิลึกของเกาะ  
  เรื่องท่ี 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพ้ืนบ้าน เรื่องเก้าเส้ง 
  เรื่องท่ี 3 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพ้ืนบ้าน เรื่องลูกเขยงู 
  เรื่องท่ี 4 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพ้ืนบ้าน เรื่องวันคาร 

 3) น าชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบทดสอบเท่ากับ 0.95 จากนั้นน าที่เเก้ไขปรับปรุงเเล้วไปใช้ในการวิจัย  

 4) ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลการประเมินคุณภาพ 
ชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับดี โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพและเกณฑ์การแปล
ความหมาย ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2543) 

2.1.3 แบบฝึกทักษะระหว่างเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์  
การสร้างเเบบฝึกทักษะระหว่างเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาสร้าง 

เป็นเเบบฝึกทักษะระหว่างเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
2) สร้างเเบบฝึกทักษะระหว่างเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

2 จ านวน 1 ชุด ได้เเก่  
เรื่องท่ี 1การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้านเรื่องความพิลึกของเกาะ  
เรื่องท่ี 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพ้ืนบ้าน เรื่องเก้าเส้ง 

  เรื่องท่ี 3 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพ้ืนบ้าน เรื่องลูกเขยงู 
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  เรื่องท่ี 4 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพ้ืนบ้าน เรื่องวันคาร 
3) น าเเบบฝึกทักษะระหว่างเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง 
ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.95 จากนั้น 
น าที่เเก้ไขปรับปรุงเเล้วไปใช้ในการวิจัย  
  4) ผู้ เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเเบบฝึกทักษะระหว่างเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ  

2.1.4 แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์  
จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ

การอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนฉบับเดียวกันและน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 18 คน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจะโหนง

พิทยาคม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/2 จ านวน 44 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือก คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 18 คน 
โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 

 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา วิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี
นิทานพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ดังนี้ 
 1. การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพ้ืนบ้าน เรื่องความพิลึกของเกาะ 
 2. การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพ้ืนบ้าน เรื่องเก้าเส้ง 
 3. การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพ้ืนบ้าน เรื่องลูกเขยงู 
 4. การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพ้ืนบ้าน เรื่องวันคาร 
 
ผลการวิจัย 
 1. แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือใช้เสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  มีประสิทธิภาพ 
83.90/82.72 สรุปได้ว่า ผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบระหว่างเรียนได้ร้อยละ 83.90 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
ประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก และผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้ร้อย
ละ 82.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 ตัวหลัง แสดงว่าแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว้ (80/80) 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา .วิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา.ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เพ่ือเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาการวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้าน
จังหวัดสงขลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะจังหวัดสงขลา 
ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัย จันทิมา เย็นทรัพย์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
พัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยกระบวนการเรียนรู้
รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิของ
ชุดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยการบวนการเรียนรู้รูปแบบ
ซิปปา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 84.76/81.10  ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยกระบวนการเรี ยนรู้
รูปแบบซิปปา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่าน
เชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบซิปปาโดยรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้
นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา สอดคล้องกับงานวิจัย มุฑิตา ทวีนันท์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบรายวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 81.76/84.17 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบ รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ รายวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในระดับมากที่สุด 

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้าน
จังหวัดสงขลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.90/82.72 แสดงว่าชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาที่สร้างขึ้น 
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มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ อันสื่อให้เห็นว่าเป็นชุดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ แก่นักเรียนที่ได้เรียนรู้ และให้คุณค่าแก่ผู้เรียนในเรื่องคติค าสอน คุณธรรม 
จริยธรรม รู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สอดแทรกในเนื้อเรื่องที่อ่าน 2.ผลสัมฤทธิ์ในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้นิทานพ้ืนบ้าน
จังหวัดสงขลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ พบว่า มีปัญหา
ในเรื่องของการที่ผู้เรียนท าแบบฝึกทักษะต่าง ๆ เนื่องจากแบบฝึกทักษะมีจ านวนหลายชุด ผู้เรียนจึงเกิ ด
อาการเบื่อหน่ายในการท าแบบฝึกทักษะ ผู้ที่ท าการวิจัยควรที่จะสร้างสรรค์กิจกรรม เพ่ือเป็นการผ่อน
คลายผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1.1 จากการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้
นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อ าเภอจะนะ 
พบว่า มีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นควรมีการน าแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหน่วยอื่น ๆ ต่อไป 
  1.2 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนได้ทดลองท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองก่อน โดยครูท าหน้าที่
เป็นเพียงผู้แนะน าหรือให้ค าปรึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มท่ี    
 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น เช่น การทดสอบคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง 
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