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บทคดัยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานจับใจความ

โดยใชนิทานพื้นบานมุสลิมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการอาน

จับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานโดยใชนิทาน

พ้ืนบานมุสลิม งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง โดยมีประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน

วังธราธิปวิทยา จํานวน 9 คน เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แผนการจัดการเรยีนรูและแบบฝกทักษะการอาน

โดยใชนิทานพื้นบานมุสลิม ผลการวิจัยพบวา  1) แบบฝกทักษะการอานจับใจความโดยใชนิทานพ้ืนบานมุสลิม 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปท่ี 5 ประกอบดวยแบบฝกยอย 10 ชุดและมีประสิทธิภาพ 88.44/80.56  ซึ่ง

สูงกวาเกณฑ  80/80 ที่กําหนดไว และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คาสถิติทดสอบ t – test  มีคา เทากับ 12.98   

คําสําคญั การอานจับใจความสําคัญ , นิทานพื้นบานมุสลิม 

Abstract 

The objective of this research was to create and find the efficiency of the reading 

skills exercises by using Muslim folk tales of grade 5  students and to compare reading for 

main idea before and after using the reading skills exercises by using Muslim folk tales. The 

experimental research with a population of 9  grade students in Wangtharathitwittaya 

School.This research tool is a learning plan and reading skills practice using Muslim folk tales. 

The research found that 1) Reading comprehension practice using Muslim folk tales 

for grade 5 students, consisting of 10 sub-exercises and effective 88 .44  / 80 .56 , which is 



higher than the 8 0 / 8 0 .2) Learning achievement was significantly higher than the learning 

achievement before learning at the level of .05. The t-test test statistic was 12.98. 
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บทนํา 

  ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารการ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริง การอาน การอานออกเสียงคําประโยค การอานบทรอย

แกว คําประพันธชนิดตาง ๆ การอานในใจ เพ่ือสรางความเขาใจและการคิดวิเคราะหสังเคราะหความรูจากสิ่งที่

อานเพ่ือนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 34) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงกําหนดคุณภาพผูเรียนเม่ือเรียนจบชวงชั้นที่ 2 

(ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6) ใหมีความรูความสามารถในดานการอานตามมาตรฐานการเรียนรู สามารถอาน

ออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตอง อธิบายความหมายโดยตรงและความหมาย

โดยนัยของคํา ประโยค ขอความ สํานวนโวหาร จากเรื่องที่อาน เขาใจคําแนะนําคําอธิบายในคูมือตาง ๆ  

แยกแยะขอคิดเห็นและขอเท็จจริง รวมทั้งจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานและนําความรูความคิดจากเร่ืองท่ี

อานไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตได มีมารยาทและมีนิสัยรักการอานและเห็นคุณคาสิ่งท่ีอาน 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 6)  

  การอานมีความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาผูเรียน โดยเฉพาะวัยเยาว ซึ่งกําลังมีการพัฒนาการในดานตาง 

ๆ มีความสนใจในขอบเขตกวาง ตองการเรียนรูและแสวงหาประสบการณใหม ซึ่งเปนพ้ืนฐานชีวิตในอนาคต 

ดังน้ันสําหรับเด็ก ๆ แลว การอานจึงนับเปนทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ (สุพรรณี วราทร, 2550 : 43, 

อางถึงใน รัตนาวลี ทรายมูล, 2553 : 1) การอานจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ใชในการแสวงหาความรูการเรียนรู

และใชวิธีอานที่ถูกตองจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูอาน การรูจักฝกฝนอานอยางสม่ําเสมอจะชวยใหผูอานมี

พ้ืนฐานในการอานท่ีดีทั้งจะชวยใหเกิดความชํานาญและมีความรูกวางขวางดวย ดังนั้นการที่นักเรียนจะเปน

ผูอานท่ีดีจึงข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมท่ีครูเปนผูจัดเตรียมให อีกท้ังยังตองผสมผสานกับความสนใจของผูอาน

เพื่อเปนแรงจูงใจที่ชวยใหนักเรียนไดอานอยางสม่ําเสมอ (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย 2545: 2)   

  จากการที่ผูวิจัยไดสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 พบวานักเรียนจะมีความสนใจใน

บทเรียนมากหากบทเรียนนั้นมีการใช เร่ืองเลา นิทานประกอบบทเรียนหรือกิจกรรม ซึ่งการพัฒนาเด็กใหเปน

ทั้งคนเกงและดีครูควรเลือกใชส่ือการสอนที่เหมาะสมกับวัยของเด็กสอดคลองกับ วิชัย วงษใหญ (2541 : 66) 

ไดกลาวถึงสื่อการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและสามารถพัฒนาเด็กใหมีความรูคูความดีวา วัยเด็ก

เล็กจะใชสมองซีกขวาในการเรยีนรูที่เสริมสราง กระบวนการคิดจินตนาการเด็กๆ  ทุกคนชอบฟงนิทาน เด็กจะ


