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บทที่  5 

 
บทสรุป 

 
 การศึกษาครัง้นี ้เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์นิทาน
พืน้บ้าน ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาอตุรดิตถ์เขต 1ซึง่มีขัน้ตอนการศกึษาและผลการศกึษา สรุปได้ดงันี ้
 ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 1.  เพ่ือสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน
และหลงัเรียน 
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะการ
อา่นเชิงวิเคราะห์ 
 สมมตฐิานในการศึกษาค้นคว้า 
 1. แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสร้างขึน้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะ
การอา่นเชิงวิเคราะห์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มขึน้จากก่อนเรียน    
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2  โรงเรียนป่าขนนุเจริญวิทยา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาอตุรดิตถ์เขต 1 ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา 2555  จ านวน  20 คน  ซึ่งได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)    
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
           เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาประกอบด้วย 
          1. แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์ จ านวน 18 แผน 
           2. แบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน จ านวน  6  ชดุ 
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           3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ  
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน 
 การด าเนินการพัฒนา 
 กลุม่ตวัอยา่งในการด าเนินการพฒันาครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  โรงเรียนป่า
ขนุนเจริญวิทยา ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 ภาคเรียนท่ี  2  ปี
การศกึษา 2555  จ านวน 20 คน ผู้รายงานได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
 1. ขัน้เตรียม 
     ผู้ รายงานได้เตรียมความพร้อมของนกัเรียนก่อนท าการทดลอง โดยแจ้งขัน้ตอนการ
พฒันาและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัข้อปฏิบตั ิและบทบาทหน้าท่ีในการเรียนการสอน แนะน าการเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์นิทานพืน้บ้าน ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน          
6  ชดุ  และชีแ้จงเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้นกัเรียนเข้าใจ 
 2. ขัน้ด าเนินการทดลอง 
  2.1 ก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์นิทานพืน้บ้าน ส าหรับชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 2ผู้ รายงานท าการทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จ านวน 30 ข้อ 
  2.2 ด าเนินการทดลอง โดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทกัษะการ
อา่นเชิงวิเคราะห์นิทานพืน้บ้าน ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2แตล่ะเล่ม มีการทดสอบก่อนเรียนการ
ทดสอบหลงัเรียน และการปฏิบตัิกิจกรรม น าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลัง
เรียนและคะแนนการปฏิบตัิกิจกรรมของนกัเรียนมาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์นิทานพืน้บ้าน ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 แตล่ะเลม่ 
  2.3 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์นิทานพืน้บ้าน ส าหรับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ครบทัง้ 6 ชดุ  ผู้รายงานได้ให้นกัเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์คา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2.4 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึก
ทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์นิทานพืน้บ้าน ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 จ านวน 30 ข้อ 
  2.5 น าข้อสอบท่ีได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาคา่ทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศกึษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
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 1. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์นิทานพืน้บ้าน ส าหรับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2ตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน โดยใช้
การทดสอบ   t-test 
 3. วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
ของนกัเรียน 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลู เก่ียวกบัการสร้างแบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์นิทานพืน้บ้าน 
ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนป่าขนนุเจริญวิทยา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาอตุรดิตถ์เขต 1 สรุปผลได้ดงันี ้
 1. แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์นิทานพืน้บ้าน ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.95/82.83 แสดงว่าแบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์นิทานพืน้บ้านท่ี
สร้างขึน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์นิทานพืน้บ้าน     
แต่ละชดุ พบว่า แบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง พระยาพิชยัดาบหกัมี
ประสิทธิภาพ 84.50 / 84.00   แบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง นางผมหอม 
มีประสิทธิภาพ 85.00 / 82.00 แบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง ท้าวแสนปม
มีประสิทธิภาพ 85.00 / 81.00  แบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง สงัข์ทอง 
มีประสิทธิภาพ 86.00 / 82.00 แบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง พระแสง 
พระขรรค์ มีประสิทธิภาพ85.50 / 81.00  แบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง 
เมืองลบัแลมีประสิทธิภาพ 85.50 / 83.00   แสดงว่า แบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทาน
พืน้บ้าน ท่ีสร้างขึน้ทุกชุดโดยรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.25 / 82.16 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์  80/80 
 2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนในการใช้แบบฝึกทกัษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์นิทานพืน้บ้านได้คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นคา่เฉล่ียเท่ากบั 11.50 และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.8 ได้คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนคิดเป็นค่าเฉล่ีย
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เท่ากับ 24.85 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.81 จากความแตกต่างของคะแนนก่อน
เรียนและหลงัเรียนคิดเป็นคา่เฉล่ียเท่ากบั  13.35 และการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนหลงัเรียน
ของผู้ เรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน จ านวน 6 ชดุ พบว่าคะแนน
ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ คะแนนหลงัเรียนสูง
กวา่คะแนนก่อนเรียนเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ นิทานพืน้บ้าน 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุคดิเป็นคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.53 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั   0.5 

    
อภปิรายผล 
 ผู้ศึกษาได้ทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์นิทาน
พืน้บ้านส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2ผลการศกึษามีประเดน็ส าคญัควรน ามาอภิปรายผลดงันี ้
 1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์นิทาพืน้บ้าน ส าหรับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการทดลองมีประสิทธิภาพดงันี ้
  แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์นิทาพืน้บ้าน ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2            
มีประสิทธิภาพ 83.95/82.83 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบฝึกระหว่าง
เรียนด้วยแบบฝึกทกัษะทัง้ 6 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.95 และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน  
ด้วยแบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์นิทาพืน้บ้านคดิเป็นร้อยละ 82.83 
  แบบฝึกทกัษะชุดท่ี 1 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง พระยาพิชยัดาบหกั    
มีประสิทธิภาพ 84.50//84.00 หมายความว่า นกัเรียนได้คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบฝึกหดัระหว่าง
เรียนด้วยแบบฝึกทกัษะชุดท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ84.50  และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนด้วย
แบบฝึก คดิเป็นร้อยละ84.00 
  แบบฝึกทักษะชุดท่ี 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ืองนางผมหอม                
มีประสิทธิภาพ 85.00 / 82.00  หมายความว่า นกัเรียนได้คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบฝึกหดัระหว่าง
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะชุดท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 85.00 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน       
ด้วยแบบฝึก คดิเป็นร้อยละ82.00 
  แบบฝึกทักษะชุดท่ี 3 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง ท้าวแสนปม          
มีประสิทธิภาพ 85.00 / 81.00   หมายความว่า นกัเรียนได้คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบฝึกหดัระหว่าง
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะชุดท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 85.00และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน        
ด้วยแบบฝึก คดิเป็นร้อยละ 81.00 
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 แบบฝึกทักษะชุดท่ี 4 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง สังข์ทอง              
มีประสิทธิภาพ 86.00 / 82.00  หมายความว่า นกัเรียนได้คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบฝึกหดัระหว่าง
เรียนด้วยแบบฝึกทกัษะชดุท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 86.00  และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ด้วย
แบบฝึก คดิเป็นร้อยละ 82.00 
 แบบฝึกทกัษะชดุท่ี 5 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ืองพระแสงพระขรรค์  
มีประสิทธิภาพ 85.50 / 81.00  หมายความว่า นกัเรียนได้คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบฝึกหดัระหว่าง
เรียนด้วยแบบฝึกทกัษะชดุท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 85.50 และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ด้วย
แบบฝึก คดิเป็นร้อยละ 81.00 
 แบบฝึกทักษะชุดท่ี 6 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ืองเมืองลับแล            
มีประสิทธิภาพ 85.50 / 83.00    หมายความว่า นกัเรียนได้คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบฝึกหดัระหว่าง
เรียนด้วยแบบฝึกทกัษะชดุท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 85.50  และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ด้วย
แบบฝึก คดิเป็นร้อยละ 83.00 
 แสดงว่าแบบฝึกทกัษะอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน ท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ
สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ รัชนีวรรณ สวงโท (2539); ยุพิน  
พลดร (2540) และธวชั บชูาจนัทรกลุ (2541) ท่ีพบว่าแบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ท่ีสร้างขึน้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
 2.  นักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าการจดัการเรียนด้วย แบบฝึกทกัษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธวชั บชูาจนัทรกลุ (2541); อษุา จิตถาวร(2541) 
และสุณี กฤตสิน (2542) ท่ีพบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 ดังนัน้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา         
จึงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนด้วย
แบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีสร้าง
ขึน้ช่วยส่งเสริมความรู้ ท าให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองจากแบบฝึกทกัษะ
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การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึน้มี
ประประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์นิทานพืน้บ้าน
พบวา่ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจตอ่แบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์นิทานพืน้บ้าน อยู่
ในระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.53 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.5 
นัน้แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดท่ีได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการ
แลกเปล่ียนรู้ร่วมกนั โดยมีครูคอยเสริมแรงจงูใจ กระตุ้นให้ค าชมเชยและให้ก าลงัใจ  ซึ่งสอดคล้อง
กับประพนธ์ เรืองณรงค์  (2545, หน้า 50-51) และธานิต กันทะพันธ์ (2555) กล่าวว่า การอ่าน
อย่างวิเคราะห์ท าให้นกัเรียนอ่านหนงัสือเป็นและอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้นกัเรียนมี
ความพงึพอใจตอ่แบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ผลในการศึกษาในครัง้นีอ้าจเป็นแนวทางในการศึกษาครัง้ต่อไป และเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ ตลอดจนกระตุ้นให้ครูเกิดความสนใจท่ีจะพฒันาการ
จดัการเรียนของตนเองให้ดียิ่งขึน้ ผู้ศกึษาขอเสนอแนะในด้านตา่งๆ ดงันี ้
 1. ควรมีการศกึษาการอา่นเชิงวิเคราะห์ การเปรียบเทียบความคล้ายคลึง ความแตกตา่ง
ของนิทานแตล่ะภาค 
 2. ควรมีการศกึษาการอา่นเชิงวิเคราะห์จาก ขา่วสาร เร่ืองสัน้ บทความ บทกวี 
 3. ควรมีการศกึษาการอา่นเชิงวิเคราะห์ จากนิทานพืน้บ้านแตล่ะภาคและนิทานพืน้บ้าน
อาเซียน 
  

 
 
 
 
 
 


