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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อพัฒนาหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุด
ปราสาทปรางค กู สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ 80/80 (2) เพื่ อ
เปรียบเทียบความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนการ
เรียนและภายหลังเรียนรู โดยใชหนังสือสงเสริมการอานบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู (3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียนรูโดยใชหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอย
กรอง ชุดปราสาทปรางคกู กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานดู สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาการประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 39 คน ไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (1) หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาท
ปรางคกูหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู (2) แผนการจัดการเรียนรู
(3) แบบประเมินวัดความสามารถดานการอานทํานองเสนาะ (4) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับ
ใจความสําคัญ (5) แบบประเมินความสามารถดานการเขียน บทรอยกรองกาพยยานี 11 (6) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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และการทดสอบคาที Paired Sample t-test
ผลการวิจัย พบวา
1. หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู มีประสิทธิภาพเทากับ
83.64/88.20 สูงกวาเกณฑที่กําหนด
2. ความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลัง
เรียนรู โดยใชหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู หลังเรียนสูงกวากอน
การเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 18.80)
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง
ชุดปราสาทปรางคกู อยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.85).
คําสําคัญ: (1) หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง (2) ความสามารถดานการอานจับใจความ
สําคัญ (3) ความสามารถดานการเขียนบทรอยกรองกาพยยานี 11
ABSTRACT
The purposes of this research were ( 1) to develop the supplementary reading and
writing books on topic of Prasat Prang Ku to enrich the ability of Thai reading and writing for
Matthayomsuksa 1 students which having the efficiency of standard criteria 80/ 80 ( 2) to
compare the ability of Thai reading and writing of the students before and after learning by
using the supplementary reading and writing books on topic of Prasat Prang Ku ( 3) to study
the students’ satisfaction towards on learning by using the supplementary reading and writing
books on topic of Prasat Prang Ku. The samples of this research were 39 Matthayomsuksa 1
students in Ban doo School under Sisaket Primary Education Service Area Office 3 in the first
semester of academic year 2018 which were selected by purposive random sampling. The
research instruments consisted of ( 1 ) supplementary reading and writing books on topic of
Prasat Prang Ku (2) plans (3) Thai reading rhythm of prose ability test (4) Thai comprehensive
reading ability test (5) Thai poem writing ability test and (6) students’ satisfaction questionnaire.
The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and Paired
Sample t-test
The results was found that:
1. The efficiency of the supplementary reading and writing books was at 83.64/88.20
which was higher than the criteria expected.
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2. The ability of Thai reading and writing of Matthayomsuksa 1 students after learning
by using the supplementary reading and writing books on topic of Prasat Prang Ku was higher
than before learning. at the .05 level. (t = 18.80*)
3. The satisfaction of the students towards on learning activities by using the
supplementary reading and writing books was at highest level ( X =4.85).
Keyword : (1) supplementary reading and writing books (2) comprehensive reading (3) poem
writing
บทนํา
ภาษาสําคัญตอการดํารงชีวิตและความเปน ปกแผน ของสังคมไทย คนไทยจําเปนตองตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของภาษาไทย ตองทําความเขาใจและศึกษาหลักเกณฑทางภาษาและฝกฝนใหมีทักษะ ฟง พูด
อาน และเขียนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชในการสื่อสารการเรียนรู การเสริมสรางความเขาใจ
อันดีตอกัน การเสริมสรางความเปนเอกภาพของชาติและจรรโลงใจไวเพื่อเกิดประโยชนแกตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ (กรมวิชาการ. 2545 : 6) นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได
กําหนดใหภาษาไทย เปนกลุมสาระการเรียนรูหนึ่ง ที่ผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปนตองเรียนรู เพื่อให
มีความรูทักษะและวัฒนธรรม การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณคา ภูมิปญญาไทยและภูมิใจใน
ภาษาประจําชาติ ซึ่งภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิด ความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารและ
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพทั้งในดานการอานการออกเสียงคํา ประโยค การอาน บทรอยแกว คําประพันธชนิดตางๆ
การอานในใจเพื่อสรางความเขาใจการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความรูจากสิ่งที่อานสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันในดานการเขียนสื่อสารดวยรูปแบบตางๆ ทั้งการเขียนเรียงความ ยอความ รายงานจากการคนควา
เขียนวิเคราะห และเขียนเชิงสรางสรรค ดานการฟง การดู และการพูด อยางมีวิจารณญาณในการแสดงความ
คิดเห็น แสดงความรูสึกอยางมีเหตุมีผล ดานหลักการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมกับโอกาสและบุคคลสําหรับ
ดานวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อศึกษาขอมูลแนวคิดคุณคาของงานประพันธ และความงดงามทางภาษา เพื่อให
เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาประจําชาติที่บรรพบุรุษไดสั่งสมสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ.
2551 : 1-2) ปจจุบันโลกเจริญกาวหนาดวยเทคโนโลยีจึงตองมีการติดตอสื่อสารซึ่งกันและกัน เราสามารถรับรู
ขอมูลขาวสารไดจาก การฟงและการอาน การอานจึงเปนเครื่องมือในการศึกษาทุกระดับ ดังนั้นผูที่อานไมใชเพียงแต
อานรูเรื่องเทานั้น ตองจับใจความสําคัญและอานไดเร็วสามารถนําทักษะการอานไปใชประโยชนในการศึกษาหา
ความรูดวยตนเองทักษะการอานเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก เพราะจุดมุงหมายที่แทจริงของการอานคือ มุงใหผูอาน
เกิดความเขาใจเปนสําคัญ ถาผูอานไมเขาใจสิ่งที่ตนอานก็นับไดวาการอานนั้นไมมีประสิทธิภาพ ความสามารถใน
การอานจึงเปนพื้นฐานในการแสวงหาความรูในวิชาอื่นๆไดเปนอยางดี เพราะการอานมีประโยชนสําหรับผูที่
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สามารถจับใจความสําคัญหรือเรื่องราวที่อานไดและเปนคุณประโยชนอยางยิ่งในการแสวงหาความรูโดยเฉพาะผูที่
อยูในวัยศึกษาเลาเรียน (สนิท ตั้งทวี. 2546 : 104)
จากการจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนกลุมสาระการเรีย นรูภ าษาไทย จากการรายงานผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2557 จากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
คาคะแนนเฉลี่ยภาษาไทยโรงเรียนบานดู ในระดับเขตพื้นที่รอยละ 50.33 ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย
ภาษาไทยรอยละ 36.80 (โรงเรียนบานดู. 2557 : 13) เมื่อนําผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนมาเปรียบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ ย ระดั บเขตพื้ น ที่ แลวคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ย ในระดับเขตพื้น ที่ ซึ่งผูวิจัยได
ตรวจสอบคุณภาพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในมาตรฐานการเรียนรู
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางดานการอานอยูในระดับคาเฉลี่ยรอยละ 49.52 และผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาเกณฑที่สถานศึ กษา
กําหนด จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน คุณภาพทางดานการอานโดยเฉพาะการอาน บทรอยกรองเปนทักษะหนึ่งที่ผูเรียนควร
เรียนรู ถึงแมวานักเรียนไมสนใจเรื่องการอานบทรอยกรอง ครูควรหาวิธีและหาแนวทางแกไขเพื่อใหนักเรียนได
เรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการอานบทรอยกรองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นี้ เปนการอานบท
รอยกรองประเภทกาพยยานี 11 ดังนั้นครูควรจะตองเปนบุคคลที่หาแนวทางแกไขและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคนิค วิธีการตางๆ มาใหนักเรียนไดเรียนรู รวมทั้งฝกความสามารถดานการเขียนแตงบทรอยกรองประเภท
กาพย ย านี 11 ตามรู ป แบบฉั น ทลั ก ษณ และลั ก ษณะของคํ า ประพั น ธ ค วบคู กั น ไปด ว ย ตามที่ ห ลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ไดกําหนดไวชัดเจนวาใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกฝนเรื่องนี้ไปตามลําดับ
ตามตัวชี้วัดที่กําหนดอยูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไวในสาระที่ 1 ตัวชี้วัด
ขอ 1 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตองเหมาะสมกับเรื่องที่อาน สาระที่ 2 ตัวชี้วัดขอ 1
คัด (บทรอยกรอง) ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด สาระที่ 4 ตัวชี้วัดขอ 5 คือ การแตงบทรอย
กรองประเภท กาพยยานี สาระที่ 5 ตัวชี้วัดขอ 4 ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคา
ตามความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 50)
ดั ง นั้ น การอ านและการเขี ยนจึ งเป นพื้ นฐานสํ าคั ญของนั กเรี ยนเป นจุ ดเริ่ มต นในการเรี ยนรู และการ
ติดตอสื่อสาร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของนักเรียน ซึ่งกระบวนการจัดการ
เรียนรูภาษาไทยที่มุงเนน การอาน ควรใชสื่อและวิธีการที่หลากหลาย เชน หนังสือสงเสริมการอาน หนังสือ
อ านเพิ่ มเติ ม หนั งสื อเสริ มประสบการณ และหนังสืออานนอกเวลา ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางใหผูอานสามารถ
พัฒนาการเรียนรูโดยใชการอานเปนเครื่องมือทําใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานและมีประสิทธิภาพทางการอาน
สูงขึ้น (สํานักวิชาการมาตรฐานการศึกษา. 2551 : 178) และสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่
ตองพัฒนาความสามารถในการอ านออกเขียนได อานคลอง เขียนคลองสงเสริมการคิดวิเคราะหและการ
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สื่อสารตั้งแตวัยเยาว เพื่อใหสามารถเรียนรูในระดับที่ซับซอนขึ้น เติบใหญจนสามารถดูแลตัวเอง มีอาชีพและมี
รายได เปนนักคิดและเรียนรูตลอดชีวิต (สํานักวิชาการมาตรฐานการศึกษา. 2558 : 1) การพัฒนาหนังสือ
สงเสริมการอานใหเปนหนังสือนาอานชวนติดตามนั้น จะตองเขียนในรูปสารคดีบันเทิง เพราะเปนการเขียนที่
ใหสาระ ใหความสนุกสนาน สงเสริมใหผูอานมีนิสัยรักการอาน และการเขียนทั้งภาษารอยแกวและรอยกรอง เด็ก
จะชอบอานรอยกรองเพราะคําคลองจองมีเสียงสัมผัสไพเราะ มีจังหวะทําใหเกิดความเพลิดเพลินจึงทําใหหนังสือนา
อาน การเขียนคําประพันธหรือบทรอยกรองมีหลายรูปแบบแตที่นิย มกัน คือ “กลอนสี่ กลอนหก กลอนแปด
กาพยยานี ฉันท” ซึ่งแตละประเภทจะมีฉันทลักษณบังคับเฉพาะตัว บทรอยกรองมีผลตอการเรียนรูของนักเรียน
เปนอยางยิ่ง (จินตนา ใบกาชูยี. 2542 : 196) จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหนังสือสงเสริม
การอาน พบวาหนังสือสงเสริมการอานสามารถพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยได โดย
งานวิจัยของสัมฤทธิ์ บวรเกิด (2555 : 87) ไดพัฒนาการจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชหนังสือ
สงเสริมการอ านเรื่ องการอ านและการเขี ยนคํ าควบกล้ํ า ชั้นประถมศึ กษาป ที่ 6 ผลการวิ จั ยพบว านั กเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการอานและการเขียนคําควบกล้ําของนั กเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาป ที่ 6 หลั งเรี ยนสู งกว าก อนเรี ยนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของกิ่ งกาญจน
วงศฉลาด (2556 : 77) เรื่องการพัฒนาทักษะการอานเขียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเรื่องคําควบกล้ํา โดยใช
หนังสือสงเสริมการอานประกอบแบบฝกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร เขต 2 ผลการวิจัยพบวานักเรียนกลุมทดลองที่ใชหนังสือประกอบการเรียนรูและแบบฝกทักษะการอาน
เรื่ องคํ าควบกล้ํ ามี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลั งเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีระดับ .05
งานวิจัยของ จินตนา ศิริกลา (2556 : 129) ไดพัฒนาหนังสือสงเสริมการอานบทรอยกรองกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชุดเที่ยววนอุทยานพนมสวาย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ภายหลั งการเรี ยนรูโ ดยใชห นั งสื อส งเสริมการอานบทรอยกรองกลุมสาระ การเรีย นรูภ าษาไทย ชุดเที่ยว
วนอุทยานพนมสวายสูงกวากอนการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 งานวิจัยของ
ละเอียด ไกรทอง (2556 : 136) ไดพัฒนาหนังสือสงเสริมการอานชุดคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
เพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ผลการวิจัยพบวาความสามารถดานการอานและการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภายหลังการเรียนรูโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน ชุดคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียนสูงกวากอนการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยของ
ประภาวะดี แกนจันทรหอม (2550 : 79) ไดสรางชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ผลการเรียนวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยขณะใชชุดฝกของ
นักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1
ในทุกดานมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 งานวิจัยของ ชรินทร เนืองศรี
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(2551 : 82) ได พัฒ นาชุ ดฝ กทั กษะการเขี ย นรอยกรองกาพยย านี 11 กลุมสาระการเรีย นรูภ าษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปที่1 พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 หลังเรียนโดยใช
ชุดฝกทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี11 กลุมสาระการเรียนรูภาษไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 สูงกวาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นก อนเรีย นอย างมีนั ยสําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 งานวิจัยของ อภิชาติ ชมภูทัศน
(2552:152) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนบทรอยกรองโดยเนนการเรียนรูแบบรวมมือกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนบทรอยกรองโดยเนนการเรียนรูแบบรวมมือกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากสภาพป ญหาและเหตุ ผลดั งกล าวข างตน ผู วิ จั ยจึ งสนใจที่ จะพั ฒนาทั กษะการอ านและการเขี ยน
ภาษาไทยของนักเรียน จากการศึกษาคนควาหาแนวทางในการพัฒนาพบวาการพัฒนาหนังสือสงเสริมการอาน
โดยเฉพาะอย างยิ่ งถ ามี การนํ าเนื้ อหาที่ มีบริ บทเกี่ยวกับทองถิ่นซึ่งนักเรียนมีพื้นความรูหรือประสบการณ เดิ ม
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆจะทําใหมีความสนใจเกิดความรูความเขาใจมากขึ้นและพัฒนาเปนหนังสือสงเสริมการอานบท
รอยกรอง โดยการสรางใหมีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถิ่น ซึ่งเปนประสบการณที่ใกลตัวนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เรียนรูเรื่องราวสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นของตนเปนการสรางความตระหนักใหผูเรียนเห็นคุณคาเกิดการเรี ยนรูที่
ลึกซึ้ง เกิดความภาคภูมิใจ ทั้งยังเปนสวนหนึ่งของการปลูกจิตสํานึกรักในทองถิ่นและมีนิสัยรักการอานซึ่ง
สอดคล องกั บคํ ากล าวของคู เปอร (Cooper. 1982 : 6 ) อ างถึ งใน จิ นตนา ศิ ริ กล า (2556 : 5) ที่ กล าวว า
ประสบการณและภูมิหลังของบุคคลเปนสิ่งสําคัญในการรับรูเพื่อความเขาใจพื้นความรูเกี่ยวกับความหลังของสิ่งที่
ไดรับรูกับสิ่งเปนขอมูลใหมจะทําใหเกิดความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น ถาบุคคลไมมีพื้นความรูเกี่ยวกับภูมิหลังของสิ่งที่
เปนขอมูลที่รับรูใหมจะทําใหประสิทธิภาพของการรับรูลดลงซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของรัชนี แซอึ้ง (2555 : 4)
การใชเนื้อหาที่มีบริบทและจัดเนื้อหาในหนังสือใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่นใหผูเรียนเกิดความรัก หวงแหน
เห็ น คุ ณ ค า ของท อ งถิ่ น ตน อี ก ทั้ ง ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมประเพณี แ ละภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น
ปราสาทปรางคกูเปนสถานที่ ที่สําคัญแหงหนึ่งในตําบลกู ซึ่งในบริเวณพื้นที่มีปราสาท 3 หลังเปนสถานที่
ที่ชุมชนชาวกูย ใหความเคารพนับถือเปนอยางยิ่ง หากมีกิจกรรมในหมูบาน หรือศาสนพิธีตางๆ ก็จะมีการนํา
เครื่องเซนไหวมาบอกกลาวที่ปราสาทปรางคกูใหรับทราบ ซึ่งชาวกูยบานกูไดสมมติชื่อวิญญาณที่สิงสถิต ณ
ปราสาทปรางค กู ว า “ปู พั ท ธเสน” และใช เ รี ย กขานชื่ อ นี้ ใ นการเซ น ไหว ต ลอดมา ปราสาทปรางค กู เ ป น
ศาสนสถานที่ไดรับอิทธิพลศิลปะเขมร สถานที่ตั้งอยูบริเวณบานกู ตําบลกู อําเภอปรางคกู โดยอยูหางจากตัว
อําเภอปรางคกูประมาณ 5 กิโลเมตร และอยูหางจากจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 65 กิโลเมตร (ธนากร พรมลิ.
2557 : แผนพับ)
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง
ชุด ปราสาทปรางค กู สํ า หรั บ นั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึกษาปที่1 ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยใชคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 มีเนื้อเรื่องประกอบภาพ เพื่อโนมนาวใหนักเรียน
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การพัฒนาหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
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อยากอาน เพลิดเพลิน ไปกับภาพ มีเนื้อหาใหความรูเกี่ยวกับปราสาทปรางคกู ซึ่งเปนสถานที่สําคัญของชุมชนชาว
อําเภอปรางคกู มีเรื่องราวที่สอดคลองกับสภาพทองถิ่นเรียนรูประวัติความเปนมาของโบราณสถานที่ผูวิจัย
นําเสนอ ทําใหนักเรียนไดรับทั้งสาระและความสนุกสนานทั้งยังเปนการสงเสริมนิสัยรักการอาน ทําใหผูเรียนเห็น
คุณคาและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหนั งสื อสงเสริมการอ านและการเขีย นบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางค กู สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 กอนการเรียนและภายหลังเรียนรู โดยใชหนังสือสงเสริมการอานบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียนรูโดยใชหนังสือสงเสริม
การอาน และการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู
สมมติฐานของการวิจัย
1. หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทร อยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ความสามารถทางด านการอ า นและการเขี ย นภาษาไทย ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปที่ 1
ภายหลังการเรียนรูโดยใชหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู สูงกวากอน
เรียน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานดู สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 39 คน
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
2.1 ตัวแปรตน ไดแก หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก (1) ความสามารถดานการอานและการเขียนบทรอยกรอง (2) ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยการใชหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาท
ปรางคกู
3. หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้
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3.1 หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง เรื่อง เมืองกู
3.2 หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง เรื่อง ปราสาทปรางคกู
3.3 หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง เรื่อง ทับหลังปราสาท
3.4 หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง เรื่อง หลวงปูงาม
3.5 หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง เรื่อง ประเพณีบุญเบิกฟา
4. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน
สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง

5

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางค กู
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ครั้งนี้เปนการ
วิ จั ย เชิ งทดลองกั บ กลุ ม ตั ว อย า งกลุ ม เดี ย วโดยดํา เนิน การทดสอบก อนและหลั งการทดลอง (One group
Pretest - Posttest Design) (พิสณุ ฟองศรี. 2553 : 93)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู จํานวน 5 เรื่อง ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนโดยผูเชี่ยวชาญ ไดคาความเหมาะสมของ
หนังสือสงเสริม การอานและการเขียนอยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.76)
2. แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประกอบการใชหนังสือสงเสริมการอาน
และการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู จํานวน 15 แผน ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ ไดคาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.66)
3. แบบประเมินวัดความสามารถดานการอานทํานองเสนาะ ผลการประเมินความเหมาะสมของ
แบบประเมิ น วั ดความสามารถด า นการอ า นทํานองเสนาะโดยผูเชี่ย วชาญ ไดคาความเหมาะสมของแบบ
ประเมินวัดความสามารถดานการอานทํานองเสนาะอยูในระดับมากที่สุด (x̄ =5.00)
4. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย หาคาอํานาจจําแนกและคา
ความยากงายของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญและการเขียนแตงบทรอยกรอง
กาพยยานี 11 ผลการทดสอบพบวาขอสอบที่เลือกได มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.27 – 0.73 และคา
ความยากงาย (p) อยูในชวง 0.31 - 0.76
5. แบบประเมินความสามารถดานการเขียนบทร อยกรองกาพยย านี 11 ผลการประเมิน ความ
เหมาะสมของแบบประเมินวัดความสามารถดานการเขียนแตงบทรอยกรองกาพยยานี 11 โดยผูเชี่ยวชาญไดคา
ความเหมาะสมของแบบประเมินวัดความสามารถดานการเขียนแตงบทรอยกรองกาพยยานี 11 อยูในระดับ
มากที่สุด (x̄ =4.80)
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6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใช
หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู ผลการประเมินความพึงพอใจตอการ
เรียนรูโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน ชุดปราสาทปรางคกูมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.85)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ
(E2) ของหนั ง สื อ ส ง เสริ ม การอ า นและการเขี ย นบทร อ ยกรอง ชุ ด ปราสาทปรางค กู สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 รายเลม
หนั ง สื อ ส ง เสริ ม การอ า นและการเขี ย นบท ประสิทธิภาพของ

ประสิทธิภาพของ

รอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู

ผลลัพธ (E2)

กระบวนการ (E1)

เลมที่ 1 เรื่อง เมืองกู

81.80

86.40

เลมที่ 2 เรื่อง ปราสาทปรางคกู

82.30

88.00

เลมที่ 3 เรื่อง ทับหลังปราสาท

84.40

88.70

เลมที่ 4 เรื่อง หลวงปูงาม

84.60

88.20

เลมที่ 5 เรื่อง ประเพณีบุญเบิกฟา

85.10

89.70

83.64

88.20

สรุปผลรวม

จากตารางที่ 1 พบวา ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ ของหนังสือ
สงเสริม การอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู โดยรวมมีคาเฉลี่ยที่ 83.64 และ 88.20 ซึ่ง
สู งกว าเกณฑ ที่กํา หนดไว 80/80 เมื่ อพิ จ ารณาเปน รายเล ม พบวาหนังสือสงเสริมการอา นและการเขี ย น
บทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู มีประสิทธิภาพของกระบวนการอยูในชวงคะแนนเฉลี่ยรอยละ 81.80 85.10 และประสิทธิภาพของผลลั พธ ของหนังสื อส งเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาท
ปรางคกู มีประสิทธิภาพของผลลัพธอยูในชวงคะแนนเฉลี่ยรอยละ 86.40 - 89.70 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนดไว แสดงวาหนังสือสงเสริมการอานและ การเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกูสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้ง 5 เลมนี้ สามารถพัฒนาความสามารถในดานการอานและการเขียนภาษาไทยได
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยกอนและ
หลังการจัดการเรียนรูโดยใชหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู
คะแนนความสามารถดานการอานและ
กลุมตัวอยาง N = 39
การเขียนภาษาไทย

S.D.

t

p

(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

x̄

กอน

26.90

2.326

18.80*

.00

หลัง

33.33

1.084

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P<.05) t (1.68*)
จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนความสามารถดานการอานและการเขียน
ภาษาไทยหลังการจัดการเรียนรูโดยใชหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู
สูงกวาคะแนนความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยกอนการเรียนรูโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน
และการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียนรูโดยใช
หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู
ขอ

ความพึงพอใจ

x̄

S.D

แปลผล

4.87

0.34

มากที่สุด

4.90

0.31

มากที่สุด

3 เนื้อหาและกิจกรรมสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู

4.79

0.47

มากที่สุด

4 การเรียนโดยใชหนังสือสงเสริมการอานและการเขียน

4.82

0.51

มากที่สุด

4.95

0.22

มากที่สุด

1 เนื้อหาหนังสือสงเสริมการอานและการเขียน
บทรอยกรองมีความเหมาะสม
2 เนื้อหาของหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง
ชัดเจนทุกเลม

บทรอยกรองทําใหเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน
5 หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรองมีรูปแบบเลมนาสนใจ
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6 หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรองมีเนื้อหานาสนใจ

4.82

0.39

มากที่สุด

7 หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง

4.82

0.39 มากที่สุด

4.85

0.37

มากที่สุด

4.74

0.44

มากที่สุด

4.90

0.31 มากที่สุด

4.85

0.37 มากที่สุด

ใชภาษาไดถูกตองและเขาใจงาย
8 การเรียนโดยใชหนังสือสงเสริมการอานและการเขียน
บทรอยกรองชวยแกปญหาการอานและการเขียนได
9 การเรียนโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน
และการเขียน สามารถพัฒนาการอานและการเขียนได
10 การเรียนโดยใชหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรองชวยให
เรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นและภาษาไทยไดดียงิ่ ขึ้น
รวม

จากตารางที่ 3 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชหนังสือสงเสริม
การอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกูมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.85) โดย
ความพึ งพอใจหนั งสื อส ง เสริ มการอ า นและการเขีย นบทร อยกรองมีรู ป แบบเล มน าสนใจมี ค าเฉลี่ ย สู ง สุ ด
(x̄ =4.95) รองลงมาเนื้อหาของหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรองชัดเจนทุกเลม การเรียนโดย
ใชหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรองชวยใหเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นและภาษาไทยไดดียิ่งขึ้น
มีคาเฉลี่ยเทากัน (x̄ =4.90) และมีคาเฉลี่ยโดยรวมสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเทากับ 83.64/88.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนรูโดยใชหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง
ชุดปราสาทปรางคกู มีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนรูโดยใชหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอย
กรองชุดปราสาทปรางคกู โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.85)
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู
สํ า หรั บ นั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 1 สํ า นั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาศรีส ะเกษ เขต 3 ผูวิจัย
สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
1. หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู สําหรับนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ 83.64/88.20 ซึ่ ง สู ง กว า เกณฑ ที่ กํ า หนดไว
หมายความวาหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกูสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมี ความเหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 หมายความวา
หนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรองชุดปราสาทปรางคกู มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
สามารถนํ า ไปใช ป ระกอบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนได เ ป น อย า งดี จากการทดลองพบว า นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานดู มีความสนใจหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาท
ปรางคกู โดยมีเนื้อหาบริบทเกี่ยวกับทองถิ่นและประสบการณของนักเรียน มีภาพประกอบที่มีสีสันสวยงามและ
สามารถสื่อความหมายไดดี สรางความสนใจใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เนื้อหาของหนังสือสงเสริมการ
อานเปนคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 ซึ่งเปนบทประพันธตามหลักฉันทลักษณ สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรี ย นรู และตั ว ชี้ วั ด ของสาระการเรี ย นรู แ กนกลางกลุ มสาระการเรีย นรูภ าษาไทยสํ าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 50) การพัฒนาหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอย
กรองนั้นจะตองเขียนในรูปสารคดีบันเทิง เพราะเปนการเขียนที่ใหสาระใหความสนุกสนาน คําคลองจอง มีเสียง
สัมผัสเมื่อเวลาอานจะเกิดเสียงไพเราะ และสงเสริมใหผูอานมีนิสั ยรักการอาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจั ยของ
สัมฤทธิ์ บวรเกิด (2555 : 87) พบวาการพัฒนาการจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชหนั งสือ
ส งเสริ มการอ าน เรื่ องการอ านและการเขี ยนคํ าควบกล้ํ า ชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 6 มี ประสิ ทธิ ภาพเท ากั บ
84.63/82.27 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไวงานวิจัยของ ตวงรัตน สาขะจันทร (2553 : 86) ที่ไดพัฒนา
ความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทย โดยใชหนังสือสงเสริมการอาน ชุดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ผลการวิจัย
พบว าหนั งสื อส งเสริ มการอ า น ชุ ดคุ ณธรรมพื้ น ฐาน 8 ประการ สําหรับ นักเรีย นชั้นประถมศึ กษาปที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.00/82.75 สอดคลองกับงานวิจัยของ จินตนา ศิริกลา (2556 : 129) ไดพัฒนาหนังสือ
สงเสริมการอานบทรอยกรอง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชุดเที่ยววนอุทยาน พนมสวาย สําหรับนักเรียน
ชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 6 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ริ น ทร เขต 3 ผลการวิ จั ย พบว า มี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.09/83.06 และงานวิจัยของ รัชนี แซอึ้ง (2555 : 94) ไดสรางหนังสือสงเสริมการอาน
สํ า หรั บ นั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 5 เรื่ อง เบิ่งเมืองเกษตรวิสัย ผลการวิจัย พบวาประสิทธิภ าพเทากับ
85.56/82.59
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2. ความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนการ
เรียนรูและภายหลังเรียนรู โดยใชหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู
พบว า นั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 1 มี คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุด
ปราสาทปรางคกู ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ ตามหลักขั้นตอนการสรางหนังสือสงเสริมการอานและการ
เขียน มีการทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดไดทําการทดสอบกอนเรียน จัดกิจกรรมระหวางเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหา
นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากหนังสือสงเสริมการอาน ชุดปราสาทปรางคกู มาประกอบกับกระบวนการ
เรี ย นรู ได เ ป น อย า งดี ซึ่ งส งผลทํ า ให ความสามารถทางการอ า นและการเขี ย นภาษาไทยของนั กเรี ย นดี ขึ้ น
นอกจากนี้ การเรี ย นรู โ ดยใช ห นั งสื อส งเสริ ม การอา นและการเขีย นบทร อยกรองชุดปราสาทปรางคกู ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ไดพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนบทรอยกรองกาพยยานี 11
ที่แตงขึ้นตามรูปแบบฉันทลักษณเพื่อพัฒนาการอานทํานองเสนาะ แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ
และแบบฝกทักษะการเขียนบทรอยกรองกาพยยานี 11จํานวน 5 ชุดทําใหนักเรียนมีโอกาสไดฝกซ้ําๆอันเปน
สวนหนึ่งที่ทําใหนักเรียนสามารอานทํานองเสนาะประเภทกาพยยานี11 ไดอยางไพเราะ อานจับใจความไดตาม
หลักการอานสามารถตอบคําถามไดถูกตองตรงประเด็นคําถาม แบบฝกทักษะการเขียนบทรอยกรองกาพยยานี
11 สามารถเขียนบทรอยกรองตามจินตนาการไดถูกตอง มีคําสัมผัส คําคลองจอง ใชคําไดสละสลวย มีความ
ไพเราะ ตามหลักคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 และแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ
สําคัญ ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนในการวิจัยครั้งนี้ ยังพบวาหนังสือ
สงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู มีรูปเลมและภาพประกอบสวยงาม บทรอย
กรองกาพยยานี 11 สื่อความหมายไดดีสงผลใหนักเรียนมีความสนใจในการอาน ทําแบบฝกทักษะการอานจับ
ใจความสําคัญและแบบฝกทักษะการเขียนบทรอยกรองสามารถสรุปใจความสําคัญจากเนื้อเรื่องที่อานไดและ
เกิดความรูความเขาใจสอดคลองกับงานวิจัยของ กิง่ กาญจน วงศฉลาด (2556 : 77) ที่ไดพัฒนาทักษะการอาน
เขียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องคําควบกล้ําโดยใชหนังสือสงเสริมการอานประกอบแบบฝกทักษะของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยของ กาญจนา สุริยะวิทยะ (2553
: 146) ที่ไดพัฒนาหนังสือสงเสริมการอาน เรื่องประเพณีทองถิ่นสกลนคร เพื่อฝกทักษะการอานและการเขียน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนั ยสํ าคั ญทางสถิ ติที่ระดั บ .01 งานวิจัย ของ มนัญ ญา ลาหาญ (2554 : 118) ที่ไดพัฒ นาหนังสือ
สงเสริมการอานจับใจความบทรอยกรองกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และงานวิจัย
ของ ชรินทร เนืองศรี (2551 : 82) ไดพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 กลุมสาระการ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
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เรี ย นรู ภ าษาไทย ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 พบว า คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น เรื่ อ งการเขี ย นร อ ยกรอง
กาพยยานี 11 หลังเรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทร อย
กรอง ชุดปราสาทปรางค กู อยูในระดับ มากที่สุ ด ทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาถึ งหลั กการและทฤษฎีเ กี่ ยวกับ ความ
พึงพอใจของ มาสโลว (Maslow. 1970: 69-80) ไดเสนอทฤษฎีลําดับขั้นของความตองการ (Hierarchy of
Needs) นับวาเปนทฤษฎีหนึ่งที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ซึ่งตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา “มนุษยเรามี
ความตองการอยูเสมอไมมีที่สิ้นสุด เมื่อมีความตองการไดรับการตอบสนองหรือพึงพอใจอยางใดอยางหนึ่งแลว
ความตองการสิ่งอื่นๆก็จะเกิดขึ้นมาอีก ความตองการของคนเราอาจจะซ้ําซอนกัน ความตองการอยางหนึ่งอาจ
ยังไมทันหมดไปความตองการอีกอยางหนึ่งอาจเกิดขึ้นได” ความตองการของมนุษยมีลําดับขั้น 5 ระดับไดแก
(1) ความต อ งการทางด า นร า งกาย (Physiological Needs) เป น ความต อ งการพื้ น ฐานของมนุ ษ ย เน น
สิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต ไดแก อาหาร อากาศ ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ความตองการพักผอน
ความตองการทางเพศ (2) ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความมั่นคงในชีวิตทั้งที่เปนอยู
ปจจุบันและอนาคต ความเจริญกาวหนา อบอุนใจ (3) ความตองการทางสังคม (Social Needs) เปนสิ่งจูงใจที่
สําคัญตอการเกิดพฤติกรรมตองการใหสังคมยอมรับตนเองเขาเปนสมาชิก ตองการความเปนมิตร ความรักจาก
เพื่อนรวมงาน (4) ความตองการมีฐานะ (Esteem Needs) มีความอยากเดนในสังคมมีชื่อเสียงอยากใหบุคคล
ยกยองสรรเสริญตนเอง อยากมีความเปนอิสรเสรีภาพ (5) ความตองการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต (SelfActualization Needs) เปนความตองการในระดับสูง อยากใหตนเองประสบความสําเร็จทุกอยางในชีวิต ซึ่ง
เปนไปไดยาก สกอตต (Scott. 1970: 124) ไดเสนอแนวคิดในเรื่องการจูงใจ ใหเกิดความพึงพอใจตอการ
ทํางานที่จะใหเกิดผลเชิงปฏิบัติมีลักษณะคือ (1) งานควรมีสวนสัมพันธกับความปรารถนาสวนตัว งานนั้นจะมี
ความหมายสําหรับผูทํา (2) งานนั้นตองมีการวางแผนและวัดความสําเร็จได โดยใชระบบการทํางานและการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ (3) เพื่อใหไดผลในการสรางสิ่งจูงใจภายในเปาหมายของงาน เมื่อนําแนวคิดนี้มา
ประยุกตใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีสวนในการเลือกตามความสนใจ และมีโอกาส
รวมกันตั้งจุดประสงคหรือความมุงหมายในการทํากิจกรรมไดเลือกวิธีแสวงหาความรูดวยวิธีที่ผูเรียนถนัดและ
สามารถคนหาคําตอบได ดังปรากฏในกิจกรรมการเรียนรูประกอบการใชหนังสือสงเสริมการอานและการเขียน
บทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู
นอกจากนี้ ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอผูเรียนโดยใชหนังสือสงเสริมการ
อานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู อาจเกิดจากสื่อการเรียนรูและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
นักเรียนซึ่งสะท อนการวิ จัย ใหเ ห็นว าการพั ฒนาหนังสือสงเสริมการอานและการเขีย นเปน การสรางสรรค
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอานและการเขียนเปนการเพิ่มพูนความรูใหกับนักเรียนสอดคลองกับงานวิจัย ของ
จินตนา ศิริกลา (2556 : 126) ไดดําเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสือสงเสริมการอานบทรอยกรองกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องเที่ยววนอุทยานพนมสวาย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงาน

-288-

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2562 – มิถุนายน 2562)

การพัฒนาหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง ชุดปราสาทปรางคกู สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

แสงดาว โพธิ์ทอง, พิกุล ประดับศรี, เกื้อ กระแสโสม

เขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พบวานักเรียนชั้น ประถมศึ กษาป ที่ 6 มีความพึงพอใจต อ
หนังสือสงเสริมการอานบทรอยกรองอยูในระดับมากที่สุด งานวิจัยของ ตวงรัตน สาขะจันทร (2553 : 86) ได
วิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน ชุดคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัดสุรินทร พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ที่เรียนโดยใชหนังสือสงเสริมการอานจับใจความสําคัญ ชุดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ มีความพึงพอใจอยูใน
ระดั บ มากและละเอี ย ด ไกรทอง (2556 : 137) ได วิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาหนั ง สื อ ส ง เสริ ม การอ า น ชุ ด
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนเพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ครู ผู ส อนหรื อ ผู ที่ ส นใจจะนํ าหนั งสื อ ส งเสริ ม การอ า นและการเขี ย นบทร อ ยกรอง ชุ ด
ปราสาทปรางคกู ไปใชควรศึกษาเกี่ยวกับคําชี้แจง จุดประสงค เนื้อหา และวิธีการใชหนังสือใหเขาใจเสียก อน
เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะสงผลใหความสามารถดานการอานและ
การเขียนภาษาไทยสูงขึ้น
1.2 ในการทํากิจกรรมครูผูสอนควรแบงกลุมนักเรียน จัดวิธีการทํากิจกรรมเรียนแบบเปลี่ยน
ฐานตามชุดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้นและไมใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียนแต
ละครั้ง
1.3 ครู ผู ส อนควรจั ด กิ จ กรรมร ว มกั บ กิ จ กรรมห อ งสมุ ด เพื่ อ ส ง เสริ ม การใช เ วลาว า งให เ กิ ด
ประโยชน และสรางนิสัยรักการอานใหกับนักเรียน
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรวิจัยเพื่อหาคํ า ตอบวาหนังสือสงเสริมการอานและการเขียนบทรอยกรอง สําหรับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา มีภาพประกอบที่หลากหลาย และเลือกเนื้อหาใหเหมาะสมกับวัยหรือไม
2.2 ควรศึกษาและหาภูมิปญญาในทองถิ่นมาถายทอดเปนหนังสือสงเสริมการอานและการ
เขียนในเรื่องอื่นๆ เชน การทอผา การทําไมกวาดจากตนตาล การทําอาหารพื้นเมือง การจักสานจากไมไผ
เปนตน เพื่อบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่นไวใหคงอยูตอไป
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