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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้
ข้อมูลท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดงัน้ี  2.1 เพื่อเปรียบเทียบทกัษะ
การอ่านจบัใจความก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดีย โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 2.2 เพื่อ
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 The purposes of this research were: 1) to find the efficiency of the development of local 
information exercise through multimedia to encourage reading comprehension skill of first grade students at the 
standard criterion of 80/80  2) to evaluate the efficiency of local information exercise through multimedia to 
encourage reading comprehension skill of first grade students in term of 2.1 to compare the reading 
comprehension skill of pretest and posttest. 2.2 to study first grade students’ opinions toward learning with the 
local information exercise through multimedia. The sample were 30 first grade students, during the second 
semester academic year 2015 of  Watphairongwua school, Songphinong District, Suphanburi Province and the 
implementation covered 10 hours. The research design was the one group pretest-posttest design. The research 
instruments were: 1) the local information exercise through multimedia 2) lesson plan 3) the reading 
comprehension skill test 4) the opinions of the students’ questionnaire. The data were analyzed by percentage 
(%), mean (X)̅, standard  deviation (S.D.), t-test  dependent  and  content  analysis. 
 The results of this research were as follow: 
 1) The local information exercise through multimedia were consisted of  5 exercises, that 1. The 
former time of Song Pi Nong  2. The danger of rock pigeon 3. Remind of ghost jinn at Watphairongwua temple 
4. Tingkrajad tradition 5. A clump of bamboos and cows’ cage have the efficient of  82.31/81.15. 
 2) The effectiveness of local information exercise through multimedia had the effective as 
following; 2.1 The reading comprehension skill after to study the local information exercise through multimedia 
was higher than before studying at the .01 level. 2.2 The opinions of the students toward the learning by the 
local information exercise through multimedia as a whole were at high agreement level. The local information 
exercise through multimedia helped the students knew their local information better. The students interested 
and paid attention with the lesson. They enjoyed, loved and pleased their community and local area. 
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1 

บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
      หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3)ไดร้ะบุคุณภาพของผูเ้รียนเม่ือจบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานไวว้่า ผูเ้รียนตอ้งมีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน การแสวงหาความรู้ และใชภ้าษาในการ
พฒันาตนเอง โดยทกัษะการอ่านจะมุ่งเนน้อ่านเพื่อจบัประเด็นส าคญั แยกแยะขอ้เท็จจริง และ
ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความ โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ก าหนดใหใ้ช ้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ 
ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน และได้ก าหนดเป็น
มาตรฐานการเรียนรู้ไวว้่า  ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถจบัใจความ แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความ หาค าส าคญัในเร่ืองท่ีอ่านและใชแ้ผนภาพความคิด โครงเร่ือง
หรือแผนภาพความคิด พฒันาความสามารถในการอ่าน น าความรู้ความคิดจากการอ่านไปใช้
แกปั้ญหา ตดัสินใจคาดการณ์และใชก้ารอ่านเป็นเคร่ืองมือพฒันาตนเอง ในการตรวจสอบความรู้
และคน้ควา้เพิ่มเติม (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 7) และ
เม่ือพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดแลว้นั้นจะช่วยให้ผูเ้รียน เกิด
สมรรถนะส าคญั 5  ประการคือความสามารถในการส่ือสาร การคิด  การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวิต 
และการใชเ้ทคโนโลย ี 

 การอ่านเป็นทักษะทางภาษาท่ีจ าเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอและไม่มีวนัส้ินสุด สามารถ               
ฝึกไดเ้ร่ือย ๆ ตามวยัและประสบการณ์ของผูอ่้าน เพราะการอ่านนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั     
ของมนุษย ์เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยให้มนุษยไ์ด้รับความรู้ ความคิด และความบนัเทิงใจ        
ช่วยปรับปรุงชีวิตให้สดใสสมบูรณ์  การอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญัในการแสวงหาความรู้ดา้นต่าง ๆ 
เน่ืองจากในภาวะปัจจุบนัเป็นยุคขอ้มูลข่าวสารท่ีมีเทคโนโลยีเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว ดงัท่ี      
วรรณี  โสมประยูร (2553:129-130)กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านสรุปได้ว่า การอ่านเป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัในการศึกษาเล่าเรียนทุกระดบั เพื่อการท าความเขา้ใจเน้ือหาสาระต่าง ๆ เพื่อ         
การติดต่อส่ือสาร ช่วยให้บุคคลสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากส่ิงท่ีอ่านไปปรับปรุงและ
พฒันาอาชีพได้ นอกจากนั้ นสุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์ (2547:7-8)ได้กล่าวว่า การอ่านจะช่วย
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สร้างความคิด  ส่งเสริมและพฒันาความรู้ ช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจสังคมและสภาพแวดลอ้มรอบตวั รู้จกั
รูปแบบของสารประเภทต่าง ๆ ท าใหเ้กิดทกัษะการสรุปขอ้มูล และจดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่แลว้สรุป
ออกมาเป็นแนวคิดเพื่อสะดวกต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ การอ่านนั้นมุ่งให้ผูเ้รียนมีนิสัยท่ีดีใน    
การอ่าน มีนิสัยรักการอ่านซ่ึงจะเป็นพฤติกรรมท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างนิสัยในการ
แสวงหาความรู้ เม่ือนกัเรียนรักการอ่านจะมีความรู้และความคิดกวา้งไกล ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่
ตนเองในการด ารงชีวิต  ในขณะท่ีอญัชญั  พิมุ (2552: 1) และฟองจนัทร์  สุขยิ่ง (2553: 8) กล่าวโดย
สรุปวา่การอ่านเป็นทกัษะส าคญัในการแสวงหาความรู้ต่างๆ เพื่อท าใหผู้อ่้านฉลาด รอบรู้ ทนัโลก ทนั
เหตุการณ์  สามารถน าความรู้ท่ีถูกตอ้งไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการส่ือสารกบัผูอ่ื้นและใชใ้นการ
ด ารงชีวิต  ดงันั้นถา้มีทกัษะการอ่านท่ีดีแลว้ก็จะสามารถใชป้ระโยชน์ในการแสวงหาความรู้ใน
การพฒันาตนเองไดดี้ตามไปดว้ย 

 ในยุคขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบัน การอ่านจับใจความมีบทบาทส าคญัในด้านการศึกษา        
หาความรู้  จิรวฒัน์  เพชรรัตน์ (2556: 156) จากความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ในการเรียนการสอนจึง
จ าเป็นตอ้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน  และพฒันาให้สามารถอ่านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการอ่านท่ีดีมีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งอ่านจบัใจความแลว้สามารถตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ือง      
ท่ีอ่านได ้  เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีอ่าน โดยสามารถเรียงล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ 
คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ 
 ปัจจุบนัการเรียนการสอนทกัษะการอ่าน ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร จากการประเมิน
ความสามารถพื้นฐานส าคัญ 3 ด้าน (LNR) ของชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  3 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วยด้านท่ี 1 ความสามารถ          
ดา้นภาษา (Literacy)  ดา้นท่ี 2 ความสามารถดา้นค านวณ (Numeracy) และดา้นท่ี 3 ความสามารถ
ดา้นเหตุผล (Reasoning ability)  เฉพาะในดา้นท่ี 1 และดา้นท่ี 3 พบว่า ความสามารถดา้นภาษา 
นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 12.88 คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 42.94 แยกเป็นระดบัคุณภาพตามเกณฑ์
พบวา่จ านวนนกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี (ร้อยละ 35.02) และระดบัพอใช ้(ร้อยละ 32.61) ระดบั
ปรับปรุง (ร้อยละ 16.39 ) และระดบัดีเยี่ยม  (ร้อยละ 15.98 ) ตามล าดบั เม่ือพิจารณา ความสามารถ
ย่อยแต่ละตัวช้ีว ัด พบว่ามีค่าเฉล่ียร้อยละไม่ถึง 50 โดยเฉพาะการคาดคะเนจากเร่ืองท่ีอ่าน          
(ร้อยละ 33.57) การสรุปเร่ืองราวและขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน (ร้อยละ 45.68) และการน าขอ้คิดท่ีได้
จากเร่ืองท่ีอ่านไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั (ร้อยละ 41.98) ซ่ึงเป็นจุดอ่อนของนกัเรียนในความสามารถ
ด้านภาษา  ขอ้สรุปจากผลการประเมินความสามารถด้านภาษา สรุปได้ว่า นักเรียนส่วนหน่ึง          
ยงัไม่สามารถ คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน และส่ือสารความรู้ ความเขา้ใจ สรุปเร่ืองราว
ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน น าขอ้คิดท่ีได้จากเร่ืองท่ีอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวนั (ส านักทดสอบ           



3 

 

ทางการศึกษา, 2557: 29) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจินตนา  ใบกาซูย ี(2533: 45) ท่ีพบว่า 
ปัญหาในการอ่านท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กส่วนใหญ่คือ อ่านไม่คล่อง ไม่กลา้อ่านออกเสียงดงั อ่านไม่ได ้
อ่านไม่ถูกวรรคตอน อ่านในใจไม่เป็น และอ่านจบัใจความส าคญัไม่ได ้ นอกจากนั้นยงัมีปัญหาดา้น
ตวัครูและวิธีการสอนของครู ครูไม่ไดจ้ดัท าแผนการเรียนรู้และนวตักรรมประกอบการสอน ครู
ไม่ไดใ้ห้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามแผนการสอน ครูไม่ส่งเสริมให้นกัเรียนคน้ควา้หาค าตอบ หรือ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิญญา วงศก์ล่ินกรุด (2553: 2) กล่าวว่าปัญหา
ในการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นเจริญสุข ส่วนใหญ่อ่านเน้ือเร่ืองใน
บทเรียนแลว้ ไม่สามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้ไม่สามารถสรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ี
อ่านได้ หรือแสดงขอ้คิดเห็นท่ีได้จากอ่าน ท าให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านเท่าท่ีควรและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนด นอกจากนั้นมีเดีย จุฬา (2549: 14) กล่าวว่าปัญหา
เด็กไทยไม่รักการอ่าน เป็นปัญหาท่ีทุกคนทุกภาคทุกส่วนในสังคมจะตอ้งประสานความร่วมมือ
ช่วยกนัแกไ้ขอยา่งจริงจงั เพราะการอ่านถือว่าเป็นหัวใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และมี
ความส าคญัยิ่งต่อการน าชีวิตไปสู่ความส าเร็จ  การพฒันาการเรียนการสอนมีปัจจยัท่ีส าคญั คือครูตอ้ง
พฒันาความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้นท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  ครูตอ้งมีการจดัท าแผนการสอน ซ่ึงจะท าให้เกิดความเขา้ใจทั้งระบบเพราะตอ้งคิดวิเคราะห์
เพื่อวางแผนคิดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีมีคุณภาพอยา่งหลากหลาย และน าผล
การบนัทึก ไปปรับปรุงเพื่อวางแผนใหม่ในระยะเวลาต่อไป ทุกคร้ังท่ีอ่านตอ้งมีการตั้งจุดมุ่งหมายใน
การอ่าน ควรแปลงหวัเร่ืองเป็นค าถามใหติ้ดเป็นนิสัย โดยการตั้งค  าถามแบบเปิดว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน 
อย่างไร  นอกจากน้ีสมพร จารุนฎั (2549 : 46-62) และธีรญา  เหง่ียมจุล (2547: 6-7) กล่าวว่า ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการอ่านจบัใจความต ่ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนด มีสาเหตุจากวิธีการสอนของครู ส่ือ
การสอนและตวันักเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพลินพิศ เมนขุนทด (2554: 2) ท่ีพบว่านักเรียน
อ่านหนงัสือชา้ ไม่ชอบอ่าน อ่านแลว้ไม่เขา้ใจ ไม่สามารถจบัใจความได ้ท าให้นกัเรียนเบ่ือหน่ายต่อ
การเรียน  มีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการอ่าน ไม่เกิดนิสยัรักการอ่าน และมีผลสมัฤทธ์ิไม่ดีเท่าท่ีควร 
 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2           
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  มีนักเรียนจ านวน 750 คน ผลการประเมินภายนอกพบว่ามาตรฐาน 
ด้านผูเ้รียนมาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ             
มีความคิดสร้างสรรค ์ คิดไตร่ตรอง ไดร้ะดบัพอใช ้ส่งผลให้มาตรฐานดา้นผูเ้รียนมาตรฐานท่ี 5        
ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียน มีผลสัมฤทธ์ิเฉล่ีย ระดบัพอใชแ้ละจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
(NT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนวดัไผ่โรงววั พบว่ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยท่ีเก่ียวกับ ความสามารถด้านภาษา มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 42.02          
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เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ การอธิบายความหมายจากเร่ืองท่ีอ่าน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 44.47 
การคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 34.21 การสรุปเร่ืองราวและขอ้คิด   
จากเร่ืองท่ีอ่านมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 37.78 การวิเคราะห์เร่ืองท่ีอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้งมีคะแนนเฉล่ีย     
ร้อยละ 48.68 การน าขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ืองท่ีอ่านไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั คะแนนเฉล่ียร้อยละ41.89    
ส่ือสารความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 46.71  
(รายงานผลการทดสอบ NT. [ออนไลน์]. http://nt-result.bopp.go.th/) นอกจากน้ี การประเมินผล
ของกลุ่มงานวิชาการของโรงเรียน พบว่าร้อยละของนักเรียนท่ีอยู่ในระดบัพอใชคิ้ดเป็นร้อยละ 
30.26 และอยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ19.74 ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 3 ห้องเรียน พบว่าในปี 2555-2556  นกัเรียน   
มีผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนท่ี 2 ร้อยละ 69.45 และ 70.24 ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดไว้
ท่ีร้อยละ 80 (แบบบนัทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระดบัประถมศึกษา: 2555 – 2556) และจากการ
สัมภาษณ์ครูผูส้อนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนวดัไผโ่รงววั ชั้น ป.1/2 และ ป.1/3 (วนัพร ป่ินแกว้, 
2556; สุทธญาน์  ใจซ่ือ, 2556) ดา้นการอ่านจบัใจความ พบว่า นกัเรียนบอกใจความส าคญัของเร่ือง
ไม่ได ้ ตอบค าถามไม่ได ้ไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน อ่านไม่คล่อง ไม่ชอบอ่านหนงัสือ ท าให้นักเรียน        
มีผลสมัฤทธ์ิต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดและจากประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ของผูว้ิจยั พบว่า พฤติกรรมการอ่าน ท่ีท าใหมี้ผลสัมฤทธ์ิต ่า นกัเรียนส่วนใหญ่อ่านไดช้า้และ
ขาดความรู้ความเขา้ใจในการอ่าน อ่านไม่ถูกวรรคตอนท าให้ผิดความหมาย เรียงล าดบัเหตุการณ์
ของเร่ืองไม่ได ้ ขาดทกัษะและกระบวนการคิด การวิเคราะห์สังเคราะห์อยา่งมีเหตุผล ไม่สามารถ
สรุปเร่ืองราวหรือจบัใจความส าคญัของเร่ืองได ้ ปัญหาจากการตั้งค  าถามและตอบค าถามจากเร่ือง  
ท่ีอ่าน  นกัเรียนไม่สามารถบอกขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน ไม่สนใจใฝ่รู้ ไม่รักการอ่าน ขาดการฝึกฝน
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิบูลย ์ ตญัญบุตร(2559: 314) พบว่า นักเรียนอ่าน
หนงัสือแลว้ไม่เขา้ใจ ไม่สามารถสรุปหรืออ่านจบัใจความได ้จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ทั้งน้ีอาจมี
สาเหตุมาจากดา้นตวัครูผูส้อน ครูไม่วางแผนการสอน ไม่มีความถนดัในวิชาท่ีสอน  ครูมีภาระงานอ่ืน
นอกเหนือจากการสอน  ดา้นผูเ้รียน พบว่า มีความผิดปกติทางร่างกายและสติปัญญา  สภาพฐานะทาง
ครอบครัว ดา้นส่ือการเรียนการสอน พบว่า ส่ือประกอบในกลุ่มสาระภาษาไทยยงัไม่ตรงกบัเร่ือง   
ท่ีสอนและความตอ้งการของผูเ้รียน จึงท าให้ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยต ่ากว่า
เกณฑท่ี์ก าหนด  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สนิท  สัตโยภาต (2556: 96) กล่าวว่า บุคคลแต่ละคนเม่ือ
อ่านหนังสือเล่มเดียวกันอาจไดคุ้ณประโยชน์จากการอ่านไม่เท่ากันเพราะระดบัความสามารถ      
ในทกัษะการอ่านของแต่ละคนมีต่างกนั แต่ทกัษะการอ่านย่อมเพิ่มพูนและฝึกฝนไดถ้า้บุคคลใด
หมัน่ฝึกฝนทกัษะการอ่านบ่อยๆ อ่านสม ่าเสมอและอ่านอย่างถูกวิธี ผูว้ิจยัจึงตระหนักถึงการจดั
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กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและสภาพปัญหา ในปัจจุบนัดงัไดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้ ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีให้เห็นชัดเจนว่า ครูผูส้อนจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม สมัพนัธ์กบัเน้ือหา วตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดั โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ ท่ีจะพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความให้กบัผูเ้รียน 
ครูผูส้อนจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาวิธีการสอน ส่ือ นวตักรรม หรือเทคนิคการจดัการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อให้การเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผลตามตอ้งการให้สอดคลอ้งกบัสังคมยุค
ปฏิรูปการศึกษาท่ีให้ความส าคญักบัผูเ้รียนยึดหลกัผูเ้รียน  มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ได ้ซ่ึงวิธีการจดัการเรียนรู้และเทคนิคท่ีสามารถพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการอ่านนั้นมีหลากหลาย
วิธีในการจดัการเรียนการสอน     

ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทเป็นอย่างมากทั้งในดา้นความคิด พฤติกรรม            
และดา้นการศึกษา โดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพราะเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะสามารถ
ถ่ายทอดเน้ือหาวิชาท่ียากใหง่้ายข้ึน ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ ทกัษะ กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล ผูเ้รียน
มีความเพลิดเพลิน สนุกสนานในการใชบ้ทเรียน ช่วยเสริมแรงผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนมีความสนใจ    
ในบทเรียนมากข้ึน เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา  เลือกเรียนได้
ตามความสนใจ  และตามความสามารถของตนเอง ก่อใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อบทเรียน เป็นการส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและส่งผลใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (สายฝน แสนใจพรม, 
2553:74-75) ดงันั้น การจดัการเรียนรู้ท่ีจะพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความให้กบัผูเ้รียน 
ครูผูส้อนจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาวิธีการสอน ส่ือ นวตักรรม หรือเทคนิคการจดัการเรียนการสอน ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อให้การเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผลตามตอ้งการ ดงัท่ี Slemmer and Duane Lee 
(2003: 2053 อา้งถึงใน ภทัรวดี  จงศกัด์ิสวสัด์ิ, 2548: 1) ท่ีไดส้รุปว่าบรรยากาศในการเรียนการสอน    
ท่ีประสบความส าเร็จต้องใช้ส่ือท่ีเ ป็นเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย ใช้รูปแบบการเรียนท่ีต่างกัน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั สอดคลอ้งกบั ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 71) กล่าวไวว้่าเทคโนโลยี
ท่ีมีบทบาทในการช่วยจัดการเรียนการสอนคือคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย (Computer Multimedia)      
ซ่ึงเป็นส่ือการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหน่ึงท่ีมีการน าเสนอเน้ือหาท่ีน่าสนใจ ใชส้ะดวกและ
คน้ควา้ได้อย่างสนุกสนาน เน่ืองจากสามารถน าเสนอส่ิงท่ีมีทั้ งภาพและเสียงพร้อมทั้งสามารถ
โตต้อบกบับทเรียนและทราบขอ้มูลยอ้นกลบัไดต้ลอดเวลาตามความตอ้งการ สอดคลอ้งกบัสังคม
ยคุปฏิรูปการศึกษาท่ีใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียนยดึหลกัผูเ้รียนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
ในขณะท่ีGertner (2011: 30-33)ได้ท าวิจัยผลของการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียในการเรียนรู้ 
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิธีการอ่านส่ือท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการเรียนรู้และความเขา้ใจ กล่าวว่า 
การอ่านจากหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มีศกัยภาพท่ีจะกลายเป็นวิธีการใหม่ในการเรียนรู้และการจดัเก็บ
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ขอ้มูลไดดี้  มลัติมีเดีย  เป็นส่ือชนิดหน่ึงท่ีน ามาใชใ้นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น
การน าบทอ่านท่ีเขียนข้ึนมาจากขอ้มูลทอ้งถ่ินให้ผูเ้รียนไดอ่้านและรับรู้เร่ืองราวต่างๆท่ีเก่ียวกบั     
วิถีชีวิตของตนเอง ใชก้ารน าเสนอบทอ่านในรูปแบบของมลัติมีเดียเพื่อดึงดูดความสนใจในการอ่าน  
โดยสร้างโปรแกรมเน้นการฝึกทกัษะและการปฏิบติัให้ผูเ้รียนไดฝึ้กเป็นขั้นเป็นตอน ช่วยท าให้
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน ดงัผลการวิจยัของ จิราวรรณ  เอ่ียมสงคราม (2551: บทคดัย่อ)     
ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาองักฤษของนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงข้ึน นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของดลวรรณ พวงวิภาต (2554: 121)และ
มณัฑนา  ศรีเทพ (2553: 108-112) ท่ีท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์มลัติมีเดียช่วยใน   
การเรียนการสอน  พบว่าสามารถช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนไดดี้ข้ึน มีความรู้คงทน 
ผูเ้รียนมีความสนใจ  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน จะเห็นไดว้่าคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นส่ือท่ีน่าสนใจ  
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542: 4-7) กล่าวถึงส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาและความหมายของส่ือ
มลัติมีเดีย เพื่อการศึกษาแต่ละประเภทโดยสรุปดงัน้ี ส่ือมลัติมีเดียด้านการศึกษาคือการน าเสนอ
เน้ือหาบทเรียนในรูปของส่ือมลัติมีเดียทางคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ1) e-Learning  
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีโอกาสอ่านและท าความเขา้ใจเน้ือหาตามความสามารถของตน สามารถท่ีจะทบทวน
เน้ือหาตามความพอใจ  หรือจนกว่าจะเขา้ใจ e –Learning นั้นผูเ้รียนสามารถท่ีจะศึกษาในลกัษณะใด 
ระหว่างซีดีรอมหรือจากเวบ็ก็ได ้  2) CAI ผูเ้รียนสามารถโตต้อบกบับทเรียนไดอ้ยา่งมีความหมาย 
รวมทั้งการจดัให้มีผลป้อนกลบัโดยทนัทีให้กับผูเ้รียนเม่ือผูเ้รียนตรวจสอบความเขา้ใจของตน     
จากการท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ CAI เป็นลกัษณะของการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียน
การสอน 3) การเรียนบนเว็บ เป็นส่ือมลัติมีเดียท่ีเน้นการใชง้านในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
ประโยชน์ของมลัติมีเดียดา้นการศึกษา กิดานนัท ์มลิทอง (2543: 275) กล่าววา่การใชส่ื้อคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียมีประโยชน์มากมาย  พอสรุปไดด้งัน้ีคือ 1) ดึงดูดความสนใจ 2) ให้สารสนเทศหลากหลายดว้ย
การใชซี้ดีรอมในการให้ขอ้มูล และสารสนเทศในปริมาณท่ีมากมายและหลากหลายรูปแบบเก่ียวกบั
เน้ือหาบทเรียนท่ีสอน 3) ทดสอบความเขา้ใจ ผูเ้รียนบางคนอาจจะไม่กลา้ถามขอ้สงสัย หรือตอบ
ค าถามในหอ้งเรียนการใชส่ื้อประสมจะช่วยแกปั้ญหาในส่ิงน้ีได ้โดยการใชล้กัษณะศึกษารายบุคคล 
4) สนบัสนุนความคิดรวบยอด โดยการเสนอส่ิงท่ีใหต้รวจสอบยอ้นหลงั และแกไ้ขจุดอ่อนในการเรียน 
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มลัติมีเดียสามารถน ามาใช้ในการถ่ายทอด
เน้ือหาวิชาใหแ้ก่ผูเ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเองท าใหเ้กิดแรงจูงใจใฝ่รู้   
 นอกจากส่ือท่ีมีประสิทธิภาพแล้วด้วยสภาพ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การส่ือสาร             
และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  มีเทคโนโลยท่ีีหลากหลายและทนัสมยัข้ึน ปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อสังคมไทย คือ ความแตกต่างทางความเช่ือ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี  
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ศาสนาและวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และการท้ิงถ่ินฐานบา้นเกิดก็เป็นปัญหาส าคญัท่ีท าให้วิถีชีวิต
ของคนในสังคมเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ดงันั้นการจดัการศึกษาควรปลูกฝังให้เด็กเกิดความรัก  
ความหวงแห และเกิดความภาคภูมิใจในถ่ินฐานบ้านเกิดของตนเอง ให้เห็นคุณค่าทางสังคม 
วฒันธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยตอ้งน าขอ้มูลทอ้งถ่ินมาใช้ประโยชน์ในการจดั   
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เน้ือหาในบทอ่านควรสอดแทรกให้เหมาะสมกบัสภาพ
ชุมชนและทอ้งถ่ิน เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาส่ิงท่ีดีงามของทอ้งถ่ิน  
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ              
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 66 กล่าวว่า “บุคคลซ่ึงอยู่ร่วมกนัเป็นชุมชนหรือ
ชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรม
อนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจดัการบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ยืน 
(ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร,2550: 18-19)  สอดคลอ้งกบั ถวลัย ์ มาศจรัส (2549: 31)ได้
กล่าวถึงเร่ืองท้องถ่ินไว้ว่า เ ร่ืองของท้องถ่ินเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญต่อความเป็นชาติของ             
ทุกประเทศเพราะการท่ีจะรวมตวัเป็นประเทศไดน้ั้นตอ้งอาศยัพลงัของความรัก ความหวงแหน    
ในเร่ืองภาษา ความคิด ศิลปะ ประเพณี วฒันธรรม การเมือง การปกครอง ความเช่ือ และเร่ือง อ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบัจิตส านึกในความรักและความหวงแหนแผ่นดินถ่ินเกิดของตนทั้งส้ิน 
ดงันั้นครูจึงควรใหค้วามสนใจการใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน ครูอาจ
เลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ ให้นกัเรียนไดส้ัมผสัของจริงทางธรรมชาติ ไดส้ัมผสั
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (สุวิมล วอ่งวาณิช, 2545: 33) 
  จากความส าคญัของปัญหาการอ่านจบัใจความ และจากการศึกษาแนวทางการแกปั้ญหา 
การเรียนการสอนอ่านจับใจความดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะน าเทคโนโลยีประเภท
มลัติมีเดียมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากโรงเรียนวดัไผโ่รงววัมีคอมพิวเตอร์เพียงพอกบั
จ านวนนกัเรียน โดยน าเร่ืองราวและขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน รอบๆบริเวณอ าเภอสองพี่นอ้ง มาท า
เป็นบทอ่านเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1ใหน้กัเรียน
มีทกัษะในการอ่านจบัใจความเม่ืออ่านแลว้สามารถตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน เล่าเร่ืองย่อ และ
คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่านไดมี้ความสนใจ รักการอ่านและรักทอ้งถ่ินมากข้ึน 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวจิยั  
  จากงานวิจัยของณิชวรรณ จันอ้น (2551:29-30) ได้ท าการศึกษาวิจัยพัฒนาบทเรียน   
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เพื่อส่งเสริมทกัษะด้านการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
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นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 4 ตอน ออกแบบบทเรียนมลัติมีเดียเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่าน
โดยให้อยู่ในรูปแบบการ์ตูน (Animation) ลายเส้นอย่างง่ายและสีสันสดใส บทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะดา้นการอ่านของนกัเรียนหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ผูเ้รียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 
ส่วนงานวิจัยของบุญญิสา พรมมิราช (2551: 52-53)ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย เร่ืองค าท่ีสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 บทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน เป็นบทเรียนท่ีมีลกัษณะเน้ือหาวิชาแบบฝึกหัดและการทดสอบ โดย
คอมพิวเตอร์สามารถเสนอเน้ือหาซ่ึงจะเป็นรูปแบบตวัหนังสือ ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 
ภาพกราฟิก เสียงบรรยาย และเสียงดนตรี และมีการแสดงผลขอ้มูลยอ้นกลบัใหก้บัผูเ้รียนจากการท า
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อทดสอบ หรือประเมินความรู้ 
ความเข้าใจของผูเ้รียน ผลปรากฏว่าประสิทธิภาพของบทเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้แสดงว่ามี
ประสิทธิภาพสามารถน าไปใชเ้ป็นบทเรียนได ้นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนและมีความพึงพอใจ
ในการเรียนมากและงานวิจยัของอจัฉรา ตุมระวตั (2552: 68-74) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ืองการสะกดค า ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 สร้างและพฒันาบทเรียนท่ีใชใ้นการสอน การทบทวน การท าแบบฝึกหัดและการ
วดัผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ในลกัษณะของส่ือประสมท่ีเกิดจากการเช่ือมของขอ้ความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยายและดนตรีประกอบในเวลาเดียวกนั ประกอบดว้ยการสะกดค า จ านวน 
9 มาตรา ผลการวิจยัพบวา่ ผลการทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ไดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ ์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย สูงกว่าก่อนเรียน 
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย นอกจากนั้น ณิชาพร ปรีชาวิภาษ (2555: 
100-103)ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการพฒันาแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้มูลท้องถ่ินส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า แบบฝึกอ่านจบัใจความ มี 7 ชุด ในแต่ละชุดเป็นเร่ืองเก่ียวกับ
ทอ้งถ่ินท่ีนักเรียนอาศยัอยู่ ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความหลงัเรียนสูงกว่าก่อนจดัการเรียนรู้ 
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนอยู่ในระดบัมาก ผูเ้รียนเห็นว่าเร่ืองท่ีเรียนเสริมความรู้และให้
ขอ้คิด มีเน้ือหาและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ในแต่ละแบบฝึกให้ความเพลิดเพลินและน่าสนใจท าให้
นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างาน 

จากผลการวิจยัดงักล่าว จะเห็นว่ามลัติมีเดียสามารถพฒันาความสามารถนักเรียนในดา้น
ทกัษะการอ่านไดดี้ข้ึน มีผลการเรียนรู้สูงข้ึน นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนมาก และสนใจ ใฝ่รู้
ในทอ้งถ่ินตนเอง ดังนั้นผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะส่งเสริมนักเรียนในด้านทกัษะการอ่านจับใจความ      
โดยการน ามลัติมีเดีย มาพฒันาเป็นบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน โดยศึกษาแนวคิดรูปแบบ 
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วิธีการสอนจากนกัวิชาการและงานวิจยัต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัวยั ความสนใจ และทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยู ่
ส าหรับการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียนั้นมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย
ดงัน้ี พรเทพ  เมืองแมน (2544: 46 -51)ไดเ้สนอขั้นตอนการพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียเป็น 4 ขั้นตอน 
ดังน้ี 1) ขั้นวางแผนโดยวิเคราะห์หลักสูตร เน้ือหาและผูเ้รียน เพื่อให้ได้โครงสร้างเน้ือหา  
วตัถุประสงค ์และความตอ้งการของผูเ้รียน เพื่อน ามาก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียน     
2) ขั้นสร้างบทอ่าน โดยแปลงสตอร่ีบอร์ด ให้เป็นบทอ่านท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง โดยสร้างบทอ่าน
จากโปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมทั้งผลิตเอกสารประกอบบทอ่านเป็นลกัษณะค าแนะน า
การใชบ้ทอ่าน คู่มือส าหรับผูส้อน คู่มือส าหรับผูเ้รียน ใบงานหรือแบบฝึกหัด 3) ขั้นออกแบบบทเรียน 
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 3.1 แบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ และจดัล าดบัเน้ือหาแลว้จึงก าหนด
เป็นโครงสร้างของบทเรียน 3.2 เขียนผงังานแสดงความสัมพนัธ์ของเน้ือหา บทอ่าน กิจกรรม การฝึก  
การประเมินผลการเรียน เป็นการอธิบายล าดบัขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 3.3 สร้างสตอร่ีบอร์ด 
(Storyboard) ออกแบบการน าเสนอเน้ือหา ขอ้ความ กราฟิก  ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงในลกัษณะ
ของจอภาพท่ีผูเ้รียนจะไดเ้ห็นบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ 4) ขั้นประเมินและแกไ้ขบทอ่าน เพื่อตอ้งการ
ทราบประสิทธิภาพของบทอ่าน ดังน้ี 4.1 ก่อนน าไปใช้งาน การประเมินควรเร่ิมตั้งแต่ การ
ด าเนินการเขียนโครงร่างของเน้ือหาบทอ่าน ออกแบบแนวการสอน โดยขอความร่วมมือจากผูท่ี้มี
ช านาญดา้นเน้ือหา ดา้นการผลิตบทอ่านมาให้ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและแกไ้ขปรับปรุงตามท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญแนะน า 4.2 น าบทอ่านท่ีไดจ้ดัท าข้ึนไปทดลองกบัตวัอยา่งประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  
ตอ้งเลือกให้มีผูเ้รียนทั้งในกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อน ทั้งเพศชายและเพศหญิง สังเกตพฤติกรรม
ของผูเ้รียนในขณะท่ีก าลงัใชบ้ทอ่าน ขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูเ้รียนในดา้นผลสัมฤทธ์ิและเจตคติต่อ
ผูเ้รียน โดยมีการประเมินแบบตวัแทนผูเ้รียนในขั้นตอนแรก  ประเมินกลุ่มเลก็หลงัจากสร้างบทอ่าน
ฉบบัร่างฉบบัสุดทา้ยก่อนจะน าไปผลิตจริง  และสุดทา้ยประเมินภาคสนามประเมินเม่ือไดบ้ทอ่าน
ต้นฉบับแล้วจัดสถานการณ์เหมือนจริงเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่มเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไป
ปรับปรุงแกไ้ขคุณภาพของบทอ่าน นอกจากน้ีชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2540: 115-116) ไดเ้สนอขั้นตอน
การผลิตชุดการสอนส่ือประสม สรุปไดด้งัน้ี 1) ก าหนดหมวดหมู่และเน้ือหาประสบการณ์ หรือ
บูรณาการตามความเหมาะสม 2) ก าหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเน้ือหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอน  
3) ก าหนดหัวเร่ืองในการสอนแต่ละหน่วยเป็นหน่วยยอ่ย  4) ก าหนดหลกัการและความคิดรวบยอด
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้และหัวเร่ือง 5) ก าหนดวตัถุประสงคใ์ห้สอดคลอ้งกบัหัวเร่ือง  
6) ก าหนดกิจกรรม การเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 7) ก าหนดแบบประเมินให้
ตรงกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 8) เลือกและผลิตส่ือการสอน 9) หาประสิทธิภาพของชุดการสอน
ส่ือประสม 10) การใชชุ้ดส่ือประสม ท่ีปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งไวแ้ลว้สามารถ
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น าไปสอนผูเ้รียนได้  จากแนวคิดของนกัการศึกษาท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ยงัมีผูท่ี้ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั
บทเรียนมลัติมีเดีย เช่น งานวิจยัของ กิต์ิติกานต ์กณัพิพฒัน์ (2552: 21-25) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเร่ืองการใชโ้ปรแกรมวาดภาพ Paint Brush ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5โดยการพัฒนาบทเรียนส่ือมัลติมีเดียมีขั้นตอนดังน้ี1) ขั้นตอนการเตรียม            
2) ขั้นตอนการออกแบบ 3) ขั้นตอนการสร้างโปรแกรม 4) การประเมินส่ือมลัติมีเดีย 5)ทดลองใช้
ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีผลิตมีประสิทธิภาพเป็น 93.54/92.34 เป็นไปตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 85/85 และณัฐพร ทองมอญ (2551: 34-35) ไดศึ้กษาเร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย เร่ืองคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4) มีขั้นตอน
การพฒันาบทเรียนส่ือมลัติมีเดีย 11 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1) ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
เพื่อท าความเขา้ใจจุดประสงคข์องเน้ือหาวิธีการสอน การวดัและประเมินผลการเรียน 2) ศึกษา
จุดประสงค์ของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเร่ือง 
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 3) ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของเน้ือหาเร่ืองคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ของ
แต่ละหน่วยการเรียน 4) ก าหนดเน้ือหาของบทเรียนโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นเร่ืองตามล าดบั เพื่อ
น ามาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 5) น าเน้ือหาของบทเรียนไปปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
และผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นเน้ือหาจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาแลว้  
น ามาปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียต่อไป 6) ออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียโดยออกแบบในรูปของบทภาพบรรยายเร่ืองราว (Story Board) และผงังาน 
(Flowchart) ท่ีเสร็จเรียบร้อยแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า      
7) ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียโดยเขียน Script ใหต้รงตามเน้ือหาท่ีก าหนดไว ้ 8) น า
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา  9)น า
ส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีไดจ้ดัเตรียมมาประกอบรวมกนัเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ซ่ึงอาศยั
โปรแกรมในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย โดยน าขอ้มูลดา้นอกัษร ภาพ เสียง มาจดัเรียง
และเช่ือมโยงบทเรียนให้สามารถท างานไดต่้อเน่ืองและโตต้อบกบัผูใ้ชง้านได ้  10) สร้างแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนของแต่ละเร่ือง ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนให้ความสนใจกบับทเรียนดีมาก มีความ
กระตือรือร้น และตั้งใจศึกษาบทเรียนเป็นอยา่งดี ผูเ้รียนช่ืนชอบกบัการโตต้อบและควบคุมบทเรียน
ดว้ยตนเอง ไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายและต่ืนเตน้กบัการท าแบบฝึกหดั และการท าแบบทดสอบหลงัเรียน   

จากแนวคิดต่างๆ ท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดและกระบวนการพฒันามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1โดยมีขั้นตอนการพฒันาบทอ่าน 4 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี   
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ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ความตอ้งการ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาบทอ่าน
มัลติมีเ ดียโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน มีดัง น้ี คือ 1.1)  ศึกษาเอกสารเ ก่ียวกับนโยบายการศึกษา 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 1.2) วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1.3) ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสร้างบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 1.4) ศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบั
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เน้ือหา และรูปแบบของบทอ่าน 1.5) ศึกษาความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนภาษาไทย และ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นมลัติมีเดีย ดา้นเน้ือหา รูปแบบ การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน และการประเมินผล 1.6) ศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ิน  

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาและการหาประสิทธิภาพบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความประกอบด้วยโครงสร้างส าคัญ 3 ส่วนคือ 2.1) ส่วนน า 
ประกอบดว้ย  ช่ือหน่วย  การเรียนรู้ ระดบัชั้น ค  าแนะน าในการเรียน รายการเมนู 2.2) ส่วนน าเสนอเน้ือหา 
ออกแบบโดยใชภ้าพ  เสียง ขอ้ความ วีดิทศัน์ มาใชร่้วมกนั 2.3) ส่วนค าถามและการฝึกใชต้รวจสอบ
ความรู้ความเขา้ใจ มีขั้นตอนการสร้างบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้น
การเตรียม วิเคราะห์หลกัสูตร เน้ือหา และผูเ้รียน เพื่อน ามาก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมการ
เรียน 2) ขั้นการสร้างบทอ่าน ให้เป็นบทอ่านท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงโดยสร้างบทอ่านจาก
โปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) ขั้นการออกแบบบทอ่าน โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วย
ยอ่ยๆ และจดัล าดบัเน้ือหาแลว้จึงก าหนดเป็นโครงสร้างของบทอ่าน 4) ขั้นการผลิตเอกสารเป็นการ
ผลิตเอกสารประกอบบทอ่าน เป็นลกัษณะค าแนะน าการใชบ้ทอ่าน คู่มือส าหรับผูส้อน คู่มือส าหรับ
ผูเ้รียน ใบงานหรือแบบฝึกหดั 5) ขั้นการประเมินและแกไ้ขบทอ่าน เพื่อตอ้งการทราบประสิทธิภาพของ
บทอ่าน  ก่อนน าไป ใชง้าน  การประเมิน การด าเนินการเขียนโครงร่างของเน้ือหาบทอ่าน  ออกแบบแนว
การสอน โดยน าบทอ่านจากขอ้มูลทอ้งถ่ินผ่านมลัติมีเดียเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ท่ี
สร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือตรวจสอบ เพื่อประเมินคุณภาพและน าไป
ปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ น าบทอ่านท่ีได้จัดท าข้ึนไปทดลองกับตัวอย่าง
ประชากร ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายตอ้งคดัเลือกใหมี้ผูเ้รียนทั้งในกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อน ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในขณะท่ีก าลงัใชบ้ทอ่าน ขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูเ้รียนใน
ดา้นผลสัมฤทธ์ิและเจตคติต่อผูเ้รียน จากนั้นตรวจสอบคุณภาพส่ือโดยผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) และน าบทอ่านมลัติมีเดียไปหาประสิทธิภาพขั้นรายบุคคล (Individual 
Tryout) แลว้ปรับปรุงแกไ้ข และหาประสิทธิภาพขั้นกลุ่มเลก็ (Small Group Tryout) แลว้ปรับปรุง
แกไ้ข  
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ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใช้บทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ข้อมูลทอ้งถ่ิน โดยผูว้ิจยัได้น าบทอ่าน        
ไปทดลองใชก้บันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัไผ่โรงววั  อ  าเภอสองพี่น้อง จงัหวดั
สุพรรณบุรี จ านวน 30 คน  

ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินและปรับปรุงบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน ดา้นการอ่าน    
จบัใจความของนกัเรียนและดา้นความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทอ่าน 
สรุปกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

บทอ่านมลัติมเีดยี 
 
ขั้นตอนการพฒันาบทอ่าน
มลัติมเีดยีโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น 
มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
    1.  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 
    2.  พฒันาและหาประสิทธิภาพ 
        บทอ่าน                              
    3.  ทดลองใชบ้ทอ่านมลัติมีเดีย 
    4.  ประเมินและปรับปรุงบทอ่าน  
        มลัติมีเดีย     
ชยัยงค ์ พรหมวงษ ์(2540: 115-116)  
พรเทพ  เมืองแมน (2544 : 46 -51) 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ณิชวรรณ จนัอน้ (2551: 29-30) 
ณฐัพร ทองมอญ (2551: 34-35) 
บุญญิสา  พรมมิราช (2551: 52-53) 
กิต์ิติกานต ์กณัพิพฒัน์(2552: 21-25) 
อจัฉรา ตุมระวตั (2552: 68-74) 

ทกัษะการอ่านจับใจความ 
 

    การอ่านจบัใจความ เม่ืออ่านแลว้
ตอ้ง สรุปเร่ืองได ้บอกรายละเอียด
ของเร่ือง การล าดบัเร่ืองราว  
เปรียบเทียบ และคาดการณ์ได ้
(สนิท  สตัโยภาส ,2556 : 104 ) 

แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะ 
การอ่าน 

1. อ่านผา่นคร่าวๆโดยตลอด 
2. อ่านโดยละเอียด 
3. ฝึกตั้งค  าถามและตอบค าถาม 
    สั้นๆในใจ 
4. เรียบเรียงใจความส าคญัดว้ย 
    ภาษาของตนเอง 
สุนนัทา  มัน่เศรษฐวทิย ์ 
(2551: 159-161) 
นภดล  จนัทร์เพญ็ (2553: 133-134), 
 จิรวฒัน์  เพชรรัตน์ (2556: 159),  
สนิท  สตัโยภาส (2556: 108 ) , 
 
 
 
 
 

ข้อมูลท้องถิ่น 
 

แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบั 
ข้อมูลท้องถิ่น 

        การอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินศิลปะ 
วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน และ
วถีิชีวติ  เป็นส่ิงของมรดกพื้นบา้น
ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้นๆ  
สุวมิล  วอ่งวาณิช (2545 : 33), 
ชาตรี ส าราญ (2545: 5), 
ถวลัย ์ มาศจรัส (2549: 31) 

ข้อมูลท้องถิ่นสุพรรณบุรี 
  1.  สองพี่นอ้งก่อนเก่า 
  2.  ภยัร้ายนกพิราบ 
  3.  เตือนใจเปรตวดัไผโ่รงววั 
  4.  ประเพณีท้ิงกระจาด 
  5.  กอไผแ่ละโรงววั 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ  

    

        1. ทกัษะการอ่านจบัใจความ 
        2. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย 
            บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 การพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ดงัน้ี 
 1. เพื่อพฒันาหาประสิทธิภาพบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะ                  
การอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะ          
การอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดงัน้ี 
       2.1 เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการอ่านจบัใจความก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้ดว้ยบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
     2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้       
ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

ค ำถำมกำรวิจัย  
 1. บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความส าหรับ
นกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 หรือไม่ 
 2. บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับ
นกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิผลในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
     2.1 ทกัษะการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หลงัจดัการเรียนรู้สูงกว่า     
ก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบั
ใจความ สูงกวา่หรือไม่ 
     2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัใด 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
  1. บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับ
นกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

2. ทกัษะการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หลงัจดัการเรียนรู้สูงกว่า       
ก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัมาก  
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ขอบเขตของกำรวจิัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
       1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียน          
วดัไผ่โรงววั  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2                 
ปีการศึกษา 2558  มีจ  านวน 3 หอ้งเรียน มีนกัเรียนจ านวน 90 คน  
     1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียน    
วดัไผโ่รงววั  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ  านวน 1 หอ้งเรียน 
มีนกัเรียนจ านวน 30 คนไดม้าจากวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random sampling)โดยใชห้อ้งเรียนเป็น
หน่วยการสุ่ม 
  2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
       2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

    2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
2.2.1 ทกัษะการอ่านจบัใจความ 

              2.2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช ้    
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
  3. เน้ือหา 

เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นเร่ืองการอ่านจบัใจความตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามตวัช้ีวดั ท 1.1 ป.1/3 
ตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ท 1.1 ป.1/4 เล่าเร่ืองย่อจากเร่ืองท่ีอ่านและท 1/1 ป.1/5 คาดคะเน
เหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่านน ามาสร้างเป็นบทอ่านมลัติมีเดีย มีจ านวน 5 เร่ือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
คือ 1.ประเภทร้อยแกว้ ประกอบดว้ย นิทาน 1 เร่ือง คือ สองพี่น้องก่อนเก่า เร่ืองสั้น 3 เร่ืองคือ       
ภยัร้ายนกพิราบ  เตือนใจเปรตวดัไผ่โรงววั และประเพณีท้ิงกระจาด 2. ประเภทบทร้อยกรอง          
มี 1 เร่ือง คือกอไผแ่ละโรงววั  
  4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 
        ผูว้ิจยัไดก้ าหนดระยะเวลาในการทดลอง เป็นเวลา 5 สัปดาห์โดยใชเ้วลาเรียนสัปดาห์ละ 2 วนั            
วนัละ 1 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 10 ชัว่โมง ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. บทอ่าน หมายถึง เร่ืองราวและขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย สถานท่ีส าคญัท่ีมี
ช่ือเสียงในชุมชน นิทานพื้นบา้น สัตวใ์นทอ้งถ่ิน ประเพณีท่ีควรรู้ในทอ้งถ่ิน มาท าเป็นบทอ่าน   
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เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ จ านวน 5 เร่ือง ดงัน้ี 1) สองพี่นอ้งก่อนเก่า 2) ภยัร้ายนกพิราบ   
3) เตือนใจเปรตวดัไผโ่รงววั 4) ประเพณีท้ิงกระจาด 5) กอไผแ่ละโรงววั 
 2. มลัติมีเดีย  หมายถึง ส่ือประสม  ประกอบดว้ย ใบงาน  ใบความรู้  บตัรภาพ  บตัรค า และ   
ส่ือซีดีรอม  แบบฝึกเสริมทกัษะท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนโดยใชก้าร์ตูนแอนิเมชนัท่ีสามารถเคล่ือนไหวได ้ 
สามารถเสนอเน้ือหาซ่ึงเป็นรูปแบบตวัหนงัสือ ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว  ภาพกราฟิก  เสียง
บรรยาย  เสียงดนตรี  มีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบัผูเ้รียน และมีการแสดงผลขอ้มูลยอ้นกลบัให้กบั 
ผูเ้รียนจากการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
 3. การพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย  หมายถึง  กระบวนการสร้างบทอ่านมลัติมีเดียเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 2. พฒันาและ           
หาประสิทธิภาพบทอ่าน 3. ทดลองใชบ้ทอ่านมลัติมีเดีย 4. ประเมินและปรับปรุงบทอ่านมลัติมีเดีย     

   4. ประสิทธิภาพของบทอ่านมลัติมีเดีย หมายถึง คุณภาพของบทอ่านมลัติมีเดียท่ีท าให้
นกัเรียนบรรลุพฤติกรรมตามท่ีก าหนดไวต้ามเกณฑ ์80/80 
      80 ตวัแรก ประสิทธิภาพของกระบวนการ หมายถึง ค่าเฉล่ียร้อยละ 80 ของคะแนนท่ีได ้   
จากการท าแบบทดสอบในระหวา่งใชบ้ทอ่านมลัติมีเดีย 
      80 ตวัหลงั ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ หมายถึง ค่าเฉล่ียร้อยละ 80 ของคะแนนท่ีไดจ้าก
การท าแบบทดสอบหลงัการใชบ้ทอ่านมลัติมีเดีย 
 5. ทกัษะการอ่านจบัใจความ หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ือง  
ท่ีอ่าน หมายถึง ผูเ้รียนสามารถตอบค าถามจากขอ้ความหรือเร่ืองราวท่ีอ่านได ้เล่าเร่ืองย่อจากเร่ืองท่ีอ่าน 
หมายถึง ผูเ้รียนสามารถเรียงล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีอ่านได ้คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
หมายถึง ผูเ้รียนสามารถคาดเดาเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีอ่านได ้โดยใชแ้บบทดสอบวดัทกัษะ
การอ่านจบัใจความ แบบเลือกตอบ 3 ตวัเลือก ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

 6. ความคิดเห็นของนกัเรียน หมายถึง ระดบัความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินมี 3 ดา้น ดงัน้ี 1) เน้ือหา               
2) รูปแบบของบทอ่านมลัติมีเดีย 3) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงไดจ้ากแบบสอบถามความ
คิดเห็น   ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน   

  7. ขอ้มูลท้องถ่ิน หมายถึง เร่ืองราวและขอ้มูลท่ีเก่ียวกับท้องถ่ินของอ าเภอสองพี่น้อง 
ประกอบดว้ย สถานที่ส าคญัที่มีช่ือเสียงในชุมชน นิทานพื้นบา้น สัตวใ์นทอ้งถิ่น และประเพณี    
ท่ีควรรู้ 
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8. นักเรียน หมายถึง ผูเ้รียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2          
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวดัไผ่โรงววั ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพี่น้อง จังหวดัสุพรรณบุรี            
สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
   1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ  

  2. ครูผูส้อนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1ใช้บทอ่านมัลติมีเดียในการจัดกิจกรรม การเรียน          
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  3. โรงเรียนไดส่ื้อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ       
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 การวิจยัเพื่อการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่าน
จบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรม  เอกสาร  ผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัไผโ่รงววั พทุธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2555): กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัมลัติมีเดียดา้นการศึกษา 
       2.1 แนวคิดเก่ียวกบัมลัติมีเดียดา้นการศึกษา 
      2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลัติมีเดีย 
       2.3 ความหมายของมลัติมีเดีย 
      2.4 ประเภทของมลัติมีเดีย 

          2.5 องคป์ระกอบของมลัติมีเดีย 
          2.6 ลกัษณะของบทอ่านมลัติมีเดีย 
          2.7 เทคนิคการออกแบบมลัติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน 
          2.8 การพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย 
          2.9 การหาประสิทธิภาพของบทอ่านมลัติมีเดีย 
          2.10 ประโยชน์ของมลัติมีเดีย 

          2.11 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลัติมีเดีย 
 3. การอ่านจบัใจความ 
     3.1 ความหมายของการอ่านจบัใจความ 
     3.2 ความส าคญัของการอ่านจบัใจความ 
     3.3 ประโยชน์ของการอ่านจบัใจความ 
     3.4 ขั้นตอนการสอนอ่านจบัใจความ 
      3.5 การประเมินการอ่านจบัใจความ  
     3.6 ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีน ามาใชใ้นการสอนอ่านจบัใจความ 
     3.7 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกเน้ือหาหรือบทอ่าน      
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     3.8 การพิจารณาจดัเน้ือหาหรือบทอ่าน 
      3.9 เกณฑก์ารพิจารณาความยากง่ายของบทอ่าน 
      3.10 วิธีหาค่าระดบัความยากง่ายของบทอ่าน 
         3.11 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความ 
  4. ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
        งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทอ้งถ่ิน  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
ขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2555): กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัไผ่โรงววั พุทธศกัราช 2553 (ฉบบัปรับปรุง 2555)     
ไดก้ าหนด วิสัยทศัน์ หลกัการ จุดหมาย  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดงัน้ี (โรงเรียนวดัไผโ่รงววั, 2555: 4-6) 
       วสัิยทศัน์ 

     หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัไผโ่รงววั พุทธศกัราช  2553  ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 (ฉบบัปรับปรุง 2555) มุ่งเน้นจดัการศึกษา เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรมโดยน าเทคโนโลยแีละส่ือท่ีทนัสมยั ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ท่ียดึผูเ้รียน
เป็นส าคญั ตามเกณฑ์มาตรฐานและตวัช้ีวดั นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนไดแ้ละรู้จกัการคิด
วิเคราะห์ มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ มีจิตสาธารณะ สถานศึกษามีความสะอาดร่มร่ืน สวยงามปลอดภยั 
เนน้พฒันาและอนุรักษแ์หล่งเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตก้ารประสานความร่วมมือของชุมชน 
     หลกัการ 

    หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัไผ่โรงววั พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2555) มีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
     1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐาน การ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม บน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

    2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ 

    3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

    4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดั     
การเรียนรู้ 
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    5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
    6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
              จุดหมาย 
            หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัไผ่โรงววั  พุทธศกัราช 2553  ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2555) มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา 
มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบั
ผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาตามหลกัสูตรดงัน้ี 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. มีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และมี
ทกัษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนิสยั  และรักการออกก าลงักาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต             

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ว ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 
              สมรรถนะส าคัขัของผู้เรียน 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัไผ่โรงววั พุทธศกัราช  2553  ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551(ฉบบัปรับปรุง 2555)  มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั     
5  ประการ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการ
ใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกและทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกั
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์      
การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้าง   
องคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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3. ความสามารถในการแกปั้ญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ   
ท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างานและการอยู่
ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล  การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่างๆอย่างเหมาะสม  การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม  
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลย ี ดา้น
ต่าง ๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้ การ
ส่ือสาร  การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
                   ระดับการศึกษา 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6) 
การศึกษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเนน้ทกัษะพื้นฐานดา้นการอ่าน การเขียน 
การคิดค านวณ ทกัษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐาน
ความเป็นมนุษย ์การพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม และวฒันธรรม โดยเนน้จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร            
การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตจริง 
 การอ่าน การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแกว้ ค าประพนัธ์ชนิดต่างๆ   
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน เพื่อน าไป
ปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 การเขียน การเขียนสะกดตามอกัขรวิธี การเขียนส่ือสาร โดยใชถ้อ้ยค าและรูปแบบต่างๆ
ของการเขียน ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ ยอ่ความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ
วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค ์
 การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก พูดล าดบัเร่ืองราวต่างๆ อยา่งเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการ   
และไม่เป็นทางการ และการพดูเพื่อโนม้นา้วใจ 
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 หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑข์องภาษาไทย การใชภ้าษาให้ถูกตอ้ง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพัน ธ์ประเภทต่างๆและอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 วรรณคัดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล 
แนวความคิด คุณค่าของงานประพนัธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเขา้ใจบทเห่   
บทร้องเล่นของเด็กเพลงพื้นบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อใหเ้กิด
ความซาบซ้ึงและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีไดส้ัง่สมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 
 ตัวช้ีวดัช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

 สาระท่ี 1 การอ่าน 
  มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้

ตดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน 
  1. อ่านออกเสียงค าค  าคลอ้งจองและขอ้ความสั้นๆ 
  2. บอกความหมายของค า และขอ้ความท่ีอ่าน 
  3. ตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
  4. เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีอ่าน 
  5. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
  6. อ่านหนงัสือตามความสนใจอยา่งสม ่าเสมอและน าเสนอเร่ืองท่ีอ่าน 
  7. บอกความหมายของเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ส าคญัท่ีมกัพบเห็นใน

ชีวิตประจ าวนั 
  8. มีมารยาทในการอ่าน 

  สาระท่ี 2 การเขียน 
 มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียน

เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

  9. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
  10. เขียนส่ือสารดว้ยค าและประโยคง่ายๆ 
  11. มีมารยาทในการเขียน 
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  สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพดู 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ และพดูแสดงความรู้ 

ความคิด และความรู้สึกในโอกาส ต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
  12. ฟังค าแนะน า ค าสัง่ง่ายๆ และปฏิบติัตาม 
  13. ตอบค าถามและเล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
  14. พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 
  15. พดูส่ือสารไดต้ามวตัถุประสงค ์
  16. มีมารยาทในการฟัง การดูและการพดู 
 สาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทย 
 มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ

ภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
  17. บอกและเขียนพยญัชนะ สระ วรรณยกุตแ์ละเลขไทย 
  18. เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
  19. เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 
  20. ต่อค าคลอ้งจองง่ายๆ 
 สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
  21. บอกขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรอง

ส าหรับเดก็ 
  22. ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ 

 ส าหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันา ไดแ้ก่  สาระท่ี 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั ดงัต่อไปน้ี ท 1.1 ป. 1/3 ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ท 1.1 ป. 1/4  เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีอ่าน ท 1.1 ป. 1/5  คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เร่ืองท่ีอ่าน โดยมีสาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ืองการอ่านจบัใจความจากส่ือต่างๆ เช่น  นิทาน เร่ือง
สั้นๆ บทร้องเล่นและบทเพลง เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน ซ่ึงสถานศึกษาได้ก าหนดโครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ระดับชั้น
ประถมศึกษา และจดัท าค  าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ดงัน้ี (โรงเรียนวดัไผโ่รงววั, 2555: 47) 
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คั าอธิบายรายวชิาภาษาไทย 

ท  11101  ภาษาไทย               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
คั าอธิบายรายวชิา                      เวลา 240 ช่ัวโมง 

 ศึกษาการอ่านออกเสียงบอกความหมายของค าพื้นฐาน ค าคลอ้งจอง ขอ้ความ ค าท่ีมี
วรรณยกุตแ์ละไม่มีวรรณยกุต ์ ตวัสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา ค าควบกล ้าอกัษรน า 
อ่านจบัใจความจาก นิทาน เร่ืองสั้น บทร้อง บทเพลง เร่ืองราวจากบทเรียนอ่านหนงัสือตามความสนใจ 
เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ มีมารยาทในการอ่าน คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัตามแบบอกัษรไทย 
เขียนส่ือสารค าท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ค าพื้นฐาน ค าคลอ้งจองประโยคง่ายๆ ฟังและปฏิบติัตาม
ค าแนะน า ค าสั่งง่ายๆ จบัใจความพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึกจากเร่ืองเล่า สารคดีส าหรับเด็ก 
นิทาน การ์ตูน เร่ืองขบขนั พูดส่ือสารในชีวิตประจ าวนั แนะน าตวัเอง ขอความช่วยเหลือ กล่าวขอบคุณ 
กล่าวขอโทษ มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด บอกและเขียนพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์เลขไทย 
การสะกดค า แจกลูก และอ่านเป็นค า มาตราตวัสะกด ท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา การผนัค า  
ความหมายของค า การแต่งประโยค ค าคลอ้งจอง บอกขอ้คิดการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแกว้
และร้อยกรองส าหรับเด็ก เช่น นิทานเร่ืองสั้นง่ายๆ ปริศนาค าทาย บทร้องเล่น บทอาขยาน  บทร้อยกรอง 
วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 
 โดยใชท้กัษะกระบวนการปฏิบติัในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด และการใช้
ภาษาไทยเพื่อให้เกิดความรู้ความคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตอยา่งมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค ์สามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 มีมารยาทท่ีดี กระตือรือร้น รักการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด ภูมิใจ รักภาษาไทย 
และการใชภ้าษาไทย ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  ตัวช้ีวดั 
 ท. 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8 
            ท. 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3             

ท. 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
 ท. 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4          

ท. 5.1 ป.1/1, ป. 1/2 
  รวม  22  ตวัช้ีวดั 



25 

 

 นอกจากน้ี ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ยงัใหค้วามส าคญัใน
เร่ืองของทอ้งถ่ินและการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเก่ียวกบัการอ่านโดย
จดัท าสาระทอ้งถ่ินของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ดงัตารางท่ี 1 
ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์เพื่อจดัท าสาระทอ้งถ่ินของสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

มาตรฐาน ตวัช้ีวดั 
สาระระดบัทอ้งถ่ิน

ของ   สพป. 
สาระของสถานศึกษา 

สาระท่ี 1   
การอ่าน 
มาตรฐาน   
ท 1.1  ใช้
กระบวนการ
อ่านสร้าง
ความรู้และ
ความคิดเพื่อ
น าไปใชต้ดัสิน
ในแกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวิต  
และมีนิสัยรัก
การอ่าน 
 

 

ป.1/1  อ่านออกเสียงค าคลอ้ง
จองและขอ้ความสั้นๆ 
ป.1/2  บอกความหมายของค า
และขอ้ความท่ีอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเนน้ของสพป. 
  ผูเ้รียนมีคุณธรรมน า
ความรู้ 
กรอบสาระการเรียนรู้
ระดบัทอ้งถ่ิน 
1. การใชเ้ทคโนโลยี่
และการส่ือสาร 
     1.1 การส่งเสริมการ
อ่านคล่องเขียนคล่อง  
สอดแทรกในทุกวิชา 
     1.2  ความรู้ความ
เขา้ใจในการน า
เทคโนโลยแีละภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมา
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่ง
เหมาะสม 

การอ่าน 
ค าพื้นฐานใน
ชีวิตประจ าวนั 

 
 
 
 
 
 
 

 จากโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัไผ่โรงววัและสาระระดบัทอ้งถ่ินของ   
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  พบว่าโรงเรียนไดใ้ห้ความส าคญัของ
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 รวมปีละ 240 ชัว่โมง คิดเป็นสปัดาห์ละ 6 ชัว่โมง  ตามโครงสร้าง 
หน่วยการเรียนรู้รายวิชา ท 11101 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 แบ่งออกเป็น 11 หน่วย          
การเรียนรู้ ดงัตารางท่ี 2 ต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 2  โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชา  ท  11101  ภาษาไทย   ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                     
      เวลา  240  ชัว่โมง 

หน่วย 
การเรียนรู้ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลาท่ีใช ้
(ชัว่โมง) 

1 อกัษรไทยแสนสนุก 40 
2 รู้จกัสระ 26 
3 สระ พาเพลิน 26 
4 ท่องจ าค  ากลอน 14 
5 เคร่ืองหมายแสนกล 14 
6 สนุกกบัการผนัวรรณยกุต ์ 30 
7 มาตราตวัสะกด 20 
8 ฉนัรักภาษา 20 
9 ภาษาพาเพลิน 10 
10 พฒันาภาษา 20 
11 หลกัภาษา 20 

รวม 240 
 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่าน

จบัใจความ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1โดยท าการวิจยั ในหน่วยท่ี 9 
ภาษาพาเพลิน ตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา รายวิชา ท 11101 ภาษาไทย เฉพาะสาระการ
อ่าน จ านวน 10 ชัว่โมง เนน้การอ่านจบัใจความ  ตามมาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ  แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน มี
สาระการเรียนรู้แกนกลางในเร่ืองการอ่านจบัใจความจากส่ือต่างๆ เช่น นิทาน เร่ืองสั้นๆ บทร้อง
เล่นและบทเพลง  เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน มาพฒันาโดยน าส่ือหลายประเภทมาใชร่้วมกนั เช่น บตัรค า บตัรภาพ ใบงาน ใบความรู้   
กิจกรรม ส่ือจากซีดีรอม เพื่อใหบ้รรลุตวัช้ีวดัท่ี ท 1.1 ป.1/3  ตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ตวัช้ีวดั
ท่ี ท 1.1 ป.1/4  เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีอ่าน  และตวัช้ีวดัท่ี ท 1.1 ป.1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ี
อ่าน โดยน าเร่ืองราวและขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน รอบๆบริเวณโรงเรียนวดัไผโ่รงววั ประกอบดว้ย 
สถานท่ีส าคญัท่ีมีช่ือเสียงในชุมชน นิทานพื้นบา้น สตัวใ์นทอ้งถ่ิน ประเพณีท่ีควรรู้ในทอ้งถ่ิน มาท า
เป็นบทอ่านเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ  ประกอบดว้ยบทอ่านจ านวน 5  เร่ือง ดงัน้ี         
1) สองพี่นอ้งก่อนเก่า   2) ภยัร้ายนกพิราบ  3) เตือนใจเปรตวดัไผโ่รงววั 4)  ประเพณีท้ิงกระจาด      
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5) กอไผ่และโรงววั ใชแ้ผนการสอนเร่ืองละ 2 แผน  แผนละ 1 ชัว่โมงรวม 10 ชัว่โมง ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 3  รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู้ตวัช้ีวดัและสาระส าคญัหน่วยท่ี 9 ภาษาพาเพลิน 
ล าดบัท่ี ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 
สาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัการอ่าน 

เวลา   
ชัว่โมง 

9 ภาษาพาเพลิน มาตรฐาน  ท 1.1   
  ป.1/3  ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 ป.1/4  เล่าเร่ืองยอ่จาก
เร่ืองท่ีอ่าน 
 ป.1/5  คาดคะเน
เหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
    
 

 3. การอ่าน 
    การอ่านจบัใจความจากเร่ืองท่ี
อ่าน เป็นเร่ืองราวของทอ้งถ่ินท่ี
สร้างข้ึนเป็นบทอ่านมลัติมีเดีย 
และน าเสนอเร่ืองท่ีอ่านโดยน า
ส่ือหลายประเภทมาใชร่้วมกนั 
เช่น บตัรค า  บตัรภาพ  ใบงาน 
ใบความรู้   กิจกรรม ส่ือจากซีดี  
มีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัการอ่าน 
ดงัน้ี 
    3.1 การตอบค าถามจาก 
บทอ่านมีหลายประเภท ดงัน้ี 1) 
ประเภทร้อยแกว้ ประกอบดว้ย 
นิทาน  1 เร่ือง คือ สองพี่นอ้ง
ก่อนเก่า  เร่ืองสั้น 3 เร่ือง  คือ  
ภยัร้ายนกพริาบ  เตือนใจเปรต
วดัไผโ่รงววั และประเพณี 
ท้ิงกระจาด  2) ประเภทบทร้อย
กรองมี 1 เร่ือง คือกอไผแ่ละ 
โรงววั 
    3.2 การเล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ี
อ่าน 
    3.3 การคาดคะเนเหตุการณ์
จากเร่ืองท่ีอ่าน 

 10 
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แนวคัดิและทฤษฎเีกีย่วกบัมัลติมีเดียด้านการศึกษา 

   แนวคัดิเกีย่วกบัมัลติมีเดียด้านการศึกษา 
  มลัติมีเดียเป็นเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาการเรียนการสอนในปัจจุบนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ดงัท่ี ฤทธิชยั อ่อนม่ิง (2548: 5,7) กล่าวว่า การใชม้ลัติมีเดียเพื่อเป็นวสัดุ
ทางการสอนท าให้การสอนมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้วสัดุการสอนธรรมดาและสามารถ
น าเสนอเน้ือหาไดลึ้กซ้ึงกว่าการสอนท่ีสอนตามปกติ เช่น การเตรียมการน าเสนอไวอ้ย่างเป็น
ขั้นตอน ใชส่ื้อประเภทภาพประกอบ การบรรยายและใชข้อ้ความน าเสนอพร้อมภาพเคล่ือนไหว 
หรือการใชว้ิดีทศัน์เช่นน้ีสามารถช่วยใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  นอกจากน้ี วรากร  หงษโ์ต 
(2553: 45) กล่าวว่า บทบาทของเทคโนโลยีการจดัการความรู้ว่าการท่ีความรู้จะมีประโยชน์ได้
จ  าเป็นตอ้งมีเทคโนโลยสี าหรับคอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวกไม่เช่นนั้นแลว้  การจดัการความรู้
ก็จะไม่สามารถประสบผลส าเร็จอยา่งเยี่ยมได ้  คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ ท่ีสามารถน ามาขยาย
ขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วและเรียนรู้ไดดี้  
รวมทั้งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสามารถของผูเ้รียนและเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
สามารถน ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อทั้งผูเ้รียนและผูส้อน และสามารถน าไปใชง้านทางการศึกษา
ดา้นอ่ืนๆดว้ย   ทิศนา  แขมมณี (2555: 151) ในท านองเดียวกนั ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์ (2552: 464) 
กล่าววา่  มลัติมีเดียเป็นการรวบรวมรูปแบบส่ือต่างๆของการส่ือสารทั้งหมดใหป้รากฏรวมเป็นหน่ึง
เดียวบนหน้าจอ  ภายใตก้ารควบคุมของคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียน ในสถานท่ีท างานและท่ีบา้น มลัติมีเดียจะเปล่ียนแปลงวิธีการ
รวบรวมขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร  เพิ่มช่องทางในการรับขอ้มูลข่าวสารยอมให้เรา
เปล่ียนไปมาไดอ้ยา่งรวดเร็วระหวา่งขอ้ความ  ภาพวีดิทศัน์  เสียง  หรือประสบการณ์ต่างๆตามท่ีเรา
ตอ้งการ  อย่างไรก็ตาม การพฒันาเทคโนโลยี ดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีมีขีดความสามารถสูง  สามารถ
แสดงผลเป็นรูปภาพ  เสียงและภาพเคล่ือนไหว  จึงมีผูพ้ยายามพฒันาโปรแกรม(Software)เพื่อช่วยใน
การเรียนการสอนและใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ท่ีเรียกว่า “ซีเอไอ”(CAI-Computer Aided  
Instruction) การเรียนของนักเรียนดว้ยบทเรียนซีเอไอ ท าให้นักเรียนเป็นจุดศูนยก์ลาง(Student  
centric) สภาพบรรยากาศการเรียนมีความเป็นอิสระ  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ตามสภาพความตอ้งการ
ของตนเองได ้สถาพร สาธุการ (2550: 30)  

   ทฤษฎกีารเรียนรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัมัลติมีเดีย  
  การออกแบบโครงสร้างหรือล าดบัของการน าเสนอเน้ือหาบทอ่านมลัติมีเดียบทหน่ึง ๆ 
นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูส้ร้างจะตอ้งพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์ในการออกแบบซ่ึง เป็นไปตามทฤษฎี   
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การเรียนรู้ของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัมลัติมีเดียซ่ึง  ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 52) และสุรางค ์
โคว้ตระกลู (2554: 185-308) ไดก้ล่าวถึงไวด้งัน้ี  

 1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) นกัจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมศึกษาพฤติกรรมท่ี
จะสามารถสังเกตภายนอกไดแ้ละเนน้ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งพฤติกรรมของมนุษย์
ออกเป็น  2  ประเภท คือ 1) พฤติกรรมเรสปอนเดนต ์(Respondent  Behavior) หมายถึงพฤติกรรม   
ท่ี เกิดข้ึนโดยส่ิงเร้า  เ ม่ือมีส่ิงเร้าพฤติกรรมตอบสนองก็จะเกิดข้ึน  ซ่ึงสามารถสังเกตได ้                 
2) พฤติกรรมโอเปอแรนต ์(Operant  Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลหรือสัตวแ์สดงพฤติกรรม
ตอบสนองออกมา(Emitted)โดยปราศจากส่ิงเร้าท่ีแน่นอนและพฤติกรรมน้ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม  
พื้นฐานความคิด (Assumption) ของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมคือ 1) พฤติกรรมทุกอยา่งเกิดข้ึนโดยการเรียนรู้
และสามารถจะสังเกตได ้  2) พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของการเรียนท่ีเป็นอิสระหลายอยา่ง  
3)  แรงเสริม  (Reinforcement) ช่วยท าให้พฤติกรรมเกิดข้ึนได ้ สกินเนอร์มีความเช่ือว่าแรงเสริม
เป็นตวัแปรส าคญัในการเปล่ียนพฤติกรรมหรือการเรียนรู้ของนกัเรียน      

 มลัติมีเดียท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมน้ีมีโครงสร้างของบทอ่าน      
ในลกัษณะเชิงเส้นตรง (Linear) มีหลกัการสร้างดงัน้ีคือ แบ่งบทเรียนแต่ละบทออกเป็นส่วนยอ่ย  
เป็นขั้นๆ (Small  Steps) ซ่ึงเรียกว่า Frame ประกอบดว้ย  ความคิดรวบยอด (Concept)  ท่ีตอ้งการ
จะให้นักเรียนเรียนรู้ทีละอย่าง เพื่อให้แน่ใจว่าผูเ้รียนตอบไดแ้ละจ าได ้ ในการจดักรอบ(Frame) 
จะตอ้งจดัตามล าดับจากง่ายไปยาก ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนตอบได้เป็นขั้นๆ โดยใช้หลกั Shaping  
ของสกินเนอร์ ดงัน้ี 1) ควรพยายามศึกษาวา่ผูเ้รียนมีความสามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมอะไรไดบ้า้ง
แลว้ 2) ตั้งพฤติกรรมเป้าหมาย (Goal Behavior) 3) ระบุใหช้ดัเจนถึงพฤติกรรมต่างๆ ระหว่างจุด
เร่ิมสอนจนถึงพฤติกรรมเป้าหมาย  4) วางก าหนดการใชแ้รงเสริม 5) เปล่ียนพฤติกรรมเป็นขั้น ๆ 
ตามท่ีตั้งพฤติกรรมเป้าหมายไว ้ โดยการใชแ้รงเสริม  ต่อจากนั้นผูเ้รียนจะตอ้งใหค้  าตอบทุกกรอบ 
(Frame) ตามล าดบัของ Frame โดยไม่ขา้มขั้น และทุกคร้ังท่ีผูเ้รียนให้ค  าตอบจะไดผ้ลยอ้นกลบั    
ท าใหท้ราบทนัทีวา่ค  าตอบผดิหรือถูก (Immediate  Feedback)ไดพ้ิจารณาแลว้ว่าเป็นล าดบัการสอน   
ท่ีดีและผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

 2. ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) เกิดข้ึนจากแนวคิดของชอมสก้ี (Chomsky) ท่ีไม่เห็น
ดว้ย กบัสกินเนอร์ (Skinner) บิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ในการมองพฤติกรรมมนุษยไ์วว้่าเป็น
เหมือน การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชอมสก้ีเช่ือว่า พฤติกรรมของมนุษยน์ั้นเป็นเร่ืองของภายใน
จิตใจ มนุษยไ์ม่ใช่ผา้ขาวท่ีเม่ือใส่สีอะไรลงไปก็จะกลายเป็นสีนั้น มนุษยมี์ความนึกคิด มีอารมณ์ 
จิตใจและ ความรู้สึกภายในท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้ นการออกแบบการเรียนการสอนก็ควร
ค านึงถึงความ แตกต่างภายในของมนุษยด์ว้ย ในช่วงน้ีมีแนวคิดต่างๆเกิดข้ึนมากมาย เช่นแนวคิด
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เก่ียวกบัการจ า(Short  term  memory, Long  term  memory, and Retention) แนวคิดเก่ียวกบัการแบ่ง
ประเภทความรู้ออกเ ป็น3 ลักษณะ  คือ2.1)  ความ รู้ในลักษณะเป็นขั้ นตอน (Procedural 
Knowledge)  ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ท่ีอธิบายว่าท าอยา่งไรและเป็นองคค์วามรู้ท่ีตอ้งการล าดบัการเรียนรู้ 
ท่ีชดัเจน 2.2)  ความรู้ในลกัษณะเป็นการอธิบาย (Declarative  Knowledge) ซ่ึงไดแ้ก่  ความรู้              
ท่ีอธิบายว่าคืออะไร  2.3)  ความรู้ในลกัษณะเป็นเง่ือนไข (Condition  Knowledge) ซ่ึงไดแ้ก่  ความรู้          
ท่ีอธิบายเก่ียวกบัว่าเม่ือไรและท าไม ซ่ึงความรู้ 2  ประเภทหลงัน้ีไม่ตอ้งการล าดบัการเรียนรู้           
ท่ีตายตวั    

 ทฤษฎีปัญญานิยมน้ีส่งผลต่อการเรียนการสอนท่ีส าคญัในยคุนั้น กล่าวคือ ทฤษฎีปัญญา
นิยมท าใหเ้กิดแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบใหล้กัษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร์ (Crowder) 
ซ่ึงการออกแบบบทอ่านในลกัษณะสาขา หากเม่ือเปรียบเทียบกบับทอ่านท่ีออกแบบตามแนวคิด 
ของพฤติกรรมนิยมแล้ว จะท าให้ผูเ้ รียนมีอิสระมากข้ึนในการควบคุมการเรียนของตัวเอง  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การมีอิสระมากข้ึนในการเลือกล าดบัของการน าเสนอเน้ือหาบทอ่านท่ีเหมาะสม 
กบัตน มลัติมีเดียท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิยมน้ีก็จะมีโครงสร้างของบทอ่านใน
ลกัษณะสาขาเช่นกนั โดยผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการเสนอเน้ือหาในล าดบัท่ีไม่เหมือนกนั โดยเน้ือหา
ท่ีจะไดรั้บการน าเสนอต่อไปนั้นจะข้ึนอยู่กบัความสามารถ ความถนดัและความสนใจ ของผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
 3. ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema  Theory)   เป็นแนวคิดท่ีเช่ือว่าโครงสร้างภายใน
ความรู้ท่ีมนุษยมี์อยูน่ั้น  มีลกัษณะเป็นโหนดหรือกลุ่มท่ีมีการเช่ือมโยงกนัอยู ่ การท่ีมนุษยจ์ะรับรู้
อะไรใหม่ ๆ นั้น  มนุษยจ์ะน าความรู้ใหม่ๆท่ีเพิ่งไดรั้บนั้นไปเช่ือมโยงกบักลุ่มความรู้ท่ีมีอยู่เดิม 
(Pre-existing  Knowledge)  Rumelhart and Ortony (1977) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “โครงสร้าง
ความรู้”  ไวว้่า เป็นโครงสร้างขอ้มูลภายในสมองของมนุษย ์ซ่ึงรวบรวมความรู้เก่ียวกบัวตัถุ  ล าดบั
เหตุการณ์  รายการกิจกรรมต่างๆ เอาไว ้ หนา้ท่ีโครงสร้างของความรู้น้ีคือ  การน าไปสู่การรับรู้
ขอ้มูล (Perception) การรับรู้ขอ้มูลนั้น จะไม่สามารถเกิดข้ึนได้หากขาดโครงสร้างความรู้ 
(Schema Theory) เพราะการรับรู้ขอ้มูลนั้นเป็นการสร้างความหมายโดยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เขา้
กบัความรู้เดิม  การรับรู้เป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ ซ่ึงโครงสร้างความรู้ยงัช่วยในการระลึก 
(recall) ถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราเคยเรียนรู้มา  
 การน าทฤษฎีโครงสร้างความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะ
ส่งผลใหล้กัษณะการน าเสนอเน้ือหาท่ีมีการเช่ือมโยงกนัไปมา  คลา้ยใยแมงมุม (Webs) หรือบทอ่าน      
ในลกัษณะท่ีเรียกว่า  บทอ่านแบบส่ือหลายมิติ (Hypermedia)  ดงันั้นในการออกแบบมลัติมีเดีย   
เพื่อการศึกษา  จ าเป็นตอ้งน าแนวคิดของทฤษฎีต่างๆ มาผสมผสานกนั  เพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ
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และโครงสร้างขององคค์วามรู้ในสาขาวิชาต่างๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง  
ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดส่ื้อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั  และ
ตอบสนองลกัษณะโครงสร้างขององคค์วามรู้ของสาขาวิชาต่างๆท่ีแตกต่างกนัแน่นอน 
  4. ทฤษฎีความยดืหยุน่ทางปัญญา (Cognitive Flexiblity Theory)  เช่ือว่าความรู้แต่ละ
องคค์วามรู้มีโครงสร้างท่ีแน่ชดัและสลบัซบัซอ้นมากนอ้ยแตกต่างกนัไป  องคค์วามรู้บางประเภท
สาขาวิชา  เช่น  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์กายภาพ  ถือว่าเป็นองคค์วามรู้ประเภทท่ีมีโครงสร้าง
ตายตวัไม่สลบัซบัซอ้น (Well-Structured  Knowledge  Domains) เพราะตรรกะและความเป็นเหตุ
เป็นผลท่ีแน่นอนของธรรมชาติขององคค์วามรู้  องคค์วามรู้บางประเภทสาขาวิชา  เช่น  จิตวิทยาถือว่า
เป็นองคค์วามรู้ท่ีไม่มีโครงสร้างตายตวัสลบัซบัซอ้น (ill-structured  Knowledge  Domains) เพราะ
ไม่เป็นเหตุเป็นผลของธรรมชาติขององคค์วามรู้ (West  and  Others, 1991)   การแบ่งลกัษณะ
โครงสร้างขององคค์วามรู้ตามประเภทสาขาวิชา   ไม่สามารถหมายรวมไปทั้งองคค์วามรู้ในวิชา
หน่ึง ๆ ทั้งหมด  บางส่วนขององคค์วามรู้บางประเภทสาขาวิชาท่ีมีโครงสร้างตายตวั  ก็สามารถ       
ท่ีจะเป็นองคค์วามรู้ประเภทท่ีไม่มีโครงสร้างตายตวัไดเ้ช่นกนั  แนวคิดในเร่ืองยืดหยุน่ทางปัญญา
น้ี  ส่งผลใหเ้กิดความคิดในการออกแบบบทอ่านมลัติมีเดียเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างองคค์วามรู้
ท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงไดแ้ก่แนวความคิดในเร่ืองการออกแบบบทอ่านแบบส่ือหลายมิติ (Hypermedia) 
นัน่เอง 
  จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลัติมีเดียดา้นการศึกษา สรุปไดว้่าในการ
ออกแบบมลัติมีเดีย ควรน าแนวคิดทฤษฎีต่างๆมาผสมผสานกนั จดัระเบียบโครงสร้างการน าเสนอ
เน้ือหาในมลัติมีเดีย เพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างขององคค์วามรู้ในสาขาวิชาต่างๆ  
จะท าใหไ้ดส่ื้อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

  คัวามหมายของมัลติมีเดีย 
  ความหมายของมลัติมีเดีย  นักวิชาการทางการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์
หลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายของส่ือมลัติมีเดียไวแ้ตกต่างกนั ดงัท่ี 
  ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2556: ออนไลน์) ให้
ความหมายของมลัติมีเดียไวว้า่ “มลัติมีเดีย หรือส่ือหลายแบบ”เป็นเทคโนโลยท่ีีช่วยใหค้อมพิวเตอร์ 
สามารถผสมผสานกนัระหวา่ง ขอ้ความ ขอ้มูล ตวัเลข ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ไวด้ว้ยกนั 
ตลอดจนการน าเอาระบบโตต้อบ มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้ (Interactive) มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั และ
สุรางค ์ โคว้ตระกูล (2554: 386) อธิบายว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้รายบุคคล โดยใชห้ลกัทฤษฎีการเรียนรู้ ทางพฤติกรรมของสกินเนอร์ ทฤษฏี
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การเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูราและทฤษฏีการเรียนรู้ของปัญญานิยม กล่าววา่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หมายถึง การน าเอาคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือ เพื่อน าเสนอเน้ือหาแทนครูผูส้อน ซ่ึงผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ไดต้ามระดบัความสามารถของตนเอง โดยท่ีผูเ้รียนเรียนเน้ือหาซ่ึงเป็นส่ิงเร้าแลว้มี
การตอบสนอง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะประเมินการตอบสนองของผูเ้รียนและให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัเพื่อเป็นการเสริมแรง แลว้ให้ผูเ้รียนเลือกเรียนส่ิงเร้านั้นล าดบัต่อไปจนจบบทเรียน  นอกจากน้ี
ทิศนา  แขมมณี (2555: 151) ใหค้วามหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการเรียนการสอน  เพื่อช่วยขยายขอบเขตในการเรียนรู้ของผูเ้รียนและความสามารถในการสอน
ของครู โดยการสร้างหรือจดัหาบทเรียนคอมพิวเตอร์  ท่ีเหมาะสม หรือเขียนโปรแกรมให้ผูเ้รียน       
และผูส้อนสามารถสร้างบทเรียนข้ึนเองและใชค้อมพิวเตอร์ในการน าเสนอบทเรียนดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง
โดยมีการน าส่ือประสมเขา้มาช่วยในการน าเสนอเช่น  ขอ้ความ  เสียง  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว 
สอดคลอ้งกบั มนตช์ยั เทียนทอง (2539: 11) กล่าวในลกัษณะเดียวกนัว่าเป็นการน าเอาส่ือหลาย
ชนิดมาสัมพนัธ์กนัซ่ึงมีคุณค่าส่งเสริมซ่ึงกนัและกันช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์จากประสาท
สมัผสั และพบวิธีการท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีตอ้งการไดด้ว้ยตนเองมากยิง่ข้ึน  นอกจากนั้น ยนื ภู่วรวรรณ 
(2538: 159) กล่าวว่า มลัติมีเดีย หมายถึง ส่ือหลายอย่าง ส่ือหรือตวักลาง คือส่ิงท่ีจะส่งความเขา้ใจ
ระหว่างกนัและกนัของผูใ้ช ้เช่น ขอ้มูล ตวัอกัษร รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ และอ่ืนๆ      
ท่ีน ามาประยกุตร่์วมกนั ในขณะท่ี  Roblyer (2003: 164)  และ Nyseth (2001: 16) ไดก้ล่าวไวใ้น
ท านองเดียวกนัว่า ส่ือมลัติมีเดีย หมายถึง การน าส่ือหลายๆ ประเภทมาใชร่้วมกนั ประกอบดว้ย 
ขอ้ความ  สีสัน ภาพกราฟิก (Graphic images) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) เสียง (Sound) และ
ภาพยนตร์วีดีทศัน์ (Full motion Video)  เอนิเมชัน่  การใชเ้ทคโนโลยแีสงร่วมกนั  เช่น  ดีวีดีและ
ซีดีรอม โดยการใชส่ื้อแต่ละอยา่งตามล าดบัขั้นตอนของเน้ือหา 
  สรุป ความหมายของมลัติมีเดีย   หมายถึง การน าเสนอส่ือประสมซ่ึงเป็นการรวมส่ือ
หลาย ๆ ชนิดเขา้ด้วยกัน โดยอาศยัคอมพิวเตอร์ในการควบคุมส่ือต่างๆ ใช้โปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์มาเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนประกอบดว้ย ขอ้ความ ภาพน่ิง  ภาพกราฟิก 
ภาพเคล่ือนไหว ตวัอกัษร เสียงประกอบ เสียงดนตรี เสียงบรรยาย และภาพยนตร์ วีดิทศัน์  ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

  ประเภทของมลัติมีเดีย 
   บทอ่านมลัติมีเดีย เป็นรูปแบบหน่ึงของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ซ่ึงนักวิชาการและนักการ
ศึกษาไดจ้ าแนกไวห้ลายรูปแบบ  ดงัน้ี 
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 ออเทนและคณะ (Auten and others, 1983, อา้งถึงใน ทวิช สงวนรมย,์ 2549: 13-15) 
กล่าวถึงการน าเสนอเน้ือหาในมลัติมีเดีย ประเภทต่างๆ ไว ้4 ประเภทดงัน้ี 1) มลัติมีเดียเพื่อการ
น าเสนอเน้ือหา (Tutorial Lesson) มลัติมีเดียประเภทน้ีมกัใชส้ าหรับเน้ือหาใหม่หรือเน้ือหาเฉพาะ   
ท่ีนักเรียน ไม่เคยได ้เรียน เม่ือเสนอเน้ือหาแลว้จะมีบททดสอบเพื่อวดัความเขา้ใจของนักเรียน 
แบบทดสอบน้ี อาจจะ เป็นค าถามประเภทปลายเปิด (Open-ended Question) ใหน้กัเรียนหาค าตอบ
เองหรือค าถาม แบบปลายปิด (Close-ended Question) ให้นักเรียนเลือกตอบค าตอบท่ีถูกจาก            
ท่ีก าหนดมาให้มลัติมีเดียเพื่อการเสนอเน้ือหาท่ีดีจะตอ้งเสนอค าถามท่ีเป็นล าดบัขั้นของเหตุผล
(Logical progressions) ใหต้รงกบัจุดมุ่งหมาย การเสนอเน้ือหาจะเสนอเน้ือหาในหน่วยยอ่ยๆ แต่มี
ขอ้ความมากกวา่มลัติมีเดียท่ีใชเ้พื่อฝึกและปฏิบติั  2) มลัติมีเดียเพื่อฝึกและปฏิบติั (Dill and Practice 
Lesson) มลัติมีเดียประเภทน้ี เน้นการฝึกทกัษะหลงัจากนักเรียนไดเ้รียนบทเรียน นั้นๆ ไปแลว้ 
ทกัษะท่ีน ามาฝึกจะเป็นทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างๆ ส าหรับ โปรแกรม 
การฝึกนั้น นัก เรียนจะไดฝึ้กหัดจากปัญหา ซ่ึงมีการจดัล าดบัของทกัษะต่างๆ จากง่ายไป หายาก 
และนกัเรียนจะตอ้งท าแบบฝึกหัดจนครบทั้งหมด มลัติมีเดียเพื่อฝึกจะเสนอ เน้ือหา ยอ่ยๆ เรียกว่า 
กรอบ (Frame) แต่ละกรอบเนน้การตั้งค  าถามเฉพาะเน้ือหาท่ีเรียนไปแลว้ นกัเรียน ตอบค าถามนั้น
โดยสร้างค าตอบเองหรือเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง มีขอ้มูลยอ้นกลบั เพื่อบอก ผลของ ค าตอบโดยทนัที 
มลัติมีเดียเพื่อฝึกและปฏิบติันั้นไม่ไดเ้ป็นความพยายามท่ีจะ สอน แต่เป็นการรวบรวมการฝึกทกัษะ
ของบทอ่านท่ีนัก เรียนไดเ้รียนไปเรียบร้อยแลว้  3) มลัติมีเดียเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา (Problem 
Solving Lesson) มลัติมีเดียประเภทน้ี เป็นแบบสาขา เช่นเดียวกบัมลัติมีเดีย เพื่อการเสนอ เน้ือหา 
และมลัติมีเดียท่ีใชใ้นสถานการณ์จ าลอง ผูส้ร้างมลัติมีเดีย จะตอ้งนึกถึงความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะ
ตอบสนองอย่างอิสระ กล่าวคือ จะมีค าถามซ่ึง สอดคลอ้ง กบัจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้และเป็น
ค าถามท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัจริงๆ เม่ือนักเรียนตอบ ค าถาม แลว้มลัติมีเดียจะตอ้งเสนอค าถาม        
ให้ต่อเน่ืองกบัค าตอบของนกัเรียนในลกัษณะ บทสนทนาระหว่างบุคคล 2 คน มลัติมีเดียน้ี จะตอ้ง
ป้อนขอ้มูลเพื่อเป็นค าช้ีแนะ (Key words) ใหม้ากเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพื่อจะไดเ้อ้ือต่อความคิดของ
นกัเรียนแต่ละคน  4) มลัติมีเดียเพื่อใชใ้นสถานการณ์จ าลอง (Simulation Lesson) มลัติมีเดียประเภท
น้ี เป็นแบบแตกก่ิงเช่นกนั (Solomon, 1986: 20-21) ลกัษณะของ บทเรียนเป็นการจ าลองของจริง 
ส่วน ยนื ภู่วร-วรรณ  (2538: 4-7) ไดแ้บ่งประเภทบทเรียนมลัติมีเดียไว ้5 ประเภท ดงัน้ี 1) ประเภท
เพื่อการสอน (Tutorial Instruction) ประเภทน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการน าเสนอเน้ือหาแก่ผูเ้รียนซ่ึง
อาจเป็นเน้ือหาใหม่หรือเพื่อการทบทวนเน้ือหาเดิมก็ได ้วิธีการก็คือ จะแบ่งบทเรียนออกเป็นตอนๆ 
ไม่เสนอเน้ือหาทั้งหมดในคราวเดียว แต่ละตอนจะมีแบบฝึกหดัในตอนทา้ย เพื่อตรวจสอบความ
เขา้ใจของผูเ้รียน  มีการแสดงผลยอ้นกลบั (Feedback) ตลอดจนการเสริมแรง (Reinforcement) 
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สามารถยอ้นกลบัไปเรียนบทเรียนเดิมหรือขา้มบทเรียนท่ีรู้ไปแลว้ก็ได ้  2) ประเภทแบบฝึกหัด 
(Drill and Practice) ประเภทน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อฝึกความแม่นย  าของผูเ้รียน โปรแกรมน้ีจะไม่มี  
การน าเสนอเน้ือหาอยา่งในแบบแรก แต่จะใชว้ิธีผสมผสานการทบทวนแนวคิดหลกั และการฝึกฝน
ในรูปแบบของการทดสอบ บทเรียนท่ีพบส่วนมากจะเป็นบทเรียนดา้นภาษา คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  ซ่ึงลกัษณะของเน้ือหาจะเนน้ความรู้ (Knowledge) เป็นส่วนมาก มีการออกแบบใหมี้
การเสริมแรงหรือใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนทนัที มีการใชห้ลกัจิตวิทยาในการเรียนรู้เพื่อกระตุน้
ให้ผูเ้รียนอยากท าแบบฝึกหัด 3) ประเภทสร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulation) ประเภทน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้รียนไดท้ดลองปฏิบติักบัสถานการณ์จ าลองท่ีมีความใกลเ้คียงกบัเหตุการณ์
จริง โดยใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ การตดัสินใจแกปั้ญหา (Problem-solving) 
และการโตต้อบ ซ่ึงในตวับทเรียนจะมีค าแนะน าเพื่อช่วยการตดัสินใจของผูเ้รียน และแสดงผลลพัธ์
ในการตดัสินใจนั้นๆขอ้ดีของการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจ าลองคือการลดค่าใชจ่้ายและการ
ลดอนัตรายอนัอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์จริง  4) ประเภทเกมการสอน 
(Instructional Games) ประเภทน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อฝึกและทบทวนเน้ือหา แนวคิดและทกัษะท่ีได้
เรียนไปแลว้ เปล่ียนรูปแบบการน าเสนอใหส้นุกต่ืนเตน้ข้ึนโดยมีหลกัการพฒันาวา่บทเรียนแบบเกม
การศึกษาท่ีดีควรตอ้งทา้ทาย (Challenge) กระตุน้จินตนาการเพอ้ฝัน (Fantasy) และกระตุน้ความ
อยากรู้อยากเห็น(Curiosity)  5) ประเภทแบบทดสอบ (Test) เป็นรูปแบบ CAI ท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
จุดประสงคห์ลกั คือทดสอบความรู้และพิมพผ์ลการทดสอบของนกัเรียน  อาจเป็นการทดสอบก่อน
การเรียน (Pre-test) หรือทดสอบหลงัการเรียน (Post-test) หรือทั้งก่อนและหลงัการเรียนแลว้แต่การ
ออกแบบ ขอ้ดีของการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยการสอนประเภทแบบทดสอบคือ การใหผู้เ้รียนไดรั้บผล
ยอ้นกลบัโดยทนัที (Immediate feedback) ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัของการทดสอบท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ๆ ไป
นอกจากน้ี การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณผลสอบกย็งัมีความแม่นย  าและรวดเร็ว 
 จากการศึกษาประเภทของมลัติมีเดียพบว่ามีหลายประเภทดว้ยกนั  ไดแ้ก่มลัติมีเดีย เพื่อการ
สอน หรือการน าเสนอเน้ือหา  เพื่อฝึกและปฏิบติั  เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา  เพื่อใชใ้นสถานการณ์
จ าลอง  เกมการสอน  และแบบทดสอบ  แต่ละประเภทมีวตัถุประสงคใ์นการใชท่ี้แตกต่างกนัควร
เลือกใหเ้หมาะกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน  

  องค์ัประกอบของมัลติมีเดีย 
 มลัติมีเดียเป็นการใชส่ื้อหลาย ๆ รูปแบบมาน าเสนอภาพและเสียงพร้อม ๆ กนั โดยผา่น
ระบบของคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีนกัวิชาการกล่าวถึงองคป์ระกอบส าคญัของมลัติมีเดียไวด้งัน้ี 
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 ทวีศกัด์ิ กาญจนสุวรรณ (2546: 3-7) กิดานนัท ์ มลิทอง (2548: 194-196) และพลัลภ 
พิริยะสุรวงศ ์(2541: 11-12) กล่าวไวใ้นท านองเดียวกนั คือประกอบดว้ย ขอ้ความ ภาพกราฟิก ภาพ
แอนิเมชัน่ ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการปฏิสัมพนัธ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 1) ขอ้ความ (Text) หมายถึง 
ตวัหนังสือและขอ้ความท่ีสามารถสร้างไดห้ลายรูปแบบหลายขนาด  การออกแบบให้ขอ้ความ
เคล่ือนไหวให้สวยงาม แปลกตา และน่าสนใจไดต้ามตอ้งการ อีกทั้งยงัสร้างขอ้ความให้มีการ
เช่ือมโยงกบัค าส าคญัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเนน้ค าส าคญัเหล่านั้นดว้ยสีหรือขีดเสน้ใต ้ท่ีเรียกวา่ ไฮเปอร์เทก็ซ์ 
(Hypertext) ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการเนน้สีตวัอกัษร (Heavy Index) เพื่อใหผู้ใ้ชท้ราบต าแหน่งท่ีจะ
เขา้สู่ค  าอธิบาย ขอ้ความ ภาพถ่าย ภาพวีดีทศัน์ หรือเสียงต่างๆ ได ้2) ภาพกราฟิก (Graphic) 
หมายถึง ภาพถ่าย ภาพเขียน หรือน าเสนอในรูปไอคอน ภาพกราฟิกนบัว่าเป็นส่ิงส าคญัในส่ือ
ประสม เน่ืองจากเป็นส่ิงดึงดูดสายตาและความสนใจของผูช้ม สามารถสร้างความคิดรวบยอดได้
ดีกว่าการใช้ขอ้ความ และใช้เป็นจุดต่อประสานในการเช่ือมโยงหลายมิติไดอ้ย่างน่าสนใจ 
ภาพกราฟิกท่ีใชใ้นส่ือประสมนิยมใชก้นัมาก 2 รูปแบบ คือ 1) ภาพกราฟิกแบบบิตแมพ (Bitmap 
Graphic) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Raster Graphic เป็นกราฟิกท่ีสร้างข้ึนโดยใชต้ารางจุดภาพ (Grid 
of Pixels) ในการวาดกราฟิกแบบบิตแมพ จะเป็นการสร้างกลุ่มของจุดภาพแทนท่ีจะเป็นการวาด
รูปทรงของวตัถุเพื่อเป็นภาพข้ึนมา การแกไ้ขหรือปรับแต่งภาพจึงเป็นการแกไ้ขคร้ังละจุดภาพได ้
เพื่อความละเอียดในการท างาน ขอ้ไดเ้ปรียบของกราฟิกแบบน้ีคือ สามารถแสดงการไล่เฉดสีและ
เงาอยา่งต่อเน่ืองจึงเหมาะส าหรับตกแต่งภาพถ่ายและงานศิลป์ต่างๆ ไดอ้ยา่งสวยงาม แต่ภาพแบบ
บิตแมพมีขอ้จ ากดัอยา่งหน่ึงคือ จะเห็นเป็นรอยหยกัเม่ือขยายภาพใหญ่ข้ึน ภาพกราฟิกแบบน้ีจะมี
ช่ือลงทา้ยดว้ย .gif, .tiff, .bmp  2) ภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ (Vector Graphic) หรือเรียกอีกอยา่ง
หน่ึงว่า Draw Graphic เป็นกราฟิกเส้นสมมติท่ีสร้างข้ึนจากรูปทรงโดยข้ึนอยูก่บัสูตรคณิตศาสตร์ 
ภาพกราฟิกแบบน้ีจะเป็นเส้นเรียบนุ่มนวล และมีความคมชดัขยายใหญ่ข้ึน จึงเหมาะส าหรับงาน
ประเภทท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงขนาดภาพ เช่น ภาพวาดลายเส้น การสร้างตวัอกัษร และการ
ออกแบบตราสัญลกัษณ์ ภาพกราฟิกแบบน้ีจะมีช่ือลงทา้ยดว้ย .eps, .wmf, .pict 3) ภาพแอนิเมชัน่ 
(Animation)  เป็นภาพกราฟิกเคล่ือนไหว โดยใชโ้ปรแกรมแอนิเมชัน่ (Animation Program) ในการ
สร้าง เราสามารถใชภ้าพ ท่ีวาดจากโปรแกรมวาดภาพ (Draw Programs) หรือภาพจาก Clip Art มา
ใชใ้นการสร้างภาพเคล่ือนไหวไดโ้ดยสะดวก โดยตอ้งเพิ่มขั้นตอนการเคล่ือนไหวทีละภาพดว้ย 
แลว้ใชส้มรรถนะของโปรแกรมในการเรียงภาพเหล่านั้นใหป้รากฏเห็นเป็นภาพเคล่ือนไหว เพื่อใช้
ในการน าเสนอ  4) ภาพเคล่ือนไหวแบบ  วีดีทศัน์ (Full-Motion Video) เป็นการน าเสนอ
ภาพเคล่ือนไหวดว้ยความเร็ว 30 ภาพต่อวินาที ดว้ยความคมชดัสูง รูปแบบภาพเคล่ือนไหวแบบ     
วีดีทศัน์จะตอ้งถ่ายภาพก่อนดว้ยกลอ้งวีดีทศัน์ แลว้จึงตดัต่อดว้ยโปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว 
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เช่น Adobe Premiere และ Ulead Video Studio ปกติแลว้ไฟลภ์าพลกัษณะน้ีจะมีขนาดใหญ่มาก จึง
ตอ้งลดขนาดไฟลใ์หเ้ลก็ลงดว้ยการใชเ้ทคนิคการบีบอดัภาพ (Compression)รูปแบบท่ีใชใ้นการบีบ
อดัทัว่ไป ไดแ้ก่ Quicktime, AVI และ MPEC 1 ใชก้บัแผน่วีซีดี MPEC 2 ใชก้บัแผน่ดีวีดี และ 
MPEC 4 ใชใ้นการประชุมทางไกลดว้ยวีดีทศัน์ และ Streaming Media 5) เสียง (Sound) เสียงท่ีใช้
ในมลัติมีเดียไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด เสียงเพลง หรือเสียงเอฟ็เฟ็กตต่์างๆ จะตอ้งจดัรูปแบบเฉพาะ
เพื่อใหค้อมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจและใชง้านได้ โดยการบนัทึกลงคอมพิวเตอร์และแปลงเสียงจาก
ระบบแอนะล็อกให้เป็นดิจิทลั แต่เดิมรูปแบบเสียงท่ีนิยมใช ้มี 2 รูปแบบ คือ เวฟ (WAV: 
Waveform) จะบนัทึกเสียงจริงดงัเช่นเสียงเพลงและเป็นไฟลข์นาดใหญ่และ มิด้ี (MIDI: Musical 
Instrument Digital Interface) เป็นการสังเคราะห์เสียงเพื่อสร้างเสียงใหม่ข้ึนมา จึงท าใหมี้ขนาดเลก็
กว่าไฟลเ์วฟ แต่คุณภาพเสียงจะดอ้ยกว่า ในปัจจุบนัไฟลเ์สียงท่ีนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายอีก
รูปแบบหน่ึง เน่ืองจากเป็นไฟลข์นาดเลก็กว่ามากคือ MP3 6) การปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) นบัเป็น
คุณสมบติัท่ีมีความโดดเด่นกวา่ส่ืออ่ืนท่ีผูใ้ชส้ามารถโตต้อบกบัส่ือไดด้ว้ยตนเองและเลือกท่ีจะเขา้สู่
ส่วนใดส่วนหน่ึงของการน าเสนอตามความพึงพอใจได ้ ทั้งน้ี การปฏิสัมพนัธ์สามารถเช่ือมต่อกบั
องคป์ระกอบของมลัติมีเดียชนิดต่างๆ  
 กล่าวโดยสรุปคือส่ือต่างๆ ท่ีใช้ในงานมัลติ มี เดียจะต้องประกอบด้วย ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว   ขอ้ความ ตวัอกัษร  เสียง  วิดีทศัน์  กราฟิก และการเช่ือมโยงปฏิสัมพนัธ์ ท่ีดี ซ่ึงจะ
ท าให้ผูใ้ชส้ามารถควบคุมบทเรียนไดต้ามท่ีตอ้งการ  เกิดโครงสร้างทางความรู้ความคิดหรือเกิด 
การเรียนรู้กบัผูเ้รียน 

 ลกัษณะของบทอ่านมัลติมีเดยี 
 บทอ่านมัลติมีเดีย นอกจากสามารถน าเสนอบทอ่านในลกัษณะของส่ือประสมคือ 
น าเสนอไดท้ั้งขอ้ความ กราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วีดิทศัน์และเสียงแลว้ ยงัมีคุณลกัษณะท่ี
ส าคญัท่ีนกัวิชาการและนกัการศึกษากล่าวถึงดงัน้ี 
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 8-10) และมนตช์ยั เทียนทอง (2545: 14-16) กล่าวว่า 
คุณลกัษณะท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัไดแ้ก่ 1)สารสนเทศ (Information) สารสนเทศเป็น
คุณลักษณะส าคัญประการหน่ึงของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีช่วยแยกความแตกต่างระหว่าง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมส์ ออกจากซอฟแวร์เกมส์  ท่ีมุ่งเนน้ความบนัเทิง เพลิดเพลินของ
ผูใ้ชโ้ดยไม่ตอ้งค านึงถึงการใหค้วามรู้หรือทกัษะแก่ผูเ้รียนแต่อยา่งใด 2) ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individualization)  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการสอนรายบุคคลประเภทหน่ึง จึงตอ้งไดรั้บ      
การออกแบบใหมี้ลกัษณะท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหม้ากท่ีสุด ตอ้งมีความยดืหยุน่
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มากพอท่ีผูเ้รียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง เลือกรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกบั
ตนได ้ การควบคุมการเรียนของตนเองน้ีมีอยู่หลายลกัษณะส าคญั ไดแ้ก่  การควบคุมเน้ือหา 
สามารถจะเลือกเรียนเน้ือหาส่วนใดก่อนหลงั หรือยอ้นกลบัได ้ การควบคุมล าดบัการเรียน สามารถ
ล าดบัการเรียนไดด้ว้ยตวัเอง ในลกัษณะการเรียนเน้ือหาแบบโยงใย หรือส่ือหลายมิติ ซ่ึงผูเ้รียนเลือก
เน้ือหาตามความสนใจ ความถนดัหรือตามพื้นฐานความรู้ของตนได ้การควบคุมการฝึกปฏิบติัหรือ
การทดสอบ ความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีจะฝึกปฏิบติัหรือท าแบบทดสอบหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด โดย
ตอ้งจดัท าปุ่มค าสั่งควบคุมต่างๆใหผู้เ้รียนควบคุมการใชง้านดว้ยตนเอง  3) การโตต้อบ (Interaction) คือ 
การมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนรู้การสอนรูปแบบท่ีดีท่ีสุดก็คือ
การเรียนการสอนในลกัษณะท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนไดม้ากท่ีสุด 4) การ
ใหผ้ลป้อนกลบัโดยทนัที (Immediate Feedback) ถือว่าเป็นการเสริมแรง(Reinforcement)อยา่งหน่ึง
และการท่ีบทอ่านมลัติมีเดียท่ีสมบูรณ์นั้นตอ้งมีการทดสอบประเมินความเขา้ใจของผูเ้รียนในเน้ือหา
หรือทกัษะต่างๆตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ นอกจากนั้น บุญเก้ือ  ควรหาเวช (2530: 31-32) 
กล่าวไวใ้นท านองเดียวกนั สรุปไดด้งัน้ี คือ 1) เน้ือหาจากบทเรียนจะถูกแบ่งเป็นส่วนยอ่ยๆ เรียกว่า 
กรอบ(Frame) เน้ือหาจะเรียงล าดบัจากง่ายไปหายากจนถึงกรอบสุดทา้ย ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ไปทีละ
นอ้ยเพื่อเร้าความสนใจของผูเ้รียน แต่ละกรอบผูเ้รียนมีการตอบสนองโดยการตอบค าถาม หรือเติม
ขอ้ความ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของบทเรียน 2) ผูเ้รียนไดรั้บการเสริมแรงยอ้นกลบั
ทนัที สามารถแกไ้ขความผิดของตนเองได ้ 3) ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนดว้ยตนเองโดยไม่มีการจ ากดั
เวลา 4) บทเรียนตอ้งยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางค านึงถึงผูเ้รียนเป็นเกณฑ ์บทเรียนตอ้งตั้งจุดมุ่งหมาย
ไว ้เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 จากลกัษณะส าคญัของบทอ่านมลัติมีเดียท่ีนกัวิชาการหลายท่านกล่าวมา ผูว้ิจยัไดส้ร้าง
บทอ่านมลัติมีเดียโดยรวบรวมเน้ือหาจากขอ้มูลในทอ้งถ่ิน เอกสารต าราท่ีเก่ียวขอ้ง ในการจดัท าเพื่อ
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการท างานร่วมกนั บทอ่านสามารถโตต้อบกบัผูเ้รียนไดมี้การ
ใหก้ารเสริมแรงจากเสียงต่างๆเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน 

  เทคันิคัการออกแบบส่ือมัลตมิีเดียเพ่ือการเรียนการสอน 
 การออกแบบส่ือมลัติมีเดีย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด จากการศึกษามีหลากหลาย

แนวทางในการออกแบบเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเรียนการสอน เช่น  มนตรี แยม้กสิกร (2551: 6–7)  
กล่าวว่า การสร้างส่ือ บทเรียนโปรแกรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือแบบฝึกดว้ยตนเอง 
ฯลฯ จะตอ้งมีกรอบแนวคิดการวางแผนออกแบบส่ือท่ีชดัเจน ไดแ้ก่  1) วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งสถานการณ์ท่ีก าหนด ตวับ่งช้ีการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเกณฑ์การผ่าน
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วตัถุประสงค ์ (Gronlun, 1976: 2) การออกแบบส่ือ จะตอ้งตระหนกัและสามารถน าหลกัการทาง
จิตวิทยาการพฒันาส่ือมาสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งชดัเจน ประกอบดว้ย 2.1) การสร้างโอกาสการมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขนัให้กบัผูเ้รียนในระหว่างการเรียนรู้(Active participation) 2.2) การออกแบบ
บทเรียนดว้ยการน าเสนอเน้ือหาทีละนอ้ย ทีละหน่ึงความคิดรวบยอดค่อยๆ เพิ่มสาระท่ีซบัซอ้น 
และระหว่างทาง จะตอ้งมีกระบวนการสอน (กรอบสอน) กระบวนการฝึกซ ้ า ๆ (กรอบฝึก) และมี
การตรวจสอบว่า ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือยงั (กรอบสอน) (Gradual approximation) เม่ือด าเนิน 
เร่ืองตามล าดบัขั้นกรอบสอน-กรอบฝึก-กรอบสอน ต่อหน่ึงมโนทศัน์ (concept) แลว้ ก็จะเร่ิมตน้
สร้างกระบวนการกรอบสอน-กรอบฝึก-กรอบสอนกบัมโนทศันใ์หม่ กระท า เช่นน้ีไปเร่ือย ๆซ่ึงการ
น าเสนอหลายมโนทศัน์ ก็จะกลายเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและกระท าในลกัษณะเดียวกนั
ต่อเน่ืองไปจนครบวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไว ้2.3) การสร้างกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนได้
ปฏิบติัและมีส่วนร่วม ควรจะตอ้งออกแบบและมีตวัช้ีแนะ (Cue) เพียงพอท่ีจะท าใหผู้เ้รียนมีโอกาส
ประสบความส าเร็จ (Success experience) เพื่อเป็นการสร้างก าลงัใจใหมี้ความฮึกเหิม และมัน่ใจว่า
ตนเองเรียนรู้ได ้ ท าได ้มีความสามารถ 2.4) การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback)แก่ผูเ้รียนว่ากิจกรรม
ท่ีผูเ้รียนลงมือกระท านั้น ถูก-ผดิ ดีมีคุณภาพเพียงใด ดงันั้น การจะออกแบบกิจกรรมท่ีจะท าให้
ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบผลการกระท าของตนเองไดน้ั้น เป็นเร่ืองท่ีผูอ้อกแบบส่ือ จะตอ้งใช้
ความสามารถในการออกแบบสร้างสรรคใ์หไ้ด ้ 3) การเขียนกรอบ (Frame) ท่ีจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
จากส่ือท่ีสร้างข้ึน  ซ่ึงปัจจุบนัมีความสะดวกสบายมากท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษท่ี
สามารถตอบสนองเง่ือนไขตามหลกัการสร้างส่ือท่ีดีไดม้าก ทั้งในดา้นการมีส่วนร่วม การใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบั การจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนกระท าเพื่อใหเ้หมาะกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียน อนัจะท า
ให้ผูเ้รียนมีโอกาสประสบความส าเร็จไดง่้ายหรือ แมแ้ต่การจะออกแบบส่ือท่ีอยู่ในรูปของส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ ก็มีเทคโนโลยกีารพิมพ ์ การออกแบบท่ีหลากหลาย และง่ายต่อการผลิตมาก ดงันั้นการ
เขียนกรอบจะตอ้งมีความพิถีพิถนั และตระหนกัตลอดเวลาว่า การเขียนกรอบแต่ละกรอบจะตอ้งมี
ระบบและน าไปสู่การเรียนรู้ตามวตัถุประสงคแ์ต่ละจุดประสงค ์หากเม่ือผูเ้รียนเรียนจบบทเรียนแลว้ 
ท าการทดสอบดว้ยแบบทดสอบแบบอิงเกณฑต์ามแนวคิดของบลูม Bloom (1981) ซ่ึงบลูมไดอ้อกแบบ
โปรแกรมการเรียนท่ีมีล าดบัขั้นตอน เม่ือผูเ้รียนเรียนแต่ละวตัถุประสงคต์ามโปรแกรมแลว้จะไดรั้บ
แบบทดสอบวดัความรอบรู้ เม่ือผูเ้รียนสามารถแสดงศกัยภาพดว้ยการท าแบบทดสอบไดต้ามเกณฑ์
ท่ีตั้งเป้าหมายได ้ ก็จะผา่นบทเรียนนั้นไปได ้ และเร่ิมบทเรียนใหม่ต่อไป 4) การสร้างแบบทดสอบ
เพื่อวดัความรอบรู้ การเรียนจากบทเรียนโปรแกรม หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือแบบฝึก
ทกัษะหรือส่ือท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน แต่มีลกัษณะเป็นไปในลกัษณะของการเรียนรู้ดว้ยตนเองนั้น  การ
ทดสอบจะเป็นลกัษณะของการทดสอบเพื่อวดัความรอบรู้  เน่ืองจากการเรียนจากส่ือจะไม่มีการ



39 

 

จ ากดัระยะเวลาในการเรียน ดงันั้น การสร้างแบบทดสอบเพื่อวดัความรอบรู้ จ าเป็นตอ้งมีการจดัท า
ตารางวิเคราะห์เน้ือหาหรือมีผงัการสร้างขอ้สอบว่า เน้ือเร่ืองแต่ละเร่ืองนั้น จะวดัเน้ือหาและระดบั
ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดข้ึนอย่างไรบา้ง แต่การออกแบบส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน  ของสุกรี 
รอดโพธ์ิทอง (2531: 75-89) ไดเ้สนอเทคนิคการออกแบบส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน โดยให้
เนน้การผสมผสานของกราฟิก สี ภาพ เคล่ือนไหว การให้ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีเป็นภาพขั้นตอนการ
ออกแบบน้ีดดัแปลงมาจากกระบวนการเรียนการสอน 9 ขั้นของ กาเย ่บริกส์ และ แวกเนอร์ (Gagne’, 
Briggs and Wagner, 1988: 21-31 อา้งถึงสุกรี รอดโพธ์ิทอง, 2531: 75-89) ดงัน้ี  1) การเร้าความสนใจ
ใหพ้ร้อมท่ีจะเรียน (Gain Attention) ก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูเ้รียนควรจะไดรั้บ
แรงกระตุน้และจูงใจใหอ้ยากท่ีจะเรียน ท าไดโ้ดยการใชภ้าพ สี เสียงประกอบ ในการสร้างไตเติล (Title) 
ใช ้ กราฟิกขนาดใหญ่ ง่ายไม่ซบัซอ้น มีการเคล่ือนไหวท่ีสั้นและง่าย ใชสี้และเสียง เขา้ช่วยให้
สอดคลอ้งกบักราฟิก ภาพควรคา้งอยู่ท่ีจอภาพจนกว่าผูเ้รียนจะเปล่ียนภาพในกราฟิกควรบอกช่ือ
เร่ืองท่ีจะเรียน แสดงผลบนจอไดเ้ร็วและควรเหมาะกบัวยัของผูเ้รียนดว้ย 2)วตัถุประสงคข์องการ
เรียน (Specify Objective ) การบอกวตัถุประสงค ์ของการเรียนในส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษานั้น เพื่อใหผู้ ้
เรียนรู้ล่วงหนา้ถึงประเด็นส าคญัของเน้ือหา และเคา้โครงเน้ือหาอย่างกวา้งๆ เพื่อให้การเรียนรู้ มี
ประสิทธิภาพ การบอกวตัถุประสงคน์ั้นท าไดห้ลายแบบ อาจบอกเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
หรือวตัถุประสงคท์ัว่ไป ซ่ึงจะตอ้งค านึงดว้ยวา่ควรใชถ้อ้ยค าง่าย หลีกเล่ียงค า ท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัและ
เขา้ใจโดยทัว่ไป ไม่ควรก าหนดวตัถุประสงคห์ลายขอ้เกินไป ถา้เป็นบทเรียนใหญ่มีวตัถุประสงค์
กวา้งๆ ควรต่อดว้ยเมนู (Menu) แลว้จึงมีวตัถุประสงคย์อ่ย ปรากฏบนจอ ทีละขอ้ โดยใชก้ราฟิก
ง่ายๆ และการเคล่ือนไหวเขา้ช่วย 3) ทบทวนความรู้เดิม (Active Prior Knowledge) ก่อนท่ีจะให้
ความรู้ใหม่ แก่ผูเ้รียน ซ่ึงในส่วนของเน้ือหาและแนวความคิดนั้นๆ ผูเ้รียนอาจไม่มีพื้นฐานมาก่อน 
มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูอ้อกแบบโปรแกรม  ควรจะตอ้งหาวิธีการประเมินความรู้เดิม ในส่วนท่ี
จ าเป็นก่อนท่ีจะรับความรู้ใหม่ นอกจากจะเป็นการเตรียมผูเ้รียน ใหพ้ร้อม ท่ีจะรับความรู้ใหม่แลว้
ส าหรับผูท่ี้มีพื้นฐานแลว้ก็จะเป็นการทบทวน แต่ก็ไม่จ าเป็นตอ้งมีการทดสอบเสมอไป ขั้นน้ีควร
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนออกจากเน้ือหาหรือแบบทดสอบไดต้ลอดเวลา 4) ใหเ้น้ือหาและความรู้ใหม่ 
(Present New Information) ควรใช ้ภาพประกอบกบัเน้ือหาท่ีกะทดัรัด ง่ายและไดใ้จความ ภาพท่ีดี
ไม่ควรมีรายละเอียดและเวลามากเกินไป ไม่เก่ียวกบัเน้ือหา เขา้ใจยากหรือการออกแบบไม่
เหมาะสม การออกแบบโปรแกรมในส่วนของเน้ือหาควรค านึงดว้ยว่าควรใชภ้าพประกอบเฉพาะ 
ส่วนเน้ือหาท่ีส าคญั อาจใชก้ราฟิกในลกัษณะต่างๆ เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ภาพ เปรียบเทียบช่วย
เน้ือหาท่ียากและสลบัซบัซอ้นควรใชต้วัช้ีแนะ (Cue) เช่นการขีดเส้นใต ้  การตีกรอบ การเปล่ียนสีพื้น 
แต่ไม่ควรใชก้ราฟิกท่ียากควรจดัรูปแบบใหน่้าอ่าน ยกตวัอยา่งท่ีเขา้ใจง่าย ควรเสนอกราฟิกเท่าท่ี
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จ าเป็นและไม่ควรใชสี้เกิน 3 สีในจอสี ใชค้  าท่ีคุน้เคย การโตต้อบควรมีหลาย ๆ แบบ  5) แสดง
ความสัมพนัธ์ของเน้ือหา (Guide Response)ในขั้นน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนร่วมคิดร่วม
กิจกรรม ซ่ึงยอ่มท าให้ผูเ้รียนจดจ าเน้ือหาไดดี้และ สัมพนัธ์กบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนควร
แสดงใหเ้ห็นว่า ส่วนยอ่ยมีความสัมพนัธ์ กบัส่วนใหญ่ และส่ิงใหม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้เดิม
ของผูเ้รียน บางคร้ังควรให้ตวัอย่างท่ีแตกต่างออกไปบา้ง ถา้เน้ือหายากควรให้ตวัอย่างท่ีเป็น
รูปธรรม และควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดถึงประสบการณ์เดิม 6) กระตุน้การตอบสนอง (Elicit 
Responses) เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนร่วมคิด ร่วมกิจกรรมซ่ึงยอ่มทาให้ผูเ้รียนจ าเน้ือหาไดดี้ 
ควรใหผู้เ้รียนตอบสนองวิธีใดวิธีหน่ึง ไม่ควรใหต้อบยาว ควรเร้าความคิด อาจใชก้ราฟิกหรือเกม
ช่วยในการตอบสนอง หลีกเล่ียงการตอบสนองชา้ๆ ไม่ควรมีค าถามหลายค าถามในขอ้เดียวกนั  การ
ตอบสนองของผูเ้รียน ค าถามและผลป้อนกลบั ควรอยูใ่นกรอบ (Frame) เดียวกนั  7) ให้ขอ้มูล
ป้อนกลบั (Provide feedback) บทเรียนจะกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนไดม้าก ถา้บทเรียนนั้นบอก
จุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนและใหผ้ลป้อนกลบัเพื่อบอกใหผู้เ้รียนรู้วา่ผูเ้รียนอยูต่รงไหน และควรค านึงดว้ย
ว่า ผลป้อนกลบัควรใหท้นัทีหลงัจากผูเ้รียนตอบสนอง บอกใหผู้เ้รียนทราบว่า ตอบถูกหรือผดิ การ
แสดงค าถาม ค าตอบและผลป้อนกลบัควรอยูใ่นกรอบเดียวกนั ควรใชภ้าพง่ายๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหาเขา้ช่วย ไม่ควรใชก้ราฟิกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา ใชก้ารใหค้ะแนนหรือภาพเพื่อบอกความ
ใกลไ้กลจากจุดหมาย และควรเปล่ียนรูปแบบของผลป้อนกลบับา้งเพื่อเร้าความสนใจ  8) ทดสอบ 
(Assess Performance) เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนและใหผู้เ้รียนสามารถจ าได้ ควรค านึงดว้ย
ว่าแบบทดสอบควรตรงกบัจุดประสงคข์องบทเรียน ขอ้ทดสอบ ตอบ และขอ้มูลป้อนกลบัควรอยู่
ในกรอบเดียวกนั และต่อเน่ืองอย่างรวดเร็วไม่ควรให้ผูเ้รียนพิมพค์  าตอบยาวเกินไป ควรให้ผล
ป้อนกลบัคร้ังเดียวในหน่ึงค าถาม และควรบอกผูเ้รียนถึงวิธีท่ีจะตอบให้ชดัเจน บอกผูเ้รียนว่ามี 
ตวัเลือกอ่ืนดว้ยหรือไม่ท่ีจะช่วยในการท าแบบทดสอบ และตอ้งค านึงถึงความแม่นย  า ความเช่ือถือ
ไดข้องแบบทดสอบ อยา่ตดัสินใจว่าตอบผดิถา้ค าตอบไม่ชดัเจน และควรใชภ้าพประกอบในการ
ตอบค าถามบา้ง 9) การน าความรู้ไปใช ้(Enhancing Retention and Transfer) ควรให้ ผูเ้รียนทราบว่า 
ความรู้ใหม่ มีส่วนสัมพนัธ์กบัความรู้เดิมอยา่งไร เพื่อทบทวนแนวคิดส าคญั เสนอแนะสถานการณ์
ท่ีความรู้ใหม่อาจท าประโยชน์ไดแ้ละบอกผูเ้รียน ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อเน่ือง 

  การพฒันาบทอ่านมัลติมีเดีย 
  การพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย มีแนวคิดในทางทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย
หลายแนวคิดท่ีส าคญัไดแ้ก่ พรเทพ  เมืองแมน (2544: 46 -51)  ไดเ้สนอขั้นตอนการพฒันาบทอ่าน
มลัติมีเดีย เป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  1) ขั้นวางแผนโดยวิเคราะห์หลกัสูตร  เน้ือหา  และผูเ้รียน เพื่อใหไ้ด้
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โครงสร้างเน้ือหา  วตัถุประสงค ์ และความตอ้งการของผูเ้รียน  เพื่อน ามาก าหนดวตัถุประสงคแ์ละ
กิจกรรมการเรียน โดยเลือกให้เหมาะกบัลกัษณะของเน้ือหาบทเรียนและความรู้  ทกัษะท่ีตอ้งการ
ใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 2) ขั้นออกแบบบทอ่าน แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 2.1) แบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วย
ย่อยๆ และจดัล าดับเน้ือหาแลว้จึงก าหนดเป็นโครงสร้างของบทอ่าน  2.2) เขียนผงังานแสดง
ความสัมพนัธ์ของเน้ือหา  บทอ่าน  กิจกรรม  การฝึก  การประเมินผลการเรียน  เป็นการอธิบายล าดบั
ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 2.3) สร้างสตอร่ีบอร์ด (Storyboard) ออกแบบการน าเสนอเน้ือหา  
ขอ้ความ  กราฟิก  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  และเสียง ในลกัษณะของจอภาพท่ีผูเ้รียนจะไดเ้ห็น   
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์  3) ขั้นสร้างบทอ่าน โดยแปลงสตอร่ีบอร์ด ให้เป็นบทอ่านท่ีสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริง โดยสร้างบทอ่านจากโปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมทั้งผลิตเอกสาร
ประกอบบทอ่าน เป็นลกัษณะค าแนะน าการใชบ้ทอ่าน คู่มือส าหรับผูส้อน  คู่มือส าหรับผูเ้รียน  ใบงาน
หรือแบบฝึกหัด  4) ขั้นประเมินและแกไ้ขบทอ่าน เพื่อตอ้งการทราบประสิทธิภาพของบทอ่าน ดงัน้ี  
4.1) ก่อนน าไปใชง้าน  การประเมินควรเร่ิมตั้งแต่ การด าเนินการเขียนโครงร่างของเน้ือหาบทอ่าน  
ออกแบบแนวการสอน  โดยขอความร่วมมือจากผูท่ี้มีช านาญดา้นเน้ือหา  ดา้นการผลิตบทอ่านมา
ให้ความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะและแกไ้ขปรับปรุงตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะน า 4.2) น าบทอ่านท่ีได้
จดัท าข้ึนไปทดลองกบัตวัอย่างประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  ตอ้งเลือกคดัสรรให้มีผูเ้รียนทั้งใน
กลุ่มเก่ง  ปานกลางและอ่อน ทั้งเพศชายและเพศหญิง สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในขณะท่ีก าลงั
ใชบ้ทอ่าน ขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูเ้รียนในดา้นผลสัมฤทธ์ิและเจตคติต่อผูเ้รียน โดยมีการประเมินแบบ
ตวัแทนผูเ้รียนในขั้นตอนแรก  ประเมินกลุ่มเลก็หลงัจากสร้างบทอ่านฉบบัร่างฉบบัสุดทา้ยก่อนจะ
น าไปผลิตจริง  และสุดทา้ยประเมินภาคสนามประเมินเม่ือไดบ้ทอ่านตน้ฉบบัแลว้จดัสถานการณ์
เหมือนจริงเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่มเพื่อน าขอ้มูลท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของ       
บทอ่าน นอกจากน้ีไชยยศ เรืองสุวรรณ (2546: 84-89) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย 
สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการด าเนินการไดด้งัน้ี     
 ขั้นท่ี1 การวิเคราะห์เน้ือหา (content Analysis) ขั้นตอนน้ีนบัว่าส าคญัท่ีสุดของ
กระบวนการออกแบบบทอ่านมลัติมีเดีย โดยการ 1) วิเคราะห์ความตอ้งการของหลกัสูตรท่ีจะน ามา
ผลิตเป็นบทอ่านมลัติมีเดีย ในส่วนของเน้ือหาบทอ่านจะไดม้าจากการศึกษาและวิเคราะห์รายวิชา
และเน้ือหาของหลกัสูตร รวมไปถึงแผนการเรียนและการสอน และค าอธิบายรายวิชา หนงัสือต ารา 
และเอกสารประกอบในการสอนแต่ละวิชาหลกัจากไดร้ายละเอียดของเน้ือหาท่ีตอ้งการแลว้ให้
ปฏิบติั ดังน้ี 1.1) น ามาก าหนดวตัถุประสงค์ทัว่ไป 1.2) จดัล าดับเน้ือหาให้มีความสัมพนัธ์
ต่อเน่ืองกนั โดยการเขียน Network Diagram แสดงความสัมพนัธ์ของเน้ือหา  1.3) เขียนหัวขอ้เร่ือง
ตามล าดบัของเน้ือหา  1.4)  เลือกหวัเร่ืองและเขียนหวัขอ้ยอ่ย  1.5) เลือกเร่ืองท่ีจะน ามาผลิตบทอ่าน 
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แยกเป็นหวัขอ้ยอ่ยแลว้จดัล าดบัความต่อเน่ือง และความสัมพนัธ์ในหวัขอ้ยอ่ยของเน้ือหา  2) การ
ก าหนดวตัถุประสงคข์องบทอ่าน (Tutorial Objectives) เป็นแนวทางท่ีก าหนดไวเ้พื่อคาดหวงัให้
ผูเ้รียนมีความสามารถในเชิงรูปธรรมหลงัจากท่ีจบบทเรียนแลว้ วตัถุประสงคจึ์งเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด
ของบทเรียนปกติจะเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีสามารถวดัได้หรือสังเกตไดว้่า ผูเ้รียนแสดง
พฤติกรรมอยา่งไรออกมาในระหว่างการเรียนหรือหลงัจบบทเรียนแลว้เช่น อธิบายได ้แยกแยะได้
อ่านไดเ้ปรียบเทียบไดเ้ป็นตน้ วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดงักล่าวน้ีจะไดจ้ากขอบข่ายของเน้ือหาท่ี
ไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั้นท่ี 1 ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัหวัเร่ืองยอ่ยท่ีจะน ามาผลิตเป็นบทอ่านมลัติมีเดีย 
3) การวิเคราะห์เน้ือหาและกิจกรรม (Content and Activities Analysis)  ในขั้นตอนน้ี จะยดึตาม
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเป็นหลกัโดยท าการขยายความ   มีรายละเอียด ดงัน้ี 3.1) ก าหนดเน้ือหา 
กิจกรรมการเรียน และแนวคิด (Concepts) ท่ีคาดหวงัว่าจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 3.2) เขียนเน้ือหาสั้น ๆ 
ทุกหัวขอ้ยอ่ยให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 3.3 ) เขียนแนวคิดทุกหัวขอ้ยอ่ย จากนั้น
น ามา  3.3.1) จดัล าดบัเน้ือหา ไดแ้ก่  1) บทน า  2) ระดบัของเน้ือหาและกิจกรรม  3) ความต่อเน่ือง
ของเน้ือหาและแต่ละกรอบ  4) ความยากง่ายของเน้ือหา  5) เลือกและก าหนดส่ือท่ีจะช่วยท าใหเ้กิด
การเรียนรู้ โดยพิจารณาในแต่ละกิจกรรมว่าตอ้งใชส่ื้อชนิดใด แลว้ระบุลงในกิจกรรมนั้น 3.3.2)  
เขียนผงัเน้ือหา (Layout Content) โดยการ 1) แสดงการเร่ิมตน้ และจุดจบของเน้ือหา 2) แสดงการ
เช่ือมต่อและความสัมพนัธ์การเช่ือมโยงของบทอ่าน 3) แสดงการปฏิสัมพนัธ์ของกรอบต่างๆของบท
อ่าน  4) แสดงเน้ือหา จะใชแ้บบสาขา หรือแบบเชิงเส้น  5) การด าเนินบทอ่าน วิธีการเสนอเน้ือหา และ
กิจกรรม  3.3.3)  การออกแบบจอภาพ และการแสดงผล ไดแ้ก่  1) บทน าและวิธีการใชโ้ปรแกรม  2) 
การจดักรอบ หรือแต่ละหน้าจอ  3) การให้ สี แสง เสียง ภาพ ลวดลายและกราฟิกต่าง ๆ 4) การ
พิจารณารูปแบบของตวัอกัษร  5) การตอบสนอง และการโตต้อบ 6) การแสดงผลลงบนจอภาพ
และเคร่ืองพิมพ ์ 3.3.4)  ก าหนดความสัมพนัธ์ไดแ้ก่  1) ความสัมพนัธ์ของเน้ือหา  2) กิจกรรมการ
เรียนการสอน 4) การก าหนดขอบข่ายบทอ่าน   การก าหนดขอบข่ายของบทอ่านมลัติมีเดีย หมายถึง 
การก าหนดความสัมพนัธ์ของเน้ือหาแต่ละหัวขอ้ยอ่ย ในกรณีท่ีเน้ือหาในเร่ืองดงักล่าวแยกเป็นหัว
เร่ืองย่อยหลาย ๆ ขอ้ จ าเป็นตอ้งก าหนดขอบข่ายของบทอ่านแต่ละเร่ือง เพื่อหาความสัมพนัธ์
ระหว่างบทอ่าน แลว้ระบุความสัมพนัธ์ดงักล่าวเพื่อให้ทราบถึงแนวทางขอบข่ายของบทอ่านท่ี
ผูเ้รียนต่อไป หลงัจากท่ีจบบทเรียนในแต่ละหวัขอ้เร่ืองยอ่ยแลว้  ถา้บทอ่านมลัติมีเดียท่ีออกแบบข้ึน
มีเพียงบทอ่านเร่ืองเดียว ขอบข่ายความสมัพนัธ์ของบทอ่านกอ็าจละเลยไปได ้5) การก าหนดวิธีการ
น าเสนอ (Pedagogy/scenario) ไดแ้ก่ การเลือกรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาในแต่ละกรอบว่าจะใช้
วิธีการแบบใด โดยสรุปผลจากขั้นตอนท่ี 3 และ 4 น ามาก าหนดเป็นรูปแบบการน าเสนอเป็นตน้ว่า 
การจัดต าแหน่งและขนาดของเน้ือหาการออกแบบและ แสดงภาพและกราฟิกบนจอภาพการ
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ออกแบบเฟรมต่างๆ ของบทอ่านและการน าเสนอส่วนประการสุดท้ายได้แก่ การวัดและ
ประเมินผลแบบปรนยั จบัคู่ และเติมค าตอบ 

 ขั้นท่ี 2 การออกแบบ (Design) การออกแบบเป็นการวางแผนการพฒันาบทอ่าน               
ซ่ึงโดยทัว่ไปจะด าเนินการ ดงัน้ี 1) การสร้างผงังาน (Flowchart) ผงังานจะเปรียบเสมือนพิมพเ์ขียว
ในการสร้างหรือพฒันาบทอ่าน ผงังานจะเป็นเสมือนแผนท่ี (Site Map) เป็นแนวทางในการผลิต
และพฒันาบทอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  2) จดัท าบตัรเร่ือง (Storyboard) บตัรเร่ืองหมายถึง บตัร
เร่ืองราวของบทอ่านท่ีประกอบดว้ยเน้ือหาแบ่งเป็นกรอบ ๆ ตามวตัถุประสงค์และรูปแบบการ
น าเสนอ โดยร่างเป็นแต่ละกรอบ เรียงตามล าดบัตั้งแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุดทา้ยของแต่ละ
หัวขอ้ย่อย นอกจากน้ีบตัรเร่ืองยงัจะตอ้งระบุภาพท่ีใช้ในแต่ละกรอบ พร้อมเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ลกัษณะของ ภาพ เสียง ประกอบ ความสัมพนัธ์ของกรอบเน้ือหากบักรอบอ่ืน ๆ โดย
ยดึหลกัการและแนวทาง ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ออกแบบบทอ่าน (Courseware Design) มาแลว้ 3) 
การออกแบบพฒันาส่ืออ่ืน ๆ ประกอบบทอ่าน เช่น การเขียนบทเสียงบรรยาย บทการจดัท าวิดีโอ
ประกอบบทอ่าน เป็นตน้ 
  ขั้นท่ี 3 การผลิตบทอ่าน (Courseware Construction) การพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย นบัวา่
มีความส าคญัประการหน่ึง เน่ืองจากเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีจะไดเ้ป็นผลงานออกมาภายหลงัท่ีไดท้  า
ตามขั้นตอนต่างๆ แลว้ ในขั้นน้ีจะด าเนินการตามบัตรเร่ืองท่ีก าหนดไวท้ั้ งหมดนับตั้ งแต่การ
ออกแบบกรอบเปล่าหนา้จอ การก าหนดสีท่ีจะใชง้านจริง รูปแบบของตวัอกัษรท่ีจะใชข้นาดของ
ตวัอกัษร สีพื้นและสีตวัอกัษร นอกจากน้ีแลว้ยงัมีขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 1) การใส่เน้ือหา
และกิจกรรม (Input Content) ไดแ้ก่  1.1) ขอ้มูลท่ีจะแสดงบนจอ 1.2) ส่ิงท่ีคาดหวงัและการตอบสนอง 
1.3)  ขอ้มูลส าหรับการควบคุมการตอบสนอง  1.4) การใส่ขอ้มูล/บนัทึกการสอน(Input Teaching 
Plan) 2) ผลิตบทเรียน (Generate Courseware) โดยใชโ้ปรแกรมผลิตบทอ่านไดแ้ก่  2.1) การผลิต
ภาพ เช่น ภาพลายเส้น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวอ่ืน ๆ  2.2) การผลิตเสียง  2) การผลิตเง่ือนไขบท
อ่าน เช่น การโตต้อบ การป้อนกลบั และอ่ืน ๆ  2.4) การสร้างสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหาแต่ละกรอบ 
แต่ละหวัขอ้ 
  ขั้นท่ี 4 การน าไปใช/้ทดลอง (Implement) ในขั้นตอนการน าบทอ่านมลัติมีเดีย ท่ี
พฒันาข้ึนไปใชง้าน รวมทั้งการทดลองใช ้ซ่ึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งผ่านกระบวนการตรวจสอบ 
และการประเมินบทอ่าน (Courseware Testing and Evaluating) ก่อน เพื่อประเมินผลในขั้นแรก
ของตวับทอ่านว่ามีคุณภาพอยา่งไร ซ่ึงมีขอ้พิจารณา ดงัน้ี 1) การตรวจสอบ ในการตรวจสอบนั้น
จะตอ้งท าตลอดเวลา หมายความถึงการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบบทอ่าน 2)การ
ทดสอบการใชง้านบทอ่านมลัติมีเดีย จ าเป็นตอ้งมีการทดสอบบทอ่านก่อนท่ีจะมีการน าไปใชง้าน 
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เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งในการใชง้านของบทอ่าน 3) การประเมินบทอ่าน มีจุดประสงคเ์พื่อ
การประเมินบทอ่านมลัติมีเดีย และการประเมินผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน 

 ขั้นท่ี 5 การประเมินและปรับปรุงแกไ้ข (Evaluate and Revise) การประเมินบทอ่าน
มลัติมีเดีย จะเป็นขั้นตอนสุดทา้ยก่อนท่ีจะได้น าขอ้มูลจากการประเมินมาปรับปรุงบทอ่านให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละการใชง้านคร้ังต่อไปก่อนท่ีจะเผยแพร่บทอ่าน จ าเป็นตอ้งสร้างคู่มือ
การใช้งานของบทอ่านดงักล่าว เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้ ท าให้การน าไปใช้งานเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 ส่วน มนต์ชยั  เทียนทอง (2540: 29-33) ไดเ้ขียนถึงการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียว่า 
สามารถก าหนดเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 1) การก าหนดเป้าหมายในการพฒันาโปรแกรม เพื่อควบคุม
ให้การสร้างโปรแกรมเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละสามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามท่ี
ตอ้งการ  2) การวิเคราะห์เน้ือหา  เพื่อใหก้ารส่ือความหมายดว้ยระบบมลัติมีเดียบรรลุวตัถุประสงค ์
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ก่อนท่ีจะน าไปสร้างเป็นโปรแกรมน าเสนอ
ต่อไป  3) การเขียนบท (Script) ด าเนินเร่ือง เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินเร่ือง (Story Board) 
ของเน้ือหาท่ีจะน าเสนอ  4) การเตรียมขอ้มูลส าหรับบทภาพ ขอ้มูลท่ีใส่ลงไปในบทภาพมีทั้งภาพ 
เสียง ขอ้ความ ภาพเคล่ือนไหว (Animation Movies) 5) สร้างโปรแกรม เป็นขั้นตอนท่ีรวบรวมเอา
ส่ิงต่างๆ ท่ีจดัเตรียมมารวมกนัใหเ้กิดเป็นโปรแกรมข้ึนมาดว้ย Authoring System โดยมีการท างาน
ตามผงังานท่ีออกแบบไวแ้ละก าหนดรายละเอียด 6) ทดสอบโปรแกรม การทดสอบโปรแกรมมี
วตัถุประสงค ์คือ ทดสอบว่ามีเน้ือหาสมบูรณ์ตามบทภาพหรือไม่ และทดสอบเพื่อหาขอ้ผิดพลาด
ของโปรแกรมในการทดสอบเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนก็จะกลบัไปแก้ไข อาจเป็นการแก้โปรแกรม      
แกผ้งังาน แกบ้ทภาพ ในบางส่วนท่ีพบว่ามีปัญหา เม่ือแกไ้ขเสร็จแลว้ก็จะมีการทดสอบเช่นเดิมจน
ปัญหาจะหมดไป 7) การท าเอกสารประกอบบทอ่าน เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการปรับปรุงแกไ้ข        
8) การจดัเตรียมบทอ่านส าหรับผูใ้ช ้บทอ่านมลัติมีเดีย ท่ีดีควรมีการติดตั้งท่ีง่าย สะดวกต่อการใชง้าน 
9) การจดัท าคู่มือการใชโ้ปรแกรม โดยทัว่ไปจะตอ้งมีคู่มือประกอบการใชท่ี้ผูใ้ชน้ าไปศึกษาเพื่อหดั
ใชโ้ปรแกรม  

 นอกจากนั้น ชยัยงค ์ พรหมวงศ์ (2540: 115-116)ไดเ้สนอขั้นตอนการผลิตชุดการสอน
ส่ือประสม สรุปไดด้งัน้ี 1) ก าหนดหมวดหมู่และเน้ือหาประสบการณ์ อาจก าหนดเป็นหมวดวิชา 
หรือบูรณาการเป็นแบบสหวิทยาการตามความเหมาะสม 2) ก าหนดหน่วยการสอน โดยแบ่ง
เน้ือหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอน 3) ก าหนดหัวเร่ืองในการสอนแต่ละหน่วยเป็นหน่วยการสอน
ย่อย  4) ก าหนดหลกัการและความคิดรวบยอดจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้และหัวเร่ือง   
5) ก าหนดวตัถุประสงค์ให้สอดคลอ้งกบัหัวเร่ือง 6) ก าหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคลอ้งกบั
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วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 7) ก าหนดแบบประเมินใหต้รงกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 8) เลือก
และผลิตส่ือการสอน 9) หาประสิทธิภาพของชุดการสอนส่ือประสม 10) การใชชุ้ดส่ือประสมท่ี
ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งไวแ้ลว้สามารถน าไปสอนผูเ้รียนได ้  

 จะเห็นได้ว่าแนวทางการพฒันามัลติมีเดียของนักการศึกษาแต่ละท่านท่ีกล่าวมามี
ขั้นตอนการพฒันาท่ีคลา้ยคลึงกนั จากการศึกษาการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย ของนกัวิชาการและนกัการ
ศึกษา ผูว้ิจยัสามารถสรุปขั้นตอนการสร้างบทอ่านมลัติมีเดีย ได ้ 5  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

 1. ขั้นตอนการเตรียม วิเคราะห์หลกัสูตร เน้ือหา และผูเ้รียน เพื่อน ามาก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียน  

 2. ขั้นตอนการสร้างบทอ่านใหเ้ป็นบทอ่านท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง โดยสร้างบทอ่าน
จากโปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 3. ขั้นตอนการออกแบบบทอ่าน ไดแ้ก่ แบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยยอ่ยๆ และจดัล าดบั
เน้ือหาแลว้จึงก าหนดเป็นโครงสร้างของบทอ่าน 

 4. ขั้นตอนการผลิตเอกสาร เป็นการผลิตเอกสารประกอบบทอ่าน เป็นลกัษณค าแนะน า
การใชบ้ทอ่าน คู่มือส าหรับผูส้อน  คู่มือส าหรับผูเ้รียน  ใบงานหรือแบบฝึกหดั 
 5. ขั้นตอนการประเมินและแกไ้ขบทอ่านเพื่อตอ้งการทราบประสิทธิภาพของบทอ่าน 
ก่อนน าไปใชง้าน  การประเมิน การด าเนินการเขียนโครงร่างของเน้ือหาบทอ่าน  ออกแบบแนวการ
สอน  โดยน าบทอ่านมลัติมีเดีย ท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือ
ตรวจสอบ เพื่อประเมินคุณภาพและน าไปปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ น าบท
อ่านท่ีไดจ้ดัท าข้ึนไปทดลองกบัตวัอยา่งประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  ตอ้งเลือกคดัสรรใหมี้ผูเ้รียน
ทั้งในกลุ่มเก่ง  ปานกลางและอ่อน ทั้งเพศชายและเพศหญิง สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในขณะท่ี
ก าลงัใชบ้ทเรียน ขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูเ้รียน ในดา้นผลสมัฤทธ์ิและเจตคติต่อผูเ้รียน   

  จากนั้นตรวจสอบคุณภาพส่ือโดยผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เพื่อ
ประเมินคุณภาพและน าไปปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และหาประสิทธิภาพขั้น
กลุ่มเลก็ (Small Group Tryout) แลว้ปรับปรุงแกไ้ข  

     การหาประสิทธิภาพของบทอ่านมัลติมเีดีย 
   ส่ือการสอน (Instructional Media)เป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีมีส่วนสนบัสนุนให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพราะส่ือการสอนท่ีดีสามารถช่วยท าให้ส่ิงท่ีซบัซอ้น
เขา้ใจไดง่้ายข้ึน ช่วยท าให้มองเห็นกระบวนการบางอยา่งท่ีตอ้งใชเ้วลายาวนานแต่สามารถยน่ย่อ
ระยะเวลาของกระบวนการนั้นให้ใชเ้วลาสั้นลงได ้ สามารถท าส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้กลายเป็น
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รูปธรรมเขา้ใจไดง่้ายข้ึน  กระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development Process) 
นบัเป็นกระบวนการท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพและเช่ือมัน่ไดว้่าจะ
ช่วยท าให้การสร้างส่ือการสอนมีประสิทธิภาพ เพราะกระบวนการวิจยัและพฒันามีระบบการ
ตรวจสอบขอ้บกพร่อง และจากนั้นน าขอ้บกพร่องมาปรับปรุง เม่ือปรับปรุงแลว้น ากลบัไปใชใ้หม่ 
เพื่อตรวจสอบขอ้บกพร่องเดิมและคน้หาขอ้บกพร่องใหม่ กระท าเช่นน้ีไปเร่ือย ๆจนกว่าจะมี
ขอ้บกพร่องนอ้ยท่ีสุด หรือมีประสิทธิภาพสูงสุด  (มนตรี  แยม้กสิกร, 2551: 2) 
 การหาค่าประสิทธิภาพส่ือการสอนมีหลกัการและแนวคิดสนับสนุนหลายวิธี เช่น 
เกณฑม์าตรฐาน 90/90 (The 90/90 Standard) ตามแนวคิดของ  เปร่ือง กุมุท (2519: 129)  มี
ความหมายวา่  
 90 ตวัแรก เป็นคะแนนเฉล่ียของทั้งกลุ่มซ่ึงหมายถึงนกัเรียนทุกคน เม่ือสอนคร้ังหลงั
เสร็จให้คะแนนเสร็จ น าคะแนนมาหาค่าร้อยละให้หมดทุกคะแนนแลว้หาค่าร้อยละเฉล่ียของทั้ง
กลุ่ม    ถา้บทเรียนโปรแกรมถึงเกณฑ ์ค่าร้อยละเฉล่ียของกลุ่มจะตอ้งเป็น 90 หรือสูงกวา่   
 90 ตวัท่ีสองแทนคุณสมบติัท่ีว่า ร้อยละ 90 ของนกัเรียนทั้งหมด ไดรั้บผลสัมฤทธ์ิตาม
ความมุ่งหมายแต่ละขอ้ และทุกขอ้ของบทเรียนโปรแกรมนั้น   
 การหาค่าประสิทธิภาพส่ือการสอน  ตามแนวคิดของ  ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2520) คือการหา 
ประสิทธิภาพ E1/E2  มีการก าหนดเกณฑ ์ดงัน้ี โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน 2 ประเภท 
คือ พฤติกรรมต่อเน่ือง(กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย (ผลลพัธ์)โดยก าหนดค่า
ประสิทธิภาพเป็น E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) E2 (ประสิทธิภาพของผลลพัธ์)  มีความหมาย
ดงัน้ี  
  E1 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนจากชุด
การสอนของผูเ้รียน (ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้) 
 E2 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีเกิดจากการท าแบบทดสอบหลงัการเรียน 
ของผูเ้รียน (ประสิทธิภาพของผลลพัธ์การเรียนรู้)   
 วิธีการหาประสิทธิภาพส่ือหรือนวตักรรม มีหลายวิธี  การเลือกใชจึ้งควรตอ้งค านึงถึงความ
เหมาะสมกบัส่ือท่ีสร้างข้ึน  ตอ้งท าความเขา้ใจให้ชดัเจน สร้างเคร่ืองมือประเมินให้เหมาะสมให้
ครอบคลุมองค์ประกอบในดา้นต่างๆ   จึงจะท าให้ผูใ้ช้ส่ือการสอนมัน่ใจไดว้่าส่ือการสอนท่ีจะ
น าไปใชน้ั้นจะสามารถช่วยพฒันาผูเ้รียนใหป้ระสบความส าเร็จได ้ในการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้าร
หาค่าประสิทธิภาพส่ือการสอนตามแนวคิดของ ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์โดยการหาประสิทธิภาพของ
บทอ่านมลัติมีเดีย ท่ีสร้างข้ึนเร่ิมจากการตรวจสอบคุณภาพและหาค่าความเช่ือมัน่ให้ไดม้าตรฐาน
ก่อนท่ีจะน าไปใช ้ดว้ยการประเมินจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้และ
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ประสบการณ์  ในดา้นเน้ือหาและส่ือการสอนเพื่อใหเ้ป็นผูพ้ิจารณาใหข้อ้มูลในการปรับปรุงหรือ
แกไ้ขขอ้บกพร่องของบทอ่าน เคร่ืองมือประเมินความเหมาะสมใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบในดา้น
ต่าง ๆ เช่น ดา้นเน้ือหา ด้านภาพ เสียงและการใช้ภาษา ด้านการออกแบบจอภาพและด้านการ
จดัการบทอ่าน เกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพของบทอ่านมลัติมีเดีย ก าหนดเป็นร้อยละของคะแนน
เฉล่ีย ท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกเสริมทกัษะหรือท ากิจกรรมระหว่างเรียนในบทอ่านนั้นต่อร้อยละของ
คะแนนเฉล่ีย ท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบหรือท ากิจกรรมหลงัการเรียนเน้ือหาครบถว้นแลว้ นัน่คือ 
E1/E2  ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 80/80 โดยผูว้ิจยัหาประสิทธิภาพของบทอ่านมลัติมีเดีย 2 
ขั้นตอนดงัน้ี 1)  หาประสิทธิภาพของบทอ่านมลัติมีเดียแบบกลุ่มเลก็ (Small Group Tryout) น าไป
ทดลองใชก้บัผูเ้รียนจ านวน 9 คน ท่ีมีระดบัความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน อยา่งละ 3 คน ให้
ผูเ้รียนทดลองใช้บทอ่านมลัติมีเดีย แลว้น าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกเสริมทกัษะทา้ยหน่วย  
แต่ละชุดระหว่างเรียนมาค านวณค่าประสิทธิภาพ ไดค่้า E1 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบ
หลงัเรียนมาค านวณค่าประสิทธิภาพไดค่้า E2  2)  น าไปทดลองใชก้บัผูเ้รียน จ านวน 30 คน ท่ีมี
ระดบัความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 10 คน ให้ผูเ้รียนทดลองใชน้วตักรรม แลว้น า
คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยแต่ละชุดระหว่างเรียนมาค านวณ   ค่าประสิทธิภาพ 
ไดค่้า E1 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนมาค านวณค่าประสิทธิภาพไดค่้า E2  

    ประโยชน์ของคัอมพวิเตอร์มัลติมีเดีย 
 ปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยดีา้นมลัติมีเดีย ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากยิง่ข้ึน เกิด
การเรียนรู้อยา่งกวา้งขวางโดยมีประโยชน์มากมายหลายดา้น ฤทธิชยั อ่อนม่ิง (2548: 5,7) กล่าวถึง
ประโยชน์หรือขอ้ดีของการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียดงัน้ี 1) คอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่ม
แรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน เน่ืองจากการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์นั้นเป็นประสบการณ์ท่ี
แปลกและใหม่ 2) การใชสี้  ภาพลายเสน้ ภาพเคล่ือนไหว ตลอดจนเสียงดนตรี จะเป็นการเพิ่มความ
เหมือนจริงและเร้าใจผูเ้รียนใหเ้กิดความอยากรู้  ท าแบบฝึกหดั หรือท ากิจการรมต่างๆ เหล่าน้ี เป็น
ตน้  3) ความสามารถของหน่วยความจ าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช่วยในการบนัทึกคะแนน และ
พฤติกรรมต่างๆ ของผูเ้รียนไว ้ เพื่อใชใ้นการวางแผนบทเรียนในขั้นต่อไปได ้ 4) ความสามารถใน
การเกบ็ขอ้มูลของเคร่ืองท าใหส้ามารถน ามาใชไ้ดใ้นลกัษณะของการศึกษาราย บุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 
โดยสามารถก าหนดบทเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนแต่ละคน และแสดงผลความกา้วหนา้ให้เห็นไดท้นัที 5) 
ลกัษณะของโปรแกรมบทอ่านท่ีให้ความเป็นส่วนตวัแก่ผูเ้รียนเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนชา้สามารถ
เรียนไปได้ตามความสามารถของตนอย่างไม่รีบเร่งโดยไม่ต้องอายผูอ่ื้นเม่ือตอบค าถามผิด 
สอดคลอ้งกบั กิดานนัท ์มลิทอง (2543: 275)  ท่ีกล่าวถึง ประโยชน์ของมลัติมีเดียในดา้นการศึกษา 
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ท่ีเห็นไดช้ดั มีดงัต่อไปน้ี  1) ประโยชน์ทางดา้นการศึกษา การใชม้ลัติมีเดียในดา้นการศึกษานั้นมี
ประโยชน์มากมายหลายด้าน เช่น 1.1) ดึงดูดความสนใจ บทอ่านมัลติมีเดีย ท่ีประกอบด้วย 
ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดีทศัน์ และเสียง นอกเหนือไปจากเน้ือหาตวัอกัษร จะดึงดูดความ
สนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี และช่วยในการส่ือสารระหวา่งผูส้อน และผูเ้รียน 1.2) ใหส้ารสนเทศ
หลากหลาย ด้วยการใช้ซีดี - รอมในการให้ข้อมูล และสารสนเทศในปริมาณท่ีมากมายและ
หลากหลายรูปแบบเก่ียวกบัเน้ือหาบทอ่านท่ีสอน 1.3)  ทดสอบความเขา้ใจผูเ้รียนบางคนอาจจะไม่กลา้
ถามขอ้สงสัย หรือตอบค าถามในหอ้งเรียน การใชส่ื้อประสมจะช่วยแกปั้ญหาในส่ิงน้ีไดโ้ดยการใช้
ลกัษณะศึกษารายบุคคล 1.4) สนบัสนุนความคิดรวบยอด ระบบมลัติมีเดียสามารถแสดงสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนความคิดรวบยอดของผูเ้รียน โดยการเสนอส่ิงท่ีให้ตรวจสอบยอ้นหลงั และแกไ้ข
จุดอ่อนในการเรียน 2) ประโยชน์ส าหรับผูเ้รียน การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการศึกษา หรือ
เพื่อการเรียนการสอน ไดมี้การศึกษาคน้ควา้และวิจยัเก่ียวกบัการน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดั
การศึกษา หรือจดัการเรียนการสอนมากมาย พบว่าคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากมายพอ 
สรุปไดด้งัน้ี 2.1) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดต้ามเอกตัภาพ 2.2) ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนซ ้ าได้
หลายคร้ังเท่าท่ีตอ้งการ 2.3) ผูเ้รียนมีโอกาสไดโ้ตต้อบกบัคอมพิวเตอร์และสามารถควบคุมวิธีการ
เรียนเอง  2.4) มีทั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ท่ีท าใหผู้เ้รียนไม่เบ่ือหน่ายในเน้ือหาท่ีเรียน  
2.5) ตวัผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้และความแตกต่างของผูเ้รียนไม่มีผลต่อการเรียนรู้ดงัเช่นวิธี
อ่ืน 2.6) ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนไปตามขั้นตอนได ้เรียนจากง่ายไปหายากหรือ เลือกเรียนใน
หัวขอ้ท่ีตนเองสนใจก่อน ช่วยฝึกผูเ้รียนให้คิดอย่างมีเหตุผล เพราะต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา  
นอกจากน้ี พรเทพ เมืองแมน (2544: 21) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีมีต่อการเรียน
การสอน สรุปไดด้งัน้ีคือ ช่วยท าให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน (Active Learner) เพิ่ม
ความสนใจและความตั้งใจของ ผูเ้รียนให้มีมากข้ืน ช่วยให้การเรียนการสอนมีบรรยากาศท่ีดี  
สนองตอบผูเ้รียนแต่ละคนซ่ึงมีความแตกต่างกนั  มีความสามารถในการเก็บขอ้มูลของคอมพิวเตอร์ 
ท าใหก้ารออกแบบบทเรียนให ้สนองตอบผูเ้รียนแต่ละคนไดแ้ละสามารถประเมินผลการเรียนของ
ผูเ้รียนไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว มีการเสริมแรงไดอ้ย่างรวดเร็วให้ผลยอ้นกลบัทนัที ประหยดัเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน ผูเ้รียนสามารถเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่มี
ขอ้จ ากดัดา้นเวลา สถานท่ี ผูส้อนดูแลผูเ้รียนไดอ้ย่างใกลชิ้ด เช่นเดียวกบั บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ 
(2540: 7) ท่ีกล่าวถึงขอ้ดีของการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนในลกัษณะเดียวกนัว่า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้รียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี  
สามารถน าเสนอบทเรียนซ ้ าไดห้ากนกัเรียนตามไม่ทนั หรือตอ้งการทบทวนเน้ือหา บทเรียนมีการ
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น าเสนอขอ้มูลหลากหลายลกัษณะ ทั้งขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว ต่างจากการสอน
ในชั้นเรียนท่ีครูอาจน าเสนอขอ้มูลเหล่าน้ีไดไ้ม่สะดวก 

 จากการศึกษาประโยชน์ของมลัติมีเดียจากหลาย ๆ ท่าน มีประโยชน์ดงัน้ี 
  1. เป็นการน าเสนอเน้ือหาให้แก่ผูเ้รียน เป็นส่ิงแปลกใหม่สามารถกระตุน้และสร้าง
แรงจูงใจให้ ผูเ้รียนเกิดความสนใจไดดี้ มีความกระตือรือร้น เน่ืองจากคอมพิวเตอร์สามารถท า
ขอ้ความ เสียง สี รูปภาพ หรือกราฟิก ตลอดจนเกมประกอบการเรียนซ่ึงเม่ือผูเ้รียนตอ้งการเรียนใน
เร่ืองใด บทใดกส็ามารถเรียกมาใชไ้ด ้
  2. ส่งเสริมการสอนรายบุคคล เป็นการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนสามารถเรียนไดดี้และเร็วกว่าการเรียนการสอนปกติ โดยท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บการ 
สอนไปตามล าดบัขั้นและเรียนไปตามขีดความสามารถของตนเองไดซ่ึ้งผูเ้รียนท่ีเรียนชา้ก็สามารถ 
บรรลุผลไดใ้นเวลาท่ีต่าง ๆ กนั 
 3. ช่วยสอนเร่ืองท่ีเขา้ใจยากใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน และช่วยในการจ าลองสถานการณ์จริง
เพื่อไม่ใหไ้ดรั้บอนัตราย 
  4. สามารถใชข้อ้มูลป้อนกลบัทนัทีและให้การเสริมแรงแก่ผูเ้รียนไดร้วดเร็วระหว่างท่ี
เรียน เม่ือผูเ้รียนท าผดิพลาดกส็ามารถแกไ้ขทนัที 
  5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ให้โอกาสผูเ้รียนไดเ้รียนซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกก่ีคร้ังก็ไดต้ามความ
ตอ้งการ  
 6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ให้โอกาสผูเ้รียนไดโ้ตต้อบกบัคอมพิวเตอร์ท าให้ผูเ้รียน เกิด
ความพอใจและผูเ้รียนสามารถควบคุมวิธีการเรียนของตนเองไดแ้ละยงัใชค้วามถนัดของตนเอง 
มากท่ีสุด  
  7. บทเรียนคอมพิวเตอร์สามารถเก็บขอ้มูลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และสามารถน าออกมาใชไ้ดท้นัทีเม่ือตอ้งการ 

  งานวจิัยที่เกีย่วข้องกบัมัลตมิีเดีย  
 จากปัญหาดา้นการอ่าน ผูว้จิยัไดศึ้กษาปัญหาและการพฒันานวตักรรมเก่ียวกบับทอ่าน
จากเอกสารงานวิจยัต่างๆ เพือ่เป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาไวห้ลายท่าน  ดงัน้ี 
 ณิชวรรณ จนัอน้ (2551: 29-30) ไดท้ าการศึกษาวิจยัพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย เพื่อส่งเสริมทกัษะดา้นการ อ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นการบูรณาการส่ือต่างๆ เขา้ดว้ยกนัตามหลกัการและทฤษฎีการออกแบบ
บทเรียนมัลติมีเดีย และการออกแบบแบบฝึกทักษะการอ่าน โดยให้อยู่ในรูปแบบการ์ตูน 
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(Animation) ท่ีน่ารัก ลายเสน้อยา่งง่าย และสีสนัสดใส  มีคุณภาพทั้งดา้นเน้ือหาและดา้นเทคโนโลยี
การศึกษาอยูใ่นระดบัดีมาก และคะแนนทกัษะพื้นฐานดา้นการอ่านของนกัเรียนก่อนและหลงัใช้
บทเรียนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี.01 นกัเรียนท่ีเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่าน เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 89.79 ผูเ้รียนมีความสนใจ และ
กระตือรือร้นในการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 
 ชมพูนุท  ธีราวิทย ์(2550: 75-77) ไดพ้ฒันาทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษของนกัเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยการประยุกต์ใชม้ลัติมีเดียของ Pearson เป็นส่ือการสอนท่ีเป็นการบรรยาย
ประกอบภาพการ์ตูนภาษาองักฤษเร่ือง “Gogo’s Adventures with  English”ของ Pearson จ านวน  1  
ชุด ๆละ 7 เร่ือง แต่ละเร่ืองประกอบด้วยความสอดคล้องครบถ้วน ครอบคลุมเน้ือหา มีความ
เหมาะสม กะทดัรัด ชดัเจนของภาษาท่ีใช ้ รูปแบบและการน าเสนอท่ีเร้าความสนใจของการใช้
เทคนิคประกอบภาพ สี เสียง ตวัอกัษร ขอ้ดีในการประยกุตใ์ชส่ื้อมลัติมีเดียการ์ตูน คือภาพประกอบ  
เสียงและเน้ือหาสามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนไดดี้  ผูเ้รียนสามารถจดจ าค าศัพท์ ประโยค  
ส านวน และวลีต่างๆไดดี้  เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ออกเสียงตามไดอ้ย่างชดัเจนและ
ถูกตอ้ง สามารถน ามาประกอบการเรียนการสอนไดส้ะดวกและไดผ้ลดี 
 ชมยัพร  บวัทอง (2553: 77-78)ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียแบบฝึกปฏิบติัเร่ืองการเขียนสะกดค าท่ีไม่ตรงมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มี
ส่วนประกอบดงัน้ี แบบทดสอบก่อนเรียน วตัถุประสงค ์ มีเน้ือหาของบทเรียน ประกอบดว้ย 4 เร่ือง
ยอ่ย คือ มาตราแม่กก  มาตราแม่กด  มาตราแม่กน  มาตราแม่กบ  แต่ละเร่ืองมีแบบฝึกหัดทบทวน
การเรียนรู้ แบ่งออกเป็น  4 กิจกรรม คือ การเขียนแจกลูกค า  การฝึกเขียนขอ้ความจากค า  การฝึก
เขียนค า  การฝึกเขียนค าคลอ้งจอง  เลือกเรียนเร่ืองใดก่อนหลงัไดต้ามความสนใจ และแบบทดสอบ
หลงัเรียน ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีคุณภาพตามเกณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ ดี
มาก ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 บุญญิสา  พรมมิราช (2551: 52-53) ไดศึ้กษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง ค าท่ีสะกดไม่ตรงมาตราตวัสะกด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เป็นบทเรียนท่ีมีลกัษณะเน้ือหาวิชาแบบฝึกหดัและ
การทดสอบโดยจะถูกพฒันาข้ึนในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Author Ware Version 7 ผูเ้รียน
จะเรียนบทเรียนจากคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์สามารถเสนอเน้ือหาซ่ึงจะเป็นรูปแบบ
ตวัหนงัสือ ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟิก เสียงบรรยาย และเสียงดนตรี และมีการ
แสดงผลข้อมูลยอ้นกลับให้กับผูเ้รียนจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อทดสอบหรือประเมินความรู้ ความเขา้ใจของผูเ้รียน ผลปรากฏว่า



51 

 

ประสิทธิภาพของบทเรียนมีค่าเท่ากบั 84.02/86.30 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวแ้สดงว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใชเ้ป็นบทเรียนได ้และมีค่าดชันีประสิทธิผล
เท่ากบั 0.6372 นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนร้อยละ 63.72 นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก 
 อจัฉรา  เจตบุตร (2554: 122-126) วิจยัเร่ืองการพฒันาส่ือประสมเร่ืองการเขียนสะกดค า  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  พบว่าบทเรียนส่ือประสมในบทเรียนท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน
ประกอบด้วยค าน า  ค  าช้ีแจง  จุดประสงค์  แนวการจัดการเรียนการสอน  คู่มือครู (ค  าช้ีแจง  
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน  แผนการจดัการเรียนรู้  แบบประเมินความสามารถ) คู่มือ
นกัเรียน(ค าช้ีแจง  แบบทดสอบ  ใบงาน)  ส่ือการสอน(ส่ือประสม  ประกอบดว้ย  เกม  หนงัสือสาม
มิติ  บตัรค า รูปภาพการ์ตูน  ส่ือจากซีดี) การวดัและประเมินผล  ผลการพฒันามีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 82.66/84.44 ปรากฏว่าบทเรียนส่ือประสมมีประสิทธิภาพเหมาะสมท่ีจะใชพ้ฒันาทกัษะการ
เขียนสะกดค าของนกัเรียน  โดยน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการทดลองพบว่า
ดา้นครูผูส้อน ครูมีความกระตือรือร้น มีการเตรียมการสอนและวางแผนท่ีมีระบบ มีขั้นตอน มี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบันักเรียน  ดา้นนักเรียน  พบว่านักเรียนมีความตั้งใจ รับผิดชอบ เอาใจใส เพียร
พยายาม  กระตือรือร้น  ร่วมมือกนัท ากิจกรรม  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ผลการประเมินการใช้
บทเรียนส่ือประสมระหว่างก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนส่ือประสมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบทเรียนส่ือประสมในระดบัมาก 
 อจัฉรา ตุมระวตั (2552: 68-74) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ืองการสะกดค า ส าหรับนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบา้นคนัธทรัพย ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพร เขต 1 จ  านวน 60 
คนสร้างและพฒันาบทเรียนท่ีใช้ในการสอน การทบทวน การท าแบบฝึกหัดและการวดัผลโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะของส่ือประสมท่ีเ กิดจากการเ ช่ือมของข้อความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยายและดนตรีประกอบในเวลาเดียวกนั ประกอบดว้ยการสะกดค า  
จ  านวน 9 มาตรา ไดแ้ก่ แม่ ก กา แม่กม แม่กน แม่กง แม่กบ แม่เกอว แม่เกย แม่กดและแม่กก 
ผลการวิจยัพบว่า ผลการทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียกบักลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน 
ไดป้ระสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เท่ากบั 80.07/81.00 และค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากบั 
0.51 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนโดย
ใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นกัเรียนมี
ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียระดบัมากท่ีสุด  
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 กิต์ิติกานต์   กัณพิพฒัน์ (2552: 21-25) ศึกษาเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียเร่ืองการใชโ้ปรแกรมวาดภาพ Paint Brush ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2(ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 5  โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 ดว้ยโปรแกรม Macromedia Flash Version 8 และตกแต่งท าเทคนิคภาพดว้ย
โปรแกรม Adobe Photoshop CS 3 และโปรแกรม Camtasia Studio 3 การพฒันาบทเรียนส่ือ
มัลติมีเดีย มีขั้นตอนดังน้ี 1)ขั้นตอนการเตรียม 2)ขั้นตอนการออกแบบ 3)ขั้นตอนการสร้าง
โปรแกรม 4)การประเมินส่ือมลัติมีเดีย 5) ทดลองใช ้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีวดัไดจ้ากคะแนน
การท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนและหาคุณภาพแลว้ ผลการวิจยั
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีผลิตมีประสิทธิภาพเป็น 93.54 / 92.34 เป็นไปตามเกณฑท่ี์
ก าหนดไวคื้อ 85 / 85   
 ณัฐพร ทองมอญ (2551: 34-35) ได้ศึกษาเร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2550 จ  านวน 48 คน มี 11  ขั้นตอน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 
เร่ือง คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย และแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจยัไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 มีคุณภาพทั้งดา้นเน้ือหาและดา้นเทคโนโลยกีารศึกษาในระดบัดี และมี
ประสิทธิภาพ 88.03/90.93 
 วารุณี  ภิรมยเ์มือง (2554 : 111-112) ศึกษาการพฒันาชุดการเรียนรู้ส่ือประสมเร่ืองการ
ใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการส่ือสาร  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  12  คน ชุดการ
เรียนรู้ส่ือประสมท่ีพฒันาข้ึน  ประกอบดว้ย ชุดการเรียนรู้  5  ชุด  ไดแ้ก่ 1.ประวติัความเป็นมาของ
อินเตอร์เน็ต  2. การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต  3. การใชโ้ปรแกรม Internet  Explorer  4. การสืบคน้
ข้อมูลและ 5. การใช้  E-mail แต่ละชุดมีองค์ประกอบ ดังน้ี 1. คู่มือครู ประกอบด้วย ค าน า  
วตัถุประสงค ์ ค  าช้ีแจงในการใชชุ้ดการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้  ใบความรู้ส าหรับครู 2. คู่มือ
ครู  ประกอบดว้ย ค าน า  วตัถุประสงค ์ ค  าช้ีแจงในการใชชุ้ดการเรียนรู้  บทบาทนกัเรียน ขั้นตอน
การใชชุ้ดการเรียนรู้  ใบความรู้  ใบงาน  แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ ผลการทดลองใชพ้บว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้  มีทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง  มีความสุขสนุกสนานกบัการเรียน  นกัเรียนสามารถท าชุดการเรียนรู้ส่ือประสมไดเ้สร็จตาม
เวลาท่ีก าหนด ไดค่้าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.17/84.17 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้    
 Bowen (1996: 392) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการควบคุมสภาพและ
รูปแบบความเขา้ใจส าหรับกลยุทธ์การสอนด้วยตนเองแบบล าดับขั้นตอนและผลลัพธ์ในการ
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ควบคุมการเรียนดว้ยมลัติมีเดียพบว่าผูเ้รียนมีการพฒันาตนเองมากข้ึน แนวโน้มการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองสูงข้ึน  มีความมุ่งมัน่ในเร่ืองของความส าเร็จและผูเ้รียนยงัมีความเขา้ใจท่ีดี 
 Porter (1996, อา้งถึงใน จ าเนียร  เลก็สุมา  2552: 57) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเพื่อออกแบบ
พฒันา และทดสอบคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียส าหรับใชใ้นหลกัสูตรการเรียน  การจดัการผลิตภณัฑ ์
โดยทดลองหาประสิทธิภาพกบันกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนหลกัสูตรการจดัการผลิตภณัฑ์ คณะการ
จดัการ และการตลาดมหาวิทยาลยัลามาร์ จากการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ียของการทดสอบก่อน และหลงั
เรียนมีร้อยละ 60-100 สรุปไดว้่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณค่า 
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นการ
ประสมประสานส่ือหลายๆ ชนิดมาไวใ้นท่ีเดียวกนั โดยมีการออกแบบอยา่งมีระบบ มีการใชห้ลกั
จิตวิทยาการเรียนการสอน ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนดว้ยคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเกิดความพึงพอใจ และมีเจต
คติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียน ในดา้นการเรียนรู้ดว้ยคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็ว
ข้ึนดว้ย จึงนบัไดว้่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเขา้มามีบทบาทในวงการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง 
ในปัจจุบนัจะเห็นไดจ้ากการท่ีมีผูท้  าการวิจยัเก่ียวกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ในวงการศึกษาอย่าง
กวา้งขวาง Hollingsworth, Sherman and Zaugra (2007: 76-88) 
 Gertner (2011: 30-33) ไดท้  าการวิจยัผลของการใชเ้ทคโนโลยมีลัติมีเดียในการเรียนรู้ 
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิธีการอ่านส่ือท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการเรียนรู้และความเขา้ใจ โดย 
แบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มการอ่านขอ้ความแบบดั้งเดิมและการอ่านขอ้ความจากหนงัสืออิเลค็โทนิค 
พบว่า  นกัเรียนท่ีอ่านขอ้ความจากหนงัสืออิเลค็โทนิคมีคะแนนสูงกว่าการอ่านขอ้ความแบบดั้งเดิม
อยา่งมีนยัส าคญั การอ่านจากหนงัสืออีเลกโทนิค มีศกัยภาพท่ีจะกลายเป็นวิธีการใหม่ในการเรียนรู้
และการจดัเกบ็ขอ้มูล 
 O’Brien (2002: Abstract ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาและการใชโ้ปรแกรมมลัติมีเดีย
ใน โรงเรียนมธัยมเคมีเร่ืองสมดุลเคมี  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน ส าหรับนกัเรียนเกรด11
และเกรด12 การใชม้ลัติมีเดียในการออกแบบและน าเสนอ ช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ดา้นความคิด การเรียนรู้ร่วมกนั ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีประสบการณ์ในเชิงบวก เกิดความพึง
พอใจ นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้มากข้ึน  เขา้ใจเน้ือหาง่ายข้ึน 
 Kiili (2006: 21)  ศึกษาการน าเสนอรูปแบบมลัติมีเดียแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ น าเสนอ รูปแบบ มลัติมีเดียท่ี มีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ท่ีสามารถน ามา ใชใ้นการ
ออกแบบ  การเรียนรู้ มลัติมีเดีย สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้การใชง้านและ การมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค ์ สามารถก าหนดเป็นการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบท่ีช่วยให ้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการผลิต ส่ือ
การเรียนรู้ของตวัเอง  ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของนักเรียนท่ีสร้าง ภาพประกอบ นักเรียน
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ระดับประถมศึกษาของฟินแลนด์ 187 คน เรียนรู้โดยการโต้ตอบกับส่ือการเรียนรู้ มัลติมีเดีย 
นักเรียนด าเนินการได้ดีข้ึนจากการทดสอบ การวาดภาพโดยการน าเสนอเป็นภาพเคล่ือนไหว
นกัเรียนน าเสนองานไดดี้กวา่ภาพจากการวาดอยา่งเดียว 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เก่ียวกบัส่ือ
มลัติมีเดีย สรุปไดว้่าการใชส่ื้อประกอบการจดัการเรียนรู้ประเภท บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย
ช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนและสามารถสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนรู้สึกกระตือรือร้น 
สนุกสนานกบัการเรียน รวมไปถึงมีความคงทนในการเรียนรู้สูงและช่วยใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อ
การเรียนการสอน เป็นเทคโนโลยี การผลิตส่ือ ท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การเรียนรู้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการ
อ่านจบัใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

การอ่านจับใจคัวาม 
   การอ่านจบัใจความหรือการอ่านจบัใจความส าคญัเป็นกระบวนการพฒันาการเรียนรู้  
พฒันานิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ใหแ้ก่ผูอ่้าน  เพราะเป็นเคร่ืองแสดงไดว้่าผูอ่้านนั้นเขา้ใจ
และรับรู้สาระเน้ือหาในเร่ืองท่ีอ่านได ้ และยงัเป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้และพฒันา
ผูอ่้านใหไ้ดรั้บรู้มากยิง่ข้ึนและเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี   

   คัวามหมายของการอ่านจับใจคัวาม 
  การอ่านจบัใจความเป็นหัวใจในการอ่านหนังสือทุกชนิด เป็นการอ่านท่ีผูอ่้านตอ้ง
เขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน และจบัประเด็นของเร่ืองได้ ดังท่ีนักวิชาการและนักการศึกษาไดก้ล่าวถึง
ความหมายของการอ่านจบัใจความส าคญัไวด้งัน้ี  
  วรรณี โสมประยรู (2553: 129) และ นภดล จนัทร์เพญ็ (2553: 133) ไดก้ล่าวถึง
ความหมายของการอ่านท่ีคลา้ยกันว่าหมายถึง  กระบวนการทางสมองท่ีตอ้งใช้สายตาสัมผสั
ตัวอักษรหรือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ รับรู้และเข้าใจความหมายของค าหรือสัญลักษณ์โดยออกมาเป็น
ความหมายท่ีใช้ส่ือความคิดและความรู้ระหว่างผูเ้ขียนกับผูอ่้านให้เขา้ใจตรงกัน  ถา้ผูอ่้านจับ
ความคิดของผูเ้ขียนไดก้็จบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้และผูอ่้านสามารถน าเอาความหมาย
นั้ น ๆ ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ช่วยให้การอ่านแบบต่างๆได้ผลดี  มีประสิทธิภาพและบรรลุ
จุดมุ่งหมาย  ส่วนสนิท สัตโยภาส (2556: 108 ) และ ละออ เพชรรัตน์ (2547: 89) ใหค้วามหมายของ
การอ่านจบัใจความว่า เป็นการอ่านท่ีผูอ่้านมุ่งจบัสาระส าคญัของขอ้ความหรือเร่ืองราวท่ีอ่านให้ได ้ 
อ่านจบแลว้ตอ้งบอกได้ว่าอ่านเร่ืองอะไร สาระส าคญัของขอ้ความหรือเร่ืองท่ีอ่านคืออย่างไร  
สเปซ และสเปซ (Space and Space, 1673 : 548, อา้งถึงใน มณัฑนา  พนัประสิทธ์ิ, 2547: 25) ไดก้ล่าวถึง
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ความหมายของ การอ่านจบัใจความว่า การอ่านจบัใจความ คือ การพฒันาความช านาญดา้นการคิด 
กระบวนการในการหาขอ้มูล และเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการท่ีสมัพนัธ์กบัการศึกษา   
 จากความหมายของการอ่านจับใจความดังกล่าว สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความ 
หมายถึง การท าความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน อ่านเร่ืองราวแลว้สามารถตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้
เล่าเร่ืองย่อจากเร่ืองท่ีอ่านโดยสามารถเรียงล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ คาดคะเน
เหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีอ่านได ้คาดเดาเหตุการณ์ได ้

 คัวามส าคัขัของการอ่านจับใจคัวาม 
   การอ่านจบัใจความเป็นทกัษะท่ีส าคญัมาก เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาหา
ความรู้ หากนกัเรียนมีพื้นฐานการอ่านจบัใจความท่ีดีแลว้ การอ่านจะประสบผลส าเร็จ ตามท่ีการจดั
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไดมี้นกัการศึกษากล่าวถึงความส าคญัของการอ่าน       
จบัใจความดงัน้ี 
 สุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์(2550: 159-161) และจิรวฒัน์  เพชรรัตน์ (2556: 5) กล่าวถึง
ความส าคญัของการอ่านท่ีสัมพนัธ์สอดคลอ้งกันว่า การอ่านมีความส าคญัอย่างยิ่งในยุคขอ้มูล
ข่าวสารในปัจจุบนั เพราะ  การอ่านจบัใจความ มีบทบาทส าคญัในการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล
ข่าวสารทางดา้นการศึกษา  เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม  นอกจากน้ีผูอ่้านจะสามารถน าความรู้ท่ี
ไดม้าพฒันาตนเอง ช่วยส่งเสริมการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ช่วยใหส้ามารถตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
น ามาใช้พฒันาคุณภาพชีวิตในครอบครัวและประเทศชาติได้  ส่วนถนอมวงศ์ ล  ้ ายอดมรรคผล 
(2555: 55) กล่าวสรุป ได้ว่า การอ่านจับใจความ นับเป็นหัวใจของการอ่าน วสัดุการอ่าน ทุก
รูปแบบ ไม่ว่าจะมีเน้ือหาอย่างใด หากจบัใจความส าคญัไม่ไดก้็ย่อมไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน ท าให ้
เสียเวลา และเสียประโยชน์จากการอ่านนั้น อ่านแลว้จบัใจความใหไ้ด ้ จ  าไวไ้ด ้ หรือบนัทึกไวไ้ด ้ก็
จะใชป้ระโยชน์ไดท้นัทีและใชไ้ดน้าน วรรณี  โสมประยรู (2553: 129-130) สนิท สัตโยภาต (2556: 
93-94) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่านไวส้อดคลอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี การอ่านเป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัของการศึกษาเล่าเรียนทุกระดบั  เพื่อใหต้นเองไดรั้บความรู้และประสบการณ์ตามท่ีตอ้งการ 
ช่วยพฒันาความคิดช่วยให้มีความกา้วหนา้ในอาชีพ น าความรู้และประสบการณ์จากส่ิงท่ีอ่านไป
ปรับปรุงและพฒันาอาชีพให้มีความรู้ ความสามารถและความช านาญในการท างาน ช่วยปรับปรุง
บุคลิกภาพใหดี้ไดแ้ละไดรั้บความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 
  ดังนั้นการอ่านจบัใจความจึงมีความส าคญัต่อการเรียนของนักเรียน ถือเป็น ทกัษะ
ส าคัญในการพฒันาการอ่าน ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ทางภาษาสูงข้ึนและน าไปใช้ใน        
การแสวงหาความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี นกัเรียนตอ้งศึกษาคน้ควา้และอ่านตลอดเวลา
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จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกให้สามารถจบัใจความของเร่ืองได้ซ่ึงจะท าให้เป็นคนทนัสมยั ทนัต่อ
เหตุการณ์ 

  ประโยชน์ของการอ่านจับใจคัวาม 
  การอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การอ่านท่ีผูอ่้านสามารถจบัใจความของเร่ือง สาระของ 
เร่ืองท่ีอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง และรวดเร็ว ในการอ่านทุกคร้ังทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหนงัสือพิมพ ์
สารคดี บนัเทิงคดี ต ารา บทความทางวิชาการ หรือแมก้ระทัง่จดหมาย ส่ิงท่ีส าคญัท่ีผูอ่้านตอ้งการ 
คือ สามารถอ่านจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้งเเละเขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่านโดยตลอด ฉะนั้น
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการอ่านจบัใจความจึงมีมากมาย ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ และคณะ (2546: 
56-57) และ นนัทิยา  ตนัศรีเจริญ (2545: 34)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านจบัใจความว่า อ่าน
จบัใจความเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ท าให้ผูอ่้านมีความรู้ในวิชาการดา้นต่างๆ มีความ
รอบรู้ทนัโลกทนัเหตุการณ์ ช่วยตอบค าถามในส่ิงท่ีสงสัยตอ้งการรู้ได ้เกิดความเพลิดเพลิน เกิด
ทกัษะและพฒันาการในการอ่าน  ท าให้ชีวิตมีพฒันาการเป็นชีวิตท่ีสมบูรณ์ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี
และเสริมสร้างบุคลิกภาพ สอดคลอ้งกบั  วรรณี  โสมประยรู  (2553: 130)  กล่าวถึงประโยชน์ของ
การอ่านจบัใจความไดใ้กลเ้คียงกนัสรุปไดว้า่  การอ่านเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ เพราะการอ่าน
เป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาต่าง ๆ เม่ือเกิดทกัษะในดา้นการอ่านก็สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การประกอบอาชีพ  และการด ารงชีวิต  เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สึก และความ
ตอ้งการท าใหม้นุษยเ์กิดความเขา้ใจกนั อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข  เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอด
มรดก และยงัเป็นการด ารงรักษาวฒันธรรมไทยเราสู่คนรุ่นหลงั และเป็นการปูพื้นฐานของการ
เรียนในชั้นสูงต่อไป และยงัเป็นการปลูกฝังลกัษณะนิสัยใหเ้ดก็รักการอ่าน  ช่วยใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้
ทนัสมยัไม่ลา้หลงั การอ่านเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมความคิดให้แตกฉานท าให้เกิดความเพลิดเพลิน
ดว้ยการรับรู้ความงดงามของภาษา ท าให้เกิดความสุข และเกิดจินตนาการการอ่านท าให้ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ  เพราะน าความรู้จากการอ่านมาปรับปรุงอาชีพของตน ท าใหเ้กิด
ประสบการณ์กวา้งขวาง เพื่อความกา้วหนา้ในการด ารงชีวิต 
   จากแนวคิดดงักล่าว ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอ่านจบัใจความนั้นมีมากมาย  การอ่าน
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพ  และการด ารงชีวิตของคนทุกคน ตั้งแต่การอ่าน
เพื่อการศึกษาหาความรู้ในดา้นต่าง ๆ จนกระทัง่ถึงการอ่านเพื่อความบนัเทิง ซ่ึงตอ้งอาศยัการอ่าน
เพื่อจบัใจความทั้งส้ิน บุคคลท่ีมี ความสามารถในการอ่านจบัใจความจึงเป็นบุคคลท่ีรับข่าวสาร 
เร่ืองราว ไดร้วดเร็ว และเขา้ใจ เร่ืองท่ีอ่านไดดี้กวา่ 
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  ขั้นตอนการสอนอ่านจับใจคัวาม   
   การอ่านจบัใจความเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการอ่านหนังสือทุกประเภท และยงั
เป็นพื้นฐานในการอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อตีความ เพื่อวิจารณ์ การอ่านจบัใจความไดดี้นั้น 
ไดมี้ผูเ้สนอแนะวิธีการอ่านจบัใจความไวห้ลาย ๆ แบบ  ดงัน้ี 
  สมบติั  จ าปาเงินและส าเนียง  มณีกาญจน์(2550: 93-94) นพดล  จนัทร์เพญ็ (2553: 
133-134)  จิรวฒัน์  เพชรรัตน์ (2556: 159) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการอ่านจบัใจความส าคญัไว้
ใกลเ้คียงกนัดงัน้ี 1) อ่านผา่นๆ โดยตลอด เพื่อใหเ้ล่าเร่ืองนั้นกล่าวถึงเร่ืองอะไรบา้ง โดยเร่ิมจากช่ือ
เร่ือง ตั้งแต่ตน้จนจบอยา่งรวดเร็ว เพื่อใหเ้ห็นเน้ือหาส่วนรวมและจุดส าคญัของเร่ือง  2) อ่านโดย
ละเอียด โดยอ่านในแต่ละยอ่หนา้อีกคร้ัง ท าความเขา้ใจเน้ือเร่ืองใหช้ดัเจน และเห็น ความสัมพนัธ์
ทางความคิดต่างๆในเร่ือง ประโยคใจความส าคญัจะปรากฎอยู่ท่ีตน้ย่อหนา้กลางย่อหน้า ทา้ยย่อ
หนา้  ตอนตน้หรือตอนทา้ยของยอ่หนา้  ผูอ่้านตอ้งสรุปใจความส าคญัเอง  3) อ่านซ ้ าเฉพาะตอนท่ี
ไม่เขา้ใจ และตรวจสอบความเขา้ใจในบางแห่งให้แน่นอน  4) ทดสอบความเขา้ใจดว้ยการตอบ
ค าถามสั้นๆ เก่ียวกบัประเด็นของเร่ืองและใจความส าคญั เช่น ถามว่า เร่ืองอะไร ใคร ท าอะไร       
ท่ีไหน อย่างไร เม่ือไรอย่างไร ท าไม  5) เรียบเรียงใจความส าคญัดว้ยภาษาของตนเองให้สั้น 
กะทดัรัด ครบถว้น เขา้ใจง่าย ส่วนสนิท  สัตโยภาต (2556: 108-109) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการอ่าน
จบัใจความส าคญักบังานเขียนประเภทต่างๆ ไว ้3 ประเภทคือ 1) การอ่านสารคดีและบทความ  
ควรท าดงัน้ี  1.1) อ่านขอ้ความรอบท่ีหน่ึงอยา่งผา่นๆเพื่อจบัใจความใหไ้ดว้่า อ่านเร่ืองอะไร  มี
ค  าศพัทส์ านวนใดบา้งท่ีตอ้งท าความเขา้ใจก่อน 1.2) อ่านขอ้ความรอบท่ีสองแลว้พยายาม            
จบัใจความส าคญัของ แต่ละยอ่หนา้ดว้ยการหาประโยคท่ีเป็นใจความส าคญั (The Main Idea) ซ่ึง
อาจจะอยูต่อนตน้  ตอนกลาง หรือตอนทา้ยของยอ่หนา้ หรือตอนตน้และตอนทา้ยของยอ่หนา้  ถา้
ยอ่หนา้ใดไม่มีประโยคใจความส าคญัใหผู้อ่้านสรุปเอง 1.3) คิดหาค าพูดหรือขอ้ความมาเขียนสรุป
สาระของแต่ละยอ่หนา้ 1.4) น าใจความส าคญัของแต่ละยอ่หนา้มากล่าวหลอมรวมเป็นสาระส าคญั
ของทั้งเร่ืองดว้ยส านวนของผูอ่้านอย่างกะทดัรัดและชดัเจน 2) การอ่านงานเขียนประเภทข่าว 
ผูอ่้านควรจบัสาระของข่าวดว้ยการตั้งค  าถามในใจขณะอ่านว่า  ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร และผล
เป็นอย่างไร  เม่ือไดค้  าตอบแลว้จึงน ามาเขียนสรุปดว้ยส านวนของเราเอง  3) การอ่านต านาน  นิทาน  
เร่ืองสั้น นวนิยาย  หรือเร่ืองราว มกัอ่านสรุปเร่ืองราวดว้ยการถาม  ใคร ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  
เพราะเหตุใดและผลเป็นอย่างไร  หรืออ่านสรุปเร่ืองด้วยการท า “แผนภาพโครงเร่ือง” ส าหรับ        
ฟองจนัทร์  สุขยิ่งและคณะ (2553: 30-31) มีขั้นตอนการอ่านจบัใจความ ดงัน้ี 1) ตอ้งกวาดสายตา
คน้หารายละเอียดอยา่งรวดเร็ว 2) เคล่ือนสายตายอ้นซ ้ าถา้ไม่แน่ใจหรือไม่เขา้ใจ 3) ฝึกอ่านส ารวจ
บทอ่านคร่าวๆเพื่อท าความเขา้ใจเร่ืองราว 4) ปรับกระบวนการอ่านให้เหมาะกบัประเภทของเร่ือง 
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5) ฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ โดยฝึกแปลความหมายของค า วลีและประโยค ความหมายโดย
บริบท ฝึกสังเกตนัยของเคร่ืองหมายวรรคตอน ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของหัวขอ้ในเร่ืองท่ีอ่าน  
ขณะอ่านควรท าแผนภาพโครงเร่ือง  นอกจากนั้นจากการศึกษางานวิจยัของ  พชัรินทร์ แจ่มจ ารูญ 
(2547: 45) และศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั (2547: 28) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการสอนไวใ้กลเ้คียงกนัคือ
ผูอ่้านตอ้งอ่านเร่ืองราวให้ตลอดจนจบอย่างคร่าวๆ พยายามจบัใจความส าคญัในแต่ละย่อหน้า 
หลงัจากนั้นอ่านใหล้ะเอียด เพื่อท าความเขา้ใจอยา่งชดัเจน ใชว้ิธีตั้งค  าถามวา่เร่ืองน้ีเก่ียวกบัใคร ท า
อะไรท่ีไหน อยา่งไร และท าไม  และน ามาเรียบเรียงเป็นส านวนภาษาของผูอ่้านเอง 

กล่าวโดยสรุป การสอนการอ่านจับใจความส าคญันั้ น ครูควรแนะน าวิธีการอ่าน       
จับใจความท่ีถูกต้อง ควรให้นักเรียนท ากิจกรรมการฝึกอ่านจับใจความส าคัญ โดยการตั้ ง
จุดมุ่งหมายในการอ่าน อ่านอย่างคร่าวๆหรือ อ่านอย่างรวดเร็ว อ่านท่ีละย่อหน้าเพื่อหาใจความ
ส าคญั  ควรรู้ว่าใจความส าคญัมกัจะอยู่ส่วนใดของย่อหน้า ควรตั้งค  าถามว่าเร่ืองท่ีอ่านเป็นเร่ือง
เก่ียวกบั ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร เม่ือไร ซ่ึงครูควรแนะน า แนวปฏิบติัในการอ่านก่อนเสมอ  
จะช่วยใหน้กัเรียนมีพฒันาการดา้นการคิด ท าให้การสอนอ่านจบัใจความมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

  การประเมินการอ่านจับใจคัวาม 
  การอ่านจับใจความส าคญัเป็นกระบวนการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจความหมายของ 
ขอ้ความหรือเน้ือเร่ืองเพื่อระบุเร่ืองท่ีอ่านวา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร เน้ือหาเป็นอยา่งไร ใครท าอะไร
ท่ีไหนอย่างไร ส่วนประกอบของเร่ืองและจดัล าดบัเหตุการณ์ของเร่ืองได ้ดงันั้นการประเมินผล
การอ่านจบัใจความจ าเป็นตอ้งประเมินผลความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียนดว้ย 
  สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2545: 148 -150) ไดเ้สนอการประเมินการอ่านจบัใจความ โดย
ใชเ้กณฑม์าตรฐานพิจารณาเน้ือเร่ืองท่ีผูอ่้านจบัใจความไว ้2 วิธีคือ 
  1. การใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบทดสอบ ผูอ่้านจะตอ้งตอบค าถามไดร้้อยละ 70 ข้ึนไป การยึด
เกณฑน้ี์นกัการศึกษามีความเห็นว่าผูอ่้านไดพ้ลาดเน้ือหาบางตอนไปร้อยละ 30 แลว้หากยึดเกณฑ์
ประเมินท่ีต ่ากว่าน้ีจะท าให้มีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนในเหตุการณ์ส าคญัของเร่ือง นักการศึกษา
บางคนก าหนดเกณฑท่ี์แตกต่างไปจากน้ี คือ Kress and Johnson (1965: 81 -89) ไดเ้สนอแนะ
เกณฑ์การประเมินการอ่านจบัใจความไวด้งัน้ี 1) ผูอ่้านท่ีสามารถตอบค าถามหรือเล่าเร่ืองได้
ถูกตอ้งในขอบเขตร้อยละ 90-100 มีความสามารถในการอ่านจบัใจความอยูใ่นระดบัท่ี 1  2) ผูอ่้าน
ท่ีตอบค าถามหรือเล่าเร่ืองไดถู้กตอ้งร้อยละ 75 -89 มีความสามารถ ในการอ่านจบัใจความอยู่ใน
ระดบัท่ี 2  3) ผูอ่้านท่ีตอบค าถามหรือเล่าเร่ืองไดถู้กตอ้งต ่ากว่าร้อยละ 75 แสดงว่ายงัมีขอ้บกพร่อง
ในการอ่านจับใจความ พลาดประเด็นส าคัญของเน้ือเร่ือง ควรมีการอ่านทบทวนลักษณะ           
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การประเมินการอ่านจบัใจความของภาษาไทยควรใชเ้กณฑก์ารอ่านจบัใจความไดร้้อยละ 70 เป็น
อย่างน้อย แลว้ใชห้ลกัส่งเสริมให้ผูอ่้านมีพฒันาการในการจบัใจความให้มากข้ึนควบคู่กบัการ
พฒันาอตัราเร็วในการอ่าน 
   2. การใชแ้บบประเมินค่า โดยใชร้ะดบัตวัอกัษรแลว้ตีค่าออกมาเป็นคะแนน เช่น เม่ือ
ผูอ่้านประเมินการอ่านจับใจความของตนแล้วรวมคะแนนทั้งหมดในแต่ละช่อง สมมติ แบบ
ประเมินค่าทั้งหมดมี 20 ขอ้ ถา้ท าเคร่ืองหมายในช่อง "มาก" ทุกช่องจะไดค้ะแนนเตม็ 80 คะแนน 
ระดบัคะแนนท่ีไดมี้ขอบเขตดงัน้ี 
      คะแนน 72-80 เท่ากบัระดบั 4 หมายถึง ดี  
      คะแนน 52-71 เท่ากบัระดบั 3 หมายถึง ค่อนขา้งดี  
      คะแนน 32-51 เท่ากบัระดบั 2 หมายถึง พอใช ้ 
      คะแนน 0-31 เท่ากบัระดบั   1 หมายถึง ปรับปรุง 
  ผูอ่้านท่ีประเมินการอ่านจบัใจความของตนเองแลว้ หากรวมคะแนนแลว้อยูใ่นระดบั 4 
และ 3 แสดงวา่มีความสามารถในการอ่านจบัใจความท่ีน่าพอใจ แต่ถา้ผลท่ีไดอ้ยูใ่นระดบั 2 หรือ 1 
ผูอ่้านควรปรับปรุงเพื่อพฒันาคุณภาพการอ่านจบัใจความใหดี้ข้ึน 
  จีเรียง บุญสม (2543: 26) กล่าวว่า การวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ กระท าได้
ดว้ยวิธีต่างๆหลายวิธี  การจะใชว้ิธีใดนั้นข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายเป็นส าคญั ท่ีนิยมใชมี้ 2 วิธี  คือ 
  1. แบบสอบมาตรฐาน(standardized test) ขอ้สอบน้ีน าไปใหน้กัเรียนท าเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านกบัเกณฑป์กติ (norm)  แบบสอบน้ี ประกอบดว้ยขอ้ความเป็นตอนๆ หรือ
เร่ืองสั้นๆ ให้นกัเรียนอ่านแลว้เลือกค าตอบ เรียงจากเร่ืองง่ายๆไปหาเร่ืองยาก จ ากดัเวลา นกัเรียน
จะไดค้ะแนนตามความสามารถความเขา้ใจในการอ่าน แบบทดสอบ คะแนนจะออกมาเป็นคะแนน
ดิบ (raw score) เปอร์เซ็นไทล ์(percentile) หรือระดบั (grade-equivalent) 
  2. แบบสอบชนิดอิงเกณฑ ์(criterion- referenced test) ลกัษณะ ของแบบสอบน้ีคลา้ยกบั
แบบสอบแรกคือ มีข้อความเป็นตอนๆ หรือเร่ืองสั้ นๆ นักเรียนอ่านและเลือกตอบ แต่ไม่
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านกบัเกณฑป์กติหรือกบันกัเรียนกลุ่มอ่ืน คะแนนของนกัเรียน
ข้ึนอยูก่บัผลสมัฤทธ์ิการอ่าน เกณฑท่ี์ถือวา่นกัเรียนมีความส าเร็จอยูร่ะหวา่ง เกณฑร้์อยละ 80  
 กล่าวโดยสรุป การประเมินผลการอ่านจบัใจความสามารถท าไดห้ลายวิธี และมีเกณฑ์
ในการประเมินท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมและวตัถุประสงคข์องการประเมิน โดยใน
การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยเลือกประเมินผลการอ่านจับใจความโดยใช้แบบทดสอบทักษะการอ่าน          
จบัใจความแบบเลือกตอบ 3 ตวัเลือก 
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 ทฤษฎีทางจิตวทิยาที่น ามาใช้ในการสอนอ่านจับใจคัวาม 
  การอ่าน เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาโดยตรง ปัจจยัทางจิตวิทยาส่งผลต่อการอ่านเป็น
อนัมาก นกัเรียนท่ีประสบความลม้เหลวในการอ่านนอกจากจะมีปัญหากบัการอ่านโดยตรง แลวยงั
มีปัญหาทางดา้นจิตวิทยาอีกดว้ย การสอนอ่านจบัใจความ ไดมี้นกัการศึกษาไดร้วบรวมทฤษฎีทาง
จิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ เตรียมการสอนอ่านจบัใจความ ดงัน้ี 

ทิศนา แขมณี (2555: 51,60-61) และ สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2545: 97)ไดก้ล่าวถึงทฤษฎี
ทางจิตวิทยาการศึกษาท่ีมาใชใ้นการสอนการอ่านจบัใจความ ดงัน้ี 
  1. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Thorndike เช่ือวา่การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า
กบัการตอบสนอง  บุคคลจะมีการลองผดิลองถูก (trial  and  error)  ปรับเปล่ียนไปเร่ือยๆ จนกว่าจะ
พบรูปแบบการตอบสนองท่ีสามารถใหผ้ลท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดคส์รุปได้
ดงัน้ี 1.กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้เกิดข้ึนไดดี้ถา้ผูเ้รียนมีความพร้อมทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 2.กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise)การฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆดว้ยความ
เขา้ใจจะท าให้การเรียนรู้นั้นคงทน 3.กฎแห่งการใช ้(Law of Use and Disuse)การเรียนรู้เกิดจาก  
การเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับการตอบสนอง  ความมัง่คงของการเรียนรู้จะเกิดข้ึน หากได้มี      
การน าไปใชบ่้อยๆ 4.กฎแห่งผลท่ีพึงพอใจ (Law of Effect) เม่ือบุคคลไดรั้บผลท่ีพึงพอใจยอ่ม
อยากจะเรียนรู้ต่อไป  ดงันั้นการใหน้กัเรียนไดรั้บการฝึกฝนบ่อยๆ กเ็ป็นวิธีการท่ีจะช่วยใหน้กัเรียน
มีทกัษะในการอ่านจบัใจความดีข้ึน 
  2. ทฤษฎีการให้ส่ิงเร้าและการตอบสนอง เน้นการกระท าซ ้ าๆ จนตอบสนอง โดย
อตัโนมติั ดงันั้น การจดัหาเร่ืองท่ีตรงกบัความสนใจก็จะเป็นส่ิงเร้าท่ีจะช่วยให้เกิดความตอ้งการท่ีจะ
อ่าน ผลท่ีไดคื้อการตอบสนองท่ีดี 
  3. ทฤษฎีของ Gestalt การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิด  บุคคลจะเรียนรู้จากส่ิง
เร้าท่ีเป็นส่วนรวมไดดี้กว่าส่วนยอ่ย  การเรียนรู้เกิดข้ึนได ้2 ลกัษณะคือ 1.การรับรู้(perception)เป็น
กระบวนการท่ีบุคคลใชป้ระสาทสัมผสัรับส่ิงเร้าแลว้ถ่ายโยงเขา้สู่สมองเพื่อผา่นเขา้สู่กระบวนการ
คิดกฎการจดัระเบียบการรับรู้มีดงัน้ี 1.1 กฎการรับรู้ส่วนรวมและส่วนย่อย(Law of Pragnanz)
ประสบการณ์เดิมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล 1.2 กฎของความคลา้ยคลึง (Law of Similarity) 
2.การหยัง่เห็น(insight)เป็นการคน้พบหรือการเกิดความเขา้ใจในช่องทางแกปั้ญหาอย่างฉับพลนั
ทนัที คือ กฎของการรับรู้ท่ีประยกุตเ์ขา้มาสู่การสอนอ่าน ซ่ึงแยกเป็นกฎ 3 ขอ้ คือ 
          3.1 กฎของความคลา้ยกนั เป็นการจดัส่ิงท่ีคลา้ยกนัเอาไวด้้วยกัน เช่น ค าท่ี 
คลา้ยกนั โครงสร้างของประโยค เน้ือเร่ือง รวมทั้งส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน หากจดัไวเ้ป็น 
หมวดหมู่  กจ็ะช่วยใหเ้กิดการรับรู้ไดเ้ร็วข้ึน 
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          3.2 กฎของความชอบ เป็นหลกัส าคญัของการสอนจบัใจความ หากนกัเรียน ได้
อ่านในส่ิงท่ีตนชอบกจ็ะช่วยใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนอ่านมีความหมายต่อตวันกัเรียน 
          3.3 กฎของการต่อเน่ือง เป็นการพิจารณาโครงสร้างของการสอนอ่านให้มี 
ลกัษณะต่อเน่ืองกนั ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารพฒันาการอ่านเป็นไปโดยไม่หยดุชะงกัอ่านกจ็ะมีกระบวนการ 
รับสารและใชส้มองพิสูจน์ว่าเหมือนหรือต่างจากประสบการณ์เดิมของตนอย่างไร และมีการเก็บ
ไว ้แลว้น ามาใชจ้ริงเม่ือตอ้งการ  

4. ทฤษฎีประสบการณ์เดิม (Schema Theory) มีแนวความคิดเช่ือว่า ประสบการณ์ เดิม
ของผูเ้รียนมีผลต่อการเรียนรู้เพราะในการเรียนรู้ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งน าความรู้เดิมท่ีเก็บสะสมไว ้   
เขา้มาช่วยในการตีความเพื่อใหเ้ขา้ใจความรู้ใหม่ไดดี้ข้ึน Rumelhart (1981) ใหค้วามหมายของ schema 
ว่าหมายถึง โครงสร้างขอ้มูลท่ีใชแ้ทนความหมายของแนวคิดกวา้ง ๆ ท่ีเก็บสะสมไวใ้นความทรง
จ า โดยเอมูลท่ีเก็บสะสมไวน้ั้นอาจเป็นแนวคิดเก่ียวกบัส่ิงของ สถานการณ์ทัว่ๆไป เหตุการณ์ 
ล าดบัเหตุการณ์ การกระท า หรือล าดบัการกระท าซ่ึงเป็น กระบวนการท่ีตอ้งมีขั้นตอนย่อย ๆ คือ 
sub-schema ดงันั้นความรู้หรือแนวคิด schema จะประกอบดว้ยแนวความคิดยอ่ย ๆ และอธิบาย
แนวความคิดย่อย ๆ เหล่านั้ นเพื่อให้เข้าใจระบบของการรวมแนวความคิดย่อยๆมาเป็น
แนวความคิดรวมหรือความรู้ การใช้ทฤษฎีประสบการณ์เดิมเขา้มามีบทบาทในส่วนของการ
ตีความส่ิงท่ีอ่านการท าความเข้าใจส่ิงท่ีอ่าน เพราะประสบการณ์เดิมจะช่วยให้ผูอ่้านเข้าใจ
โครงสร้างของขอ้ความท่ีมีความซับซ้อน เขา้ใจเน้ือเร่ืองอย่างมีเหตุผล Rumelhart (1981) ได้
อธิบายว่าการท่ีมนุษยจ์ะเกิดความเขา้ใจในการอ่านไดน้ั้น ผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้ทางภาษา และมี
ความรู้ทัว่ไปดว้ย เพราะในการอ่านผูอ่้านจะตอ้งใช ้ประสบการณ์เดิมทางภาษาและความรู้ทัว่ไปมา
ช่วยในการท าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง เพราะขอ้เขียน ต่าง ๆเป็นเพียงขอ้มูลทางภาษาเท่านั้น ผูอ่้าน
จะตอ้งพยายามสร้างความหมายข้ึนมาโดยน า ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่เขา้มาสัมพนัธ์กบัขอ้เขียน  
โครงสร้างประสบการณ์เดิมจะไม่มีการจบส้ินแต่คงมีไวเ้พื่อสะสมขอ้มูลใหม่ ตามแนวคิดพื้นฐาน
ของทฤษฎีโครงสร้างเป็นแนวคิดของการเพิ่มพูนโครงสร้างลงไปใน กระบวนการท่ีเรียกว่า การ
เติมช่องว่าง (slot filling) ในโครงสร้างประสบการณ์เดิมจะมีช่องว่างอยู ่และช่องว่างน้ีจะถูกเติม
เต็มดว้ยประสบการณ์ส่วนตวั ส่ิงท่ีไดม้าจากการอ่านเม่ือช่องว่างมีความสมบูรณ์ ความเขา้ใจก็จะ
เกิดข้ึน นอกจากการเพิ่มพูนโครงสร้างจะก่อให้เกิดความเขา้ใจในการอ่าน แลว้ บางคร้ังตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างเดิมท่ีมีอยู่ให้สามารถเขา้กบัขอ้มูลใหม่ดว้ย เพื่อท่ีจะ ไดเ้กิดประโยชน์ใน 
การตีความ ท าให้เกิดโครงสร้างความรู้ใหม่ ๆ ข้ึนจากทฤษฎีโครงสร้าง ประสบการณ์เดิมน้ี ท าให้
ครูผูส้อนมีแนวทางในการสอนอ่านไดเ้ขา้ใจยิ่งข้ึนคือ เม่ือครูผูส้อน เตรียมให้ผูเ้รียนอ่านขอ้ความ 
หรือเน้ือเร่ืองครูจะตอ้งเขา้มามีบทบาทในการกระตุน้ความรู้เดิมของผูเ้รียนใหเ้กิดข้ึนและเหมาะสม
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กบัส่ิงท่ีอ่าน ในบางคร้ังเร่ืองท่ีอ่านอาจจะเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนไม่คุน้เคย ครูควรสร้างภูมิหลงัท่ีจ าเป็นให้
ก่อนท่ีจะสัง่ใหผู้เ้รียนอ่าน หรือควรใหมี้การอภิปรายร่วมกนัเป็นการกระตุน้ประสบการณ์เดิม หรือ
ให้แนวคิดเพื่อให้ผูเ้รียนมีขอ้มูลเล็กน้อยก่อนท่ีจะไดอ่้านขอ้มูลใหม่ ซ่ึงจะเป็นการช่วยเหลือให้
ผูเ้รียนสร้างโครงสร้าง ความรู้ใหม่ข้ึนมาได ้ 
  จากทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความดงัท่ีกล่าว ครูผูส้อนควรน ามา 
ประยกุตใ์ชโ้ดยการให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนบ่อยๆ เนน้การกระท าซ ้ าๆ จดัหาเร่ืองท่ีตรงกบัความสนใจ 
ของนักเรียน และจดักิจกรรมการเรียนการสอนอ่านท่ีมีความหมายต่อตวันักเรียน เพื่อให้เกิด 
ผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความเพิ่มมากข้ึน และท าใหน้กัเรียนบรรลุตามวตัฤประสงคท่ี์ตั้งไว ้

   หลกัเกณฑ์ในการคัดัเลือกเน้ือหาหรือบทอ่าน 
 บทอ่าน หมายถึง ขอ้เขียน เร่ืองสั้ น ข่าว บทโฆษณา สารคดี นวนิยาย นิทานและ
บทความทัว่ไป ท่ีผูเ้ขียนมีจุดประสงค์ในการเขียนเพื่อพรรณนา อธิบาย บรรยาย หรือโตแ้ยง้           
มีรูปแบบการน าเสนอเร่ือง ลกัษณะของเร่ือง และเน้ือหาท่ีจุดประกายทางความคิดในดา้นต่าง ๆ 
สามารถพฒันาทกัษะทางการคิดของผูอ่้านได้ ส าหรับเกณฑ์การคดัเลือกเน้ือหาหรือบทอ่าน มี
นักการศึกษาเสนอแนวทางไวห้ลายท่านดังเช่น ใจทิพย ์ เช้ือรัตนพงษ์ (2539: 22 - 29)ไดเ้สนอ
หลกัเกณฑ์ส าคญัไวอ้ย่างน่าสนใจดงัน้ี 1) มีความส าคญัต่อการเรียนรู้ (Significance) เน้ือหามี
ความส าคญัหรือจ าเป็นต่อการเรียนรู้วิชานั้น ๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชานั้น ๆ หรือวิชาอ่ืนๆ 
ในระดบัสูงข้ึนไป หรือประกอบอาชีพต่อไป ตลอดจนส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ทกัษะ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นและเจตคติท่ีดี  2) ความถูกตอ้งทนัสมยั (Validity) เน้ือหาวิชาควรมีความถูกตอ้ง
และทนัสมยัตลอดเวลา เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว ฉะนั้น เน้ือหาวิชาตอ้งมีการปรับให้เขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั 3) มีความน่าสนใจ 
(Interest) เน้ือหาวิชาจะตอ้งมีความรู้ท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของ
ผูเ้รียน เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และสร้างความเขา้ใจใน
การเรียนมากข้ึน และเน้ือหาควรมีความหมายต่อผูเ้รียน กล่าวคือ ควรใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นถึงประโยชน์และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหาต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนจะไดเ้กิดความสนใจในส่ิงท่ีเรียนมากข้ึน 4) เป็นท่ี
เรียนรู้ได ้(Learn Ability) เน้ือหาควรมีความยากง่ายและสอดคลอ้งเหมาะสมกบัวยัหรือล าดบั      
ขั้นของการพัฒนาการทั้ งร่างกาย สมอง และจิตใจรวมทั้ งประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนด้วย             
5) สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์(Appropriateness to Objectives) เน้ือหาจะตอ้งมีความสอดคลอ้งและ
ตอบสนองจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชานั้น ๆ  6) เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์แก่ผูเ้รียน (Usefulness) 
เน้ือหาควรมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนท่ีจะน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนั และพฒันาสังคมทั้งในปัจจุบนัและ
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อนาคต 7) เป็นส่ิงท่ีสามารถจดัใหผู้เ้รียนได ้(Feasibility) เน้ือหาตอ้งสามารถจดัใหผู้เ้รียนเพื่อพฒันา
ในแง่ความพร้อมดา้นเวลา บุคลากรผูส้อน วสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ สอดคลอ้งกบั Alvior (2015) ท่ี
กล่าวถึงหลกัการเลือกเน้ือหาไวด้ังน้ี 1) เป็นเน้ือหาท่ีให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ (Self-
sufficiency) 2) มีความส าคญัต่อการเรียนรู้ (Significant) สามารถพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ของผูเ้รียน
ได ้3) เน้ือหามีความถูกตอ้งและทนัสมยั (Validity) 4) เน้ือหาตอ้งมีความน่าสนใจ (Interest) 5) เป็น
ประโยชน์และมีคุณค่ากบัผูเ้รียน (Utility) 6) สามารถเรียนรู้ได ้(Learnability) และ 7) สามารถ
ด าเนินการใหผู้เ้รียนได ้(Feasibility) เช่น การจดัหาอุปกรณ์ การออกแบบการสอนหรือเลือกเน้ือหา
ท่ีเหมาะสมใหก้บัผูเ้รียน 
  สรุปได้ว่า ในการคดัเลือกเน้ือหาหรือบทอ่าน ควรจะตอ้งวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
แกนกลางและตวัช้ีวดัแต่ละขอ้ ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน วุฒิภาวะและ
ประสบการณ์ของผูเ้รียนมีความทนัสมยั  น่าสนใจ ซ่ึงเน้ือหาดงักล่าวควรจะให้ผูเ้รียนมีความรู้และ
ทกัษะท่ีจะพฒันาระบบความคิด และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีก าหนดไวไ้นตวัช้ีวดัได ้

 การพจิารณาจัดเน้ือหาหรือบทอ่าน 
 การจดัล าดบัเน้ือหาหรือบทอ่านมีความส าคญั  สามารถจดัไดห้ลายแนวทาง ดงัน้ี 

 บนัลือ  พฤกษะวนั (2557: 92)  กล่าวว่า ลกัษณะของบทอ่านท่ีเหมาะสมจ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึง บทอ่านท่ีสนองความตอ้งการแห่งวยัและเป็นบทอ่านท่ีสนองความสนใจและส่งเสริม
ลกัษณะการคิดของผูเ้รียน นอกจากน้ี ใจทิพย ์เช้ือรัตนพงษ ์(2539: 22-29) กล่าวว่า ในการจดัเน้ือหา 
ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการคือ การจดัล าดบัเน้ือหา (Organization of Content) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ
เรียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงมีแนวทางดงัน้ี 1) การจดัตามล าดบัจากเน้ือหาท่ีง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียาก (The 
Simple - to - Complex Approach) ควรจดัเน้ือหาท่ีไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย แลว้จึงใหเ้รียนเน้ือหาท่ียาก
ข้ึนไป 2) การจดัตามความจ าเป็นท่ีตอ้งเรียนก่อนหลงั (The Pre - Requisite Learning Approach) ควร
ส ารวจก่อนว่า ถา้จะใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงเร่ืองท่ีก าหนดในหลกัสูตรหรือในการสอนเร่ืองใด ผูเ้รียนควร
รู้อะไรมาก่อนบา้ง เม่ือทราบแลว้ก็น าส่ิงนั้นมาสอนก่อนเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน 3) การจดัล าดบัของ
กาลเวลา (The Chronological Approach) เน้ือหาจะไดรั้บการจดัล าดบัโดยใชเ้วลาเป็นเกณฑ ์เช่น จดั
เน้ือหาเรียงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั หรือเรียงจากปัจจุบนัไปหาอดีต การจดัแบบน้ีจะเหมาะสมส าหรับ
วิชาท่ีมีเน้ือหาเรียงล าดบัตามเหตุการณ์หรือกาลเวลา เช่น วิชาประวติัศาสตร์ หรือวิชาอ่ืน ๆ  4) การ
จดัตามหวัขอ้หรือเร่ือง (The Thematic Approach)   ตอ้งจดัเน้ือหายอ่ย ๆ (Content Elements) ใหอ้ยู่
ในหัวขอ้หรือเร่ืองหน่ึง ๆ หลกัสูตรอาจประกอบดว้ยหลายหัวขอ้ได ้5) การจดัล าดบัจากส่วนย่อย
ไปสู่ส่วนรวม (The Part - to Whole Approach) การจดัเน้ือหาโดยใหผู้เ้รียนเขา้ใจส่วนยอ่ย ๆ ก่อน
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แลว้ค่อย ๆ พฒันาความรู้ความเขา้ใจไปยงัส่วนรวม 6) การจดัตามล าดบัจากส่วนรวมไปสู่ส่วนยอ่ย 
(The Whole - to Part Approach) เป็นการจดัท่ีใหผู้เ้รียนเรียนส่ิงท่ีเป็นภาพรวมทั้งหมดก่อน แลว้จึง
เรียนส่วนท่ียอ่ยหรือ แคบลง และ Alonsabe (2011) ท่ีกล่าวถึงหลกัในการจดัเน้ือหาหรือล าดบัเน้ือหา
วา่ ควรจะล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปยาก จากเน้ือหาพื้นฐานไปสู่เน้ือหาท่ีซบัซอ้นข้ึน เน้ือหาควรมีความ
สมดุลกนัและมีความต่อเน่ืองกนั 

   ดงันั้น การจดัล าดบัเน้ือหาควรเร่ิมจากเน้ือหาท่ีง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียาก และเรียงล าดบั 
ความส าคญัของเน้ือหาหรือบทอ่านก่อน  การจดัล าดบัเน้ือหา มีความส าคญัต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีครูผูส้อนควรค านึงถึงและจดัให้เหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถของ
ผูเ้รียน   

   เกณฑ์การพจิารณาคัวามยากง่ายของบทอ่าน 
 ในการคดัเลือกบทอ่านมาให้นกัเรียนอ่านตอ้งค านึงถึง ความยากง่ายและเหมาะสมกบั
ความสามารถ  ความพร้อมของผูเ้รียนในแต่ละวยั ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดศึ้กษาและทดลองหาวิธีการ
คดัเลือกบทอ่านท่ีเหมาะสม  นลินี บ าเรอราช (2545:116 -118,อา้งถึงใน ม่ิงมิตร สุเมธานุสรณ์ 
2556: 49) ไดก้ล่าวถึงการพิจารณาความยากง่ายของบทอ่านดว้ยวิธีการอยา่งง่าย ๆ ใหพ้ิจารณาจาก
หลักการตามประเด็นต่อไปน้ี 1)ค  าท่ีใช้ ถ้าบทอ่านนั้ นมีค าท่ีนักเรียนคุ้นตาหรือค าท่ีอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนั คือเป็นค าท่ีนกัเรียนเคยอ่านและรู้ความหมายจ านวนมาก บทอ่านนั้นจะง่ายในทาง
กลบักนัก็จะยาก  2) ประโยคท่ีใชถ้า้ประโยคนั้นใชป้ระโยคสั้นๆ ในแต่ละประโยคมีจ านวนค าไม่
มาก ประโยคนั้นจะง่าย แต่ถา้ประโยคนั้นใชป้ระโยคยาวและซบัซอ้น มีการขยายความในประโยค
หรือ มีการละขอ้ความบางอยา่งไว ้สังเกตไดจ้ากจ านวนค าในแต่ละประโยคมีมาก ขอ้ความนั้นก็จะ
เป็นประโยคท่ียาก  3) การเรียบเรียงขอ้ความเขา้ดว้ยกนั ถา้บทอ่านนั้นมีการเรียงประโยคต่าง ๆ ท่ี
เป็นการล าดับความไปตามล าดับ ไม่ซับซ้อน จัดว่าเป็นบทอ่านท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ แต่ในทาง
กลบักนักจ็ะเป็นบทอ่านท่ียากต่อการเขา้ใจ 4) รูปแบบหรือโครงสร้างหรือเน้ือความในบทอ่าน งาน
เขียนท่ีมีโครงสร้างแบบนิทาน ยอ่มอ่านง่ายกว่าโครงสร้างแบบเร่ืองสั้น (Short Story) และนวนิยาย 
บทอ่านท่ีมีโครงสร้างแบบบทความย่อมยากกว่าโครงสร้างแบบความเรียง หรือสารคดีสั้น ๆ เป็น
ตน้ 5) ส่ิงช้ีน าให้แก่ผูอ่้าน ถา้ผูอ่้านนั้นมีส่ิงช้ีน าในลกัษณะต่าง ๆ เช่น เวน้วรรคตอน การยอ่หนา้ 
การก าหนดหัวขอ้เร่ือง การให้ภาพรวมเร่ืองให้แก่ผูอ่้านย่อมง่ายกว่าการไม่มีส่ิงช้ีน า ทั้งน้ี ควร
แนะน าให้นักเรียนคิดตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกับส่ิงช้ีน าในบทอ่านด้วย เพราะจะท าให้สามารถอ่าน
หนงัสือไดเ้ขา้ใจอยา่งรวดเร็ว  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Blair (1971: 443) พิจารณาความยากง่าย 4 ขอ้ ดงัน้ี 
1) ความยาวของประโยค เน้ือหา  ลีลาการใชภ้าษา  มีรูปภาพท่ีจูงใจผูอ่้าน 2) คุน้เคยกบัเน้ือหาท่ี
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ผูเ้ขียนเสนอไวแ้ละคุน้เคยกบัภาษาพื้นๆ 3) ความชดัเจนของเน้ือหา มีเร่ืองราวท่ีมีความคิดรวบยอด
ท่ีชดัเจน แต่ละยอ่หนา้ไม่ยาวเกินไป 4) มีความชดัเจน อ่านง่ายของส่ิงท่ีอ่าน  เช่น ขนาดตวัอกัษรโต
พออ่านไดง่้ายๆ แต่ละบรรทดัไม่ยาวเกินไป ส่วน Davids (2015) ไดก้ล่าวถึงการพิจารณาความยาก
ง่ายของบทอ่าน ดงัน้ี 1) พิจารณาลกัษณะของตวัหนงัสือ (Book and Print Features) เช่น ขนาด 
ความชดัเจนของตวัอกัษร ความยาวของบทอ่าน การใชภ้าพประกอบ 2) ค  าศพัทท่ี์ใช ้(Vocabulary) 
3) ความซบัซอ้นของประโยค (Sentence Complexity) 4) โครงสร้างของบทอ่าน (Text Structure) 
บทอ่านรูปแบบต่างๆส่งผลให้มีความยากง่ายแตกต่างกนั 5) เน้ือหา (Content) ความรู้พื้นฐานของ
ผูเ้รียนจะมีผลต่อการอ่านจบัใจความของผูเ้รียนได ้6) ภาษาและการเขียน (Language and Literacy 
Features) 7) แก่นเร่ือง (Theme and Idea) หากแก่นเร่ืองมีความซบัซอ้นเกินระดบัผูเ้รียน จะท าให้
ผูเ้รียนเขา้ใจเร่ืองไดย้าก 
 ดงันั้นผูอ่้านจะเขา้ใจเน้ือหาท่ีอ่านมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัความยากง่ายของบทอ่าน 
จากการศึกษาพอสรุปไดว้่าการพิจารณาความยากง่ายควรพิจารณาจาก ค าท่ีใชเ้ป็นค าท่ีนกัเรียนเคย
อ่านและรู้ความหมาย  ควรใชป้ระโยคสั้นๆ ในแต่ละประโยคมีจ านวนค าไม่มาก ขนาดตวัอกัษร
ชดัเจน  อ่านง่าย ควรมีรูปภาพประกอบบทอ่าน 

   วธีิหาค่ัาระดับคัวามยากง่ายของบทอ่าน 
  ความยากง่ายของบทอ่านเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งค านึงถึงให้เหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะของ
ผูอ่้าน ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายท่านไดศึ้กษาวิธีหาค่าระดบัความยากง่ายของบทอ่านแตกต่างกนัดงัน้ี 
นลินี บ าเรอราช (2545: 117, อา้งถึงใน ม่ิงมิตร  สุเมธานุสรณ์, 2556: 50) ไดก้ล่าวถึงวิธีหาค่าระดบัความ
ยากง่ายของ Fry ไวด้งัน้ี 1) ใหสุ่้มขอ้ความตอนใดตอนหน่ึงของบทอ่านมา 100 ค  า  2) ใหน้บัจ านวน
พยางคข์องทั้ง 100 ค านั้นว่ามีก่ีพยางค ์แลว้จดไว ้3) ใหน้บัจ านวนประโยคของขอ้ความทั้ง 100 ค  า
นั้น ว่ามีก่ีประโยคแลว้จดไว ้ วิธีการน้ีจะท าใหท้ราบว่าขอ้ความช่วง 100 ค  า ท่ีสุ่มมามีความยากง่าย
ระดบัใด ถา้อยากทราบว่าบทอ่านทั้งบทมีความยากง่ายระดบัใดก็สุ่มมาหลายๆช่วงแลว้ใชว้ิธีการ
เดียวกันน้ี ก็จะทราบความยากง่ายของทุกช่วง แลว้น าตวัเลขท่ีเป็นระดับความยากง่ายท่ีได้รับ
ทั้งหมดของทุกช่วง มาหาค่าเฉล่ีย กจ็ะไดร้ะดบัความยากง่ายท่ีเป็นค่าเฉล่ียซ่ึงบอกไดว้่า บทอ่านนั้น
มีระดบัความยากง่ายเท่าใด  ส่วนสุนันทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2539: 80) ไดเ้สนอผลการศึกษาวิธีการ
คดัเลือกบทอ่านของนกัการศึกษาดงัน้ี 1)  Dale และ Chall ไดเ้สนอวิธีการหาค่าความยากง่ายของ
หนงัสือเรียนตามขั้นตอน โดย 1.1) หาค่าเฉล่ียความยาวของประโยค โดยการน าจ านวนค าของแต่ละ
ประโยคในเร่ืองมาบวกกนั แลว้หารดว้ยจ านวนประโยค  ต่อจากนั้น 1.2) หาค่าร้อยละของจ านวนค า
ยาก โดยเทียบกบัจ านวนค าทั้งหมดท่ีมีอยู่ในเร่ือง 1.3) น า .0496 ไปคูณกบัค่าเฉล่ียความยาวของ
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ประโยค 1.4) น า .1579 ไปคูณกบัค่าร้อยละของค ายาก 1.5) น าแต่ละค่าท่ีไดจ้ากขอ้ 1.3 และขอ้ 1.4 
ไปบวกกบั 3.6365 ทั้งสองค่าท่ีค  านวณไดคื้อระดบัความยากง่ายของเร่ือง วิธีการดงักล่าวซับซอ้น
และยุ่งยากต่อการนบัจึงไม่เป็นท่ีนิยม  2) Spach ไดเ้สนอวิธีคิดค านวณหาค่าเฉล่ียความยาวของ
ประโยค โดยวิธีนบัจ านวนค าของทุกประโยคแลว้นบัค ายากท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ ค ายากคือ ค าท่ี
ใชไ้ม่ซ ้ ากนั วิธีน้ีมีความยุง่ยากในการนบัจ านวนค าในประโยคจึงไม่ไดรั้บความสนใจ  นอกจากนั้น 
Wikipedia (2014) กล่าวถึงวิธีหาค่าระดบัความยากง่ายของบทอ่านจากสูตร Flesch Kincaid โดย น า 
206.835 ลบออกจาก 1.015 ของจ านวนค าทั้งหมดหารดว้ยจ านวนประโยคทั้งหมด แลว้น าไปลบ
ออกจาก 84.6 ของพยางคท์ั้งหมดหารดว้ยค าทั้งหมด  คะแนนท่ีไดส้ามารถอธิบายไดด้งัน้ีคือ ถา้
คะแนนอยูร่ะหว่าง 90-100 ความยากง่ายเหมาะกบัเด็กท่ีมีอายเุฉล่ีย 11 ปี  คะแนน 60-70 ความยาก
ง่ายเหมาะกบัเดก็ท่ีมีอายรุะหวา่ง 13 –15 ปี และ 0-30 เขา้ใจดีท่ีสุดกบัผูท่ี้เรียนมหาวิทยาลยั  
 จากเกณฑ์การพิจารณาความยากง่ายของบทอ่านท่ีกล่าวมาแล้วนั้ น สรุปได้ว่าการ 
พิจารณาความยาวของค ากบัความยาวของประโยค ถา้ใน 1 ค  า มีจ านวนพยางคม์าก (เป็นค าท่ียาว) 
จดัเป็นค าท่ียาก ค าทีมีพยางคน์อ้ย จดัเป็นค าท่ีง่าย ประโยคท่ีมีค  ามาก จดัเป็นประโยคท่ียาก ประโยค
ท่ีมีจ านวนค านอ้ยจดัเป็นประโยคท่ีง่าย 

 งานวจิัยที่เกีย่วข้องกบัการอ่านจับใจคัวาม 
 จากการส ารวจและศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความ ท าใหท้ราบ
ประเดน็ปัญหาและวิธีแกปั้ญหาได ้ ดงัน้ี 
 อภิญญา วงศก์ล่ินกรุด (2553: 65-68) ไดก้ารจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความภาษาไทย
โดยใช้หลกัการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงมีทั้งหมด
จ านวน 12 เร่ือง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทนิทาน มี 4 เร่ือง คือกระต่ายกบัเต่า  หมาป่ากบั
ลูกแกะ  อ่ึงอ่างกบัววั  ราชสีห์กบัหนู   ประเภทบทร้อยกรองมี 4 เร่ือง คือ  นิราศเมืองแกลง  ป่าชาย
เลน  น ้ าตา  นกกาเหว่า  ประเภทสารคดี มี 4 เร่ือง คือ เส่ือกกเมืองแกลง  ประเพณีการแข่งขนัเรือ
ยาว  พระเจดียก์ลางน ้ า  อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนไดรั้บการ
พฒันาทกัษะการอ่านโดยการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียน มีโอกาสฝึกทกัษะทางภาษาดา้นการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนตลอดเวลาท่ีท ากิจกรรมทั้ง 12 แผน เน้ือเร่ืองของการจดัการ
เรียนรู้ไดแ้ก่ นิทาน บทร้อยกรอง และสารคดี ท าใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านท่ีหลากหลาย
และจบัประเด็นส าคญัของเน้ือเร่ืองนกัเรียน  มีความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาไทยอยูใ่น
ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 84.43 ซ่ึงสูงกวา่ก่อนการทดลอง 
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 เบญจรัตน์  ป่ินเวหา (2549: 85-90)  ศึกษาและวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถด้าน
การอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 46 คน ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้โดย
ใชเ้พลงประกอบการสอนเคร่ืองมือท่ีใชคื้อแผนการจดัการเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้นน า  ขั้น
จดัการเรียนรู้และขั้นประเมินผล การสอนเพลงในขั้นการจดัการเรียนรู้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้าง
บรรยากาศในการเรียนให้น่าสนใจ  สนุกสนานไม่น่าเบ่ือ และใช้เพลงเป็นส่ือฝึกการอ่านจับ
ใจความก่อนท่ีจะเช่ือมโยงสู่การอ่านบทอ่านประเภทบทประพนัธ์และนิทาน เพลงท่ีน ามาใชส้อน
เป็นเพลงเก่ียวกบัสัตวแ์ละส่ิงใกลต้วั เน้ือเพลงสั้นๆร้องง่าย จงัหวะท านองสนุกสนาน  เน้ือเพลง
เก่ียวขอ้งกบับทอ่าน ผลการวิจยัพบว่า หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียน จากการสังเกต
และวิเคราะห์พฤติกรรมจากการท าใบงานดา้นการตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน นกัเรียนปฏิบติัได้
คิดเป็นร้อยละ 65.22  การเรียงล าดบัเหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 56.52  และการวาดภาพจากเร่ืองท่ี
อ่าน คิดเป็นร้อยละ 82.61  นักเรียนปฏิบติัไดดี้ ดา้นความคิดเห็น ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  ดา้น
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ นกัเรียนเห็นดว้ยในระดบัมาก ทุกรายการ 
 รัตนภณัฑ ์เลิศค าฟู (2547: 55) ไดว้ิจยัเร่ือง การใชว้ิธีสอนแบบเอสคิวโฟร์อาร์ ในการ
สอน อ่านจบัใจความส าคญั ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า ไดแ้ผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีใชว้ิธี สอนแบบเอสคิวโฟร์อาร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 10 แผน             
แผนละ  2 ชัว่โมง สามารถพฒันา ความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญัของนักเรียนไดดี้
ยิ่งข้ึน และผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความส าคญัหลงัเรียน นักเรียนร้อยละ 
75.00 ผา่นเกณฑ ์60 % และมีคะแนนเฉล่ียของกลุ่มร้อยละ 62.08 นกัเรียน มีพฤติกรรมการเรียนใน
ระดบัดีมาก  
 จ าเนียร เล็กสุมา (2552: 118) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความ
จากนิทานส่งเสริมคุณธรรม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการ สร้างแผนท่ีความคิด กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนวดัทพั
ยายทา้ว   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2551 จ านวนนกัเรียน  14  คน ผูว้ิจยัไดใ้ชนิ้ทานเป็นส่ือการ
สอนจ านวน  11  เร่ือง  โดยใชเ้ป็นส่ือประกอบแผนการจดัการเรียนรู้  จ  านวน  6  เร่ือง คือ 1)เร่ือง
โรงเรียน  ไม่เป็นไร (ดา้นความมีวินยั)  2)เร่ือง จ๊ิบ  จ๊ิบ นกนอ้ย (ดา้นความมีน ้ าใจ) 3) เศษผา้ของ
คุณยาย   (ดา้นความประหยดั) 4) ความโลภของแม่สิงโต (ดา้นความพอประมาณ) 5) ขมุทรัพยใ์น
ไร่ส้ม (ด้านความขยนั) 6) ลูกกระต่ายยอดกตญัญู (ด้านความกตญัญู) และใช้ในการสร้าง
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ จ านวน 5 เร่ือง คือ 1) ลูกหมูเรียนรู้(ดา้นความ
มีวินยั) 2) มา้นอ้ย(ดา้นความมีน ้ าใจ) 3) ฟ้ากบัแป้ง(ดา้นความขยนั) 4) ไม่อยากเป็นเต่า(ดา้นความ
พอประมาณ) 5)ลูกนกกตญัญู(ดา้นความกตญัญู) เพื่อวดัความสามารถของนกัเรียนในดา้นการตอบ
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ค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  ดา้นการบอกแนวคิดส าคญัของเร่ือง และความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ
ของเร่ือง ผลการวิจยัพบว่าความสามารถในดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนท่ีความคิด แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยคะแนนเฉล่ียหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 
 ม่ิงมิตร  สุเมธานุสรณ์ (2556: 106-107) วิจยัเร่ืองการพฒันาบทอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้
เน้ือหาวิชาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
เคร่ืองมือท่ีใชคื้อบทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัอาเซียนศึกษาจ านวน 5 บทอ่าน ผลการวิจยัพบว่า บท
อ่านท่ีสร้างข้ึนมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.97 เป็นบทอ่านท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เน้ือหาและกิจกรรมสนองความต้องการและความสนใจของผูเ้รียน  
นักเรียนได้ฝึกใช้เทคนิคการอ่านจับใจความส าคญั  การอ่านออกเสียง  การบอกขอ้มูลท่ีเป็น
รายละเอียดของเร่ือง  การท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่  การอภิปราย  การตอบค าถาม  การแสดงความ
คิดเห็น  การสรุปใจความส าคญั  ท าใหน้กัเรียนรู้จกัใชค้วามคิด   
 อาภรณ์พรรณ  พงษส์วสัด์ิ (2550 : 94) ศึกษาเร่ืองการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านจบั
ใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL  Plus  ผลการวิจยั
พบว่า คะแนนความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความส าคญัของนกัเรียนก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค KWL  Plus   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยอมรับสมมติฐานการ
วิจยัท่ีตั้งไว ้โดยค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนจดัการเรียนรู้  ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
นอกจากน้ีความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ พบว่าอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  ดงันั้น
ครูผูส้อนสามารถน าเทคนิค KWL Plusไปเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถ
ดา้นการอ่านจบัใจความใหก้บันกัเรียนต่อไป 
 ศศิธร สุริยวงศ ์และวิชิต สุรัตน์เรืองชยั (2555: 103)  ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันา
แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความโดยใชแ้ผนผงัความคิดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
การวิจยัคร้ังน้ีพบว่า แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความโดยใช้แผนผงัความคิด ส าหรับนักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.42 /85.71 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน80/80 ท่ี
ก าหนดไวแ้ละมีผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความโดยใช้
แผนผงัความคิดสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ทั้งน้ีเป็นเพราะผูว้ิจยัมีการ
เลือกเน้ือหาท่ีหลากหลายอยูใ่นความสนใจของนกัเรียน มีการจดัล าดบัเน้ือหาและกิจกรรมจากง่าย
ไปหายาก  มีการน าเทคนิคการเขียนแผนผงัความคิดมาช่วยในการอ่านจบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ี
อ่านจะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดง่้ายเพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนมองเห็นภาพรวมของเน้ือหา  
เขา้ใจเน้ือหาสาระอยา่งเป็นระบบ เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
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 Haenggi and Perfetti (1994) ศึกษาองคป์ระกอบของกระบวนการอ่านจบัใจความ
ในช่วงวยัรุ่น  ท าการทดสอบนกัศึกษาปริญญาตรีจ านวน 34  คน ทดสอบการอ่านจบัใจความ โดย
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทดสอบการอ่านค าและความหมายของค า  ประเมินโดยการตรวจสอบประโยค  
ขอ้ความท่ีน ามาศึกษาวิจยัเป็นค าพื้นฐานมีความยาว  3,265 ค า  ขอ้ความท่ีอ่านคือประวติัศาสตร์ใน
การก่อสร้างคลองปานามา และใหต้อบค าถามแบบปรนยั  20 ขอ้  ผลการวิจยัพบว่าความรู้ก่อนและ
หลงัการอ่านเร่ืองน้ี  ทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญั นักศึกษามีความเขา้ใจคิด
เป็นร้อยละ 71  

 Hollingsworth, Sherman and Zaugra (2007: 76-88) ศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาการอ่าน
จบัใจความผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนกัเรียนในเกรดหน่ึงและเกรดสอง  จ านวน 51 คน  
ครูประถมศึกษา 28  คน  ผูป้กครอง 51 ครอบครัว  และผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทั้งส้ิน 184  คนท่ีเขา้ร่วม
โครงการ เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นความเขา้ใจในการอ่าน  เคร่ืองมือท่ีน ามาใชคื้อการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อช่วยใหน้กัเรียน เรียนรู้อยา่งมีความเขา้ใจและส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีในหมู่เพื่อนนกัเรียน 
ท าให้มีความกระตือรือร้นและแรงจูงใจท่ีมีต่อการอ่าน กิจกรรมท่ีท าเน้นการท านายและการ
คาดการณ์  การระบุความคิดหลกัและรายละเอียดของเร่ือง อภิปรายและเล่าเร่ืองราว ระบุปัญหาและ
การแกปั้ญหา  มีการฝึกเขียนแผนภาพความคิดตั้งแต่ตน้จนจบ  ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียน มีความ
เขา้ใจในการอ่านมากข้ึน มีความสามารถในการจ า สรุปเร่ืองได ้

 Melhado (2010: 63-64). ผลงานวิจยัเร่ืองการพฒันาการอ่านจบัใจความผา่นการเรียน
การสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนเกรดสาม เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจาเมกา เป็น
ระยะเวลากวา่ 14 สปัดาห์  แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  นกัเรียนกลุ่มทดลอง
ใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มควบคุมใชข้อ้ความกระดาษแบบดั้งเดิม ผลการวิจยัพบว่า 
CAI ช่วยปรับปรุงการอ่านจบัใจความของนกัเรียนท่ีดี พฒันาความสามารถของนกัเรียนในการอ่าน
และท าความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านได ้

 Owens (2012: 25-27). ศึกษาวิจยัเร่ืองการใชบ้ทละครเพื่อพฒันาการอ่านคล่องแคล่ว 
อ่านจบัใจความและเกิดแรงจูงใจในการอ่านส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีขั้นตอนดงัน้ี 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการในช่วงระยะเวลา 6 สัปดาห์โดยการน าบทละครก าหนดลงในหลกัสูตรการอ่าน 
จัดด าเนินการทดสอบก่อนเรียนและน าผลการสอบมาจัดกลุ่มเด็กแบบคละความสามารถเพื่อ
ช่วยเหลือกนั  นกัเรียนไดรั้บทกัษะการอ่านจบัใจความจากการอ่านขอ้ความหลายประเภท  แต่ละ
สัปดาห์นักเรียนไดรั้บการแนะน าให้รู้จกักบับทละครไดเ้รียนรู้ช่ือและผูเ้ขียนและอ่านออกเสียง  
นกัเรียนคาดการณ์เก่ียวกบัเร่ืองราวและตวัละคร อ่านบทละครอยา่งละเอียดอีกคร้ังจากนั้นจบัคู่กบั
สมาชิกกลุ่มและการฝึกอ่าน นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบทละครซ ้ าๆจนคล่อง ฝึกปฏิบติัโดยให้
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นกัเรียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านแลว้น าเสนอกนัภายในกลุ่ม สุดทา้ย
นกัเรียนออกมาแสดงละคร ผลการวิจยัพบว่าการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นกัเรียนได้
สัมผสักบับทอ่านละครประเภทท่ีแตกต่างกนัหลายประเภท ไดมี้โอกาสในการเรียนรู้วิธีการท างาน
ท่ีแตกต่างกนัภายในกลุ่มและพฒันาความรู้ใหม่และมีความต่ืนเตน้กบัการอ่าน  

 Powers (2011) กลยุทธ์ในการพฒันาการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 19 คน มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจการอ่านออกเสียงและการปฏิบติัท่ีเป็น
อิสระในการอ่านในหอ้งเรียนเป็นกลยทุธ์ในการปรับปรุงการอ่านทกัษะความเขา้ใจโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการสรุปขอ้ความท่ีอ่าน ครูใช้การส ารวจทัศนคตินักเรียนโดยใช้กราฟิกออแกไนเซอร์และ
แผนภูมิในการสังเกต นักเรียนอ่านออกเสียงและท างานอย่างอิสระ ในขณะท่ีอ่านหนังสือนิยาย 
พบว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในช่วงก่อนและหลงัการตอบสนองในการส ารวจ
ทศันคติ  คะแนนท่ีน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใชก้ารจบัคู่ (t-test และ p-value เท่ากบั 3.75 
และ 0.000732 ตามล าดบั) และแสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดส้ินสุด
ของการศึกษา ผลการวิจยัโดยรวมพบว่านกัเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการใชก้ลยทุธ์ความ
เขา้ใจอยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึน สามารถน าไปใชก้บัการอ่านวิชาอ่ืนๆ ในหลกัสูตรระดบัประถมศึกษาได ้
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เก่ียวกบั
การอ่าน สรุปไดว้า่การอ่านจบัใจความเป็นปัญหาท่ีควรไดรั้บการส่งเสริมท่ีเหมาะสมตั้งแต่เร่ิมเรียน
ภาษาไทย ครูควรมีเทคนิคการสอนท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจใหเ้ดก็กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ มีการใช้
ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้เหมาะสมกับผู ้เ รียนในแต่ละวัย  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ ผูว้ิจัยจึงสนใจพฒันาบทอ่านจากขอ้มูลท้องถ่ินเพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 เพื่อพฒันาการอ่านจบัใจความของนกัเรียนใหดี้ข้ึน 

ข้อมูลท้องถ่ิน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 66 กล่าวว่า “บุคคลซ่ึงอยู่

ร่วมกันเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้ งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจดัการ 
การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ยืน ชาตรี ส าราญ (2545: 5) กล่าวว่าส่ิงท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นวิถี
ชีวิต เป็นวฒันธรรมประจ าถ่ิน เป็นประเพณี เป็นส่ิงของมรดกพื้นบา้นท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้นๆ แต่ละ
ทอ้งถ่ินก็ไม่เหมือนกนั ซ่ึงเยาวชนรุ่นใหม่ตอ้งเรียนรู้และควรเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั ถวลัย ์ มาศจรัส 
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(2549: 31) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองทอ้งถ่ิน ไวว้่า เร่ืองของทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อความเป็นชาติ
ของทุกประเทศ เพราะการท่ีจะรวมตวัเป็นประเทศไดน้ั้นตอ้งอาศยัพลงัของความรัก ความหวงแหน
ในเร่ืองภาษา ความคิด ศิลปะ ประเพณี วฒันธรรม การเมือง การปกครอง ความเช่ือ และเร่ืองอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบัจิตส านึกในความรักและความหวงแหนแผ่นดินถ่ินเกิดของตนทั้งส้ิน  
ดงันั้นครูจึงควรใหค้วามสนใจการใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน  ครู
อาจเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่ใหน้กัเรียนไดส้ัมผสัของจริงทางธรรมชาติ  ได้
สมัผสัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (สุวิมล วอ่งวาณิช, 2545: 33) 

  ข้อมูลท้องถ่ินอ าเภอสองพีน้่อง 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาบทอ่านส่ือมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเฉพาะ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินของอ าเภอสองพี่น้อง รอบๆ บริเวณโรงเรียนวดัไผ่โรงววั ซ่ึงการศึกษาคน้ควา้มี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 1.  วดัไผ่โรงววั   
 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 118  หมู่ 11 ต.บางตาเถร  อ.สองพี่นอ้ง  จ.สุพรรณบุรี  บริเวณทิศเหนือติด
คลองพระยาบนัลือ  ทิศใตติ้ดถนนหลวงหมายเลข 3422 ทิศตะวนัออกติดหมู่บา้งไผ่โรงววั  ทิศ
ตะวนัตกติดโรงเรียนวดัไผโ่รงววัและท่ีนาชาวบา้น  มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม  มีคลองพระ
ยาบนัลือซ่ึงขดุเช่ือมต่อระหว่างแม่น ้ าท่าจีนกบัแม่น ้ าเจา้พระยาผา่นหนา้วดั  ก่อนสร้างวดัไผโ่รงววั
คลองน้ี  ยงัไม่มี  เป็นแต่เพียงร่องน ้าท่ีเรียกว่าเหมืองส าหรับท านาบวั  เดิมคลองน้ี เรียกว่า คลองยาย
บ๊วย  ซ่ึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช่ือของเจา้ของท่ีดินบริเวณปากคลองท่ียกท่ีดินให้ส าหรับการขุด
คลอง  ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น  คลองพระยาบนัลือ  ระยะเร่ิมแรกแถบน้ีมีสภาพเป็นป่าดง  มีสัตวป่์า
ต่างๆ เช่น เสือ  ชา้ง  หมูป่า  มากมายอาศยัอยู ่ ต่อมาเร่ิมมีคนจากต่างถ่ินเขา้มาอาศยัจบัจองท่ีดินเป็น
ท่ีอยูอ่าศยัและประกอบอาชีพ  แต่การสร้างบา้นเรือนยงัเป็นลกัษณะกระจดักระจายตามบริเวณท่ีดิน
ของตนเองเป็นระยะ  และบริเวณห่างจากวดัไผ่โรงววัมีกอไผ่กลุ่มหน่ึงท่ีชาวนาใชต้น้ไผ่ปลูกเป็น
โรงเฝ้าววัชัว่คราว ท่ีแห่งน้ีจึงเรียกกนัวา่  ไผโ่รงววั 
 2. สองพีน้่องก่อนเก่า (ประวัติสองพีน้่อง) 
 สองพี่นอ้ง ไดช่ื้อมาจากล าน ้ ายคุโบราณ ในภาคกลางของประเทศไทยคือล าน ้ าสองพี่
นอ้ง ท่ีไหลผา่น จ.สุพรรณบุรี ซ่ึงเป็นเส้นทางน ้ าท่ีไหลต่อมาจากล าน ้ าทวน จ.กาญจนบุรี แลว้ไหล
ไปลงแม่น ้ าท่าจีน ท่ี อ.สองพี่นอ้ง จ.สุพรรณบุรี ก่อนท่ีจะไหลลงแม่น ้ าท่าจีนน้ีแหละท่ีล าน ้ าสายน้ี
ไดแ้ยกออกเป็นสองสาย เปรียบเสมือนพี่นอ้ง  
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  จงัหวดัสุพรรณบุรีมีคลองอยู่คลองหน่ึงเรียกว่า“คลองสองพี่น้อง”ปัจจุบนัอยู่ในทอ้งท่ี
อ าเภอสองพี่นอ้ง มีเร่ืองเล่ากนัมาแต่โบราณว่า มีชายสองคนพี่นอ้ง เป็นลูกก าพร้าพ่อแม่เสียชีวิต
หมด  ทั้งสองคนน้ีเป็นพี่นอ้งท่ีรักกนัมากชอบท าบุญสร้างวดัทุกคนในยา่นนั้นรู้กนัทัว่ คนพี่ไปสร้าง
วดัช่ือวดัท่าจดั  ส่วนคนนอ้งสร้างวดัโคกเหล็ก ทั้งสองขยนัขนัแขง็ช่วยกนัท ามาหากิน  จนร ่ ารวย
เป็นมหาเศรษฐี ต่อมาเกิดมีความรักกบัสาวสวยซ่ึงเป็นพี่น้องกนั จึงจดัแจงแต่งขนัหมากลงเรือ
ส าเภาแล่นไปตามแม่น ้ าท่าจีนไปสู่ขอสาวมาเป็นคู่ครอง ทนัใดนั้นส าเภาท่ีแล่นอยูเ่กิดล่มลง คนใน
เรือจมน ้ าหมดส้ินรวมทั้งชายทั้งสองพี่นอ้งดว้ย จึงเรียกย่านน้ีว่า สองพี่นอ้ง  และอีกต านานเล่าว่า  
ในอดีตอ าเภอสองพี่นอ้งมีสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นป่าเป็นดงพงไมห้นาแน่นไดมี้ชา้งโขลงหน่ึงมีชา้งใหญ่ 
๒ เชือกพี่น้องเป็นนายโขลงไดพ้าโขลงชา้งเดินกนัมากินน ้ าในล าน ้ าท่าจีนอยู่เสมอ จนทางเดิน
กลายเป็นคลอง จึงเรียกคลองนั้นวา่"คลองสองพี่นอ้ง" 
 3. ภัยร้ายนกพริาบ 
      ลกัษณะของนกพิราบ 

 นกพิราบเป็นสัตว์ท่ีชอบอากาศแห้งและแสงแดด บางคร้ังมนัจะกางปีกออกเพื่อรับ
แสงแดด มนัไม่ชอบท ารังบนตน้ไม ้มนัชอบท ารังบนพื้นแขง็ท่ีเป็นช่องหรือซอก เช่นใตช้ายคาบา้น  
ใตห้ลงัคาหรือซอกอาคาร   
      อาหาร 

 นกพิราบกินเมลด็พืชเป็นอาหาร เช่นขา้วเปลือก  ขา้วกลอ้ง  ขา้วฟ่าง  ขา้วโพด  ถัว่เขียว   
ถัว่แดง  เมลด็ทานตะวนั และกินกรวดหรือเศษอิฐ เพื่อช่วยในการยอ่ยอาหาร  
     เช้ือโรคท่ีมาจากนกพิราบ 

 พบมากในข้ีนก ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะเช้ือราอย่างดี  เช้ือรามีน ้ าหนักเบาและถูกพดัพาให้
กระจายในอากาศไดโ้ดยง่าย  สถานท่ีพบเช้ือเช่น  ขอบหนา้ต่าง  ไมก้วาด ท่ีใชก้วาดพื้น  คนท่ีอยู่
ใกลอ้าจหายใจเอาเช้ือราเขา้ไปในปอด 
      อาการของผูท่ี้ไดรั้บเช้ือ 

 มีอาการปวดหวั  หนา้มืด อาเจียน ไอเป็นเลือดและมีไขต้  ่า 
 การป้องกนั 

 หลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีมีข้ีนก  สวมใส่ผา้ปิดปากและจมูกเวลาท าความสะอาดบริเวณท่ีมี
ข้ีนกปนเป้ือน  ควรลา้งมือใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
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 4. เตือนใจเปรตวดัไผ่โรงววั 
 เปรต  เป็นผ ีมีรูปร่างสูงเท่าตน้ตาล ผมยาว คอยาว ผอมโซ ผวิด า ทอ้งโต มือเท่าใบตาล 
แต่มีปากเท่ารูเข็ม และเปรตจะหิวอยู่ตลอดเวลาเน่ืองจากกินอะไรไม่ได ้จึงชอบมาขอส่วนบุญใน
งานบุญต่างๆ ซ่ึงเม่ือสะสมบุญไดแ้ลว้เกิดใหม่ชาติหนา้จะไดไ้ม่ตอ้งทุกขท์รมานอยา่งท่ีเป็นอยู ่ซ่ึง
จากลกัษณะน้ีท าใหค้  าวา่ เปรต กลายมาเป็นค าด่าในภาษาไทยท่ีหมายถึง คนท่ีอดอยากผอมโซ เท่ียว
รบกวนขอเขากิน หรือเม่ือมีใครไดโ้ชคลาภกเ็ขา้มาขอแบ่งปันถา้ใครท าร้ายพอ่แม่ชาติหนา้จะไปเกิด
เป็นผเีปรต 
 5. ประเพณีทิง้กระจาด 
     เป็นการท าบุญ ท าทานของพี่นอ้งชาวไทยเช้ือสายจีน เม่ือคร้ังพุทธกาล มีผีร้ายตนหน่ึง
ไดแ้ปลงร่างเป็นเปรต แลว้กล่าวว่า อีกสามวนัพระพุทธเจา้จะส้ินพระชนม ์แต่แกไ้ขไดโ้ดยจะตอ้ง
ท าพิธีอุทิศเคร่ืองอุปโภคบริโภค เป็นไทยทาน พระองคจึ์งจะอยูร่อด และจะมีพระชนมายยุนืนานอีก
ดว้ย พระพุทธเจา้ทรงทราบ และทรงโปรดให้ประกอบพิธีเมตตาธรรม ดว้ยการโปรยทาน งานบุญ
ท้ิงกระจาดจึงเกิดข้ึนซ่ึงตรงกบัเดือน 9 ของไทย โดยจะมีการท้ิงส่ิงของหรือไมต้ิ้ว ท่ีมีหมายเลข
เขียนไวจ้ากท่ีสูงลงมา ผูท่ี้มาชมงานถา้ใครรับไมต้ิ้วไดห้มายเลขใดก็น าไปรับส่ิงของตามหมายเลข
นั้น เป็นการท้ิงทานใหแ้ก่พวกภูตผปีีศาจทั้งหลาย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลทอ้งถ่ินของโรงเรียนวดัไผ่โรงววั นบัว่ามีประโยชน์
อยา่งมาก เพราะความเปล่ียนแปลงทางสังคมในปัจจุบนัท าให้เด็กไม่เห็นคุณค่า ขาดความรัก ความ
ศรัทธาต่อบา้นเกิด ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามก าลงัจะเลือนหายไป ผูค้นละท้ิงถ่ินฐานบา้น
เกิดไปสู่สังคมใหม่  ดังนั้ นควรปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความรัก ความหวงแหน และเกิดความ
ภาคภูมิใจในถ่ินฐานบา้นเกิดของตนเอง ให้เยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษภู์มิปัญญาไทย เพราะ
ถือเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อชีวิตและสังคม  ในการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาบทอ่านส่ือมลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเฉพาะขอ้มูลทอ้งถ่ิน
ของอ าเภอสองพี่นอ้ง รอบๆ บริเวณโรงเรียนวดัไผโ่รงววั โดยใชข้อ้มูลดงัต่อไปน้ี 1) วดัไผโ่รงววั  
2) นิทานพื้นบา้นอ าเภอสองพี่นอ้ง  3) สตัวใ์นทอ้งถ่ิน (นกพิราบ)  4) ประเพณีท้ิงกระจาด 

  งานวจิัยที่เกีย่วข้องกบัข้อมูลท้องถ่ิน 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ท า

ใหท้ราบประเดน็ปัญหา วิธีแกปั้ญหาและสามารถน ามาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาได ้ดงัน้ี 
 ทรงศรี  สดคมข า (2547: บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ืองการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน
และเขียนภาษาไทยโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นกัเรียน  ครู
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และผูเ้ช่ียวชาญ ตอ้งการให้มีการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะท่ีมีรูปแบบหลากหลายเป็นรายบุคคล  
โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัขอ้มูลในทอ้งถ่ิน  มีภาพประกอบสีสนัสวยงาม  นกัเรียนมีการวาดภาพระบายสี
เร่ืองราวในทอ้งถ่ิน  โดยจดัท าเป็น  3  เร่ือง จ านวน 3 เล่ม คือ 1) เร่ืองหมู่บา้นของเรา 2)สงกรานต์
บา้นเรา 3) ผูท่ี้น่าเคารพ  แบบฝึกท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ  80.83/82.49  นกัเรียนใหค้วามสนใจ 
ตั้งใจท าแบบฝึกเสริมทกัษะ  สามารถเขียนค าไดถู้กตอ้งยิ่งข้ึน  แบบฝึกเขา้ใจง่าย  ท าให้นกัเรียนมี
ความเพลิดเพลินในการท าแบบฝึกหดั  
 วงเดือน  แสงผึ้ง (2548: 130-131) ศึกษาเร่ืองการพฒันาแบบฝึกการเขียนสะกดค าโดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยจดัท าแบบฝึกการเขียนสะกดค าโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน จ านวน 5 ชุด ไดแ้ก่ 1) การเขียนสะกดค ามาตราตวัสะกดแม่ ก กา และมาตราแม่กด 
(เร่ืองรอยพระพุทธบาทวดัราษฎร์บ ารุง)  2)การเขียนสะกดค ามาตราแม่กม และมาตราแม่กด (เร่ือง
มุ่งสู่อุทยานมจัฉาเล้ียงปลาวดันางสาว)  3) การเขียนสะกดค ามาตราแม่กง และมาตราแม่กก (เร่ือง
สถานีอนามยับา้นคลองทองหลาง)  4) การเขียนสะกดค ามาตราแม่เกยและมาตราแม่กบ (เร่ืองแสน
สวยกลว้ยไมไ้ทย)  5) การเขียนสะกดค ามาตราแม่เกอว และมาตราแม่กน (เร่ืองเบญจรงคง์ดงามเลิศ
ล ้าคุณค่า)  ระยะเวลาท่ีใชแ้บบฝึก 5 สัปดาห์  รวม 20 ชัว่โมง  พบว่านกัเรียนสามารถสร้างช้ินงาน
การเขียนสะกดค าในรูปแบบของแผนผงัความคิด  แผน่พบั หนงัสือเล่มเลก็ สมุดบญัชีค า และสมุด
บนัทึกได ้ซ่ึงพบว่าใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินประเภทสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด  ผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยแบบฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยเห็นว่า แบบฝึกท าให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขียน
สะกดค า รักและภูมิใจทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได ้ท าให้นักเรียนมีความสุข สนุกในการเรียนวิชาภาษาไทย มีรูปแบบน่าสนใจ ช่วยกระตุน้ให้
นกัเรียนอยากเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพิ่มข้ึน ท าใหน้กัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง เขียน
ค าไดถู้กตอ้งมากข้ึน รู้จกัค  าใหม่ๆ มากข้ึน   
 รังษิมา  สุริยารังสรรค ์(2555: 79) ศึกษาเร่ืองการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี  แบบฝึกท่ีใชใ้นการวิจยัมี  4  ชุด 
ชุดท่ี 1 การตั้งค  าถามและตอบค าถาม  ชุดท่ี 2 การหาประโยคใจความส าคญั  ชุดท่ี 3 การแยกแยะ
ขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น  ชุดท่ี 4 การสรุปความ  ผลการวิจยัสรุปว่าผลการหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึก พบว่าแบบฝึกมีประสิทธิภาพเท่ากบั  83.26/82.50  ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ินหลงัใชแ้บบฝึกสูงกวา่ก่อนใชอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ณิชาพร  ปรีชาวิภาษ (2555: 100-103) ศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบั
ใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า แบบฝึกประกอบดว้ย 1) 
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ช่ือแบบฝึก  2) ค าน า  3) ตวัช้ีวดั  4) ค าช้ีแจง  5) แบบทดสอบก่อนเรียน  6) บทอ่านขอ้มูลทอ้งถ่ิน 7) 
แบบฝึกและ 8) แบบทดสอบหลงัเรียน แบบฝึกอ่านจบัใจความ มี  7  ชุด  คือ 1) ต านานสองพี่นอ้ง  
2) ข่าวครูแจง้  คลา้ยสีทองเสียชีวิต  3)ข่าวเด็กนาฏศิลป์สุพรรณบุรีชนะเลิศเวทีเพลงพื้นบา้น  4)
บทความ ปลาหม า  5)  บทความเพลงอีแซว  6) สารคดีเชิงท่องเท่ียววดัไผโ่รงววั 7) สารคดีประวติั
พุ่มพวง  ดวงจันทร์ แบบฝึกได้ค่าประสิทธิภาพ 81.81/82.70 ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจ
ความหลงัเรียน สูงกว่าก่อนจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นกัเรียนมีความ
คิดเห็นต่อการเรียน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ผูเ้รียนเห็นว่าเร่ืองท่ีเรียนเสริมความรู้และให้ขอ้คิด มี
เน้ือหาและกิจกรรมท่ีหลากหลายในแต่ละแบบฝึก ใหค้วามเพลิดเพลินและน่าสนใจท าใหน้กัเรียนมี
ความกระตือรือร้น ในการท างาน 
 วนิดา กุลภทัร์แสงทอง (2554: 137-139) ศึกษาเร่ืองการพฒันาแบบฝึกการเขียนเร่ือง
ตาม จินตนาการและสร้างสรรคโ์ดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 แบบ
ฝึกท่ีใชมี้รูปแบบหลากหลาย เป็นแบบฝึกรายบุคคล มี 4 ชุด คือ 1) ท่าจีนไหลผา่น 2)โรงงานมากมี 
3) ของดีเบญจรงค์ 4) ดงกลว้ยไมง้าม ผลการวิจัยสรุปว่า แบบฝึกมีประสิทธิภาพ 84.66/86.67 
นักเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรคโ์ดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินมี
ผลสัมฤทธ์ิใน การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรคโ์ดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน โดย ผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 นักเรียนมี
ความเห็นวา่แบบฝึกช่วยใหน้กัเรียนมีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีจินตนาการเพิ่มข้ึนกว่าเดิม กิจกรรม
ของแบบฝึกไม่ยุง่ยากซบัซอ้น นกัเรียนสามารถใชภ้าษาไทย เลขไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม  
 ศิลปิน บุญจนัทร์ศรี (2555: 118-119) ศึกษาเร่ืองการพฒันาแบบฝึกการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แบบฝึกท่ีใชมี้จ านวน 5 ชุด คือ 1) 
วงัของหลวงพ่อ 2) บอกกล่าวเล่าเร่ือง 3) เล่ืองลือต านาน 4) สืบสานประเพณี 5) ของดีท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
ผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกมีประสิทธิภาพ 80.16/80.50 ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และผลการอ่านเพื่อความเขา้ใจก่อนและหลงัเรียนมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นักเรียนมีความคิดเห็นว่าแบบฝึกมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 
นกัเรียนตั้งใจเรียนมากข้ีน และรู้เร่ืองขอ้มูลทอ้งถ่ินของอ าเภอหวัหินมากข้ึน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ิน สรุปไดว้่าขอ้มูล
ทอ้งถ่ินเป็นมรดกพื้นบา้นท่ีเยาวชนรุ่นหลงัควรศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรักและความภูมิใจใน
ถ่ินฐานบา้นเกิดของตน ซ่ึงครูควรพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน ใช้
ส่ือประกอบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนกระตือรือร้นท่ี
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จะเรียนรู้ ผูว้ิจยัจึงสนใจพฒันาบทอ่านมลัติมเัดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่าน  
จบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่าน       
จบัใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research) : การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียน                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
 ขั้นตอนท่ี  3 การวิจยั (Research) : การทดลองใชบ้ทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1  ดงัแผนภูมิท่ี 2 กรอบด าเนินการวิจยั     
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ภาพท่ี 2  กรอบด าเนินการวิจยั 

 
 
 

ศึกษำข้อมูลพืน้ฐำน 
 
1. วเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
และหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
2. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี เอกสาร 
ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างบทอ่านมลัติมีเดีย 
3. ศึกษาความตอ้งการของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
เก่ียวกบับทอ่านมลัติมีเดีย ดา้น
การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน  ดา้นเน้ือหาและดา้น
รูปแบบของบทอ่าน 
4. ศึกษาความคิดเห็นของ

ครูผูส้อนภาษาไทยในกลุ่ม

โรงเรียนท่าจีนสองพี่นอ้ง  

จ านวน 5 คนและผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นมลัติมีเดีย 1 คนเก่ียวกบัการ

พฒันาบทอ่านมลัติมีเดียดา้น

เน้ือหา ดา้นรูปแบบการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ดา้นการประเมินผล 

5. ศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ินโดยการ

สัมภาษณ์สนทนาซกัถามหา

ความรู้จากผูน้  าทอ้งถ่ินจ านวน 1 

คนผูรู้้ในทอ้งถ่ินจ านวน 1 คน

และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานจ านวน 1 คนเก่ียวกบั

ขอบข่ายเน้ือหาท่ีใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย

  

 

พฒันำบทอ่านมลัติมีเดีย 
 

1. พฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
    1.1 สร้างบทอ่านมลัติมีเดีย 
 4  ขั้นตอน  
      1.  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 
      2.  พฒันาและหาประสิทธิภาพ                              
      3.  ทดลองใชบ้ทอ่านมลัติมีเดีย 
      4.  ประเมินและปรับปรุงบทอ่าน
มลัติมีเดีย  
    1.2  แผนการจดัการเรียนรู้ 
    1.3 . เคร่ืองมือ 
          - แบบทดสอบทกัษะการอ่าน
จบัใจความ ก่อนเรียนและหลงัเรียน
ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกนั  
โดยวธีิสลบัตวัเลือก 

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
บทอ่านมลัติมีเดีย 
   2.1  ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) 
  2.2  ปรับปรุงแกไ้ข 

3. หาประสิทธิภาพของบทอ่าน
มลัติมีเดีย (E1/E2) 
- Small Group Tryout  

 ปรับปรุงแกไ้ข 

น าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 

ทดลองใช้บทอ่านมลัติมีเดีย 
 
จดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินกบั
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนวดัไผโ่รงววั  
จ านวน 30 คน ใชเ้วลา 5 สัปดาห์ 

  
 

ประเมนิผลและปรับปรุงบทอ่าน 
มลัติมีเดีย 

 
1. ประเมินผลทกัษะการอ่าน 

จบัใจความของนกัเรียน 

2. ประเมินความคิดเห็นของ  
 นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ  
 เรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดีย 
 โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  

 

บทอ่านมลัติมีเดียโดย

ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

ปรับปรุงแกไ้ข   ผลการประเมิน 
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ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัย (Research) : กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนเกีย่วกบักำรพฒันำบทอ่ำนมัลติมีเดีย
    โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมทกัษะกำรอ่ำนจับใจควำม ส ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำ 
                   ปีที่ 1 
     วตัถุประสงค์ 
    เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับการพฒันาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน           
มีวิธีการด าเนินการดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 2. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี เอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างบทอ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
 3. ศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เก่ียวกบับทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นเน้ือหาและดา้นรูปแบบของบทอ่าน 
 4. ศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนภาษาไทยในกลุ่มโรงเรียนท่าจีนสองพี่นอ้ง จ านวน 5 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือมลัติมีเดีย  ศึกษานิเทศก์  ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ผูบ้ริหาร
โรงเรียน  และครูวิชาการ ท่านละ  1  คน เก่ียวกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
ดา้นเน้ือหา ดา้นรูปแบบ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นการประเมินผล 
 5. ศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ินโดยการสมัภาษณ์สนทนาซกัถามหาความรู้จากผูน้ าทอ้งถ่ินจ านวน 1 
คน ผูรู้้ในทอ้งถ่ินจ านวน 1 คนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 1 คนเก่ียวกบั
ขอบข่ายเน้ือหาท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาบทอ่าน  
  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัยส ำหรับศึกษำข้อมูลพืน้ฐำน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัส าหรับศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน มีดงัน้ี 
 1. แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานความตอ้งการของนกัเรียนในการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย 
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นเน้ือหาและดา้นรูปแบบของบทอ่าน เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน   
 2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผูส้อนภาษาไทย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นมลัติมีเดีย 
ศึกษานิเทศก ์ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครูวิชาการ เก่ียวกบั
ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาบทอ่านเร่ืองเน้ือหา รูปแบบการน าเสนอ การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนและการประเมินผล 
 3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูรู้้ในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัขอ้มูลและเร่ืองราวในทอ้งถ่ินท่ี
น่าสนใจ  
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 ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำม 
 1. แบบสอบถามความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เก่ียวกบับทอ่าน เร่ือง
วิธีการเรียนรู้ ขอ้มูลทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจและตอ้งการเรียน และลกัษณะของบทอ่าน 

   1.1 ลกัษณะของแบบสอบถามมีรายละเอียดดงัน้ี 
         ตอนท่ี 1 สอบถามดา้นสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนจ านวน 3 ขอ้ไดแ้ก่        
(1) เพศ  (2) อาย ุ (3) ประสบการณ์เก่ียวกบัการเรียนรู้เร่ืองราวทอ้งถ่ิน 
         ตอนท่ี 2 สอบถามความตอ้งการของนกัเรียนในการจดัเรียนรู้โดยใชบ้ทอ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน จ านวน 3 ขอ้ดงัน้ี (1) นกัเรียนตอ้งการเรียนเร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ินดว้ยวิธีใดบา้ง (2) นกัเรียนคิดว่าในอ าเภอสองพี่นอ้งมีขอ้มูลทอ้งถ่ินใดบา้งท่ีน่าสนใจ
และตอ้งการเรียน (3) นกัเรียนตอ้งการใหบ้ทอ่านจากขอ้มูลทอ้งถ่ินมีลกัษณะอยา่งไร 
          ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน 1 ขอ้ 
    1.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามมีรายละเอียดดงัน้ี 
          ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
          ขั้นตอนท่ี 2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาก าหนดเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือและ
ขอบเขตใหค้รอบคลุมเน้ือหาตามแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบขอบข่ายเน้ือหา  ส่ือการเรียนการสอน
การวดัผลประเมินผลและการน าบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินไปใชโ้ดยก าหนดเป็นค าถาม
แบบส ารวจรายการ (Check List) และแบบปลายเปิด (Opened form)โดยก าหนดประเด็นค าถามใช้
ค  าท่ีสั้น ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
          ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ แลว้น าผล
ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขดา้นภาษาให้อ่านเขา้ใจไดง่้ายและเหมาะสมกบัวยัของ
ผูต้อบ   
          ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและภาษา ดา้นส่ือเทคโนโลย ี ดา้น
สถิติวดัผลประเมินผลพิจารณาดงัน้ี  (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2557: 161) 
  ขอ้ค าถามแต่ละขอ้มีความสอดคลอ้งหรือไม่  
  เห็นวา่สอดคลอ้ง   ใหค้ะแนน  +1  
  ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน    0 
  เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   -1 
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 แลว้น ามาหาค่าเฉล่ียของขอ้ค าถาม โดยพิจารณาว่าขอ้ค าถามมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
0.50 ข้ึนไป ถือว่าเป็นขอ้ค าถามท่ีมีความสอดคลอ้ง ซ่ึงจากการให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินพบว่าค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง มีค่า 1.00 ทุกขอ้ค าถาม แสดงว่าขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสม 
และมีขอ้เสนอแนะว่าควรใชภ้าษาง่ายๆ  ควรแยกประเด็นให้ชดัเจน มีการปรับเพิ่มเติมค าในขอ้
ค าถามใหเ้หมาะสมข้ึน (รายละเอียดดงัตารางท่ี  20 ภาคผนวก  ค: 164) 
          ขั้นตอนท่ี 5 น าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะแลว้ไปสอบถามความคิดเห็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัไผโ่รงววั 
จ านวน 30 คน 
 จากขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความตอ้งการใชบ้ทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความของนกัเรียนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ศึกษาเอกสาร  วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถาม 

 
ก าหนดโครงสร้างของเคร่ืองมือและขอบเขตเน้ือหา 

 
น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้ 

ปรับปรุงแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะ 

 
เสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  

(Content Validity) โดยหาค่าIOC แลว้ปรับปรุงแกไ้ข 

 
น าแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลกบันกัเรียนชั้น ป.1 

ภาพท่ี 3 ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความตอ้งการนกัเรียน 

    1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
           น าขอ้มูลจากแบบสอบถามความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เก่ียวกบั
บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ มาวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชค่้าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้น าเสนอแบบ
พรรณนาความ 
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2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผูส้อนภาษาไทย ผูเ้ช่ียวชาญด้านมลัติมีเดีย 
ศึกษานิเทศก์  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครูวิชาการ เก่ียวกบั
ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาบทอ่าน เร่ืองเน้ือหารูปแบบการน าเสนอ การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนและการประเมินผล 
     2.1 ลกัษณะของแบบสมัภาษณ์มีรายละเอียดดงัน้ี 
          ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์
จ านวน 6 ขอ้ไดแ้ก่ (1) เพศ (2) อาย ุ(3) ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง (4) วุฒิทางการศึกษาในระดบัสูงสุด
(5) ประสบการณ์ในการท างาน (6) ประสบการณ์เก่ียวกบัมลัติมีเดียหรือการพฒันาการศึกษาดว้ย
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
              ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน เร่ืองเน้ือหารูปแบบการน าเสนอ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลจ านวน 4 
ขอ้ไดแ้ก่ (1) ท่านคิดว่าในต าบลบางตาเถร มีเร่ืองราวขอ้มูลทอ้งถ่ินเร่ืองใดบา้งน่าสนใจควรน าไป
ให้นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1ไดฝึ้กอ่านจบัใจความ (2) ท่านคิดว่าบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ควรมี
ลกัษณะและรูปแบบอย่างไร (3) ท่านคิดว่าบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ควรน าไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียน
การสอนอยา่งไร (4) ท่านคิดว่าควรมีการประเมินผลนกัเรียนเก่ียวกบัการน าขอ้มูลทอ้งถ่ินมาพฒันา
บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 อยา่งไรและใครเป็นผูป้ระเมิน 
           ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  เก่ียวกบัการพฒันาบท
อ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 1 ขอ้ 
    2.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์มีรายละเอียดดงัน้ี 
          1. ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน   
          2. สร้างแบบสัมภาษณ์โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาก าหนดเป็นโครงสร้างของ
เคร่ืองมือและขอบเขตให้ครอบคลุมเน้ือหาตามแบบสัมภาษณ์โดยน ามาก าหนดเป็นประเด็นการ
สัมภาษณ์ 
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          3. น าแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ดา้นเน้ือหาและภาษา  
ดา้นส่ือเทคโนโลยี  ดา้นสถิติวดัผลประเมินผลจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) แลว้น าผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ข 
 4. น าแบบสัมภาษณ์ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาในแต่ละขอ้แลว้ค่าดชันีความสอดคลอ้ง
(Index of Item objective Congruence: IOC) น าค่าท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑซ่ึ์งเกณฑใ์นการ
พิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีดงัน้ีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั
หรือมากกว่า 0.50 แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม ซ่ึงจากการใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินพบว่า
แบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม สามารถน าไปใชส้ัมภาษณ์ได ้ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  มีค่า  1.00 
ทุกประเดน็ (รายละเอียดดงัตารางท่ี  21 ภาคผนวก  ค: 165) 
           5. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบไปสัมภาษณ์ครูผูส้อนภาษาไทยและ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านมัลติมีเดีย  ศึกษานิเทศก์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ผูบ้ริหาร
โรงเรียน  ครูวิชาการ 
    2.3 การสมัภาษณ์มีรายละเอียดดงัน้ี 
          1. แจง้บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากรเพื่อท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินจากครูผูส้อน
ภาษาไทยและผูเ้ช่ียวชาญดา้นมลัติมีเดีย  ศึกษานิเทศก์  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครูวิชาการ 
          2. ผูว้ิจยัติดต่อกบัผูใ้หส้มัภาษณ์เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์ประเดน็ การ
สมัภาษณ์และก าหนดวนัเวลาท่ีจะสมัภาษณ์ใหท้ราบล่วงหนา้ 
          3. ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์โดยกล่าวค าทกัทายและแนะน าตวัและขออนุญาตผูใ้ห้
สัมภาษณ์  ด าเนินการสัมภาษณ์ซกัถามขอ้ค าถามและขอ้เสนอแนะบนัทึกผลการสมัภาษณ์ดงัน้ี 
       3.1 ขั้นเตรียมตวัก่อนไปสมัภาษณ์เตรียมแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึน 
       3.2 ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ผูว้ิจยั  แนะน าตนเองและบอกจุดมุ่งหมายของการ
สัมภาษณ์แก่ผูรั้บการสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัสัมภาษณ์โดยถามค าถามตามขอ้ความในแบบสัมภาษณ์ท่ี
สร้างข้ึนซ่ึงในการสมัภาษณ์อาจถามค าถามใดก่อนหรือหลงักไ็ดต้ามความเหมาะสม 
        3.3 ขั้นบนัทึกผลการสมัภาษณ์ผูว้ิจยับนัทึกผลทนัทีลงในแบบสมัภาษณ์ 
        3.4 ขั้นปิดการสัมภาษณ์เม่ือด าเนินการเรียบร้อยแลว้ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 
          4. จดัเตรียมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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  จากขั้ นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู ้สอนภาษาไทย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นมลัติมีเดีย  ศึกษานิเทศก ์ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ผูบ้ริหารโรงเรียน  
ครูวิชาการ ดา้นการใชบ้ทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ
ของนกัเรียนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ศึกษาเอกสาร  วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสมัภาษณ์ 

 
ก าหนดโครงสร้างของเคร่ืองมือและขอบเขตเน้ือหา 

 
น าแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 

 แลว้ปรับปรุงแกไ้ข 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ขั้นตอนในการสร้างแบบสมัภาษณ์ครูผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญ 
   2.4  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ 

วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น 
เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าร้อยละ(Percentage) และวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้น าเสนอแบบพรรณนาความ 

3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
    แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูรู้้ในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ิน โดยการสัมภาษณ์ 

สนทนาซกัถามหาความรู้จากผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูรู้้ในทอ้งถ่ินและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เก่ียวกบัขอ้มูลและเร่ืองราวในทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจ ประวติัความเป็นมา 
    3.1 ลกัษณะของแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนแบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 

เสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) โดยหาค่าIOC แลว้ปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ครูผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญ 
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            ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบ
สัมภาษณ์จ านวน 3 ขอ้ไดแ้ก่ (1) เพศ (2) อาย ุ(3) วฒิุทางการศึกษาในระดบัสูงสุดและอาชีพ 
               ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เร่ืองขอ้มูลและเร่ืองราวในทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจ ประวติัความเป็นมา จ านวน 2 ขอ้ไดแ้ก่ 
(1) ท่านคิดวา่ในต าบลบางตาเถร มีเร่ืองราวขอ้มูลทอ้งถ่ิน เร่ืองใดบา้งน่าสนใจควรน าไปใหน้กัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1ไดฝึ้กอ่านจบัใจความ (2) มีประวติัความเป็นมาอยา่งไร 
            ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  เก่ียวกบัการพฒันาบท
อ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 1 ขอ้ 
   3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์มีรายละเอียดดงัน้ี 
         ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
         ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสัมภาษณ์โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาก าหนดเป็น
โครงสร้างของเคร่ืองมือและขอบเขตให้ครอบคลุมเน้ือหาตามแบบสัมภาษณ์โดยน ามาก าหนดเป็น
ประเดน็การสัมภาษณ์ 
         ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
การใชภ้าษาและความเท่ียงตรงของเน้ือหา ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า   
         ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) น าผลจากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้ไปหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) แล้วน าค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซ่ึงจากการให้
ผูเ้ช่ียวชาญประเมินพบว่าค่าดชันีความสอดคลอ้ง มีค่า 1.00 ทุกประเด็น (รายละเอียดดงัตารางท่ี 22 
ภาคผนวก ค: 166) แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม น าไปสัมภาษณ์ผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูรู้้ใน
ทอ้งถ่ินและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได ้
          ขั้นตอนท่ี 5 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบไปสัมภาษณ์ผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูรู้้ใน
ทอ้งถ่ินและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    3.3 การสมัภาษณ์มีรายละเอียดดงัน้ี 
         1. แจง้บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากรเพื่อท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินจากผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูรู้้ในทอ้งถ่ินและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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          2. ผูว้ิจยัติดต่อกบัผูใ้หส้มัภาษณ์เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์ประเดน็ การ
สมัภาษณ์และก าหนดวนัเวลาท่ีจะสมัภาษณ์ใหท้ราบล่วงหนา้ 
          3. ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์ขออนุญาตผูใ้ห้สัมภาษณ์ท าการบนัทึกเสียงและ
บนัทึกภาพด าเนินการสัมภาษณ์ซกัถามขอ้ค าถามและขอ้เสนอแนะบนัทึกผลการสมัภาษณ์ดงัน้ี 
             3.1 ขั้นเตรียมตวัก่อนไปสมัภาษณ์เตรียมแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึน 
             3.2 ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ผูว้ิจยั  แนะน าตนเองและบอกจุดมุ่งหมายของการ
สัมภาษณ์แก่ผูรั้บการสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัสัมภาษณ์โดยถามค าถามตามขอ้ความในแบบสัมภาษณ์ท่ี
สร้างข้ึนซ่ึงในการสมัภาษณ์อาจถามค าถามใดก่อนหรือหลงักไ็ดต้ามความเหมาะสม 
             3.3 ขั้นบนัทึกผลการสมัภาษณ์ผูว้ิจยับนัทึกผลทนัทีลงในแบบสมัภาษณ์ 
             3.4 ขั้นปิดการสัมภาษณ์เม่ือด าเนินการเรียบร้อยแล้วผูว้ิจัยกล่าวขอบคุณผูใ้ห้
สมัภาษณ์ 

         4. จดัเตรียมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป  
    จากขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูรู้้ในทอ้งถ่ินเก่ียวกับขอ้มูลและ
เร่ืองราวในทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจ ประวติัความเป็นมา  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 ขั้นตอนในการสร้างแบบสมัภาษณ์ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 

ศึกษาเอกสาร  วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสมัภาษณ์ 

ก าหนดโครงสร้างของเคร่ืองมือและขอบเขตเน้ือหา 

น าแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

น าแบบสมัภาษณ์ไปสมัภาษณ์ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 

น าแบบสมัภาษณ์ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา(Content Validity) โดยหาค่าIOC แลว้ปรับปรุงแกไ้ข 
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  3.4  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ 
           วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น 
เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ิน มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าร้อยละ(Percentage) และวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) แลว้น าเสนอแบบพรรณนาความ จากขั้นตอนการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  สามารถ
น ามาสรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4  สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาบทอ่าน 
                มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ
วิเคราะห์ 
ขอ้มูล 

1. เพื่อวิเคราะห์หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 
และหลกัสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 1 

- วิเคราะห์ 
หลกัสูตร 

- หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พทุธศกัราช  2551  
- หลกัสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

- วิเคราะห์เน้ือหา  
(Content  Analysis) 
แลว้น าเสนอแบบ
พรรณนา 

2.เพื่อศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี 
เอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน 

- ศึกษา 
เอกสาร 

- เอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างบท
อ่านมลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

- วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content  Analysis) 
แลว้น าเสนอแบบ
พรรณนา 

3. เพื่อศึกษาความตอ้งการ
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 เก่ียวกบับทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน ดา้นการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน ดา้นเน้ือหา
และดา้นรูปแบบของบทอ่าน 

- สอบถาม 
ความ
ตอ้งการ 

- นกัเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 1 

- แบบสอบถาม 
- ค่าสถิติท่ีใชเ้ป็นค่า 
  ร้อยละ 
(Percentage) 
- วิเคราะห์เน้ือหา 
(content  Analysis) 
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ตารางท่ี 4 สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาบทอ่าน 
                มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน (ต่อ) 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/การวิเคราะห์
ขอ้มูล 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของครูผูส้อนภาษาไทยใน
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนสองพี่
นอ้ง  จ านวน 5 คนและ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นมลัติมีเดีย 1 
คน ศึกษานิเทศก ์ ปลดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
บางตาเถร ผูบ้ริหาร
โรงเรียน  ครูวชิาการท่าน
ละ 1 คน เก่ียวกบัการพฒันา
บทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน ดา้นเน้ือหา 
ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนและดา้น
การประเมินผล 

- สัมภาษณ์ 
ความ 
คิดเห็น 

- ครูผูส้อนภาษาไทย 
  จ  านวน 5 คน 
- ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
มลัติมีเดีย 
  จ  านวน 1 คน 
- ศึกษานิเทศก ์
  จ  านวน 1 คน 
- ปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบางตาเถร 
จ านวน 1 คน 
- ผูบ้ริหารโรงเรียน  
  จ  านวน 1 คน  
- ครูวิชาการ จ านวน 1 คน 

- แบบสัมภาษณ์ 
- ค่าสถิติท่ีใชเ้ป็นค่า 
  ร้อยละ(Percentage) 
- วิเคราะห์เน้ือหา 
(content Analysis) 
 
 
 
 
 

5. เพื่อศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ิน
โดยการสัมภาษณ์สนทนา
ซกัถามหาความรู้จากผูน้ า
ทอ้งถ่ินจ านวน 1 คน ผูรู้้ใน
ทอ้งถ่ินจ านวน 1 คนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 1 คน  
เก่ียวกบัขอบข่ายเน้ือหาท่ี
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
พิจารณาบทอ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

- ส ารวจ 
ขอ้มูล 
ทอ้งถ่ิน 

- สัมภาษณ์ 
ความ
คิดเห็น 

- ผูน้ าทอ้งถ่ินจ านวน 1คน 
- ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน  
  จ  านวน 1 คน 
- คณะกรรมการ 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  จ  านวน 1 คน 

- แบบสัมภาษณ์ 
- วิเคราะห์เน้ือหา 
 (Content  Analysis)  
แลว้น าเสนอแบบ
พรรณนา 
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ขั้นตอนที่ 2 กำรพฒันำ (Development) : กำรพฒันำและหำประสิทธิภำพของบทอ่ำนมัลติมีเดีย
โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมทกัษะกำรอ่ำนจับใจควำม ส ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 1  
   วตัถุประสงค์ 
   เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะ
การอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
  ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 มาเป็นแนวทางในการพฒันาบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน มีวิธีด าเนินการแบ่งออกเป็น  4  ขั้นตอนยอ่ย คือ 1) การพฒันาบท
อ่านมลัติมีเดีย 2) ตรวจสอบบทอ่านมลัติมีเดีย  3) การหาประสิทธิภาพของบทอ่านมลัติมีเดีย 4) การ
ปรับปรุงแกไ้ขบทอ่านมลัติมีเดีย  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. กำรพฒันำบทอ่ำนมัลติมีเดีย 
    1.1 น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ในขั้นตอนท่ี1โดยศึกษาและวิเคราะห์
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 หลกัสูตรสถานศึกษา สมรรถนะส าคญัของ
ผูเ้รียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาก าหนดเน้ือหาสาระและ
ตวัช้ีวดัท่ีสอดคลอ้งกบัสาระท่ี 1 การอ่าน   
    1.2 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี เอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างบทอ่านมลัติมีเดีย 
ศึกษาความตอ้งการของนักเรียนในดา้นการเรียนอ่านจบัใจความ ศึกษาความคิดเห็นของครูและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นเน้ือหา รูปแบบการน าเสนอ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
และศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ิน มาจดัท าเป็นบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน น ามาวางแผนจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ฉบบัร่าง 
    1.3 สร้างบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 แบ่งออกเป็น 5 ขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
        1. การเตรียม น าเน้ือหาและตวัช้ีวดั ด าเนินการเขียนโครงร่างของเน้ือหาบทอ่าน     
        2. สร้างบทอ่าน ในส่วนแรกของบทอ่านให้ขอ้มูลเก่ียวกบับทอ่าน วิธีการใชบ้ทอ่าน 
ประกอบดว้ยช่ือเร่ือง ค  าน า  ค  าช้ีแจง วตัถุประสงค ์แนวการจดัการเรียนการสอน ค าแนะน าส าหรับ
ครู (ค  าแนะน า แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถ)ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
(ค าแนะน า ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกเสริมทกัษะ) การน าเสนอเน้ือหา เป็นส่วนการน าเน้ือหาตาม
วตัถุประสงค์ในการสร้างบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินโดยน าส่ือหลายประเภทมาใช้
ร่วมกนั เช่น บตัรค า  บตัรภาพ  ใบงาน ใบความรู้  กิจกรรม  ส่ือจากซีดีรอม แบบฝึกเสริมทกัษะ มี
จ านวน 5  เร่ือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ประเภทร้อยแกว้  ประกอบดว้ย นิทาน 1 เร่ือง คือ 
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สองพี่นอ้งก่อนเก่า  เร่ืองสั้น 3 เร่ือง คือ ภยัร้ายนกพิราบ  เตือนใจเปรตวดัไผโ่รงววั และประเพณีท้ิง
กระจาด  2. ประเภทบทร้อยกรองมี 1 เร่ือง คือกอไผแ่ละโรงววั  ส่วนค าถามและการฝึก เป็นส่วน
ของการตรวจสอบความรู้ ความเขา้ใจ หรือทกัษะในแต่ละตอนยอ่ยของเน้ือหา รูปแบบของค าถาม
หรือการฝึกจะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องเน้ือหา การวดัและประเมินโดยวิธีการสังเกตการร่วม
กิจกรรมและท าแบบทดสอบ 
       3. ออกแบบมลัติมีเดีย จากการสังเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 ไดแ้นวทางในการพฒันาบท
อ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย  บตัรค า  บตัรภาพ  ใบงาน ใบความรู้  กิจกรรม 
ส่ือจากซีดีรอม แบบฝึกเสริมทกัษะ  มีการแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยยอ่ยๆ และจดัล าดบัเน้ือหาแลว้
จึงก าหนดเป็นโครงสร้างของบทอ่าน    
       4. ผลิตเอกสาร เป็นการผลิตเอกสารประกอบบทอ่าน  เป็นลกัษณะค าแนะน าการใช ้ 
บทอ่าน เช่น คู่มือส าหรับครู  คู่มือส าหรับนกัเรียน  ใบงานหรือแบบฝึกหดั 
       5. ประเมินและแกไ้ขบทอ่าน เพื่อตรวจสอบและแกไ้ขบทอ่าน  
 2. กำรตรวจสอบบทอ่ำนมัลติมีเดีย 
     2.1 โดยน าบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ 
ฉบบัร่างท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอค าแนะน าในส่วนท่ีบกพร่องและ
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
     2.2 น าบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้มาประเมินโครงร่าง
บทอ่าน เสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและภาษา ดา้นส่ือเทคโนโลย ี 
ดา้นการวดัผลประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item objective Congruence: IOC) น าผลจากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญใน
แต่ละขอ้ไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงจากการให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินพบว่าค่าดชันีความ
สอดคลอ้งมีค่า 1.00 ทุกขอ้ (รายละเอียดดงัตารางท่ี 23 ภาคผนวก ค: 167-168) 
            ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัน้ี 1) ปรับเน้ือเร่ืองใหก้ระชบั
ข้ึน 2)ขอ้ค าถามควรชดัเจนไม่ยาวจนเกินไป เขา้ใจง่าย  3) ตรวจสอบไมย้มก  วงเล็บและการเวน้
วรรคตอนใหถู้กตอ้ง 4) ปรับเสียงมีแต่เสียงบรรเลงเสียงบรรยายไม่ชดัเจน 
  ผลการปรับปรุงแกไ้ข  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะดงัน้ี     
1) ปรับเน้ือเร่ืองให้สั้นและกระชบัอ่านง่ายข้ึน 2) ปรับขอ้ค าถามใหม่และใชภ้าษาให้เหมาะสมกบั
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 3) ตรวจสอบและแกไ้ขการใชไ้มย้มก วงเลบ็และการเวน้วรรคตอน
ใหถู้กตอ้ง 4) ปรับปรุงระบบเสียงใหช้ดัเจน 
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 3. กำรหำประสิทธิภำพของบทอ่ำนมัลติมีเดีย 
    น าบทอ่านมลัติมีเดีย ท่ีไดรั้บการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ไปปรับปรุงแลว้
น ามาหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของบท
อ่านเท่ากบั 80/80 โดยทดลองใชเ้พื่อหาประสิทธิภาพกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1โรงเรียนวดั
ไผ่โรงวัว อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและมีพื้นฐานความรู้
ความสามารถและสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง มีขั้นตอนดงัน้ี 
 การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเลก็ (Small Group Tryout) น าบทอ่านจากขอ้มูลทอ้งถ่ิน ไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนวดัไผโ่รงววั ท่ีมีระดบัผลการเรียนรู้ทางการ
เรียนภาษาไทยแตกต่างกนัคือ เก่ง 3 คน  ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน จ านวนทั้งหมด 9 คน โดย
พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนกัเรียนจากภาคการศึกษาท่ี 1 เพื่อดูความเหมาะสมของเน้ือหาและ
ความยากง่ายของภาษาแลว้น ามาค านวณหาค่าประสิทธิภาพของบทอ่าน เพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้มี
ความเหมาะสมยิ่งข้ึน  จากการทดลองแบบกลุ่มเล็ก ได้ค่าประสิทธิภาพของบทอ่านมลัติมีเดีย 
เท่ากบั  74.07/72.78 (รายละเอียดดงัตารางท่ี 28 ภาคผนวก ค: 183) ผูว้ิจยัพบขอ้บกพร่องเพิ่มเติมจึง
น ามาปรับปรุงแกไ้ขเก่ียวกบัเน้ือหาและขอ้ความแต่ละเร่ืองใหมี้ประสิทธิภาพดงัน้ี 
      เร่ืองท่ี 1 กอไผแ่ละโรงววั 
     1. ค  าสั่งชุดท่ี 1 ของ กอไผแ่ละโรงววั ยาวไป เปล่ียนเป็น เลือกค าน ามาเติมใหไ้ด้
ใจความ (ชุดท่ี 1) ตอบค าถามจากเร่ือง กอไผแ่ละโรงววั (ชุดท่ี 2) จงโยงเส้นจบัคู่ขอ้ความท่ีสัมพนัธ์
กนั (ชุดท่ี 3) 
    2. ถา้เดก็ตอบถูกหมดควรมีภาพท่ีแสดงความยนิดีหรือค าชมเชย 
     3. แกไ้ขค าชมเชยค าวา่ ผา่นพอดี  ลองตอบใหม่นะ เพราะเดก็ท าถูกหมด 
       เร่ืองท่ี 2 ภยัร้ายนกพิราบ 
      1.  ปรับเน้ือเร่ืองใหก้ระชบัอ่านง่าย  
      2.  ปรับค าสัง่ใหม่ 
      ชุดท่ี 1 ปรับค าสัง่ใหม่เป็น ตอบค าถามจากเร่ืองภยัร้ายนกพิราบ 
     ค าสัง่: ใหเ้ลือกตวัอกัษรขอ้ความดา้น  ข. มาวางไวห้นา้ขอ้ความ 
ดา้น  ก.ใหส้มัพนัธ์กนั  
     เลือกวิธีป้องกนัหากตอ้งสมัผสัหรืออยูใ่กลชิ้ดนกพิราบ 
      เร่ืองท่ี 3 เตือนใจเปรตวดัไผโ่รงววั 
         ชุดท่ี 2  ปรับค าสัง่ใหม่ ค าสัง่ยาวไป  แกไ้ขใหม่ 
      ไม่มีค าชม ควรมีค าวา่  กลบัเมนู 
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      ชุดท่ี 3   แกไ้ขค าสัง่ใหม่ 
       เร่ืองท่ี 4 สองพี่นอ้งก่อนเก่า 
         ชุดท่ี 2   ควรมีค าชมภาพเคล่ือนไหวแสดงความยนิดีเม่ือท าถูกหมด 
         ชุดท่ี 3   ค าสัง่ยาวไปปรับใหม่และควรมีค าวา่ กลบัเมนู 
            ค าสัง่ควรอยูใ่นหนา้เดียวกนั 
            ควรมีค าชมดว้ยเม่ือท าถูกหมด 
        เร่ืองท่ี 5 ประเพณีท้ิงกระจาด 
        ชุดท่ี 1   ควรมีกลบัเมนู 
        ชุดท่ี 2   ปรับค าสัง่ใหม่ 
           ค าชมและค าแสดงความยนิดีเม่ือท าถูกหมด 
        ชุดท่ี 3    ปรับค าสัง่ใหม่และมีค าวา่กลบัเมนู 
          ค าสัง่ควรอยูใ่นหนา้เดียวกนั 
          มีค  าชมและภาพดว้ย 
 4. กำรปรับปรุงแก้ไขบทอ่ำนมัลติมีเดีย 
    น าผลท่ีไดจ้ากการหาประสิทธิภาพของบทอ่านมลัติมีเดีย  เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อขอค าแนะน ามาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแก้ไขและพฒันาบทอ่านให้มีความ
สมบูรณ์มากข้ึนก่อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 ผูว้ิจยัสรุปขั้นตอนการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย ดงัแผนภูมิท่ี 6 ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 6 ขั้นตอนในการสร้างบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

ขั้นตอนกำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดงัน้ี 

วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  
และหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี เอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างบทอ่าน
มลัติมีเดีย 

สร้างบทอ่านมลัติมีเดีย เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

น าบทอ่านมลัติมีเดีย ฉบบัร่างท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
พิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 

น าบทอ่านมลัติมีเดีย ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขเสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

น าบทอ่านมลัติมีเดียท่ีสร้างและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปตรวจสอบหาค่า
ประสิทธิภาพแบบกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) 

น าบทอ่านมลัติมีเดียท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นป.1  
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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 1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย วิเคราะห์เน้ือหาเร่ืองการอ่านจบัใจความ สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ระดบั       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวดัไผโ่รงววั 
 2. ศึกษามาตรฐานและตวัช้ีวดัการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้นท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี1เร่ือง
การอ่านจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยส าหรับเป็นแนวทางในการก าหนดการจดักิจกรรมการเรียนรู้และก าหนดชัว่โมงเพื่อความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช 2551 
 3. ก าหนดสาระการเรียนรู้เพื่อน ามาสร้างเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ โดยแบ่งเน้ือหาการ
อ่านจบัใจความมีจ านวน 5  เร่ือง  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภทร้อยแกว้ ประกอบดว้ย 
นิทาน  1 เร่ือง คือ สองพี่นอ้งก่อนเก่า  เร่ืองสั้น 3 เร่ือง คือ ภยัร้ายนกพิราบ  เตือนใจเปรตวดัไผโ่รง
ววั และประเพณีท้ิงกระจาด  2) ประเภทบทร้อยกรองมี 1 เร่ือง คือกอไผ่และโรงววั  เพื่อให้ผูเ้รียน
เกิดทกัษะการอ่านจบัใจความทั้ง 3 ดา้นคือ การตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน การเล่าเร่ืองยอ่จาก
เร่ืองท่ีอ่าน การคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
 4. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย 1) มาตรฐานการเรียนรู้/ ตวัช้ีวดั 2) สาระส าคญั   
3) สาระการเรียนรู้  4) ช้ินงาน/ภาระงาน 5) กิจกรรมการเรียนรู้  แบ่งออกเป็น ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  ขั้น
สอน  ขั้นสรุป  6) ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 7) การวดัและประเมินผล โดยใชแ้ผนการสอนเร่ืองละ 2 แผน 
ทั้งหมด 10 แผน  แผนละ 1 ชัว่โมง รวม 10 ชัว่โมง  

5. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง  การใชภ้าษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
 6. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหเ้สนอผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเน้ือหาและภาษา ดา้นมลัติมีเดีย  ดา้นการวดัผลประเมินผล ตรวจสอบความถูกตอ้งน ามาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item objective Congruence : IOC)  ค่าท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ตั้งแต่ 0.50  ข้ึนไปถือว่ายอมรับ จากการให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน พบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า  
1.00 ทุกขอ้ท่ีประเมิน/ตรวจสอบ แสดงว่าแผนการสอนเหมาะสมและปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี
ส านวนภาษาและปรับขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ (รายละเอียดดงัตารางท่ี 24 ภาคผนวก ค: 169-170) 
 7. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นป.1 
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ผูว้ิจยัสรุปการด าเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ี 2 ดงัแผนภูมิท่ี 7 ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 7 ขั้นตอนในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

แกไ้ขปรับปรุง 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

และหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวดัไผโ่รงววั 

ศึกษามาตรฐานและตวัช้ีวดัการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้นท่ี 1  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ก าหนดสาระการเรียนรู้และแบ่งเน้ือหาเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งการใชภ้าษา ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ข 
เสนอผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกตอ้งน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(Index of Item objective Congruence : IOC) และปรับปรุงแกไ้ข 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชั้นป. 1 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ไม่ผา่น 

ผา่น 
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 ผูว้ิจยัไดส้รุปวิธีการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development) : การพฒันา 
และหาประสิทธิภาพของบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่าน 
จบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 สรุปวิธีการด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพบทอ่านมลัติมีเดีย 
               โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

วตัถุประสงค ์
การวิจยั 

วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
เพื่อพฒันาบท
อ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะ
การอ่านจบั
ใจความ ส าหรับ
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
1 ฉบบัร่าง 

การพฒันาบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน ฉบบัร่าง 
ประกอบดว้ย 
- ช่ือเร่ือง  
- ค าน า   
- ค าช้ีแจง  
- วตัถุประสงค ์ 
- แนวการจดัการเรียน 
  การสอน   
- ค าแนะน าส าหรับครู   
- ค าแนะน าส าหรับ 
  นกัเรียน  
- ใบความรู้   
- ใบงาน   
- แบบฝึกเสริมทกัษะ     
 - แบบทดสอบ 
 

- ครู 
- นกัเรียน 

- บทอ่านมลัติมีเดียโดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการอ่าน
จบัใจความส าหรับ
นกัเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
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ตารางท่ี 5 สรุปวิธีการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพบทอ่านมลัติมีเดีย 
                โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน(ต่อ) 

วตัถุประสงค ์
การวิจยั 

วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ 
ของบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
ฉบบัร่างและ
ปรับปรุง 
แกไ้ข 

- ตรวจสอบบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน ฉบบัร่างและ
ปรับปรุงแกไ้ข 

- อาจารยผ์ูค้วบคุม 
วิทยานิพนธ์ จ านวน 
3 ท่าน 
- ผูเ้ช่ียวชาญดา้น 
เน้ือหาและภาษา 
ดา้นมลัติมีเดีย และ
ดา้นการวดั
ประเมินผลจ านวน 
3 ท่าน 

- แบบประเมินบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) และ
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง
มลัติมีเดีย (IOC) 

เพื่อหา 
ประสิทธิภาพ
ของบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
ฉบบัร่าง 

- การหาประสิทธิภาพ
ของบทอ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
ฉบบัร่างแบบ Small 
Group Tryout 

- นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนวดัไผโ่รงววั
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง
มีผลการเรียนรู้เก่ง 3 
คนปานกลาง 3 คน 
และอ่อน 3 คน รวม
จ านวน 9 คน 

- บทอ่านมลัติมีเดียโดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
ฉบบัร่าง 
- ค่าร้อยละของคะแนน 
เฉล่ีย ( ) ของค่า E1/E2 

เพื่อปรับปรุง 
แกไ้ขบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
ฉบบัร่างก่อน
น าไปทดลองใช้
จริง 

- ปรับปรุงแกไ้ขบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน 

- บทอ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม
ทกัษะการอ่านจบั
ใจความส าหรับ
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

- บทอ่านมลัติมีเดียโดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
ฉบบัร่าง 
- วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
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ขั้นตอนที ่3 กำรวิจัย (Research) : กำรทดลองใช้บทอ่ำนมัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน  
            เพ่ือส่งเสริมทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม ส ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 
            วตัถุประสงค์ 
 เพื่อทดลองใช้บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับ
ใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ผูว้ิจยัไดก้ าหนดแบบแผนการวิจยัในคร้ังน้ีแบบ Pre 
Experimental  Design รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 
2557: 144) ดงัตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6 แบบแผนการวิจยั One Group Pretest-Posttest Design 
 

กำรทดสอบก่อนทดลอง ท ำกำรทดลอง กำรทดสอบหลงัทดลอง 

T1 X T2 

 
          เม่ือ      T1  คือ  การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
           X   คือ การจดัการเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

           T2  คือ การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนวดัไผโ่รงววั  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ  านวน 3 ห้องเรียน จ านวน 90 
คน  ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558   
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัไผโ่รงววั  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  1 หอ้งเรียน จ านวน 30 คน โดย
วิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling ) ใชว้ิธีจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรทดลอง 
 ผูว้ิจยัไดน้ าบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน ท่ีสร้างข้ึนไปทดลองกบันักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวดัไผ่โรงววั  อ าเภอสองพี่น้อง จงัหวดั
สุพรรณบุรี โดยมีวิธีด าเนินงานดงัน้ี 
 1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัไผ่โรงววั
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใชบ้ทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินท่ีพฒันาข้ึน 
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 2. ก่อนทดลองผูว้ิจยัไดพ้านกัเรียนไปศึกษารอบๆสถานท่ีวดัไผโ่รงววัและช้ีแจงหลกัการ 
เหตุผล ประโยชน์ ท าความเขา้ใจกบันกัเรียน ถึงวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้ผลการเรียนรู้จากบท
อ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 3. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบันกัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความ 
จ านวน 1 ฉบบั มีจ านวน 20 ขอ้  
 4. ด าเนินการทดลองใชบ้ทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่าน
จบัใจความ โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินกิจกรรมการสอนตามแผนการสอนเป็นเวลา 10 ชัว่โมง ไม่รวมเวลา
ท่ีนกัเรียนสอบก่อนเรียนและสอบหลงัเรียน 
 5. สถานท่ีท่ีใช้จัดกิจกรรมมี 2 ห้อง คือ ห้องเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 และห้อง
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวดัไผโ่รงววั มีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละชุด ดงัน้ี 
ชัว่โมงท่ี 1 กิจกรรมในหอ้งเรียน 
               ขั้นน า เป็นการเตรียมความพร้อมนกัเรียนและน าเขา้สู่บทเรียน 
                1.1  ครูจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมดว้ยการใชก้ารร้องเพลง การเล่นเกม การเคล่ือนไหว
มือและร่างกาย 
     1.2 น าเขา้สู่บทเรียนโดยครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาซักถามถึงหลักการอ่านจับ
ใจความแต่ละประเภทและวิธีการอ่านท่ีถูกตอ้งหรือเร่ืองราวขอ้มูลในทอ้งถ่ิน พร้อมกบัยกตวัอยา่ง
ใหน้กัเรียนดู 
               ขั้นสอน จดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม เนน้การเรียนรู้แบบร่วมมือกนั                   
     2.1  โดยการแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  5  คน ประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีเรียน
เก่ง  ปานกลาง  และนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนคละกนั โดยพิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนกัเรียนจากภาค
การศึกษาท่ี 1 ศึกษาเน้ือหาจากส่ือใบความรู้หรือใบงานซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัหรือขอ้มูล
ในทอ้งถ่ินท่ีครูเตรียมไวใ้นแต่ละเร่ือง เช่นการอ่านจบัใจความนิทาน/ต านานเร่ืองบา้นไผต่าโม ้วนั
สงกรานต ์หลกัการอ่านจบัใจความเร่ืองสั้นเร่ือง นกปากห่าง  การอ่านจบัใจความประเภทร้อยกรอง
เร่ือง  รักเมืองไทย ตามท่ีครูน าเสนอในแต่ละแผนการเรียนรู้ 
               2.2  ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านจบัใจความเร่ืองท่ีครูก าหนดให้ โดย
อ่านแลว้ตอ้งตอบไดว้า่ในเร่ืองมีใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร   
               2.3  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาเน้ือหาโดยใหอ่้านอยา่งผา่นๆก่อน แลว้จึงอ่านอีกคร้ัง
เพื่อจบัใจความของเร่ือง  ช่วยกนัจ าเร่ืองราว และใจความส าคญัของเร่ือง  
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   2.4  นกัเรียนร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนด เช่น ฝึกเล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีอ่านภายในกลุ่ม  ฝึก
ตั้ งค  าถามและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  แข่งขันกันเรียงล าดับเหตุการณ์ หรือฝึกคาดคะเน
เหตุการณ์ โดยครูคอยช้ีแนะ 
             2.5  นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามในใบงาน 
             2.6  ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
          ขั้นสรุป  ครูทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนไปแลว้เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ เช่นสรุปความรู้ท่ีไดรั้บ
จากบทอ่าน ร่วมกนัเขียนแผนผงัความคิด และท าแบบฝึกเสริมทกัษะ  
ชัว่โมงท่ี 2  กิจกรรมในหอ้งคอมพิวเตอร์ 
             ขั้นน า 
              1.1  ทบทวนหลกัการอ่านจบัใจความในเร่ืองท่ีเรียน  
 1.2 ทบทวนวิธีการใชค้อมพิวเตอร์ในการอ่าน (นกัเรียนไดรั้บการฝึกจากวิชาคอมพิวเตอร์
มาก่อน)       
             ขั้นสอน 
              2.1 ครูน าบตัรภาพ เช่น ภาพนก ภาพเปรต ภาพท้ิงกระจาด ภาพวดัไผ่โรงววั หรือภาพ
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทอ่านมาน าเสนอแลว้สนทนาซกัถามเพื่อกระตุน้ความสนใจ 
 2.2 ครูแนะน าค าศพัท์ ค  ายากและความหมายโดยใช้ บตัรค า  บตัรภาพ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เน้ือหาในแต่ละชุด ใหน้กัเรียนฝึกอ่านค ายากและออกเสียงตามครูจนคล่อง               
              2.3ให้นกัเรียนแต่ละคนศึกษาเน้ือหาของบทอ่านในส่ือซีดีรอมท่ีครูจดัเตรียมไวใ้ห้ โดยใช ้   
หน่ึงคนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง พร้อมดว้ยแบบบนัทึกคะแนน 
 2.4 นกัเรียนแต่ละคนตอบค าถามหลงัจากอ่านจบ โดยท าแบบฝึกเสริมทกัษะชุดท่ี 1, 2 และ 
3  ทีละชุด แลว้บนัทึกคะแนนลงในแบบบนัทึกท่ีแจกให ้
             ขั้นสรุป  
              ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน โดยการซกัถามเพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจ 
              6. หลงัจากด าเนินการใชบ้ทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่าน         
จบัใจความส้ินสุดลงแลว้จึงทดสอบหลงัเรียน(Posttest)โดยใชข้อ้สอบฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบ
ก่อนเรียนแต่สลบัตวัเลือก 
 7. หาประสิทธิภาพของบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
    จากขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัไดส้รุปขั้นตอนการด าเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ี 3 ดงั
ตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 สรุปวิธีการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใชบ้ทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
วตัถุประสงค์ 
กำรวิจัย 

วธีิกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
เคร่ืองมือ/ 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
เพื่อทดลองใชบ้ท
อ่านมลัติมีเดียโดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
ส าหรับนกัเรียน
ชั้นป.1 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ด าเนินการทดลองใชบ้ท
อ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน 2 หอ้งคือหอ้งเรียน
และหอ้งคอมพิวเตอร์  
    2.1 ขั้นน า ผูว้ิจยัเตรียม
ความพร้อมนกัเรียนและ
น าเขา้สู่บทเรียนดว้ยเพลง  
เกม  การเคล่ือนไหวร่างกาย 
    2.2 ขั้นสอน จดัการเรียนรู้
โดยใชก้ระบวนการกลุ่มใน
หอ้งเรียน นกัเรียนแต่ละ
กลุ่มศึกษาและปฏิบติั
กิจกรรมแต่ละชุดและใชบ้ท
อ่านมลัติมีเดียในหอ้ง
คอมพิวเตอร์ 
   2.3 ขั้นสรุป ครูทบทวน
เน้ือหาท่ีเรียนไปแลว้เพื่อ
ตรวจสอบความเขา้ใจ เช่น
สรุปความรู้ท่ีไดรั้บจากบท
อ่าน ร่วมกนัเขียนแผนผงั
ความคิด และท าแบบฝึก
เสริมทกัษะ  
3.ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
4. หาประสิทธิภาพของบท
อ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน 

- นกัเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียน 
วดัไผโ่รงววั 
จ านวน 30 คน 

- บทอ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
ส าหรับนกัเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
- ค่าร้อยละของ
คะแนนเฉล่ีย (  )  
- วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน 
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ขั้นตอนที่ 4 กำรพฒันำ (Development) : กำรประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขบทอ่ำนมัลติมีเดียโดย
ใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม ส ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 1         
    วตัถุประสงค์ 
    เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความและความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ

การเรียนมาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลท้องถ่ิน ส าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

   การประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน มีล าดบัขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ประเมินผลทกัษะการอ่านจบัใจความก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดงัน้ี 
      1.1 ประเมินผลทกัษะการอ่านจบัใจความก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ดว้ยการใชแ้บบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความ 
      1.2  น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลังจัดการเรียนรู้เปรียบเทียบความ
แตกต่าง โดยใชค่้าสถิติ  ร้อยละ(%)  ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผล ประกอบดว้ย 
 1. แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความ ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
ก่อนจดัการเรียนรู้และหลงัจดัการเรียนรู้ (Pretest-Posttest)ซ่ึงเป็นขอ้สอบชุดเดียวกนั  โดยวิธีการ
สลบัตวัเลือก แบบทดสอบมี 1 ฉบบัมีจ านวน 20  ขอ้ คะแนนเตม็ 20  คะแนน เป็นแบบทดสอบ
ปรนยัชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก วดัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นความรู้ ความจ า  ความเขา้ใจ และการ
น าไปใช ้นกัเรียนจะตอ้งเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียวโดยมีการใหค้ะแนนดงัน้ี 
  ถา้ตอบถูกใหข้อ้ละ 1 คะแนน  และถา้ตอบผดิหรือไม่ตอบใหข้อ้ละ 0 คะแนน  
 กำรสร้ำงและกำรใช้แบบทดสอบวัดทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม แบบปรนัย  มีขั้นตอนการ
สร้าง ดงัน้ี 
 1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 2. ศึกษาทฤษฎี  หลกัการและวิธีการสร้างเคร่ืองมือวดัผลทางการศึกษา   ตามทฤษฎีของ 
บลูม (Bloom) และคณะ 
 3. วิเคราะห์เน้ือหาและตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการทดสอบเพื่อสร้างแบบทดสอบ  ดงัตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 ตารางวิเคราะห์ขอ้สอบแบบปรนยั 

ตวัช้ีวดั 
พฤติกรรมการวดั 

รวม ความ
จ า 

ความ
เขา้ใจ 

การ
น าไปใช ้

ท 1.1 ป.1/3  ตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 3 11 2 16 
ท 1.1 ป.1/4  เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีอ่าน - 2 - 2 
ท 1.1 ป.1/5  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน - - 2 2 

รวม 3 13 4 20 
 
 4. สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความ ด้วยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิด 3 ตวัเลือก จ านวน 35 
ขอ้ ซ่ึงขอ้สอบครอบคลุมตวัช้ีวดั เพื่อคดัเลือกน าไปใชจ้ริง 20 ขอ้ 
 5. น าแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบการใช้
ภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาแลว้ปรับปรุงแกไ้ข 
 6. น าแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ  จ านวน 
3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) พิจารณาความสอดคลอ้งเป็นรายขอ้
ของแบบทดสอบกบัตวัช้ีวดั มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 (รายละเอียดดงัตารางท่ี 25 
ภาคผนวก ค: 171-179) 
 7. น าแบบทดสอบท่ีไดจ้ากการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าไปทดลองกบันกัเรียน (Try out) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1        
โรงเรียนวดัไผโ่รงววั  อ  าเภอสองพี่นอ้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน  
 8. น ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนน 1 คะแนนขอ้ท่ีตอบถูกและให้ 0 
คะแนนขอ้ท่ีตอบผดิหรือไม่ตอบ แลว้น าคะแนนท่ีนกัเรียนแต่ละคนไดม้าวิเคราะห์รายขอ้เพื่อหาค่า
อ านาจจ าแนก (r) ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป และหาค่าความยากง่าย (P)โดยเลือกขอ้สอบท่ีมีความยาก
ง่าย (P) อยูร่ะหวา่ง 0.20-0.80 คดัเลือกแบบทดสอบตามเกณฑด์งักล่าวจ านวน 20 ขอ้ไดค่้าความยาก
ง่าย (P) อยูร่ะหว่าง 0.37-0.80 และไดค่้าอ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหว่าง 0.20-0.78น าแบบทดสอบท่ี
คดัเลือกแลว้ จ านวน 20 ขอ้ มาหาค่าความเช่ือมัน่(Reliability)ท่ีค  านวณดว้ยสูตร KR-20 ไดค่้า
เท่ากบั 0.80 (รายละเอียดดงัตารางท่ี 27 ภาคผนวก ค: 181-182) 
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 9. น าแบบทดสอบท่ีผา่นเกณฑแ์ลว้ไปทดลองใชว้ดัทกัษะการอ่านจบัใจความ ก่อนจดัการ
เรียนรู้และหลงัจดัการเรียนรู้ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัไผโ่รงววั อ าเภอสองพี่นอ้ง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ น าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยวิธี
ทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบ โดยเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ก่อนท าการสอน (Pretest) และหลงัด าเนินการสอนเสร็จส้ินแลว้ (Posttest) หาค่าทีแบบไม่
อิสระ (t-test dependent) 
 การสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจับใจความก่อนจดัการเรียนรู้และหลงัจดัการ
เรียนรู้เพื่อใชใ้นการวิจยั  ผูว้ิจยัสรุปการด าเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ี 4 ดงัแผนภูมิท่ี 8  ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 8 ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความ 
 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ศึกษาทฤษฎี  หลกัการและวธีิการสร้างเคร่ืองมือวดัผลทางการศึกษา 

วิเคราะห์เน้ือหาและตวัช้ีวดั 

สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความ 

น าแบบทดสอบท่ีไดรั้บการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ข 
เสนอผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกตอ้งน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(Index of Item objective Congruence : IOC) และปรับปรุงแกไ้ข 
 

น าแบบทดสอบท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บั
นกัเรียนชั้นป. 2 ของโรงเรียนวดัไผโ่รงววั จ านวน 30 คน 

น าผลมาวิเคราะห์รายขอ้  หาความยากง่าย และหาค่าอ านาจจ าแนก 
และหาค่าความเช่ือมัน่ 

น าแบบทดสอบเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งการใชภ้าษา ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

น าแบบทดสอบท่ีผา่นเกณฑไ์ปใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนวดัไผโ่รงววั ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน 
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2. ศึกษำควำมคดิเห็นของนักเรียน 
 เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นเน้ือหาและด้านรูปแบบของบทอ่าน  
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทอ่านมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถาม 
 2. ระบุวตัถุประสงคก์ารสร้างแบบสอบถามในการศึกษาระดบัความคิดเห็นของนกัเรียน
เก่ียวกบัการเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
 3. ก าหนดเน้ือหาใหค้รอบคลุมกบัวตัถุประสงคท่ี์จะท าการประเมิน 
 4. ร่างแบบสอบถามโครงสร้างของแบบสอบถาม 2 ตอนไดแ้ก่ 
     ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
     ตอนท่ี 2 ความเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 5. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นเน้ือหาและดา้นรูปแบบของบทอ่าน จ านวน 1 
ฉบบัแบ่งเป็น 3 ตอนไดแ้ก่  

     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทอ่านมลัติมีเดียโดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดช่วงความคิดเห็นของ
นกัเรียนเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ มาก ปานกลาง นอ้ย มีคะแนน 3, 2, 1 ตามล าดบั  สอบถามเก่ียวกบั
ความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ซ่ึงค าถาม
ท่ีใชมี้การก าหนดค่าความคิดเห็น 3 ระดบั  คือ  
    ค่าคะแนน 3 ระดบัความคิดเห็น   เห็นดว้ยมาก 
     ค่าคะแนน 2 ระดบัความคิดเห็น   เห็นดว้ยปานกลาง 
    ค่าคะแนน 1 ระดบัความคิดเห็น   เห็นดว้ยนอ้ย 

      ส าหรับการใหค้วามหมายของค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีวดัได ้ ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑด์งัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.00  ระดบัความคิดเห็น   เห็นดว้ยมาก  
  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  ระดบัความคิดเห็น   เห็นดว้ยปานกลาง  
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  ระดบัความคิดเห็น   เห็นดว้ยนอ้ย  
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open Ended Form) จ านวน 1 ขอ้ 
 6. น าแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบการใชภ้าษาและความเท่ียงตรงของเน้ือหา ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า   
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 7. น าแบบสอบถามความคิดเห็นนกัเรียนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) น าผลจากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้ไปหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แลว้น าค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ซ่ึงจากการ
ให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินพบว่าค่าดชันีความสอดคลอ้ง มีค่า  0.97 (รายละเอียดดังตารางท่ี  26 
ภาคผนวก ค: 180)  
 8. น าแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัจดัการเรียนรู้
ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัไผโ่รงววั 
อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี  จ านวน 30 คน ซ่ึงก าลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2558 วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลงัจดัการเรียนรู้ดว้ยบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน มีรายละเอียดดงัน้ี การหาค่าเฉล่ีย ( )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ในแบบสอบถามตอนท่ี 1 โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
    มาก  ใหค้ะแนน  3 คะแนน 
    ปานกลาง ใหค้ะแนน  2 คะแนน 
    นอ้ย  ใหค้ะแนน  1 คะแนน 
      แปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น 3 ระดบัดงัน้ี 
    1.00 – 1.49  เห็นดว้ยนอ้ย 
    1.50 - 2.50  เห็นดว้ยปานกลาง 
    2.51 – 3.00  เห็นดว้ยมาก 
 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน  ผูว้ิจยัสรุปขั้นตอนการด าเนินการ ดงัแผนภูมิท่ี 9 ดงัน้ี 
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 ภาพท่ี 9  ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดส้รุปวิธีด าเนินการในการประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข 
บทอ่านมลัติมีเดียในขั้นตอนท่ี 4 ดงัตารางท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุวตัถุประสงค ์ 
 4. ร่างแบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

น าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกตอ้งน ามา
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบสอบถามไปใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนวดัไผโ่รงววั ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน 

ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

ก าหนดเน้ือหา 
 4. ร่างแบบสอบถาม 

ร่างแบบสอบถาม 
 4. ร่างแบบสอบถาม 

น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบ 

 แลว้ปรับปรุงแกไ้ข 
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ตารางท่ี 9 สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขบทอ่านมลัติมีเดีย 
                 โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

วตัถุประสงค ์
การวิจยั 

วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
เพื่อประเมินผล
ทกัษะการอ่าน 
จบัใจความบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

- ทดสอบก่อนจดัการ
เรียนรู้และหลงั
จดัการเรียนรู้ดว้ย 
บทอ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
จ  านวน 30 คน 

- แบบทดสอบวดั
ทกัษะการอ่าน 
จบัใจความ 1 ฉบบั 
- ค่าเฉล่ีย (  )
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 
และ t-test แบบ
dependent 

เพื่อประเมินความ 
คิดเห็นท่ีมีต่อ 
บทอ่านจากขอ้มูล
ทอ้งถ่ินผา่น
มลัติมีเดีย 

สอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียน
ท่ีมีต่อการเรียนดว้ย
บทอ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
จ  านวน 30 คน 

- แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
- ค่าเฉล่ีย (  ) 
- ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
- วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะ
การอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ก าหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ตอน 
คือตอนท่ี 1 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพเก่ียวกบับทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  ตอน
ท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิผลบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
ตอนที ่1 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพเกีย่วกบับทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน       
 1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน           
เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  มีดงัน้ี 
   1.1 ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และ
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัไผ่โรงววั กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1
จากการศึกษาพบวา่ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2552 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน 
ให้มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน มีคุณธรรม มุ่งเน้นให้เกิด ความสามารถในการส่ือสาร การคิด        
การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวิต  และการใชเ้ทคโนโลยี  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและ
ภูมิปัญญา ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นสาระ
การเรียนรู้ท่ีเป็นทกัษะพื้นฐานเพื่อใชใ้นการส่ือสารและเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ซ่ึงใน
สาระการอ่าน ผูเ้รียนตอ้งใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ 
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  จากการศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียน      
วดัไผโ่รงววันั้นประกอบดว้ยสาระส าคญัของหลกัสูตรแกนกลางและสาระความรู้  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชุมชนทอ้งถ่ิน โดยมีการจดัท าสาระทอ้งถ่ินสถานศึกษามุ่งเนน้จดัการศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้
คู่คุณธรรมโดยน าเทคโนโลยีและส่ือท่ีทันสมัย ใช้ในการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ         
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตวัช้ีวดั นักเรียนตอ้งอ่านออกเขียนไดแ้ละรู้จกัการคิดวิเคราะห์ ดงันั้น     
เพื่อส่งเสริม ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะพื้นฐานดา้นการอ่าน การเขียน มีทกัษะการคิดพื้นฐาน       
การติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอย่างสม ่าเสมอ ผูว้ิจยั      
จึงไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวดัไผโ่รงววั มาพฒันาส่ือการอ่านจบัใจความเร่ืองของ
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ทอ้งถ่ินโดยน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้  มีการออกแบบการเรียนรู้โดยใชส่ื้อท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน  ส่งเสริมการอ่านและการคิดอยา่งมีเหตุผล 
 1.2 ผลการวิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี เอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลัติมีเดียดา้นการศึกษา 
สรุปได้ว่าในการออกแบบมลัติมีเดีย ควรน าแนวคิดทฤษฎีต่างๆมาผสมผสานกันเพื่อให้ได้ส่ือ      
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั  โดยมีองคป์ระกอบ
ของมลัติมีเดียประกอบดว้ย  บตัรค า  บตัรภาพ  ใบงาน  เกม กิจกรรม ส่ือจากซีดี แบบฝึกเสริมทกัษะ
ซ่ึงแนวทางการพฒันามลัติมีเดียของนักการศึกษามีขั้นตอนการพฒันาท่ีคลา้ยคลึงกนั ผูว้ิจยัสรุป
ขั้นตอนการสร้างบทอ่านมลัติมีเดีย ได ้ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นการเตรียม 2) ขั้นการสร้างบทอ่าน 3)  
ขั้นการออกแบบบทอ่าน 4)  ขั้นการผลิตเอกสาร 5) ขั้นการประเมินและแกไ้ขบทอ่าน และจากการศึกษา
งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับบทอ่านมัลติมีเดีย  พบว่าการใช้ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ประเภท
มลัติมีเดียช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนและสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนรู้สึก
กระตือรือร้น สนุกสนานกบัการเรียน รวมไปถึงมีความคงทนในการเรียนรู้สูงและช่วยให้ผูเ้รียน      
มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน เป็นเทคโนโลยี การผลิตส่ือ ท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการเรียนรู้ ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงสนใจพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน       
เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 1.3 ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 ความคิดเห็น      
ของครูผูส้อนภาษาไทยและผูรู้้ในทอ้งถ่ินเก่ียวกบับทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นเน้ือหาและดา้นรูปแบบของบทอ่านจากการส ารวจความตอ้งการ
เก่ียวกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1  
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนดงัตารางท่ี  10 
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ตารางท่ี  10  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน    
ขอ้มูลทัว่ไป จ านวนคน ร้อยละ 

1.  เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
16 
14 

 
53.33 
46.67 

รวม 30 100.00 
2.  อาย ุ

6  ปี 
7  ปี 

 
25 
5 

 
83.33 
16.67 

รวม 30 100.00 
3.  นักเรียนเคยเรียนรู้เร่ืองราว
ในทอ้งถ่ินมาก่อนหรือไม่ 

เคย 
ไม่เคย 

 
 
6 
24 

 
 

20.00 
80.00 

รวม 30 100.00 
 
  จากตารางท่ี  10 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 16 คน คิดเป็น

ร้อยละ 53.33 และเพศหญิง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67  ด้านอายุ ส่วนใหญ่ผูต้อบ
แบบสอบถามอาย ุ6 ปี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาอาย ุ7 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.67  ดา้นประสบการณ์ในการเรียนรู้เร่ืองราวทอ้งถ่ิน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไม่เคยเรียนรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ิน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และเคยรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ิน 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 2 ความตอ้งการในการเรียนบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ดงัตาราง
ท่ี 11 
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ตารางท่ี 11  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความตอ้งการในการเรียนบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล 
                    ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ 

รายการประเมิน(นกัเรียนตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จ านวนคน ร้อยละ 
1. นักเรียนตอ้งการเรียนเร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน ดว้ยวิธีใดบา้ง 

        1.1  ครูผูส้อน 
        1.2  หนงัสือและแบบฝึก 
        1.3  คอมพิวเตอร์ 
        1.4  สถานท่ีจริง 
        1.5  หอ้งสมุด 
        1.6  ภาพท่ีมีเสียงประกอบ เคล่ือนไหวได ้

 
 

23 
24 
28 
19 
23 
26 

 
 

76.67 
80.00 
93.33 
63.33 
76.67 
86.67 

2. นกัเรียนคิดวา่ในทอ้งถ่ินของเรามีเร่ืองราวอะไรบา้งท่ีนกัเรียน
สนใจและตอ้งการเรียน 
     2.1  ประวติัความเป็นมาของชุมชน 
            2.1.1  อ  าเภอสองพี่นอ้ง 
            2.1.2  ความเป็นมาของชุมชนบา้นไผโ่รงววั 
            2.1.3  วดัไผโ่รงววั 

 
 
 

25 
26 
25 

 
 
 

83.33 
86.67 
83.33 

     2.2  ประเพณี วฒันธรรมของชุมชน 
             2.2.1  ท้ิงกระจาด 
             2.2.2  วนัสงกรานต ์
             2.2.3  เขา้พรรษา 
             2.2.4  วนัออกพรรษา 

 
27 
25 
21 
20 

 
90.00 
83.33 
70.00 
66.67 

      2.3  สตัวใ์นทอ้งถ่ิน 
             2.3.1  กุง้ 
             2.3.2  ปลานิล 
             2.3.3  นกพิราบ  

 
16 
20 
27 

 
53.33 
66.67 
90.00 

     2.4  ส่ิงท่ีน่าสนใจในวดัไผโ่รงววั 
            2.4.1  พระพทุธโคดม 
            2.4.2  วิหารร้อยยอด            

 
27 
23 

 
90.00 
76.67 
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความตอ้งการในการเรียนบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล 
                 ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ(ต่อ)  

รายการประเมิน(นกัเรียนตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จ านวนคน ร้อยละ 
            2.4.3  เปรต 
            2.4.4  ตน้ง้ิว 

30 
22 

100.00 
73.33 

หมายเหตุ นกัเรียนตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
   จากตารางท่ี  11  พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ตอ้งการเรียนจากคอมพิวเตอร์ จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.33 รองลงมาจากภาพท่ีมีเสียงประกอบ เคล่ือนไหวได ้จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.67 และจากหนังสือและแบบฝึก จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00  ดา้นเร่ืองราวในทอ้งถ่ิน     
ท่ีนกัเรียนสนใจและตอ้งการเรียนรู้ความเป็นมาของชุมชนบา้นไผโ่รงววั จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.67 รองลงมาเป็นอ าเภอสองพี่น้องและวัดไผ่โรงวัว จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33            
ดา้นเร่ืองราวประเพณี วฒันธรรมของชุมชน ส่วนใหญ่ตอ้งการเรียนรู้เร่ืองประเพณีท้ิงกระจาด จ านวน  
27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมาเป็นวนัสงกรานต ์จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และวนั
เขา้พรรษา จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00  ด้านสัตว์ในทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่ตอ้งการเรียนรู้        
เร่ืองนกพิราบ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมาเป็นปลานิล จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 และกุง้ จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33  ดา้นส่ิงท่ีน่าสนใจในวดัไผ่โรงววั ส่วนใหญ่
ตอ้งการเรียนรู้เร่ืองเปรต จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาเป็นพระพุทธโคดม จ านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 และวิหารร้อยยอด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ตามล าดบั 
  ผลการศึกษาความต้องการลกัษณะของบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) พบว่า ดา้นการเรียนรู้นกัเรียนตอ้งการศึกษา            
ดว้ยตนเองจากคอมพิวเตอร์ ดา้นขอ้ความตอ้งการรูปแบบตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะตวัหนาตรง ไม่มีลวดลาย 
ขนาดตวัอกัษรตวัโต สีของตวัอกัษรตอ้งการสีน ้ าเงินและพื้นหลงัเป็นสีขาว ดา้นภาพประกอบ 
ลกัษณะของภาพควรเป็นภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว มีตวัการ์ตูน เสียงท่ีตอ้งการเป็นเสียงบรรยาย 
เสียงพดู เสียงดนตรีและเสียงเอฟเฟ็กซ์ ตอ้งการปุ่มควบคุมการเปิดปิดเสียงอ่าน 
 ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
              นกัเรียนส่วนใหญ่เสนอแนะว่าควรพาไปดูสถานท่ีจริงดว้ย เช่น พระ เปรต  
ตน้ง้ิว 
 1.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูผูส้อนภาษาไทยในกลุ่มโรงเรียนท่าจีนสองพี่นอ้ง 
จ านวน 5 คนและผูเ้ช่ียวชาญดา้นมลัติมีเดีย 1 คน ศึกษานิเทศก ์ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
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ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครูวิชาการ ต าแหน่งละ 1 คน เก่ียวกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
ดา้นเน้ือหา ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นการประเมินผล  จ านวน  10  คน ดงัน้ี 
    ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของครูผูส้อนภาษาไทย
ผูเ้ช่ียวชาญ  ดา้นมลัติมีเดีย ศึกษานิเทศก์  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ผูบ้ริหาร
โรงเรียน  ครูวิชาการดงัตารางท่ี 12 
ตารางท่ี 12 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของครูผูส้อนภาษาไทย  
                   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นมลัติมีเดีย ศึกษานิเทศก ์ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
                   ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครูวิชาการ  

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวนคน ร้อยละ 
1.  เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
3 
7 

 
30.00 
70.00 

รวม 10 100.00 
2.  อาย ุ
    40 - 50 ปี 
    51 - 60 ปี 

 
5 
5 

 
50.00 
50.00 

รวม 10 100.00 
3.  การศึกษา 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 

 
5 
5 

 
50.00 
50.00 

รวม 10 100.00 
4.  ต าแหน่งงานปัจจุบนั 
    ศึกษานิเทศก ์
    ผูบ้ริหารโรงเรียน 
    ครูวิชาการ 
    ครูผูส้อน 
  ปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 

 
1 
1 
1 
6 
1 

 
10.00 
10.00 
10.00 
60.00 
10.00 

รวม 10 100.00 
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ตารางท่ี 12 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของครูผูส้อนภาษาไทย  
                ผูเ้ช่ียวชาญดา้นมลัติมีเดีย ศึกษานิเทศก ์ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
                ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครูวิชาการ (ต่อ) 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวนคน ร้อยละ 
5.  ประสบการณ์การท างาน 
     11 - 20  ปี 
     21 - 30  ปี    

 
4 
6 

 
40.00 
60.00 

รวม 10 100.00 
6.  ประสบการณ์ในการอบรม 
     เก่ียวกบัการพฒันา 
     มลัติมีเดีย หรือการพฒันา 
     การศึกษาดว้ยขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
            เคย 
           ไม่เคย 

 
 
 
 
9 
1 

 
 
 
 

90.00 
10.00 

รวม 10 100.00 
 
    จากตารางท่ี 12 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.00 และเป็นเพศชาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  ดา้นอายุ มีอายุระหว่าง 40-50 ปีและ       
51-60  ปี จ  านวนเท่ากนัอย่างละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  ดา้นวุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี จ านวนเท่ากนัอยา่งละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  ดา้นต าแหน่ง
การงานส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งเป็นครูผูส้อน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวนเท่ากนัอยา่งละ 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  ดา้นประสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน
ระหว่าง 21-30 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง      
11-20 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ด้านประสบการณ์ในการอบรมเก่ียวกบัการพฒันา
มลัติมีเดีย  ส่วนใหญ่เคยผ่านการอบรม จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 และไม่เคยไดรั้บการอบรม 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
   ตอนท่ี 2 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
ครูผูเ้ช่ียวชาญด้านมลัติมีเดีย ศึกษานิเทศก์ ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ผูบ้ริหาร
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โรงเรียน  ครูวิชาการ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้น าเสนอ
แบบพรรณนาความ 
   ผลการวิเคราะห์ ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูล
ท้องถ่ิน  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูผูเ้ช่ียวชาญด้านมัลติมีเดีย ศึกษานิเทศก ์         
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตาเถร ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูวิชาการ พบว่าดา้นเร่ืองราวขอ้มูล
ทอ้งถ่ินในต าบลบางตาเถรมีเร่ืองท่ีน่าสนใจควรน าไปให้นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ไดฝึ้กอ่าน
จบัใจความ ไดแ้ก่  การท าความดีละเวน้ความชั่วประวติัของหมู่บา้นในต าบลบางตาเถรเร่ืองราว
เก่ียวกบัวดัไผ่โรงววั ประวติัความเป็นมา ผูริ้เร่ิมสร้างวดั พระพุทธรูปท่ีใหญ่ท่ีสุด เร่ืองเก่ียวกับ       
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น ผกัตบชวา แหล่งเรียนรู้ เช่น วดัไผโ่รงววั อาชีพการประดิษฐ์ของใชจ้ากพืช
ผกัตบชวาประวติัหลวงพ่อขอม สถานท่ีส าคญัทางศาสนาในวดัไผโ่รงววัส่ิงท่ีให้เป็นคุณประโยชน์
และเป็นโทษแก่คนในหมู่บา้น เช่น การท าน ้ าหมกัชีวภาพ การเผาหญา้ ฟางขา้ว นกพิราบ นกปากห่าง 
ดา้นบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ควรมีรูปภาพท่ีน่าสนใจ รูปภาพประกอบเร่ืองราวแนวการ์ตูน
บรรยายดว้ยน ้ าเสียงท่ีเร้าใจนักเรียน มีเสียงอ่านเป็นตวัอย่างและตวัหนังสือมีขนาดใหญ่ เน้ือหา       
ไม่ยากเกินไป ขอ้ความสั้ นกระชับ อ่านแล้วได้ใจความเหมาะกับวยัของเด็กมีบัตรค าอ่านยาก           
ส่ือจากคอมพิวเตอร์ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าควรจดัการเรียน
การสอนโดยน าส่ือมาให้นักเรียนเรียนพร้อมกันประกอบกิจกรรมนอกเวลาเรียน เป็นบทเรียน
ส าหรับอ่านเพิ่มเติมประกอบแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน น าไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนผ่านแท็บแล็ต
หรือคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหรืออินเตอร์เน็ตประกอบการอ่านจบัใจความเพื่อตอบค าถาม เล่าเร่ือง  
จากท่ีอ่านหรือเขียนเร่ืองจากท่ีอ่านเป็นประโยคง่ายๆ หรือพดูแสดงความคิดเห็นดา้นการประเมินผล
นกัเรียนเก่ียวกบัการน าขอ้มูลทอ้งถ่ินมาพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริม
ทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าควรมีการทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน ควรใชก้ารถามตอบโดยการตั้งค  าถามสั้นๆไม่ยากเกินไปให้นกัเรียนเขียนตอบ มีการสังเกต
พฤติกรรม มีการประเมินจากการท าใบงาน แบบฝึก แบบทดสอบ ตรวจและประเมินผลพฒันาการ
จากการอ่านไดด้ว้ยตนเอง ประเมินจากสภาพจริง 
  ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  นางรุ่งอรุณ  เรือนทองดี  ครูโรงเรียน
วดับางสาม ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า  มีปัญหาโรงเรียนบางแห่งคอมพิวเตอร์อาจจะมีไม่เพียงพอ
กบัจ านวนนกัเรียน แต่ถา้มีพร้อมก็จะเป็นผลดีกบันกัเรียนชั้นป.1 เพราะจะท าใหน้กัเรียนสนใจ และ
อ่านจบัใจความไดดี้ข้ึน และควรมีแบบฝึกอ่านจบัใจความไปใชฝึ้กท่ีบา้น 



118 

 

      1.5 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท้องถ่ินจากผูน้ าท้องถ่ิน ผูรู้้ในท้องถ่ินและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัขอบข่ายเน้ือหาท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาบทอ่าน
จ านวน  3  คน  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
      ตอนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูรู้้ในทอ้งถ่ินและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดงัตารางท่ี 13 
ตารางท่ี 13 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
                 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวนคน ร้อยละ 
1.  เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
2 
1 

 
66.67 
33.33 

รวม 3 100.00 
2.  อาย ุ
    50 - 60 ปี 
    61 - 70 ปี 

 
1 
2 

 
33.33 
66.67 

รวม 3 100.00 
3.  การศึกษา 
    ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
    ปริญญาตรี 
 

 
1 
2 
 

 
33.33 
66.67 

 
รวม 3 100.00 

4.  ต าแหน่งงานปัจจุบนั 
    ผูใ้หญ่บา้น 
    ขา้ราชการบ านาญ 
    กรรมการสถานศึกษาฯ 

 
1 
1 
1 

 
33.33 
33.33 
33.33 

รวม 3 100.00 
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            จากตารางท่ี 13 พบว่า ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ จ านวน 3 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 61-70 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.67 วุฒิทางการศึกษา
ของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ
ต าแหน่งงานปัจจุบันของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผูใ้หญ่บ้าน ข้าราชการบ านาญ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ต าแหน่งละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของทอ้งถ่ินจากผูรู้้ในทอ้งถ่ิน พบว่า ดา้นเร่ืองราว    
ท่ีควรน ามาใชใ้นบทอ่านเพื่อฝึกจบัใจความ ไดแ้ก่ ศาสนสถานท่ีส าคญัในวดัไผโ่รงววั เช่น พระพุทธโคดม 
พระกะกสุัณโธ สังเวชนียสถาน 4 ต าบล พระวิหารร้อยยอด เมืองสวรรค ์เมืองนรก ประวติัความเป็นมา
ของวดัและชุมชน บุคคลส าคญัท่ีควรรู้จกั เช่น หลวงพ่อขอม หลวงพ่อโกร่ง ครูแจง้ คลา้ยสีทอง 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น วนัเขา้พรรษา วนัสงกรานต ์งานท้ิงกระจาด งานลอยกระทง อาชีพท านา 
เล้ียงสตัว ์คา้ขาย และสตัวค์วรรู้ในทอ้งถ่ิน เช่น ปลา กุง้ นก ไก่ เป็ด และผูส้อนควรเป็นครู ควรสอน
โดยครูตอ้งหาขอ้มูลท่ีเป็นความรู้เก่ียวกบัชุมชน ใหเ้ดก็ไดฝึ้กอ่านบ่อยๆ หากิจกรรมท่ีเด็กไดส้นทนา
ร่วมกนั สามารถเล่าเร่ืองไดแ้ละควรน าไปศึกษาสถานท่ีจริงดว้ย 
   ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม นางเครืออนงค ์ จนัทรา ขา้ราชการ
บ านาญผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หข้อ้คิดและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรเชิญผูป้กครองหรือผูรู้้ในทอ้งถ่ิน
มาใหค้วามรู้เร่ืองขอ้มูลในชุมชนกบัเดก็บา้ง ส่งเสริมใหเ้ดก็ไดค้น้ควา้จากส่ือเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 
 2 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพเกีย่วกบับทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน มีดังนี ้
     2.1 การพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 
           ผูว้ิจยัไดน้ าผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
มาก าหนดขอบข่ายเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัของสาระท่ี 1 การอ่าน  แลว้ด าเนินการพฒันาบทอ่าน
มีวิธีด าเนินการ ดงัน้ี 
   1. การเตรียม  น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 มาก าหนดเน้ือหาการอ่าน
จบัใจความจากส่ือต่างๆ เช่นนิทานพื้นบา้น  เร่ืองราวสั้นๆจากขอ้มูลในทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดัท่ี 3.  ตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 4.  เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีอ่าน และ 5.คาดคะเนเหตุการณ์
จากเร่ืองท่ีอ่าน ของสาระท่ี 1 การอ่าน 
 2. การสร้างบทอ่าน  ส่วนแรกของบทอ่านจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบับทอ่าน วิธีการใชบ้ทอ่าน 
ประกอบด้วยค าน า  ค  าช้ีแจง วตัถุประสงค์ แนวการจัดการเรียนการสอน  การน าเสนอเน้ือหา       
เป็นส่วนการน าเน้ือหาตามวตัถุประสงคใ์นการสร้างบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1โดยน าส่ือหลายประเภทมาใชร่้วมกนั เช่น บตัรค า  บตัรภาพ  ใบงาน 
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ใบความรู้   กิจกรรม ส่ือจากซีดี ส่วนค าถามและการฝึก เป็นส่วนของแบบฝึกเสริมทกัษะ เพื่อการตรวจสอบ
ความรู้ ความเขา้ใจ หรือทกัษะในแต่ละตอนย่อยของเน้ือหา รูปแบบของค าถามหรือการฝึกจะ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องเน้ือหา 
 3. การออกแบบบทอ่าน จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 ไดแ้นวทางในการพฒันาบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัและ
สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน  จึงไดมี้การแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยย่อยๆ และจดัล าดบั
เน้ือหา ใชส่ื้อท่ีหลากหลาย  ประกอบดว้ย  บตัรค า  บตัรภาพ ใบงาน ใบความรู้  กิจกรรม ส่ือจากซีดีรอม 
แบบฝึกเสริมทกัษะ เป็นตน้ ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าบทอ่านไว ้ จ  านวน 5 ชุด ประกอบดว้ย ชุดท่ี 1 สองพี่นอ้ง
ก่อนเก่า ชุดท่ี  2  ภยัร้ายนกพิราบ ชุดท่ี  3  เตือนใจเปรตวดัไผโ่รงววั ชุดท่ี  4  ประเพณีท้ิงกระจาด 
ชุดท่ี  5  กอไผแ่ละโรงววั 
 4. การผลิตเอกสาร เป็นการผลิตเอกสารประกอบบทอ่าน ดงัน้ี  1) ค าน า เพื่อให้
นักเรียนรู้จุดมุ่งหมายของการสร้างบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลท้องถ่ินและส่วนประกอบ           
ในแต่ละเร่ือง 2) ตวัช้ีวดั  ส่ิงก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี 3) ค  าช้ีแจง เป็นรายละเอียด
การปฏิบติัตนตามกิจกรรมท่ีระบุไวไ้ดถู้กตอ้ง 4) ค  าแนะน าส าหรับครู เป็นขั้นตอนแนะน าวิธีการใช้
บทอ่านส าหรับครู 5) ค าแนะน าส าหรับนักเรียน เป็นขั้นตอนแนะน าวิธีการใชบ้ทอ่านส าหรับ
นกัเรียน 6) บทอ่านจากขอ้มูลทอ้งถ่ิน เป็นเน้ือหาจากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ิน
จากส่ือท่ีหลากหลาย 7) บตัรค า  บตัรภาพ แบบฝึกหัด เป็นส่ือประกอบการใชบ้ทอ่านจากขอ้มูล
ทอ้งถ่ินในแต่ละเร่ือง 8) ใบงาน  เป็นกิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากกิจกรรมท่ี
ก าหนด  9) แบบฝึกเสริมทกัษะเป็นแบบฝึกวดัทกัษะการอ่านจบัใจความของนกัเรียนระหว่างเรียน ใน
แต่ละเร่ืองเสร็จส้ิน เป็นขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก แบบกาถูกหรือผิด และแบบ
จบัคู่ 
  5. การประเมินและแก้ไขบทอ่าน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ส่ือมีประสิทธิภาพ            
ก่อนน าไปใชง้าน  การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้จากการวิเคราะห์เน้ือหาเร่ืองการอ่านจบัใจความ 
สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้จ านวน  5  เร่ืองและก าหนดชั่วโมงโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองละ 2 แผน 
ทั้งหมด 10 แผน แผนละ 1 ชัว่โมง จ านวน 10 ชัว่โมง เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)พบวา่ ควรปรับรูปแบบของแผน เพิ่มหวัขอ้จุดประสงค ์
ปรับขั้นตอนและภาษาท่ีใช ้ปรับเกณฑ์การวดัและประเมินการอ่านจบัใจความ หลงัจากปรับปรุง
แกไ้ขแลว้น าไปเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้ง แลว้น าผลท่ีได ้ มาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) ซ่ึงไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง 1.00 และ เพื่อใหก้ารจดัการเรียนรู้ โดยใชบ้ท
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อ่านท่ีพฒันาข้ึนน้ีประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดแนวทางในการจดั การเรียนรู้
เนน้การเรียนรู้แบบร่วมมือกนั  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีการจดั
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ขั้นน า  
ขั้นสอน  ขั้นสรุป และเคร่ืองมือท่ีใช้วดัความรู้ความสามารถด้านทกัษะการอ่านของนักเรียน เป็น
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัจากเรียนทุกเร่ืองเสร็จส้ิน เป็นขอ้สอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 
ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกนัสลบัตวัเลือก 
   2.2 การตรวจสอบบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
             ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่าน
จบัใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1ฉบบัร่าง ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว้น าผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบมาปรับปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน าดงัน้ี ในส่ือซีดีรอม ขอ้ความในบทอ่านแต่ละเร่ืองยาวเกินไปควรปรับใหม่       
ค  าอ่านยากเกินไป ค าสั่งในแต่ละเร่ืองยาวไปสับสนไม่ชดัเจน ปรับค าถามใหม่ ควรมีภาพแสดง
ความยินดีหรือค าชมเชย ผูว้ิจัยน าขอ้เสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขใหม่  แล้วน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ  3  ท่านได้แก่ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาและภาษา ด้านส่ือเทคโนโลยี  ด้านการวดัผล
ประเมินผลเป็นผูป้ระเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) ผลการประเมินบทอ่านมลัติมีเดียฉบบัร่าง
โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ค่าดชันีความสอดคลอ้งของบทอ่านมลัติมีเดียมีค่า 1.00 ทุกขอ้ 
 2.3 การตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ 
           ผูว้ิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้จากการวิเคราะห์เน้ือหาเร่ืองการอ่านจบัใจความ      
มาเป็นแนวทางในการก าหนดการจดักิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 5 เร่ืองและก าหนดชัว่โมง โดยใช้
แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองละ  2 แผน ทั้งหมด  10  แผน  แผนละ 1 ชั่วโมง  จ านวน 10 ชั่วโมง เสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity) หลงัจาก
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้น าไปเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  ตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้งน าผลท่ีไดม้า
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง 1.00 ทุกขอ้ 
 2.4 การหาประสิทธิภาพของบทอ่านจากขอ้มูลทอ้งถ่ินผา่นมลัติมีเดียเพื่อส่งเสริมทกัษะ
การอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   
        ผลการหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก(Small Group Tryout) ผูว้ิจยัน าบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2แบบกลุ่มเลก็
(Small Group Tryout) ทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนวดัไผโ่รงววั โดยพิจารณา
จากผลการเรียนรู้ของนกัเรียนจากภาคการศึกษาท่ี 1 ท่ีมีระดบัผลการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาไทย
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แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนกัเรียนจากภาคการศึกษาท่ี 1 คือเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน อยา่งละ  3  คนรวมทั้งหมด 9 คน  ไดค่้าประสิทธิภาพ ดงัตารางท่ี 14 
ตารางท่ี 14 ผลการหาประสิทธิภาพบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินแบบกลุ่มเลก็ 

การหาค่า
ประสิทธิภาพ 

9  คน 

บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน รวม 
คะแนน
ระหวา่ง
เรียน 
(75) 

ทดสอบ 
หลงัเรียน
(20) 

ชุดท่ี 1 
(15) 

ชุดท่ี 2 
(15) 

ชุดท่ี 3 
(15) 

ชุดท่ี 4 
(15) 

ชุดท่ี 5 
(15) 

รวม 99 100 100 99 102 500 131 
เฉล่ีย 11.00 11.10 11.10 11.00 11.30 55.60 14.60 

เฉล่ียร้อยละ 73.30 74.10 74.10 73.30 75.56 74.07 72.78 
 E1=74.07 E2=72.78 

 
       จากตารางท่ี 14 ผลการหาประสิทธิภาพบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินแบบ
กลุ่มเลก็  พบว่า   ร้อยละของคะแนนเฉล่ียระหว่างเรียนมีค่าเท่ากบั  74.07 และร้อยละของคะแนนเฉล่ีย
หลงัเรียน มีค่าเท่ากบั  72.78 ไดค่้าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 74.07/72.78 จากเกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 
 3  ผลการทดลองใช้บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน 
                  ผูว้ิจยัไดน้ าบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัไผโ่รงววั 
จ านวน 30  คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  ตั้งแต่วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ ถึง 4  มีนาคม 2559 รวม
เวลาในการด าเนินการทดลอง  5  สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วนั วนัละ 1 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 10 ชัว่โมง ในการ
ทดลองคร้ังน้ีไดท้  าการทดลองตามระยะเวลาแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีไม่นับรวม
ชัว่โมงท่ีตอ้งท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  และการฝึกใชค้อมพิวเตอร์ของนกัเรียน ผล
การทดลองใชบ้ทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ไดค่้าประสิทธิภาพ ดงัตารางท่ี 15 
ตารางท่ี 15  แสดงผลประสิทธิภาพของบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะ 
                  การอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ค่าประสิทธิภาพ 
จ า น วน
นกัเรียน 

คะแนนเตม็ ร้อยละ ประสิทธิภาพ ความหมาย 

ระหวา่งเรียน( E1) 30 75 82.31 82.31 ผา่นเกณฑ ์
หลงัเรียน (E2) 30 20 81.15 81.15 ผา่นเกณฑ ์
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 จากตารางท่ี 15 พบว่าบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่าน    
จบัใจความท่ีพฒันาข้ึนมีค่าประสิทธิภาพระหว่างเรียน (E1) เท่ากบั  82.31 และมีค่าประสิทธิภาพ
หลงัเรียน (E2)เท่ากบั 81.15 หรือมีค่า E1/ E2= 82.31/81.15 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ 80/80 
ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1 
 

ตอนที่ 2  ผลการประเมินประสิทธิผลบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่าน
จับใจความ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ดงัน้ี   
   2.1 ผลการประเมินทกัษะการอ่านจบัใจความก่อนจดัการเรียนรู้และหลงัจดัการเรียนรู้ดว้ย
บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ประเมินโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ย
แบบทดสอบฉบบัเดียวกนั สรุปผลการประเมินดงัตารางท่ี 16 
ตารางท่ี 16  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการอ่านจบัใจความก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทอ่าน 
                 จากขอ้มูลทอ้งถ่ินผา่นมลัติมีเดียของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ผลการทดสอบ N คะแนนเตม็   S.D. t p 
ก่อนเรียน 30 20 13.40 3.65 

12.30 .000* 
หลงัเรียน 30 20 16.23 3.45 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 

 จากตารางท่ี 16 พบวา่  คะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ินของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนหลงัเรียน ( =16.23,S.D.= 3.45)สูงกว่า
ก่อนเรียน( =13.40,S.D.= 3.65)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั
ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2 
 ผลการวิ เ คราะ ห์ข้อ มูลหลัง จัดการ เ รี ยน รู้จ าแนกตามตัว ช้ี ว ัด โดยใช้ ค่ า เฉ ล่ี ย                          
รายละเอียดดงัตารางท่ี 17 
ตารางท่ี 17  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการอ่านจบัใจความหลงัเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดีย 
                 โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจ าแนกตามตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดั 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 
ก่อนเรียน 

ค่าเฉล่ีย 
หลงัเรียน 

ผลการพฒันา 
(สูง-ต ่า) 

ท 1.1 ป. 1/3 ตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 11.20 13.00 +1.80 
ท 1.1 ป. 1/4 เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีอ่าน 0.97 1.50 +0.53 
ท 1.1 ป. 1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 1.23 1.70 +0.47 
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                   จากตารางท่ี 17  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการอ่านจบัใจความหลงัจดัการเรียนรู้ด้วย     
บทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินจ าแนกตามตวัช้ีวดั  พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีผลการ
เรียนรู้สูงข้ึนทุกตวัช้ีวดั  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี อนัดับท่ี 1ได้แก่ ตวัช้ีวดั ท 1.1       
ป. 1/3 ตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน รองลงมาคือ ตวัช้ีวดั ท 1.1 ป. 1/4 เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีอ่าน 
และตวัช้ีวดั ท 1.1 ป. 1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลหลงัจดัการเรียนรู้จ าแนกตามบทอ่านโดยใชค่้าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์เน้ือหา รายละเอียดดงัตารางท่ี 18 
ตารางท่ี 18  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการอ่านจบัใจความหลงัเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดีย 
                 โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเม่ือจ าแนกตามบทอ่าน 

บทอ่านมลัติมีเดีย 
ผลการเรียนรู้ 

คะแนนเตม็ 
คะแนนเฉล่ีย 

( ) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

สองพี่นอ้งก่อนเก่า 15 12.30 2.29 
ภยัร้ายนกพิราบ 15 12.50 2.21 
เตือนใจเปรตวดัไผโ่รงววั 15 13.20 2.19 
ประเพณีท้ิงกระจาด 15 12.20 1.83 
กอไผแ่ละโรงววั 15 11.50 2.42 
 
 จากตารางท่ี 18 พบวา่  บทอ่านมลัติมีเดียท่ีท าใหน้กัเรียนมีผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการอ่าน      
จบัใจความไดดี้ท่ีสุด เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 เร่ืองเตือนใจเปรตวดัไผ่โรงววั    
( = 13.20, S.D.= 2.19) อนัดบัท่ี 2 คือ เร่ืองภยัร้ายนกพิราบ ( = 12.50, S.D.= 2.21)  อนัดบัท่ี 3 
เร่ืองสองพี่นอ้งก่อนเก่า ( = 12.30, S.D.= 2.29)  อนัดบัท่ี 4  เร่ืองประเพณีท้ิงกระจาด ( = 12.20, 
S.D.= 1.83) และอนัดบัสุดทา้ยคือ เร่ืองกอไผแ่ละโรงววั ( = 11.50, S.D.= 2.42) ตามล าดบั 
 2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินโดยใช ้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานวิเคราะห์เน้ือหา รายละเอียด
แสดงดงัตารางท่ี 19 
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ตารางท่ี 19  แสดงระดบัคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัเรียนรู้ 
                 ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

ความคิดเห็นของนกัเรียน 
ท่ีมีต่อบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน   S.D. 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ล าดบั
ท่ี 

ด้านเน้ือหา 
1.เน้ือหาและกิจกรรมของบทอ่านเหมาะสมกบัเวลา 

 
2.87 

 
0.51 

 
เห็นดว้ยมาก 

 
1 

2.บทอ่านจากขอ้มูลทอ้งถ่ินมีเน้ือหาเขา้ใจง่าย 2.63 0.56 เห็นดว้ยมาก 3 
3.บทอ่านมัลติ มี เ ดียโดยใช้ข้อมูลท้อง ถ่ินช่วยให้
นกัเรียนอ่านจบัใจความไดดี้ข้ึน 

2.87 0.43 เห็นดว้ยมาก 2 

รวม 2.79 0.50 เห็นดว้ยมาก 3 

ด้านรูปแบบของบทอ่าน 
4.บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินมี 
รูปภาพเคล่ือนไหวประกอบเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง 

 
2.93 

 
0.25 

 
เห็นดว้ยมาก 

 
1 
 

5.บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินมีการน าเสนอ
ดว้ย นิทานบทร้อยกรองและเร่ืองสั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.73 0.64 เห็นดว้ยมาก 2 

รวม 2.83 0.45 เห็นดว้ยมาก 2 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
6.นกัเรียนชอบเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน 

 
2.87 

 
0.51 

 
เห็นดว้ยมาก 

 
2 

7.บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินท าให้นกัเรียน
เกิดความสนใจและกระตือรือร้นต่อการเรียน 

2.87 0.51 เห็นดว้ยมาก 2 

8.บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินท าใหเ้กิดความ
สนุกสนานในการเรียน 

2.83 0.46 เห็นดว้ยมาก 3 

9.บทอ่านมัลติ มี เ ดียโดยใช้ข้อมูลท้อง ถ่ินช่วยให้
นกัเรียนรู้จกัชุมชน ทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน 

2.90 0.31 เห็นดว้ยมาก 1 

10.บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินช่วยให้
นกัเรียนรักและภูมิใจในชุมชนและทอ้งถ่ินของตนเอง 

2.83 0.46 เห็นดว้ยมาก 3 

รวม 2.86 0.45 เห็นดว้ยมาก 1 
เฉล่ียรวม 2.83 0.46 เห็นดว้ยมาก  
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 จากตารางท่ี19 จากการสอบถามความคิดเห็น ของนกัเรียนหลงัเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนวดัไผ่โรงววั พบว่าภาพรวม
นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก( =2.83,S.D.=0.46)เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากเรียงตามล าดบัคืออนัดบัท่ี 1 ด้านการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนแสดงความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยมาก( =2.86,S.D.=0.45) โดย
มีความเห็นว่าบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัชุมชน ทอ้งถ่ินของตนเอง
มากข้ึน( =2.90,S.D.=0.31) เป็นอนัดบัท่ี 1 นกัเรียนชอบเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ินและบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้น
ต่อการเรียน( =2.87,S.D.=0.51) เป็นอนัดบัท่ี 2 และบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินท าให้
เกิดความสนุกสนานในการเรียนและบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินช่วยให้นกัเรียนรักและ
ภูมิใจในชุมชนและทอ้งถ่ินของตนเอง( =2.83,S.D.=0.46) เป็นอนัดบัท่ี 3 รองลงมาดา้นรูปแบบ
ของบทอ่าน นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( =2.83,S.D.=0.45)โดยมีความเห็นว่า 
บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน มีรูปภาพเคล่ือนไหวประกอบเหมาะสมกับเน้ือเร่ือง              
( =2.93,S.D.= 0.25) รองลงมาคือบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินมีการน าเสนอดว้ย นิทาน 
บทร้อยกรองและเร่ืองสั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม ( =2.73,S.D.=0.64) และดา้นเน้ือหา นกัเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก ( =2.79,S.D.=0.50)เป็นอนัดบัสุดทา้ยโดยมีความเห็นเรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อยคืออนัดับท่ี 1 เน้ือหาและกิจกรรมของบทอ่านเหมาะสมกับเวลา           
( =2.87,S.D.=0.51) รองลงมาคือบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินช่วยให้นกัเรียนอ่านจบั
ใจความไดดี้ข้ึน( =2.87,S.D.=0.43)และบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินมีเน้ือหาเขา้ใจง่าย  
( =2.63,S.D.=0.56) เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
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บทที่  5 
สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่าน
จบัใจความส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1เป็นการวิจยัและพฒันา(Research & Development) 
มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาหาประสิทธิภาพบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะ
การอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน           
จับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดังน้ี 2.1 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่าน           
จบัใจความก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1โรงเรียนวดัไผ่โรงววั อ าเภอสองพี่น้อง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียนจ านวน 30 คน ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2         
ปีการศึกษา 2558  ผูว้ิจยัไดก้ าหนดแบบแผนการวิจยัในคร้ังน้ีแบบ Pre Experimental Design รูปแบบ
การทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 1)เคร่ืองมือศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่
แบบสอบถามความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เก่ียวกบับทอ่านเร่ืองการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนเน้ือหาและรูปแบบของบทอ่าน แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผูส้อน
ภาษาไทย และผูเ้ช่ียวชาญดา้นบทอ่านมลัติมีเดีย แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูรู้้ในทอ้งถ่ิน
เก่ียวกบัขอ้มูลทอ้งถ่ิน เคร่ืองมือทุกฉบบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 2) เคร่ืองมือ 
ท่ีใชใ้นการทดลองไดแ้ก่ บทอ่านจากขอ้มูลทอ้งถ่ินผ่านมลัติมีเดียจ านวน 5 ชุด คือ 1) สองพี่นอ้ง
ก่อนเก่า 2) ภยัร้ายนกพิราบ 3) เตือนใจเปรตวดัไผโ่รงววั 4) ประเพณีท้ิงกระจาด และ 5) กอไผแ่ละ
โรงววั  มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00  แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน ใชใ้น
การจดัการเรียนรู้แผนละ 2 ชัว่โมง โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) เท่ากบั 1.00 3) เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย
แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความ ก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest-Posttest) มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยบทอ่าน
มลัติมีเดีย โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)เท่ากบั0.97 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูล
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โดยใชค่้าสถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที t-test 
แบบ Dependent และวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) แลว้น าเสนอแบบพรรณนาความ เพื่อตอบ
วตัถุประสงคแ์ละขอ้ค าถามในการวิจยั  ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่าน         
จบัใจความส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 สรุปผลไดด้งัน้ี  
 1.  ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า บทอ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ท่ีพฒันาข้ึนมีจ านวน 5 ชุดคือ1) สองพี่น้องก่อนเก่า 2) ภยัร้ายนกพิราบ           
3) เตือนใจเปรตวดัไผ่โรงววั 4) ประเพณีท้ิงกระจาด และ5) กอไผ่และโรงววั แต่ละชุดมี
องค์ประกอบดังน้ี 1) ค  าแนะน าส าหรับครู(ค าแนะน า แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมิน
ความสามารถ) ค าแนะน าส าหรับนกัเรียน (ค าแนะน า ใบความรู้ ใบงาน  แบบฝึกเสริมทกัษะ) การ
น าเสนอเน้ือหา เป็นส่วนการน าเน้ือหาตามวตัถุประสงคใ์นการสร้างบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ินโดยน าส่ือหลายประเภทมาใช ้เช่น บตัรค า  บตัรภาพ ใบงาน ใบความรู้ กิจกรรม ส่ือจาก
ซีดีรอม แบบฝึกเสริมทกัษะ และการหาค่าประสิทธิภาพไดค่้าประสิทธิภาพ 82.31/81.15 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 
 2.  ผลการประเมินประสิทธิผลของบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริม
ทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีดงัน้ี 2.1) ผลการประเมินทกัษะ
การอ่านจบัใจความก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะ
การอ่านจบัใจความส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการอ่าน
จบัใจความหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01 นักเรียนมีทกัษะการอ่าน      
จบัใจความหลงัเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินแยกรายตวัช้ีวดั พบว่าทุกตวัช้ีวดั  
มีผลการเรียนรู้สูงข้ึนโดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี อนัดบัท่ี 1ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดั ท1.1 ป.1/3 
ตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน รองลงมาคือ ตวัช้ีวดั ท 1.1 ป.1/4 เล่าเร่ืองย่อจากเร่ืองท่ีอ่าน และ
ตวัช้ีวดั ท 1.1 ป.1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน ตามล าดบั บทอ่านมลัติมีเดียท่ีท าใหน้กัเรียน
มีผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการอ่านจบัใจความไดดี้ท่ีสุด คือเร่ืองเตือนใจเปรตวดัไผ่โรงววั  2.2) 
นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะ
การอ่านจบัใจความ  ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นกิจกรรม
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การเรียนการสอนไดรั้บค่าความคิดเห็นเป็นล าดบัท่ี 1 รองลงมาคือดา้นรูปแบบของบทอ่านและ
ล าดบัสุดทา้ยดา้นเน้ือหา  ตามล าดบั 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่าน
จบัใจความส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 1.  ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1พบว่า มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 82.31/81.15 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การพฒันาบทอ่าน
มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ท่ีสร้างข้ึนอยา่งมีระบบ  มีการวางแผนออกแบบส่ืออยา่งเป็นขั้นตอน 
อา้งอิงจากทฤษฎี โดยน าขอ้มูลจากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานความตอ้งการของนกัเรียน ครู และผูรู้้ใน
ทอ้งถ่ิน มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียประกอบดว้ย 1) ค  าแนะน าส าหรับครู  
(ค  าแนะน า  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถ) ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
(ค าแนะน า ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกเสริมทกัษะ) ส่ือการสอน(บตัรค า บตัรภาพ ใบงาน ใบความรู้ 
กิจกรรม  ส่ือจากซีดีรอม แบบฝึกเสริมทกัษะ) จากนั้น จึงน าบทอ่านมลัติมีเดียไปทดลองใช้กบั
นกัเรียนกลุ่มเลก็ (Small Group Tryout) ปรับปรุงแกไ้ข จนไดบ้ทอ่านมลัติมีเดียฉบบัสมบูรณ์ ซ่ึงใน
บทอ่านมีรูปภาพประกอบเร่ืองราวแนวการ์ตูนบรรยายดว้ยน ้ าเสียงท่ีเร้าใจนกัเรียน มีเสียงอ่านเป็น
ตวัอยา่ง เน้ือหาไม่ยากเกินไป นกัเรียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง สีสันสวยงามกระตุน้ความสนใจ 
เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน ดงัท่ี หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 27) กล่าวถึงส่ือการเรียนรู้ว่าเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะกระบวนการตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้เหมาะสมกับระดับพฒันาการการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน 
นอกจากน้ี ทิศนา  แขมมณี ( 2555: 151) กล่าวว่า การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อ
ช่วยขยายขอบเขตในการเรียนรู้ของผูเ้รียนและความสามารถในการสอนของครู โดยการสร้างหรือ
จดัหาบทเรียนท่ีเหมาะสม และน าเสนอบทเรียนดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงโดยมีการน ามลัติมีเดียเขา้มาช่วยใน
การน าเสนอ ท าใหน่้าสนใจยิง่ข้ึนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ O’Brien (2002: Abstract ) ซ่ึงไดท้  า
วิจยัเร่ืองการพฒันาและการใชโ้ปรแกรมมลัติมีเดีย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน พบว่าการใช้
มลัติมีเดียในการออกแบบและน าเสนอ  ช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดา้นความคิด การ
เรียนรู้ร่วมกนั ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีประสบการณ์ในเชิงบวก เกิดความพึงพอใจ นักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้มากข้ึน  เขา้ใจเน้ือหาง่ายข้ึน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณิชวรรณ 
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จนัอน้ (2551:29-30) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพื่อส่งเสริมทกัษะดา้น  
การอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นการบูรณาการส่ือ
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั มีการออกแบบแบบฝึกทกัษะการอ่าน โดยให้อยู่ในรูปแบบการ์ตูน (Animation)   
ท่ีน่ารัก ลายเส้นอยา่งง่าย และสีสันสดใสมีคุณภาพทั้งดา้นเน้ือหาและดา้นเทคโนโลยีผลการศึกษา
อยูใ่นระดบัดีมาก นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 89.79 ค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 93.11/92.22 สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้นอกจากน้ีงานวิจยัของ นุชจรี สังขท์อง (2557: 175) 
กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนมลัติมีเดีย เป็นการจดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การ
เรียนรู้น่าสนใจ ไม่เบ่ือหน่าย มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียน  
 2.  ผลการประเมินประสิทธิผลของบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริม
ทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
     2.1 ผลการประเมินทกัษะการอ่านจบัใจความก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 
พบว่า  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการอ่านจบัใจความหลงัการใช้บทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถ่ินมีคะแนนหลงัเรียน( =16.23, S.D.=3.45) สูงกว่าก่อนใชบ้ทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน ( =13.40, S.D.= 3.65) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ี
ก าหนดไว ้ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า มลัติมีเดียท่ีสร้างข้ึนเกิดจากความตอ้งการของนักเรียน ซ่ึง
ประกอบดว้ย บตัรค า  บตัรภาพ  ใบงาน ใบความรู้  กิจกรรม  ส่ือจากซีดีรอม แบบฝึกเสริมทกัษะ 
เป็นมลัติมีเดียท่ีมีส่ือหลากหลาย ท าให้บทอ่านนั้นน่าสนใจ ช่วยให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ รู้
เร่ืองราวในทอ้งถ่ิน มีรูปภาพและตวัการ์ตูนท่ีเคล่ือนไหวได ้เสียงบรรยาย เสียงดนตรี มีปฏิสัมพนัธ์
โตต้อบกบัผูเ้รียน และมีการแสดงผลขอ้มูลยอ้นกลบัให้กบัผูเ้รียนจากการท าแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียน ซ่ึงช่วยกระตุน้การเรียนรู้และเร้าความสนใจ เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีกิจกรรมกลุ่มและ
รายบุคคล ไดล้งมือปฏิบติัจนท าให้เกิดทกัษะและมีพฒันาการในการอ่าน จากเหตุผลขา้งตน้ท าให้
ทกัษะการอ่านจบัใจความหลงัจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
สอดคลอ้งกบั อนิรุทธ์ สติมัน่,สมหญิง เจริญจิตรกรรม, เอกนฤน บางท่าไม ้และคณะ (2556: 44) ซ่ึง
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เร่ือง
ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเพราะส่ือ
มลัติมีเดียท่ีไดพ้ฒันาข้ึนช่วยใหจ้ดจ าและมีความสนุกกบัการเรียน มีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน
กบัเน้ือหาและการโตต้อบ  ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ สนใจ ยอมรับและเรียนรู้ดว้ยตนเองไดแ้ละ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วารุณี  ภิรมยเ์มือง (2554: 177) เร่ืองการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการส่ือสาร 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ส่ือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีส่ือท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ 
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คู่มือนกัเรียน  หนงัสือ  ซีดีรอม โปรแกรมน าเสนอ ภาพประกอบ  ใบความรู้  ช่วยสร้างบรรยากาศท่ี
ดีในการเรียน ท าใหเ้กิดการกระตุน้และเร้าความสนใจ  เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนเป็นอิสระ
และเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง  มีแบบฝึกหัดท่ีหลากหลาย เกิดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอจัฉรา ตุมระวตั (2552 : 70) วิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ืองการสะกดค า ส าหรับนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และงานวิจยัของ ชมยัพร  บวัทอง (2553: 79)ได้
ศึกษาวิจยัเร่ืองการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียแบบฝึกปฏิบติัเร่ืองการเขียนสะกดค าท่ีไม่
ตรงมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมี
คุณภาพตามเกณฑ ์อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 ทั้งน้ีทกัษะการอ่านจับใจความหลังเรียนรู้ด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถ่ิน
จ าแนกตามตวัช้ีวดั พบวา่ค่าเฉล่ียหลงัจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้ทุกตวัช้ีวดั  ท่ีเป็นเช่นน้ี
อาจเน่ืองมาจาก นกัเรียนมีวิธีการอ่านจบัใจความท่ีถูกตอ้งตามขั้นตอนการอ่านนิทาน เร่ืองสั้นและ
บทกลอน   โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม การถามตอบจากเร่ืองท่ีอ่าน เล่าเร่ืองยอ่หรือเรียงล าดบัเหตุการณ์ 
คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน  มีการสร้างแผนท่ีความคิด เม่ือนกัเรียนไดฝึ้กกิจกรรมการอ่าน
จบัใจความส าคญัท่ีหลากหลายของบทอ่านมลัติมีเดียท่ีพฒันาข้ึนจึงท าให้นกัเรียนมีทกัษะการอ่าน
จบัใจความสูงข้ึน สอดคลอ้งกบั วรรณี โสมประยูร (2553: 130) กล่าวว่า การอ่านเป็นเคร่ืองมือ
แสวงหาความรู้ เพราะการอ่านเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาต่าง ๆ เม่ือเกิดทกัษะในดา้นการอ่านก็
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวิตได ้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจ าเนียร เลก็สุมา (2552: 
118) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความจากนิทานส่งเสริมคุณธรรม ของ
นกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสร้างแผนท่ีความคิด เพื่อวดั
ความสามารถของนักเรียนในดา้นการตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ดา้นการบอกแนวคิดส าคญัของ
เร่ืองและความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของเร่ือง ผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉล่ียหลงัการ
จดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิญญา วงศ์กล่ินกรุด 
(2553: 65-68) ไดก้ารจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความภาษาไทยโดยใชห้ลกัการบูรณาการของ 
เมอร์ดอ็ค (MIA) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้ไดแ้ก่ นิทาน 
บทร้อยกรอง และสารคดี ท าใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านท่ีหลากหลายและจบัประเดน็ส าคญั
ของเน้ือเร่ืองสูงกวา่ก่อนการทดลอง   
 นอกจากน้ีจากการพิจารณาคะแนนการทดสอบหลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียพบว่า
บทอ่านชุดท่ี 3 เร่ืองเตือนใจเปรตวดัไผโ่รงววั นกัเรียนท าคะแนนเฉล่ียไดสู้งสุด ทั้งน้ีอาจเป็น
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เพราะว่า นอกจากนกัเรียนไดพ้ฒันาการฝึกอ่านจบัใจความอยา่งหลากหลายจนเกิดทกัษะการอ่าน
จบัใจความแลว้ เน้ือหาในบทอ่านชุดท่ี 3 เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจของวดัไผ่โรงววัซ่ึงเป็นสถานท่ีใน
ทอ้งถ่ินของนกัเรียน เก่ียวกบัดินแดนของผูท่ี้ท าบาป นกัเรียนจะสงสัยใคร่รู้ บทอ่านให้คติสอนใจ 
ไดว้าดภาพระบายสี เม่ือนกัเรียนอ่านแลว้จะต่ืนเตน้และไม่อยากท าบาป สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ รังษิมา สุริยารังสรรค ์(2557: 214) เร่ืองการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี พบว่า  เน้ือหาท่ีน ามาใชเ้ป็นแบบฝึกเป็น
เร่ืองราวท่ีใกลต้วันกัเรียน โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรีมีภาพประกอบท่ีเหมาะสมดึงดูด
ความสนใจ และมีความเหมาะสมกบักบัวยั นกัเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน ส่งผล
ให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความไดดี้ข้ึนมีความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน สามารถสรุป
ใจความส าคญัของเร่ืองและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดม้ากข้ึน ส่วนบทอ่านชุดท่ี 5 เร่ืองกอไผ่
และโรงววั นกัเรียนท าคะแนนเฉล่ียไดต้  ่าสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัเรียนเพิ่งเร่ิมตน้เรียนรู้บทอ่าน
ประเภทร้อยกรอง แมจ้ะเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินของนกัเรียน แต่นกัเรียนยงัขาด
ความเช่ียวชาญในการอ่านจึงท าให้ไม่สามารถน ามาเช่ือมโยงกับเร่ืองท่ีอ่านได้ สอดคลอ้งกับ
ผลการวิจยัของอาภรณ์พรรณ  พงษส์วสัด์ิ (2550: 101) เร่ืองการพฒันาความสามารถดา้นการอ่าน
จบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus พบว่า
นกัเรียนขาดประสบการณ์ในการอ่านบทร้อยกรอง มีพื้นฐานดา้นการอ่าน   บทร้อยกรองนอ้ย มี
ระยะเวลาในการฝึกฝนน้อย จึงท าให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านจับใจความต ่ากว่า
ประเภทอ่ืน  
     2.2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ินพบว่า  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนไดรั้บค่า
ความคิดเห็นสูงท่ีสุดซ่ึงนกัเรียนเห็นว่าบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินช่วยให้นกัเรียนรู้จกั
ชุมชน ท้องถ่ินของตนเองมากข้ึน เกิดความสนใจและกระตือรือร้นต่อการเรียน เกิดความ
สนุกสนานในการเรียน รักและภูมิใจในชุมชนและทอ้งถ่ินของตนเอง รองลงมาคือดา้นรูปแบบของ
บทอ่าน นักเรียนเห็นว่าบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้มูลท้องถ่ินมีรูปภาพเคล่ือนไหวประกอบ
เหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองและมีการน าเสนอดว้ย นิทาน บทร้อยกรองและเร่ืองสั้นไดอ้ย่างเหมาะสม 
และล าดบัสุดทา้ยดา้นเน้ือหานกัเรียนมีความคิดเห็นว่าเน้ือหาและกิจกรรมของ  บทอ่านเหมาะสม
กบัเวลา เขา้ใจง่าย ช่วยให้นกัเรียนอ่านจบัใจความไดดี้ข้ึน ตามล าดบั ซ่ึงความคิดเห็นของนกัเรียน
หลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว ้
จากผลการแสดงความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน แสดงให้
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เห็นว่า บทอ่านน้ีช่วยให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
บทอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีส่ือการเรียนหลากหลายท่ีท าให้นกัเรียนสนใจ  มีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างไป
จากการเรียนแบบเดิม  ไดเ้รียนรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ินของตวัเองมากข้ึน ไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  
ไดร่้วมกิจกรรมกบัเพื่อนอยา่งสนุกสนาน มีรูปภาพและตวัการ์ตูนท่ีเคล่ือนไหวได ้มีสีสันสวยงาม มี
บทอ่านหลายประเภทให้ฝึกอ่าน จึงไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย  ท าให้ผูเ้รียนสนใจอยากเรียนมากข้ึนและ
ส่งผลให้ผลการเรียนรู้สูงข้ึน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา ตุมระวัต (2552: 68-74) 
ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ือง
การสะกดค า ส าหรับนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย ระดับมากท่ีสุดในด้านคุณค่าของบทเรียนสูงสุด รองลงมามีความพึงพอใจ ในด้าน
ภาพประกอบและดา้นภาษาท่ีใช ้และดา้นเน้ือหาต ่าสุดเพราะ บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เป็น
การน าส่ือหลาย ๆ ประเภทมาใชร่้วมกนัทั้งวสัดุอุปกรณ์และวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอนโดยการใชส่ื้อต่าง ๆ ตามขั้นตอนของเน้ือหาและสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ณิชาพร   ปรีชาวิภาษ (2555: 103) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาแบบฝึกการอ่าน     
จบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อการเรียนอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ผูเ้รียนเห็นว่าเร่ืองท่ีเรียนเสริมความรู้และให้ขอ้คิด มี
เน้ือหาและกิจกรรมท่ีหลากหลายในแต่ละแบบฝึก  เกิดความสนใจและสนุกสนานในการเรียน 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ผูว้ิจยัสรุปแนวคิดและขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวจิัยไปใช้ 
 1.จากผลการวิจยัพบวา่  บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เป็นการใชส่ื้อท่ีหลากหลาย 
มีรูปภาพและตวัการ์ตูนท่ีเคล่ือนไหวได ้เสียงบรรยาย เสียงดนตรี มีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบัผูเ้รียน 
และมีการแสดงผลขอ้มูลยอ้นกลบัให้กบัผูเ้รียนจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ท าให้นกัเรียน
ต่ืนเตน้และกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ช่วยกระตุน้การเรียนรู้และเร้าความสนใจ เกิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง   ดงันั้นครูผูส้อนสามารถน าบทอ่านมลัติมีเดียไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดเ้พราะช่วย
พฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
 2. จากผลการวิจยัพบว่า  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนเห็นดว้ยมากต่อการเรียน
ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพราะช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัชุมชน ทอ้งถ่ินของตนเองมาก
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ข้ึนเกิดความสนใจและเกิดความสนุกสนานในการเรียนรักและภูมิใจในชุมชนและทอ้งถ่ินของ
ตนเอง  ดงันั้นจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีครูผูส้อนสามารถจดักิจกรรมร่วมกบัการใชเ้ทคนิคการสอน
แบบอ่ืนๆไดเ้ช่น เทคนิคการสร้างแผนท่ีความคิด(Mind Mapping) เทคนิคแบบเพื่อนคู่คิด(Think 
pair Share) หรือเทคนิค STAD มาจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัชั้นเรียนต่อไป 
 3. จากผลการวิจยัพบว่า  บทอ่านมลัติมีเดียชุดท่ี 5  เร่ืองกอไผ่และโรงววั นกัเรียนท า
คะแนนเฉล่ียไดต้  ่าสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัเรียนเพิ่งเร่ิมตน้เรียนรู้บทอ่านประเภทร้อยกรอง แมจ้ะ
เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินของนกัเรียน แต่นกัเรียนยงัขาดความเช่ียวชาญในการอ่าน 
จึงท าให้ไม่สามารถน ามาเช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้ดงันั้นในการสอนบทร้อยกรอง ครูควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการสอน และจดัเตรียมบทอ่านประเภทร้อยกรองท่ีสอดคลอ้งกบัวยัและความตอ้งการ
ของผู ้เ รียนเพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพิ่มข้ึน ฝึกการตั้ งค  าถามและตอบค าถามจาก             
บทร้อยกรองมากข้ึน และบทอ่านควรใชค้  าง่ายๆไม่ยาวเกินไป 
 4. จากผลการวิจยัพบว่า  ทกัษะการอ่านจบัใจความหลงัเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน พบว่าตวัช้ีวดั ท 1.1 ป. 1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน ค่าเฉล่ียหลงัจดัการ
เรียนรู้ต ่าสุด ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก นักเรียนขาดความสามารถในการคิด ดา้นทกัษะการคิด
วิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค ์ดงันั้นครูควรเพิ่มระยะเวลาในการสอน แลว้น าบทอ่านมลัติมีเดีย
หรือนิทานหลากหลายมาเปิดหรือเล่าใหน้กัเรียนฟัง โดยหยดุเล่าตอนจบของเร่ือง  นกัเรียนร่วมกนั
คาดคะเนตอนจบของเร่ืองจนกว่าจะตอบไดถู้กตอ้ง  แลว้ครูจึงเล่าเร่ืองต่อจนจบ เพื่อฝึกใหน้กัเรียน
คาดเดาเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูส้นใจในการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน               
มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 1.  ควรมีการวิจยัเพื่อพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ดา้นอาชีพ การแสดง
ศิลปะพื้นบา้น  ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน การแต่งกาย วิถีชีวิตในชุมชน กับนักเรียนท่ีมีพื้นฐานทาง
ภาษาไทยแตกต่างกนั ในระดบัชั้นต่างๆ โดยใชม้ลัติมีเดียในรูปแบบอ่ืน เช่น บทเรียนส าเร็จรูป ส่ือ
ออนไลน์  แทบ็เลต็  หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ 
 2.  ควรมีการวิจยัเพื่อพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะอ่ืนๆ 
เช่น   การอ่านออกเสียง  การคิดวิเคราะห์ การฟัง การพดู  และการเขียนค า  เขียนส่ือความ  ใน
ระดบัชั้นต่างๆ 
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ภาคผนวก ก 
 - รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

………………………………….. 

1. นางศรีอมัพร  ปทุมนนัท ์ ครู วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 

    โรงเรียนอนุบาลวดัป่าเลไลยก ์

    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  1  

    ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 

                                                       มหาวทิยาลยัศิลปากร 

     ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและภาษา  

    

2.  นางสาวปราณีย ์ เอกมอญ ศึกษานิเทศก ์ วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 

    กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม 

     ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2   

                  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 

                มหาวทิยาลยัศิลปากร 

    ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือเทคโนโลย ี  

 

3.  อาจารย ์ดร.วราภรณ์  แยม้ทิม อาจารยป์ระจ าภาควชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละชุมชน 

    คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

    ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวธีิวทิยาการวจิยัการศึกษา 

     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

    ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลประเมินผล  
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            ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
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                   แบบสอบถามความต้องการ 

                  (ส าหรับนักเรียน) 

 

เร่ือง   การพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ 

 ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ค าช้ีแจง   

 แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัเรียนในการพฒันาบทอ่าน

มัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1  เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  ผูว้ิจยัขอให้นกัเรียนตอบตามความเป็นจริง  

โดยแบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 3  ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน     3 ขอ้ 

 ตอนท่ี 2  ความตอ้งการของนกัเรียนในการเรียนบทอ่านมลัติมีเดีย จ านวน     3 ขอ้ 

 ตอนท่ี 3  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม   จ านวน     1 ขอ้ 

 

 

 

 

 

        ผูว้จิยั 

       นางเตม็นภา  รุ่งวริิยะวงศ ์

       นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 

         บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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               แบบสอบถามความต้องการ 

              (ส าหรับนักเรียน) 

 

ตอนที ่1 : สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  √  ลงใน             ตามสภาพท่ีเป็นจริง 

(1)   เพศ         1.                ชาย           2.           หญิง   

(2)   อาย ุ        1.                6  ปี          2.                  7  ปี              3.               8  ปี 

(3)   นกัเรียนเคยเรียนรู้เร่ืองราวในทอ้งถ่ินมาก่อนหรือไม่ 

                       1.                เคย            2.                ไม่เคย 

ตอนที ่2 : ความตอ้งการในการเรียนการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม

    ทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  √  ลงใน             ตามสภาพท่ีเป็นจริง 

1. นกัเรียนตอ้งการเรียนเร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินดว้ยวธีิใดบา้ง 

 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

       ครูเป็นผูส้อน 

           ศึกษาจากหนงัสือและแบบฝึก 

           ศึกษาดว้ยตนเองจากคอมพิวเตอร์ 

                                ศึกษาจากสถานท่ีจริง 

                                ศึกษาจากหอ้งสมุด 

                                ศึกษาจากภาพท่ีมีเสียงประกอบ  เคล่ือนไหวได ้

                                อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................... 
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2.  นกัเรียนคิดวา่ในทอ้งถ่ินของเรามีเร่ืองราวอะไรบา้งท่ีนกัเรียนสนใจและตอ้งการเรียน  

     (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

     2.1  ประวติัความเป็นมาของชุมชน 

     ประวติัอ าเภอสองพี่นอ้ง     

       ประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นไผโ่รงววั  

     ประวติัวดัไผโ่รงววั  

      2.2  ประเพณี  วฒันธรรมของชุมชน 

         ประเพณีทิ้งกระจาด    

      ประเพณีวนัสงกรานต ์  

           ประเพณีวนัแห่เทียนเขา้พรรษา   

      ประเพณีวนัออกพรรษา   

     2.3  สัตวใ์นทอ้งถ่ิน         

      กุง้ 

      ปลานิล 

      นกพิราบ 

     2.4  ส่ิงท่ีน่าสนใจในวดัไผโ่รงววั               

         พระพุทธโคดม 

      วหิารร้อยยอด  

      เปรต   

      ตน้ง้ิว   
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3.  นกัเรียนตอ้งการให้บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน มีลกัษณะอยา่งไร 

     3.1  ดา้นขอ้ความ 

             3.1.1  รูปแบบตวัอกัษรควรมีลกัษณะอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 3.1.2  ขนาดตวัอกัษรควรเป็นอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 3.1.3  สีของตวัอกัษรและพื้นหลงัควรเป็นอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

     3.2  ดา้นภาพประกอบ 

 -  ลกัษณะของภาพควรเป็นอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

     3.3  ดา้นเสียง 

 -  ตอ้งการเสียงประกอบอยา่งไรบา้ง 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

     3.4  ตอ้งการปุ่มควบคุมการเปิด-ปิดเสียงอ่านหรือไม่ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ตอนที ่3 : ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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             แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

              ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทย และผู้เช่ียวชาญด้านบทอ่าน 

 

เร่ือง  การพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ   

          ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานในการการพฒันาบทอ่าน

มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้จิยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบตามความเป็นจริง แบบสัมภาษณ์

ฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

                  ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์            จ  านวน 6 ขอ้ 

                  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  

                                เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ                                  จ  านวน 5  ขอ้ 

                  ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                     จ านวน 1 ขอ้ 

               

 

 

 

          ผูว้จิยั 

       นางเตม็นภา  รุ่งวริิยะวงศ ์

       นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 

         บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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               แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

                ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทย และผู้เช่ียวชาญด้านบทอ่าน 

 

 ผูใ้หส้ัมภาษณ์..................................................................................................................................... 

 วนัท่ี............................................เวลา............................สถานท่ี......................................................... 

 ตอนที่ 1 : สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

 ค าช้ีแจง : กรุณาเติมขอ้มูลลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 

1. เพศ         1.    ชาย            2.      หญิง  

 2. อาย.ุ..........................................ปี 

 3. การศึกษา     1.                     ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 

       2.           ปริญญาตรี 

       3.           สูงกวา่ปริญญาตรี 

 4. ต าแหน่งงานปัจจุบนั    1.           ผูบ้ริหารโรงเรียน   

       2.           ศึกษานิเทศก ์   

      3.           ครูวชิาการ   

               4.           ครูผูส้อน  

      5.           ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

                 บางตาเถร  

5. ประสบการณ์ในการท างาน   1.          1  -  10  ปี 

      2.          11 - 20  ปี 

      3.          21 - 30  ปี 

6. ประสบการณ์ในการอบรมเก่ียวกบัการพฒันาส่ือมลัติมีเดียหรือการพฒันาการศึกษาดว้ย 

    ขอ้มูลทอ้งถ่ิน       

  1.   เคย   จ  านวน.............. คร้ัง         2.              ไม่เคย 
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ตอนที่ 2 : ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัการพฒันาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม 

                 ทกัษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1  

 1.  ท่านคิดวา่ในต าบลบางตาเถรมีเร่ืองราวขอ้มูลทอ้งถ่ินเร่ืองใดบา้งน่าสนใจควรน าไปให้

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1ไดฝึ้กอ่านจบัใจความ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

  2.  ท่านคิดวา่บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ 

ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1ควรมีลกัษณะและรูปแบบอยา่งไร  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  3.  ท่านคิดวา่บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ 

ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ควรน าไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งไร  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  4.  ท่านคิดวา่ควรมีการประเมินผลนกัเรียนเก่ียวกบัการน าขอ้มูลทอ้งถ่ินมาพฒันาบทอ่าน

มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ตอนที่ 3 : ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพิม่เติม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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                   แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

                 ส าหรับผู้รู้ในท้องถิ่น 

เร่ือง   การพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ   

          ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ค าช้ีแจง 

            แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาบทอ่าน

มลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้จิยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบตามความเป็นจริง แบบสัมภาษณ์

ฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

                  ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์             จ  านวน 3 ขอ้ 

                  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  

                                 เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ                                   จ านวน 2 ขอ้ 

                  ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม                                       จ  านวน 1 ขอ้ 

 

 

 

          ผูว้จิยั 

       นางเตม็นภา  รุ่งวริิยะวงศ ์

นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 

           บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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                   แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

                  ส าหรับผู้รู้ในท้องถิ่น 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์...................................................................................................................................... 

วนัท่ี............................................เวลา............................สถานท่ี.......................................................... 

ตอนที่ 1 : สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

ค าช้ีแจง : กรุณาเติมขอ้มูลลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 

1. เพศ                    ชาย           หญิง  

2. อาย.ุ..........................................ปี 

3. วฒิุการศึกษา..........................................................อาชีพ................................................................. 

ตอนที่ 2 : ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัการพฒันาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม  
                 ทกัษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1  
 1.  ท่านคิดวา่ในต าบลบางตาเถร มีเร่ืองราวขอ้มูลทอ้งถ่ิน   เร่ืองใดบา้งน่าสนใจควรน าไป

ใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1ไดฝึ้กอ่านจบัใจความ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  

  2.  ท่านคิดวา่ใครควรเป็นผูส้อน ควรสอนอยา่งไร  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ตอนที่ 3 : ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพิม่เติม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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               แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

 

เร่ือง   การพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ   

          ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ค าช้ีแจง    

            1.  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง  “ระดบัความคิดเห็น” ในแต่ละขอ้ตามความ

คิดเห็นของนกัเรียน หลงัเรียนดว้ยการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริม

ทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

     ความหมายของระดับความคิดเห็น 

        หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

        หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

        หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย   

 2.  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

               ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน

  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 

 

                          ผูว้จิยั 

                       นางเตม็นภา  รุ่งวิริยะวงศ ์

     นกัศึกษาปริญญาโท สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ 

              บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง  “ระดบัความคิดเห็น” 

ขอ้ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

   

 
1 

ด้านเน้ือหา 
เน้ือหาและกิจกรรมของบทอ่านเหมาะสมกบัเวลา 

   

2 บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินมีเน้ือหาเขา้ใจง่าย    
3 บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินช่วยใหน้กัเรียนอ่าน 

จบัใจความไดดี้ข้ึน 
   

 
4 

ด้านรูปแบบของบทอ่าน 
บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินมีรูปภาพเคล่ือนไหว
ประกอบเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง 

   

5 บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินมีการน าเสนอดว้ย 
นิทาน บทร้อยกรองและเร่ืองสั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   

 
6 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
นกัเรียนชอบเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

   

7 บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินท าใหน้กัเรียนเกิดความ
สนใจและกระตือรือร้นต่อการเรียน 

   

8 บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินท าใหเ้กิดความ
สนุกสนานในการเรียน 

   

9 บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินช่วยใหน้กัเรียนรู้จกั
ชุมชน ทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน 

   

10 บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินช่วยใหน้กัเรียนรักและ
ภูมิใจในชุมชนและทอ้งถ่ินของตนเอง 

   

 

ตอนที ่2  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของบทอ่านมลัติมีเดียเก่ียวกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย 

โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ 

ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 (ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ) 

ค าช้ีแจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามหลกัการ

วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ(Index of Item objective Congruence : IOC)  โดย

ก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนนดงัน้ี 

  เห็นวา่สอดคลอ้ง    ใหค้ะแนน  +1  
  ไม่แน่ใจ    ใหค้ะแนน      0 
  เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง   ใหค้ะแนน    -1 
 

              ประเด็นการสอบถาม 
คะแนนความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย 
1. ส่วนน าของบทอ่าน เช่น ช่ือเร่ือง ช่ือ
หน่วยการเรียน ระดบัชั้น ค าแนะน าในการ
เรียน  มีรายการเมนู ใหผู้เ้รียนเลือกท า
กิจกรรมน่าสนใจ 

    

2. ลกัษณะของขนาด  สี  ตวัอกัษร  ชดัเจน  
สวยงามอ่านง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 

    

3. ภาพประกอบบทอ่านท่ีใชมี้ความ
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัเน้ือหาช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ 

    

4. เสียงท่ีใชใ้นการบรรยายประกอบบท
อ่านชดัเจนเหมาะสม 

    

5. ส่ือชนิดอ่ืนท่ีน ามาใชป้ระกอบบทอ่าน
เหมาะสมและน่าสนใจ 
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แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของบทอ่านมลัติมีเดียเก่ียวกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดย
ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1(ต่อ) 

              ประเด็นการสอบถาม 
คะแนนความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

ด้านเน้ือหา     
6. เน้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์     
7. เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน     
8. การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสม     
9. ขอ้มูลทอ้งถ่ินน าไปใชใ้นการเรียนรู้ของ 
    ผูเ้รียนไดเ้หมาะสม  

    

10.ปริมาณเน้ือหาในแต่ละบทอ่านมีความ   
     เหมาะสม 

    

ด้านการประเมิน     
11. แบบฝึกมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
      และวตัถุประสงค ์

    

12. จ านวนขอ้แบบฝึกมีความเหมาะสม     
13. ขอ้ค าถามมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย     
14.  ขอ้ค าถามครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียน     
15.  บทอ่านมีการประเมินหลากหลาย 
      รูปแบบ 

    

 

  



163 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

ผลการตรวจสอบคุณภาพ 

และผลการวเิคราะห์เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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ตารางท่ี  20 ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีไดจ้ากการประเมินแบบสอบถามความตอ้งการของนกัเรียน 
                    เก่ียวกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่าน 
                    จบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

              ประเด็นการสอบถาม 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

1.  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ 
แบบสอบถาม 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
2  นกัเรียนตอ้งการเรียนเร่ืองการอ่านจบั
ใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินดว้ยวธีิใดบา้ง 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
3. นกัเรียนคิดวา่ในทอ้งถ่ินของเรามี
เร่ืองราวอะไรบา้งท่ีนกัเรียนสนใจและ
ตอ้งการเรียน 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

4. นกัเรียนตอ้งการให้บทอ่านมลัติมีเดีย
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน มีลกัษณะอยา่งไร 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 21 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผูส้อนภาษาไทย และ 
                  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นบทอ่านเก่ียวกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อ 
                 ส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

1.สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสัมภาษณ์               

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
2.ท่านคิดวา่ในต าบลบางตาเถร มีเร่ืองราว
ขอ้มูลทอ้งถ่ินเร่ืองใดบา้งน่าสนใจควร
น าไปใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1ได้
ฝึกอ่านจบัใจความ 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

3.ท่านคิดวา่บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบั
ใจความควรมีลกัษณะและรูปแบบอยา่งไร 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

4.ท่านคิดวา่บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบั
ใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ควรน าไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียน
การสอนอยา่งไร 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

5.ท่านคิดวา่ควรมีการประเมินผลนกัเรียน
เก่ียวกบัการน าขอ้มูลทอ้งถ่ินมาพฒันาบท
อ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 อยา่งไร 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  22 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นส าหรับผูรู้้ในทอ้งถ่ินเก่ียวกบั 

                    การพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

1.  ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บ
การสัมภาษณ์ 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
2.  ท่านคิดวา่ในต าบลบางตาเถร มีเร่ืองราว
ขอ้มูลทอ้งถ่ินเร่ืองใดบา้งน่าสนใจควร
น าไปใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1ได้
ฝึกอ่านจบัใจความ 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

3.  ท่านคิดวา่ใครควรเป็นผูส้อน ควรสอน
อยา่งไร 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 23 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของบทอ่านมลัติมีเดียเก่ียวกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดย 

                  ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย 
1. ส่วนน าของบทอ่าน เช่น ช่ือเร่ือง ช่ือ
หน่วยการเรียน ระดบัชั้น ค าแนะน าในการ
เรียน  มีรายการเมนู ใหผู้เ้รียนเลือกท า
กิจกรรมน่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

2. ลกัษณะของขนาด  สี  ตวัอกัษร  ชดัเจน  
สวยงามอ่านง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
3. ภาพประกอบบทอ่านท่ีใชมี้ความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหาช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

4. เสียงท่ีใชใ้นการบรรยายประกอบบท
อ่านชดัเจน เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
5. ส่ือชนิดอ่ืนท่ีน ามาใชป้ระกอบบทอ่าน
เหมาะสมและน่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
ด้านเน้ือหา 
6. เน้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
7. เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
8. การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
9. ขอ้มูลทอ้งถ่ินน าไปใชใ้นการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนไดเ้หมาะสม  

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
10. ปริมาณเน้ือหาในแต่ละบทอ่านมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 23 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของบทอ่านมลัติมีเดียเก่ียวกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดียโดย 

                  ใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ(ต่อ) 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

(IOC) 
ความหมาย 

1 2 3 

ด้านการประเมิน 
11. แบบฝึกมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
      และวตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

12. จ านวนขอ้แบบฝึกมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

13. ขอ้ค าถามมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

14. ขอ้ค าถามครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียน +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
15. บทอ่านมีการประเมินหลากหลาย 
       รูปแบบ 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 24 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย 

     โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ 

ประเด็นการสอบถาม 

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความ 
หมาย 1 2 3 

1. ตวัช้ีวดั 
    1.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 
    1.2 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักิจกรรมการ 
          เรียนรู้ 
    1.3 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัส่ือการเรียนรู้   
          การวดัและประเมินผล 
2.จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    2.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 
    2.2 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการจดั 
          กิจกรรมการเรียนรู้ 
    2.3 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการวดัและ 
          ประเมินผลการเรียนรู้ 
3. สาระส าคญั 
    3.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัช้ีวดั 
    3.2 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 
4. สาระการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระส าคญั  
          มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
    4.2 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัส่ือการเรียนรู้ 
5. ช้ินงาน / ภาระงาน 
    5.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการจดั 
          กิจกรรมการเรียนรู้ 
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1.00 
1.00 

 
1.00 

 
 

1.00 
1.00 

 
1.00 

 
 

1.00 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

 
 

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

 
 

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 24 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาบทอ่านมลัติมีเดีย 

                  โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ(ต่อ) 

ประเด็นการสอบถาม 

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความ 
หมาย 1 2 3 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัช้ีวดั 
    6.2 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 
    6.3 สอดคลอ้งและเหมาะสมวยัของผูเ้รียน 
7.ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
    7.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัช้ีวดั 
    7.2 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 
    7.3 สอดคลอ้งและเหมาะสมกระบวนการจดั 
          กิจกรรมการเรียนรู้ 
    7.4 สอดคลอ้งและเหมาะสมวยัของผูเ้รียน 
8. การวดัและประเมินผล 
   8.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัจุดประสงค ์
         การเรียนรู้ และตวัช้ีวดั 
   8.2 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 
         และกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  25  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและ 
                     หลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

ตวัช้ีวดั 
การ

ประเมิน 
เคร่ืองมือ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความ 
หมาย 

1 2 3 
ท 1.1 ป. 1/3  
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความรู้
ความจ า 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม  ขอ้ ๑ -๖ 
       บางตาเถร เป็นต าบลท่ีมีพระผู ้ ใหญ่หลาย
รูป อยูใ่นอ าเภอสองพ่ีนอ้ง เดิมช่ือต าบล บาง
ปลาร้า  เพราะว่าเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม มีปลาชุกชุม
มาก เม่ือมีผูค้นเขา้มาอยูอ่าศยัมากข้ึน จึงได้
แยกมาเป็นต าบลบางตาเถร  
๑)  บา้นบางตาเถรเดิมมีช่ือว่าอะไร 
 ก.  บางตาเถร  
 ข.  บางปลาร้า  
 ค.  บางสะแก 
                                                        ( เฉลย  ข.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

ท 1.1 ป. 1/3
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความ
เขา้ใจ 

๒) นกัเรียนคิดวา่คนมาอยูใ่นหมู่บา้นน้ีมาก
ข้ึน เพราะเหตุใดมากท่ีสุด 
 ก.  มีพระหลายรูป  
                ข.  มีอาหารอุดมสมบูรณ์ 
 ค.  มีน ้ามาก 
                                                        (เฉลย  ข.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

ท 1.1 ป. 1/3    
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความ
เขา้ใจ 

๓) ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ก.  ท่ีราบลุ่มคือพ้ืนท่ีท่ีน ้าท่วมถึง  
                  ข.  ท่ีราบลุ่ม คือพ้ืนท่ีท่ีไม่มีน ้า  
                ค.  ท่ีราบลุ่ม คือพ้ืนท่ีอยูบ่นภูเขา 
                                                     (เฉลย  ก.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

ท 1.1 ป. 1/3    
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

น าไปใช ้ ๔)  ถา้เราตอ้งการจะเก็บปลาไวรั้บประทาน
นานๆ  ควรท าอยา่งไร 
 ก.  เก็บใส่กล่อง       
                  ข.  น าไปขาย 
                  ค. ใส่เกลือตากแห้ง 
                                                         (เฉลย  ค.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  25 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและ 

                    หลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน(ต่อ) 

ตวัช้ีวดั 
การ

ประเมิน 
เคร่ืองมือ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความ 
หมาย 

1 2 3 
  ท 1.1 ป. 1/3    
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความรู้
ความจ า 

๕) ต าบลบางตาเถร  อยูใ่นอ าเภอใด  
                 ก.  บางปลามา้  
                 ข.  สองพ่ีนอ้ง  
                 ค.  อู่ทอง 
                                                         (เฉลย  ข.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

ท 1.1 ป. 1/5    
คาดคะเน
เหตุการณ์จาก
เร่ืองท่ีอ่าน 

น าไปใช ้ ๖)  ถา้นกัเรียนอยูใ่นชุมชนท่ีมีปลาชุกชุมควร
ท าอยา่งไร 
             ก.  ใชแ้หหรืออวนตาถ่ีๆจบัปลาทุก 
                  ชนิด 
             ข.  ไม่จบัปลาในฤดูวางไข่ 
             ค.  จบัปลาวยัอ่อนมารับประทาน 
                                                        (เฉลย  ข.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

 ท 1.1 ป. 1/3    
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความรู้
ความจ า 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม 
ขอ้ ๗– ๑๓ 
                 หลวงพอ่ขอม เดิมช่ือ เป้า มีวดั
สร้างข้ึนใหม่ช่ือ “วดัไผโ่รงววั” ชาวบา้นจึง
นิมนตพ์ระขอมให้ไปจ าพรรษาท่ีวดัไผ่โรงววั 
                ท่านไดส้ร้างส่ิงก่อสร้างทาง
พระพทุธศาสนาข้ึนมามากมาย เพ่ือให้คนรุ่น
หลงัไดศึ้กษาหาความรู้เร่ืองราวของ
พระพทุธเจา้  ท่านมรณภาพ(มอ-ระ-นะ-พาบ)
ลงดว้ยโรคหวัใจลม้เหลว 
๗) “เป้า”  เป็นช่ือของใคร 
 ก.  พระขอม      
 ข.  พระขาว  
 ค.  พระโกร่ง                
                                                       (เฉลย  ก.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

  ท 1.1 ป.1/3    
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความ
เขา้ใจ 

๘) ขอ้ใดเป็นส่ิงก่อสร้างทางพระพทุธศาสนา 
  ก.  ฆอ้งยกัษ ์     
                  ข.  ศาลเจา้แม่          
                 ค.  สถานท่ีตรัสรู้            
                                                         (เฉลย  ค.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  25 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและ 
                    หลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน(ต่อ) 

ตวัช้ีวดั 
การ

ประเมิน 
เคร่ืองมือ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความ 
หมาย 

1 2 3 
  ท 1.1 ป. 1/4    
เล่าเร่ืองยอ่
จากเร่ืองท่ี
อ่าน 

ความ
เขา้ใจ 

๙)  ขอ้ใดเรียงล าดบัเหตุการณ์ไดถู้กตอ้ง 
              ก.  มรณภาพ    สร้างวดัไผโ่รงววั 
                     สมภารเจา้วดั 
              ข.  สมภารเจา้วดั  มรณภาพ 
                     สร้างวดัไผโ่รงววั    
               ค.  สมภารเจา้วดั สร้างวดัไผโ่รงววั 
                     มรณภาพ 
                                                 (เฉลย  ค.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

ท 1.1 ป.1/3    
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความรู้
ความจ า 

๑o)  หลวงพอ่ขอม เดิมจ าพรรษาอยูท่ี่ไหน 
               ก.  วดับางสาม   
               ข.  วดัไผโ่รงววั  
               ค.  วดับางซอ 
                                                         (เฉลย  ก.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

ท 1.1 ป.1/3    
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความ
เขา้ใจ 

๑๑)  มรณภาพ  แปลวา่อะไร 
               ก.  เกิด    
               ข.  เจบ็    
               ค.  ตาย 
                                                         (เฉลย  ค.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

ท 1.1 ป.1/3    
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความรู้
ความจ า 

๑๒)พระขอม มรณภาพดว้ยโรคใด 
                ก.  ตบั      
                ข.  ไต    
                ค.  หวัใจ 
                                                         (เฉลย  ค.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

  ท 1.1 ป.1/5    
คาดคะเน
เหตุการณ์จาก
เร่ืองท่ีอ่าน 

น าไปใช ้ ๑๓)   ถา้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองราวของ
พระพทุธเจา้ นกัเรียนคิดวา่ควรปฏิบติัตน
อยา่งไร  
           ก.  ว่ิงเล่นในวดั 
           ข.วาดภาพพระพทุธเจา้ตามฝาผนงัวดั 
            ค.  ปฏิบติัตามค าสัง่สอนของ 
                พระพทุธเจา้ 
                                                  (เฉลย  ค.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  25 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและ 
                    หลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน(ต่อ) 

ตวัช้ีวดั 
การ

ประเมิน 
เคร่ืองมือ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความ 
หมาย 

1 2 3 
ท 1.1 ป.1/3    
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความรู้
ความจ า 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม  
 ขอ้ ๑๔ – ๑๗ 
             คลองพระยาบนัลือเป็นคลองท่ีขดุ
ผา่นหนา้วดัไผโ่รงววั  ก่อนสร้างวดัคลองน้ียงั
ไม่มี  แต่เป็นร่องน ้ า ส าหรับท านาบวัเท่านั้น 
เดิมคลองน้ีเรียกวา่  คลองยายบ๊วย 
๑๔)  เดิมคลองพระยาบนัลือใชท้  าอะไร 
  ก.  ปลูกขา้ว   
  ข.  ปลูกบวั     
                  ค.  ปลูกแห้ว      
                                                         (เฉลย  ข.)                                                                                        

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

 ท 1.1 ป.1/3    
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความรู้
ความจ า 

๑๕)  คลองใดท่ีขดุเช่ือมต่อแม่น ้าท่าจีนและ
แม่น ้าเจา้พระยา 
  ก.  คลองบางสาม   
  ข.  คลองท่าขา้ม   
                  ค.  คลองพระยาบนัลือ   
                                                         (เฉลย  ค.)                                                  

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

ท 1.1 ป.1/3        
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความรู้
ความจ า 

๑๖)  คลองพระยาบนัลือ มีช่ือเรียกอีกอยา่งวา่
อะไร 
  ก.  คลองยายบ๊วย    
  ข. คลองชลประทาน    
  ค.  คลองพระยาบนัลือ      
                                                         (เฉลย  ก.)                                 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

ท 1.1 ป.1/3     
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความ
เขา้ใจ 

๑๗)  นกัเรียนคิดวา่  “ร่องน ้า”  เป็นอยา่งไร 
  ก.  ใหญ่กวา่คลอง   
                  ข.   เล็กกวา่คลอง   
                  ค.   เท่ากบัคลอง     
                                                         (เฉลย  ข.)                              

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  25 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและ 

                    หลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน(ต่อ) 

ตวัช้ีวดั 
การ

ประเมิน 
เคร่ืองมือ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความ 
หมาย 

1 2 3 
 ท 1.1 ป.1/3        
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความ
เขา้ใจ 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม 
ขอ้ ๑๘–๒๒ 
อาชีพในชุมชนบางตาเถรมีหลายอาชีพท่ีท า
รายไดใ้ห้กบัคนในหมู่บา้น การท าปลาเคม็
เป็นอาชีพหน่ึงท่ีท ารายได ้ ให้กบัชุมชน โดย
ใชป้ลาสดเช่น ปลาช่อน ปลานิล  ปลาดุก หรือ
ปลาสลิด  ขอดเกล็ด ออกแลว้น ามาแล่แผอ่อก 
ลา้งน ้าสะอาด ใส่เกลือโดยใชมื้อขย  าแลว้ลา้ง
น ้าสะอาด  น าไปผ่ึงแดด 
๑๘.  ขอ้ใดไม่ใช่อาชีพในชุมชนบางตาเถร 
  ก.  ท  าประมง 
                ข.  ท  านา               
                ค.  ท  าปลาเคม็ 
                                                         (เฉลย  ก.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

ท 1.1 ป.1/3        
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความ
เขา้ใจ 

๑๙)  นกัเรียนคิดวา่ปลาสดเป็นอยา่งไร 
  ก.  ตาขุ่น  เหงือกด า  
  ข.  ตาใส  เหงือกแดง  
  ค.  ตาใส  เหงือกเขียวคล ้า    
                                                         (เฉลย  ข.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

ท 1.1 ป.1/4       
เล่าเร่ืองยอ่
จากเร่ืองท่ี
อ่าน 

ความ
เขา้ใจ 

๒o)  ขอ้ใดเรียงล าดบัขั้นตอนการท าปลาเคม็
ไดถู้กตอ้ง 
 ก. ขอดเกล็ด แล่ปลา ใส่เกลือ ผ่ึงแดด 
 ข.  แล่ปลา  ขอดเกล็ด  ใส่เกลือ ผ่ึงแดด  
 ค.  ขอดเกล็ด  ใส่เกลือ  แล่ปลา  ผ่ึงแดด 
                                                         (เฉลย  ก.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

ท 1.1 ป.1/3        
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความ
เขา้ใจ 

๒๑)  การท าปลาเคม็ส่ิงใดควรท าเป็นล าดบั
สุดทา้ย 
   ก.  แกว้ตากปลา  
                  ข.  แกว้ท าปลา                       

ค.  แกว้จบัปลา              (เฉลย  ก.)                                                                     

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  25 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและ 

                    หลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน(ต่อ) 

ตวัช้ีวดั 
การ

ประเมิน 
เคร่ืองมือ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าดชันี
ความสอด 
คลอ้ง 
(IOC) 

ความ 
หมาย 

1 2 3 
  ท 1.1 ป.1/3      
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

น าไปใช ้ ๒๒.  อ่านเร่ืองอาชีพในทอ้งถ่ินแลว้  บคุคล
ใดน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตจริง 
               ก.  แกว้ท าปลาเคม็ตากแห้งขาย 
                     ในตลาด 
               ข.  กุง้รับซ้ือปลาเคม็จากชาวบา้น 
               ค.  กายจบัปลาในบ่อไปขาย   
                                                     (เฉลย  ก.) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 ท 1.1 ป.1/3    
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความรู้
ความจ า 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม   
ขอ้ ๒๓ – ๒๘    
“พระพทุธโคดม”   
 เป็นพระพทุธรูปหล่อดว้ยทองส าริดองคใ์หญ่
ท่ีสุดในประเทศไทย หลวงพอ่ขอมได้
ด าเนินการก่อสร้าง ใชเ้วลาในการ ก่อสร้าง 
๑๒ ปี   
๒๓)  ใครสร้างพระพทุธโคดม 
  ก.  หลวงพอ่โกร่ง   
                  ข.  หลวงพอ่ขาว   
                  ค.  หลวงพอ่ขอม            
                                                       (เฉลย  ค.)                            

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

ท 1.1 ป.1/3    
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความรู้
ความจ า 

๒๔)“ พระพทุธโคดม”ใชเ้วลาในการก่อสร้าง
ก่ีปี 
 ก.  ๑o  ปี              
                  ข.  ๑๒  ปี  
                   ค.  ๑๔  ปี                      
                                                        (เฉลย  ข.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  25 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและ 
                    หลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน(ต่อ) 

ตวัช้ีวดั 
การ

ประเมิน 
เคร่ืองมือ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความ 
หมาย 

1 2 3 
  ท 1.1 ป.1/3       
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความรู้
ความจ า 

๒๕)พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดเ้สด็จ
พระราชด าเนินมาทรงยกพระเกตุมาลาเม่ือไร 
 ก.  ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๒  
 ข.  ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๓  
                  ค.  ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๔  
                                                         (เฉลย  ก.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

  ท 1.1 ป.1/3       
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความรู้
ความจ า 

๒๖)   “พระพทุธโคดม ”  สร้างดว้ยส่ิงใด  
                ก.  ปูน                
                ข.  เงิน        
                ค.  ทองส าริด 
                                                  (เฉลย  ค.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

ท 1.1 ป.1/3           
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความ
เขา้ใจ 

๒๗)  นกัเรียนคิดวา่ “พระพทุธโคดม” 
         สร้างข้ึนมาเพ่ืออะไร 
 ก.  เพื่อให้คนมาเท่ียว  
 ข.  เพื่อสืบทอดพระศาสนา  
                  ค.  เพื่อขอโชคลาภ 
                                                         (เฉลย  ข.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

  ท 1.1 ป.1/3       
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

น าไปใช ้ ๒๘)  “ชาวพทุธควรท าความดี ละเวน้ความชัว่ 
           ท  าจิตใจให้ผอ่งใส” 
     ใครปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมท่ีสุด 
 ก.  ขาวจบัปลาหนา้วดั  
                  ข.  ด าช่วยเพ่ือนท าการบา้น  
                  ค.  แดงเช่ือฟังค  าสอนของพอ่แม่ 
                                                        (เฉลย  ข.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  25 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและ 
                    หลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน(ต่อ) 

ตวัช้ีวดั 
การ

ประเมิน 
เคร่ืองมือ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความ 
หมาย 

1 2 3 
  ท 1.1 ป.1/3       
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความรู้
ความจ า 

อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม   
ขอ้ ๒๙ – ๓๕ 
ประเพณีแข่งเรือยาววดัไผโ่รงววั 
การแข่งเรือยาวเป็นการแข่งขนัท่ีชาวบา้น จดั
ข้ึนในงานออกพรรษาของวดัไผโ่รงววั เพ่ือ
สร้างความสามคัคีของคนในชุมชน  ปลูกฝัง
ให้รู้รักบา้นเกิด จดัการแข่งขนัข้ึนในช่วงท่ีมี
น ้ามาก โดยใชผู้ช้ายมาพายแข่งขนักนั  
๒๙)  วนัออกพรรษาของวดัไผ่โรงววั มีการ
แข่งขนัอะไร 
 ก.  รถแข่ง   
 ข.  เรือแข่ง   
 ค.  ว่ิงแข่ง                      
                                                         (เฉลย  ข.)                                 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

  ท 1.1 ป.1/3       
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความ
เขา้ใจ 

๓o) ขอ้ใดคือความสามคัคีของคนในชุมชน 
 ก.  จดัตกแต่งบา้นของตน  
 ข.  ช่วยกนัเก็บกวาดลานวดั  
                  ค.  ชวนเพ่ือนไปว่ิงเล่น 
                                                         (เฉลย  ข.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

  ท 1.1 ป.1/3       
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความ
เขา้ใจ 

๓๑)  ใครไดเ้ขา้แข่งขนัพายเรือ 
 ก.  เด็กหญิงมะลิ   
 ข.  นางสาวสุดา   
 ค.  นายมานะ 
                                                  (เฉลย  ค.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

 ท 1.1 ป.1/3           
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

น าไปใช ้ ๓๒)  ถา้นกัเรียนจะดูการแข่งขนัควรท า
อยา่งไร 
 ก.  ดูใกล้ๆ  ริมแม่น ้า   
 ข.  ดูใตต้น้ไมริ้มตล่ิง  
 ค.  ดูห่างๆและอยูก่บัผูป้กครอง 
                                                         (เฉลย  ค.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  25 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและ 
                    หลงัเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน(ต่อ) 

ตวัช้ีวดั 
การ

ประเมิน 
เคร่ืองมือ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความ 
หมาย 

1 2 3 
  ท 1.1 ป. 1/3    
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความ
เขา้ใจ 

๓๓)  การแข่งเรือยาวจดัข้ึนในเวลาใด
เหมาะสมท่ีสุด 
 ก.  น ้านอ้ย   
 ข.  น ้ามาก   
 ค.  น ้าลด    

 (เฉลย  ข.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

  ท 1.1 ป. 1/3    
ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

น าไปใช ้ ๓๔)  จากเร่ืองน้ีเนน้ให้ผูอ่้านปฏิบติัตนตาม
ขอ้ใด 
            ก.  กลบัมาพฒันาหมู่บา้นของตน 
            ข.  กลบัมายยุงชาวบา้นให้แตกแยก 
            ค.  กลบัมาชวนชาวบา้นไปท างานท่ีอ่ืน 

(เฉลย  ก.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 

   ท 1.1 ป. 
1/3    ตอบ
ค าถาม
เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

ความ
เขา้ใจ 

๓๕)  ขอ้ใดปลูกฝังให้รักบา้นเกิด 
            ก.  น่ิมให้คนในหมู่บา้นไปท างานต่าง
ถ่ิน  
             ข.  นดัสูบน ้าใส่บา้นคนอ่ืน 
             ค.  มกุเก็บขยะในบริเวณบา้น 

 (เฉลย  ค.) 

+1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 26  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการพฒันา 
                   บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ 

ประเดน็การสอบถาม 

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

ดา้นเน้ือหา 
1.เน้ือหา  กิจกรรมของบทอ่านเหมาะสมกบัเวลา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

มีความ
สอดคลอ้ง 

2.บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินมีเน้ือหา
เขา้ใจง่าย 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
3.บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินช่วยให้
นกัเรียนอ่านจบัใจความไดดี้ข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
ดา้นรูปแบบของบทอ่าน 
4.บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินมีรูป
ภาพเคล่ือนไหวประกอบเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

5.บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินมีการ
น าเสนอดว้ยนิทาน บทร้อยกรองและเร่ืองสั้นได้
อยา่งเหมาะสม 

0 +1 +1 0.67 
มีความ

สอดคลอ้ง 

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
6.นกัเรียนชอบเรียนดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

7.บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินท าให้
นกัเรียนสนใจและกระตือรือร้นต่อการเรียน 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
8.บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินท าใหเ้กิด
ความสนุกสนานในการเรียน 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
9.บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินช่วยให้
นกัเรียนรู้จกัชุมชน ทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
10.บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินช่วยให้
นกัเรียนรักและภูมิใจในชุมชนและทอ้งถ่ินของ
ตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 27  ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบก่อนเรียน 
      จ านวน 35 ขอ้จากการใชโ้ปรแกรม TAP  วเิคราะห์แบบทดสอบ(Test  Analysis  Program) 

ขอ้ท่ี P r แปลผล 
1 0.60    0.28     น าไปใชไ้ด ้
2 0.47    0.37     น าไปใชไ้ด ้
3 0.37    0.47     น าไปใชไ้ด ้
4 0.73    0.18     น าไปใชไ้ม่ได ้
5 0.83    0.29     น าไปใชไ้ด ้
6 0.53    0.27     น าไปใชไ้ด ้
7 0.77    0.50     น าไปใชไ้ด ้
8 0.43    0.26     น าไปใชไ้ด ้
9 0.33    0.36     น าไปใชไ้ด ้
10 0.57    0.37     น าไปใชไ้ด ้
11 0.77    0.70     น าไปใชไ้ด ้
12 0.93    0.20     น าไปใชไ้ม่ได ้
13 0.53    0.69     น าไปใชไ้ด ้
14 0.80 0.29     น าไปใชไ้ด ้
15 0.87    0.10     น าไปใชไ้ม่ได ้
16 0.87    0.40 น าไปใชไ้ด ้
17 0.43    0.26     น าไปใชไ้ด ้
18 0.67    0.17     น าไปใชไ้ม่ได ้
19 0.73    0.40     น าไปใชไ้ด ้
20 0.60    0.20     น าไปใชไ้ด ้
21 0.73    0.40     น าไปใชไ้ด ้
22 0.50    0.47     น าไปใชไ้ด ้
23 0.93    0.00     น าไปใชไ้ม่ได ้
24 0.90    0.10     น าไปใชไ้ม่ได ้
25 0.77    0.39     น าไปใชไ้ด ้
26 0.37    0.47     น าไปใชไ้ด ้
27 0.70    0.60     น าไปใชไ้ด ้
28 1.00 0.00 น าไปใชไ้ม่ได ้
29 0.93 0.20 น าไปใชไ้ด ้
30 0.63 0.58 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 27  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบก่อนเรียน 
       จ านวน 35 ขอ้จากการใชโ้ปรแกรม TAP  วเิคราะห์แบบทดสอบ(Test  Analysis  Program) 
                     (ต่อ) 

ขอ้ท่ี P r แปลผล 
31 0.63 0.49 น าไปใชไ้ด ้
32 0.37 0.78 น าไปใชไ้ด ้
33 0.83 0.40 น าไปใชไ้ด ้
34 0.87 0.30 น าไปใชไ้ด ้
35 0.63 0.27 น าไปใชไ้ด ้

 

หมายเหตุ  ขอ้สอบท่ีเลือกไดแ้ก่  ขอ้ 2,3,6,8,9,10,11,13,14,17,19,20,21,22,26,27,30,31,32,35  

                 ค่าเฉล่ียของค่าความยากง่ายเท่ากบั  0.37-0.80  

                 ค่าเฉล่ียของดชันีอ านาจจ าแนกเท่ากบั 0.20-0.78         

                 ค่าความเช่ือมัน่ท่ีค  านวณดว้ยสูตร  KR-20 เท่ากบั 0.80 
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ตารางท่ี 28 ผลการหาประสิทธิภาพบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินแบบกลุ่มเล็ก 
                   (Small Group Tryout) 

คนท่ี 
บทอ่านจากขอ้มูลทอ้งถ่ินผา่นมลัติมีเดีย 

รวม 
(75) 

ทดสอบ 
หลงัเรียน
(20) 

ชุดท่ี 1 
(15) 

ชุดท่ี 2 
(15) 

ชุดท่ี 3 
(15) 

ชุดท่ี 4 
(15) 

ชุดท่ี 5 
(15) 

1 15 14 14 13 14 70 18 
2 15 13 15 15 15 73 19 
3 11 13 12 14 13 63 19 
4 13 12 13 11 12 61 15 
5 9 12 11 13 12 57 16 
6 13 12 11 11 13 60 15 
7 10 9 10 8 8 45 10 
8 6 8 8 9 10 41 12 
9 7 7 6 5 5 30 7 

 รวม 500 131 
      E1=74.07 E2=72.78 

 

 

                                                                   500 
    E1 =       9       x 100     =   74.07        
                75 
 

 

                  131 
    E2 =         9      x 100    =   72.78 
      20 
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ตารางท่ี 29 ผลการหาประสิทธิภาพบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะ 

                   การอ่านจบัใจความส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

คนท่ี 
บทอ่านจากขอ้มูลทอ้งถ่ินผา่นมลัติมีเดีย 

รวม 
(75) 

ทดสอบ 
หลงัเรียน
(20) 

ชุดท่ี 1 
(15) 

ชุดท่ี 2 
(15) 

ชุดท่ี 3 
(15) 

ชุดท่ี 4 
(15) 

ชุดท่ี 5 
(15) 

1 13 14 14 15 13 69 19 
2 10 13 12 11 11 57 16 
3 7 7 6 6 5 31 8 
4 11 13 11 13 10 58 11 
5 14 13 14 15 13 69 20 
6 15 13 15 15 15 73 19 
7 13 12 11 14 11 61 12 
8 14 14 14 15 13 70 18 
9 15 13 15 15 15 73 18 

10 11 13 13 13 12 62 17 
11 14 13 14 15 11 67 20 
12 13 12 13 12 11 61 16 
13 14 13 15 15 13 70 20 
14 15 13 15 15 15 73 20 
15 14 14 13 15 14 70 18 
16 12 12 12 13 13 62 16 
17 13 14 13 14 13 67 17 
18 11 12 13 14 12 62 17 
19 11 10 11 13 11 56 16 
20 10 12 14 14 10 60 15 
21 10 9 10 10 8 47 11 
22 15 15 15 15 14 74 20 
23 15 14 14 14 14 71 19 
24 10 11 11 11 9 52 14 
25 13 12 13 14 11 63 18 
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ตารางท่ี 29 ผลการหาประสิทธิภาพบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะ 
                   การอ่านจบัใจความส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ต่อ) 

คนท่ี 
บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน 

รวม 
(75) 

ทดสอบ 
หลงัเรียน
(20) 

ชุดท่ี 1 
(15) 

ชุดท่ี 2 
(15) 

ชุดท่ี 3 
(15) 

ชุดท่ี 4 
(15) 

ชุดท่ี 5 
(15) 

26 14 12 12 14 10 62 18 
27 13 13 12 13 13 64 17 
28 7 8 7 9 7 38 8 
29 9 10 10 10 9 48 12 
30 12 13 13 14 10 62 17 

รวม 1852 487 
      E1=82.31 E2=81.15 

 

                                                                  1852 
    E1 =      30      x 100     =   82.31        
                75 
 
 
                  487 
    E2 =        30      x 100    =   81.15 
      20 
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ตารางท่ี 30  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดียโดยใช ้
                   ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

เลขท่ี 
Pre-test 

ก่อนเรียน(20) 
Post-test 

หลงัเรียน(20) 
D 

ผลต่าง   
1 14 19 5 
2 15 16 1 
3 6 8 2  
4 8 11 3 
5 15 20 5 
6 14 19 5 
7 9 12 3 
8 15 18 3 
9 14 18 4 

10 14 17 3 
11 17 20 3 
12 12 16 4 
13 17 20 3 
14 17 20 3 
15 14 18 4 
16 13 16 3 
17 14 17 3 
18 15 17 2 
19 14 16 2 
20 13 15 2 
21 9 11 2 
22 17 20 3 
23 18 19 1 
24 10 14 4 
25 18 18 0 
26 15 18 3 
27 13 17 4 
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ตารางท่ี 30  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้ดว้ยบทอ่านมลัติมีเดีย 
                   โดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน(ต่อ) 

เลขท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง  D 
28 7 8 1 
29 9 12 3 
30 16 17 1 

รวม 402 487 85 

เฉล่ีย 13.40 16.23 2.83 

เฉล่ียร้อยละ 67.00 81.15 14.17 

S.D. 3.29 3.45 1.26 
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ตารางท่ี  31  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติค านวณหาค่า  t-test ของแบบทดสอบก่อนเรียนและ 
                     หลงัเรียนของบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินโดยใชโ้ปรแกรม  SPSS  

 

T-Test 
 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 post 16.2333 30 3.45097 .63006 

pre 13.4000 30 3.28634 .60000 

 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 post & pre 30  .931 .000 

 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig.  

(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

post - pre 
2.83333 1.26173 .23036 2.36220 3.30447 12.300 29 .000 
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ภาคผนวก  ง 

                       - แบบทดสอบก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้ 
                       - ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ 

                              - บทอ่านจากขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
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แบบทดสอบทกัษะการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 ตอนท่ี ๑ นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย X  ทบัตวัอกัษรหนา้ค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
                อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม  ขอ้ ๑ -๓ 
 

บางตาเถร  เป็นต าบลท่ีมีพระผู ้ใหญ่หลายรูป อยูใ่นอ าเภอ 
สองพี่นอ้ง เดิมช่ือต าบล บางปลาร้า  เพราะวา่เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีปลาชุกชุมมาก   
เม่ือมีผูค้นเขา้มาอยูอ่าศยัมากข้ึน จึงไดแ้ยกมาเป็นต าบลบางตาเถร  

 
๑.  นกัเรียนคิดวา่คนมาอยูใ่นหมู่บา้นน้ีมากข้ึนเพราะเหตุใดมากท่ีสุด 
  ก.  มีพระหลายรูป             
 ข.  มีอาหารอุดมสมบูรณ์              
 ค.  มีน ้ามาก 
 ๒.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
  ก.  ท่ีราบลุ่ม คือพื้นท่ีท่ีน ้าท่วมถึง    
            ข.  ท่ีราบลุ่ม คือพื้นท่ีท่ีไม่มีน ้า  
 ค.  ท่ีราบลุ่ม คือพื้นท่ีอยูบ่นภูเขา  
 ๓.  ถา้นกัเรียนอยูใ่นชุมชนท่ีมีปลาชุกชุมควรท าอยา่งไร 
             ก.  ใชแ้หหรืออวนตาถ่ีๆจบัปลาทุกชนิด 
             ข.  ไม่จบัปลาในฤดูวางไข่ 
             ค.  จบัปลาวยัอ่อนมารับประทาน 
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อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม  ขอ้ ๔ – ๘ 

  หลวงพอ่ขอม เดิมช่ือ เป้า มีวดัสร้างข้ึนใหม่ช่ือ “วดัไผโ่รงววั” 
 ชาวบา้นจึงนิมนตพ์ระขอมใหไ้ปจ าพรรษาอยูท่ี่วดัไผโ่รงววั 
  ท่านไดส้ร้างส่ิงก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาข้ึนมามากมาย เพื่อใหค้นรุ่นหลงัได้
ศึกษาหาความรู้เร่ืองราวของพระพุทธเจา้  ท่านมรณภาพ(มอ-ระ-นะ-พาบ)ลงดว้ยโรคหวัใจ
ลม้เหลว 

 
  ๔.  ขอ้ใดเป็นส่ิงก่อสร้างทางพระพุทธศาสนา 
   ก.  ฆอ้งยกัษ ์      
 ข.  ศาลเจา้แม่          
  ค.  สถานท่ีตรัสรู้ 
  ๕.  ขอ้ใดเรียงล าดบัเหตุการณ์ของหลวงพอ่ขอมไดถู้กตอ้ง 
   ก.  มรณภาพ             สร้างวดัไผโ่รงววั           เจา้อาวาสวดั 
  ข.  เจา้อาวาสวดั        มรณภาพ                        สร้างวดัไผโ่รงววั    
 ค.  เจา้อาวาสวดั        สร้างวดัไผโ่รงววั            มรณภาพ 
 ๖.  หลวงพอ่ขอม เดิมจ าพรรษาอยูท่ี่ไหน 
 ก.  วดับางสาม    
 ข.  วดัไผโ่รงววั   
 ค.  วดับางซอ 
 ๗.  มรณภาพ  แปลวา่อะไร 
 ก.  เกิด     
 ข.  เจบ็    
 ค.  ตาย 
 ๘.  ถา้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองราวของพระพุทธเจา้ นกัเรียนน่าจะปฏิบติัตนอยา่งไร  
           ก.  วิง่เล่นในวดั 
           ข.  วาดภาพพระพุทธเจา้ตามฝาผนงัวดั 
           ค.  ปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ 
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 อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม  ขอ้ ๙ – ๑o 

  คลองพระยาบนัลือเป็นคลองท่ีขดุผา่นหนา้วดัไผโ่รงววั  ก่อนสร้างวดัคลองน้ียงั
ไม่มี  แต่เป็นร่องน ้า ส าหรับท านาบวัเท่านั้น เดิมคลองน้ีเรียกวา่  คลองยายบว๊ย 

  ๙.  เดิมคลองพระยาบนัลือใชท้  าอะไร 
   ก.  ปลูกขา้ว    
   ข.  ปลูกบวั      
   ค.  ปลูกแหว้ 
  ๑o.  นกัเรียนคิดวา่  “ร่องน ้า”  เป็นอยา่งไร 
   ก.  ใหญ่กวา่คลอง   
               ข.  เล็กกวา่คลอง   
               ค.  เท่ากบัคลอง 
อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม  ขอ้ ๑๑ – ๑๓ 

  อาชีพในชุมชนบางตาเถรมีหลายอาชีพท่ีท ารายไดใ้หก้บัคนในหมู่บา้น การท าปลาเคม็เป็น
อาชีพหน่ึงท่ีท ารายได ้ใหก้บัชุมชน โดยใชป้ลาสดเช่น ปลาช่อน ปลานิล  ปลาดุก หรือปลาสลิด  
ขอดเกล็ด ออกแลว้น ามาแล่แผอ่อก ลา้งน ้าสะอาด ใส่เกลือโดยใชมื้อขย  าแลว้ลา้งน ้าสะอาด  น าไป
ผึ่งแดด 

๑๑.  นกัเรียนคิดวา่ปลาสดเป็นอยา่งไร 
    ก.  ตาขุ่น  เหงือกด า   
    ข.  ตาใส  เหงือกแดง   
    ค.  ตาใส  เหงือกเขียวคล ้า 
 ๑๒.  ขอ้ใดเรียงล าดบัขั้นตอนการท าปลาเคม็ไดถู้กตอ้ง 
    ก.  ขอดเกล็ด  แล่ปลา  ใส่เกลือ  ผึ่งแดด   
    ข.  แล่ปลา  ขอดเกล็ด  ใส่เกลือ  ผึ่งแดด  
    ค.  ขอดเกล็ด  ใส่เกลือ  แล่ปลา  ผึ่งแดด 
 ๑๓.  การท าปลาเคม็ส่ิงใดควรท าเป็นล าดบัสุดทา้ย 
             ก.  แกว้ตากปลา 
             ข.  แกว้ท าปลา 
             ค.  แกว้จบัปลา 
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อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม  ขอ้ ๑๔ – ๑๖ 
 
       “พระพุทธโคดม”   
   เป็นพระพุทธรูปหล่อดว้ยทองส าริดองคใ์หญ่ท่ีสุดในประเทศไทย หลวงพอ่ขอม 
             ไดด้ าเนินการก่อสร้าง ใชเ้วลาในการ ก่อสร้าง ๑๒ ปี   
 
๑๔.  ใครสร้างพระพุทธโคดม 
     ก.  หลวงพอ่โกร่ง      
    ข.  หลวงพอ่ขาว        
    ค.  หลวงพอ่ขอม 
๑๕.   “พระพุทธโคดม ”  สร้างดว้ยส่ิงใด  
    ก.  ปูน        
                 ข.  เงิน          
                 ค.  ทองส าริด 
๑๖.  นกัเรียนคิดวา่ “พระพุทธโคดม”สร้างข้ึนมาเพื่ออะไร 
   ก.  เพื่อใหค้นมาเท่ียว   
   ข.  เพื่อสืบทอดพระศาสนา   
   ค.  เพื่อขอโชคลาภ 
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อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม  ขอ้ ๑๗ – ๒o 

ประเพณีแข่งเรือยาววดัไผโ่รงววั 
การแข่งเรือยาวเป็นการแข่งขนัท่ีชาวบา้น จดัข้ึนในงานออกพรรษาของ 

วดัไผโ่รงววั เพื่อสร้างความสามคัคีของคนในชุมชน  ปลูกฝังใหรู้้รักบา้นเกิด จดัการ
แข่งขนัข้ึนในช่วงท่ีมีน ้ามาก โดยใชผู้ช้ายมาพายแข่งขนักนั  

๑๗.  ขอ้ใดคือความสามคัคีของคนในชุมชน 
   ก.  จดัตกแต่งบา้นของตน   
   ข.  ช่วยกนัเก็บกวาดลานวดั   
   ค.  ชวนเพื่อนไปวิง่เล่น 
๑๘.  ใครไดเ้ขา้แข่งขนัพายเรือ 
   ก.  เด็กหญิงมะลิ   
   ข.  นางสาวสุดา   
   ค.  นายมานะ 
๑๙.  ถา้นกัเรียนจะดูการแข่งขนัควรท าอยา่งไร 
   ก.  ดูใกล้ๆ  ริมแม่น ้า    
   ข.  ดูใตต้น้ไมริ้มตล่ิง   
   ค.  ดูห่างๆและอยูก่บัผูป้กครอง 
๒o.  ขอ้ใดคือ รักบา้นเกิด 
              ก.  น่ิมใหค้นในหมู่บา้นไปท างานต่างถ่ิน  
              ข.  นดัสูบน ้าใส่บา้นคนอ่ืน 
              ค.  มุกเก็บขยะในบริเวณบา้น  
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ขอ้ ค าตอบ ขอ้ ค าตอบ 
1 ข 11 ข 
2 ก 12 ก 
3 ข 13 ก 
4 ค 14 ค 
5 ค 15 ค 
6 ก 16 ข 
7 ค 17 ข 
8 ค 18 ค 
9 ข 19 ค 

10 ข 20 ค 
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กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  
 

โดย 

นางเตม็นภา  รุ่งวิริยะวงศ ์
ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 

 
 

โรงเรยีนวดัไผ่โรงววั 
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำสพุรรณบุร ีเขต 2 

 

บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มลูทอ้งถ่ินเพ่ือส่งเสริมทกัษะ 
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ค าน า 
 

 
ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 

เพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งมีการฝึกฝน 
ใหเ้กิดความช านาญ จึงจะเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใชไ้ด ้
ในชีวติจริง  โดยเฉพาะการพฒันาทางดา้นการคิดต่างๆ 

  บทอ่านท่ีจดัท าข้ึน มีรูปแบบการน าเสนอเร่ือง ลกัษณะของเร่ือง และ 
เน้ือหาท่ีจุดประกายทางความคิดในดา้นต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมทกัษะดา้นการอ่านจบัใจความ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จดัท าข้ึนทั้งหมด  5  ชุด  
โดยการน าเร่ืองราวและขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน รอบๆบริเวณโรงเรียนวดัไผโ่รงววั ประกอบ 
ดว้ย สถานท่ีส าคญัท่ีมีช่ือเสียงในชุมชน นิทานพื้นบา้น สัตวใ์นทอ้งถ่ิน ประเพณีท่ีควรรู้ใน 
ทอ้งถ่ิน มาท าเป็นบทอ่านเพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ และน าเสนอใน 
รูปแบบท่ีหลากหลาย  
  ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาไทย   
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
   

 
เตม็นภา  รุ่งวิริยะวงศ ์
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       ค  าช้ีแจง 

 
 
 

             1.  บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน  ประกอบดว้ย  บทอ่านจ านวน  5  ชุด  ในแต่ละ               
         ชุดประกอบดว้ย คู่มือครู  และคู่มือนกัเรียน 
      ค  าแนะน าส าหรับครู  ประกอบดว้ย  ค  าแนะน าการใชส้ าหรับครู  ตวัช้ีวดั    แผนการ 
        จดัการเรียนรู้  การวดั และประเมินผล และเฉลยแบบฝึกหดั 
      ค  าแนะน าส าหรับนกัเรียน ประกอบดว้ย  ค าแนะน าการใชส้ าหรับนกัเรียน  ใบความรู้   
       ใบงาน  แบบฝึก เสริมทกัษะและเฉลย  ตารางบนัทึกผลคะแนน 
 2.  ก่อนการใชบ้ทอ่านครูตอ้งศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมก่อนสอน   
       ตอ้งตรวจสอบความพร้อมของหอ้งคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.  หลงัจากใชบ้ทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินแลว้  ในแต่ละชุดครูตอ้งประเมินผล   
       สัมฤทธ์ิระหวา่งเรียน  
 4.  นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดในแต่ละชุดตอ้งกลบัไปศึกษาบทอ่านซ ้ า 
       แลว้กลบัมาประเมินผลใหม่อีกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



199 
 

 

 วตัถุประสงค์ 
 
      
  
     บทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ   
             มีทั้งหมด  5  ชุด  ซ่ึงมีวตัถุประสงคส์ าหรับครูในการใชด้งัน้ี 
      1.  พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการอ่านจบัใจความ  ของนกัเรียนชั้น  
            ประถมศึกษาปีท่ี 1 ใหมี้ผลการเรียนดีข้ึน 
      2.   เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและจากการเรียนรู้ร่วมกนั 
      3.  เพื่อเป็นคู่มือส าหรับครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในเร่ืองการอ่าน 
            จบัใจความ  
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      แนวการจดัการเรียนการสอน 
 
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน มีดงัน้ี 
1.  จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั  สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค ์ ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.  จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนรู้เน้ือหาจากบทอ่านผา่นมลัติมีเดีย 

เป็นส าคญั 
3.  จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  เพื่อผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมี

ความสุข 
 
ส่ือในการจดัการเรียนการสอน มีดงัน้ี 
 1.  บตัรภาพ 
 2.  บตัรค า 
 3.  ใบความรู้ 
 4.  ใบงาน 
 5.  ส่ือจากซีดีรอม 
 6.  แบบฝึกเสริมทกัษะ 
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เพ่ือสง่เสรมิทกัษะการอ่านจบัใจความ 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  1 

ชดุท่ี 3 
 

 

       

                        เตือนใจ 
            เปรตวดัไผ่โรงววั 

 
 
 
 
 

 
โรงเรียนวดัไผ่โรงววั  อ ำเภอสองพีน้่อง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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                        ตวัช้ีวดั 

 
 
 
เม่ือนกัเรียนไดศึ้กษาบทอ่านมลัติมีเดียโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมทกัษะ

การอ่านใจความ น้ีจบแลว้  นกัเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามตวัช้ีวดัต่อไปน้ีได ้
 

1.  การตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้
 
2.  เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีอ่านได ้
             
3.  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่านได ้
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 ค าแนะน าการใชส้ าหรับครูควรปฏิบติั  ดงัน้ี 

 1.  ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้และเน้ือหาความรู้ของบทอ่านอยา่งละเอียด 

 2.  เตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนไวล่้วงหนา้ก่อนสอนทุกคร้ัง 

 3.  จดักิจกรรมการเรียนรู้และการวดัประเมินผลตามล าดบัขั้นตอนท่ีก าหนด 

 4.  ครูคอยใหค้  าแนะน านกัเรียนขณะด าเนินการสอน 

 5.  หลงัจากเรียนแลว้ให้นกัเรียนท าแบบฝึกเสริมทกัษะหลงัเรียนใหน้กัเรียน 

       บนัทึกผลท่ีไดล้งในตารางบนัทึก 

 

 

 

ค าแนะน าส าหรับครู 
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                                           ค ำแนะน ำส ำหรบันกัเรยีน 

 
 
 

 ค าแนะน าการใชส้ าหรับนกัเรียนปฏิบติัดงัน้ี 

                         1.      ศึกษาเน้ือหาความรู้และตวัอยา่ง แลว้ท ากิจกรรมตามล าดบั 

                         2.      หากนกัเรียนไม่แน่ใจในกิจกรรมใด ตอ้งศึกษาทบทวนใหม่ซ ้ าอีกคร้ังจนเขา้ใจ 

                         3.      เม่ือศึกษาจบแลว้  ท าแบบฝึกเสริมทกัษะเพื่อประเมินผลการพฒันาการเรียนรู้ 

                         4.       ตรวจเฉลยทา้ยเล่ม 

                         5.       บนัทึกผลท่ีไดล้งในตารางบนัทึก เพื่อทราบผลการเรียนและการพฒันา 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 3     
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9    ภาษาพาเพลิน     เร่ือง เตือนใจเปรตวดัไผโ่รงววั          รหสัวชิา    ท 11101                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1          ภาคเรียนท่ี   2   เวลา  2  ชัว่โมง 
..................................................................................................................................................... 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

    มาตรฐานการเรียนรู้  
           สาระท่ี 1 การอ่าน  
            มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ 

  แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน  
             ตวัช้ีวดั 

       ท 1.1 ป. 1/3    ตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
          ท 1.1 ป. 1/4    เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีอ่าน 
   จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
           1.  นกัเรียนสามารถจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านได ้ 
           2.  นกัเรียนมีทกัษะในการตอบค าถาม เล่าเร่ืองได ้
           3.  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้ 

สำระส ำคัญ 
                       การอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญั ตอ้งมีสมาธิในการอ่าน ซ่ึงเม่ืออ่านแลว้สามารถตอบค าถาม เล่า 
          เร่ืองยอ่หรือเรียงล าดบัเหตุการณ์จึงจะเขา้ใจเน้ือหาของเร่ือง 
 สำระกำรเรียนรู้ 
         ความรู้ 

หลกัการอ่านจบัใจความประเภทเร่ืองสั้น 
        ทกัษะ/กระบวนการ 
                              อ่านจบัใจความ                

 ตอบค าถาม 
  เล่าเร่ือง 

                      สมรรถนะท่ีส าคญั 
                               ความสามารถในการคิด 
                               ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
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                     คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
มีวนิยั 
ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ในการท างาน 

ช้ินงำน / ภำระงำน 

  1.  ใบงานท่ี 1 เร่ือง  วาดรูปผเีปรตในความคิดของนกัเรียน         
          2.  ใบงานท่ี 2 เร่ือง  จงระบายสีทบัรูปร่างลกัษณะของเปรต 
          3.  แบบฝึกเสริมทกัษะเตือนใจเปรตวดัไผโ่รงววั   ชุดท่ี  1  
          4.   แบบฝึกเสริมทกัษะเตือนใจเปรตวดัไผโ่รงววั   ชุดท่ี  2 
          5.   แบบฝึกเสริมทกัษะเตือนใจเปรตวดัไผโ่รงววั   ชุดท่ี  3 

กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
ชัว่โมงท่ี 1 กิจกรรมในห้องเรียน 

          1.  ขั้นน า  
               1.1  ครูสนทนาถึงส่ิงปลูกสร้างในวดัไผโ่รงววัท่ีนกัเรียนรู้จกั เช่น พระพุทธโคดม  ฆอ้งใหญ่ 

  พระกะกุสันโธ  เปรต  ตน้ง้ิว  เมืองนรก  เมืองสวรรค ์  
               1.2  ครูน าภาพเปรตวดัไผโ่รงววัให้นกัเรียนดูแลว้สนทนาซกัถามวา่คืออะไร  นกัเรียนเคยพบ 

   เห็นหรือไม่  เคยพบท่ีใด 
           2.  ขั้นสอน 
                2.1  ครูแจง้วตัถุประสงคใ์นการอ่านจบัใจความจากบทอ่านวา่เม่ือนกัเรียนอ่านจบ นกัเรียน 

สามารถตอบค าถาม เล่าเร่ืองหรือเรียงล าดบัเหตุการณ์ได ้
                          2.2  ครูอธิบายวธีิการอ่าน เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจวธีิการอ่านจบัใจความท่ีถูกตอ้ง   
                          2.3  ครูแนะน าค าศพัทใ์หม่และความหมายโดยใชบ้ตัรค ามีค าศพัท ์ดงัน้ี เปรต  ตน้ตาล  บุญ 
 ชาติหนา้  ทุกข ์ ทรมาน  และใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงตามครูและอ่าน เองพร้อมกนัจนคล่อง 

2.4  แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ  5  คน ประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง    ปานกลาง  และนกัเรียนท่ี 
  เรียนอ่อน   คละกนั 

2.5  แต่ละกลุ่มช่วยกนัวาดรูปผเีปรตในความคิดของนกัเรียน  ลงในใบงานท่ี 1 แลว้น าเสนอ
หนา้ชั้น 
                      3.  ขั้นสรุป 
                            3.1  นกัเรียนช่วยกนัสรุปรูปร่างลกัษณะของเปรต 
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ช่ัวโมงที ่2 กิจกรรมในหอ้งคอมพิวเตอร์ 

           1.  ขั้นน า 
1.1  ทบทวนรูปร่างลกัษณะของเปรต ตามความคิดของนกัเรียน 

                           1.2  ฝึกอ่านค ายากและความหมายของค าศพัทใ์นบทอ่าน ดงัน้ี เปรต  ตน้ตาล  บุญ 
 ชาติหนา้  ทุกข ์ ทรมาน จนคล่อง 
                  2.  ขั้นสอน 

2.1  นกัเรียนแต่ละคนศึกษาเน้ือหา เร่ืองเตือนใจเปรตวดัไผโ่รงววั ผา่นมลัติมีเดียท่ีครูเตรียมไว ้
2.2  นกัเรียนช่วยกนัเล่าเร่ืองยอ่และเรียงล าดบัเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
2.3  ครูยกตวัอยา่งค าถามในเน้ือเร่ืองให้นกัเรียนช่วยกนัตอบค าถาม ดงัน้ี 

1. เปรตเป็นใคร 
2. ชอบมาตอนไหน 
3. ท าไมจึงหิวตลอดเวลา 
4. นกัเรียนคิดวา่เป็นเปรตดีหรือไม่ เพราะอะไร   

                              แลว้จึงอ่านอีกคร้ังเพื่อจบัใจความของเร่ือง  ตอบค าถามจากแบบฝึกเสริมทกัษะท่ี 1, 2 และ 3
ในคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  แลว้บนัทึกคะแนน 
         3.  ขั้นสรุป  
                          3.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน  โดยการสนทนาซกัถามบทอ่านเพื่อวดัความรู้ 
ความเขา้ใจ 
                          3.2  ระบายสีทบัรูปร่างลกัษณะของเปรต ลงในใบงานท่ี 2   น าเสนอหนา้ชั้น ครูให้รางวลัและ
ค าชมเชยแลว้ช่วยกนับอกขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน  
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

           1.  รูปภาพ  เปรต 
           2.  ใบงานท่ี 1 เร่ือง  วาดรูปผเีปรตในความคิดของนกัเรียน         
                ใบงานท่ี 2 เร่ือง  จงระบายสีทบัรูปร่างลกัษณะของเปรต 
           3.  บตัรค า 
           4.  คอมพิวเตอร์ 
           5.  บทอ่านเร่ืองเตือนใจเปรตวดัไผโ่รงววั 
           6.  แบบฝึกเสริมทกัษะท่ี 1, 2 และ 3 
           7.  แบบบนัทึกคะแนน 
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กำรวดัและประเมินผล 

          1.  วธีิการประเมิน 
                -  สังเกตพฤติกรรมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                -  สังเกตการอ่านและเล่าเร่ือง 
                -  ตรวจผลงาน/ช้ินงาน           
           2.   เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
                -  แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
                -  แบบประเมินการอ่านจบัใจความ 
                -  แบบแบบฝึกเสริมทกัษะ  
          3.   เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
               -  เกณฑก์ารวดัและประเมินผลแบบฝึกเสริมทกัษะ 
                  แต่ละแบบฝึกเสริมทกัษะ นกัเรียนตอบถูกตอ้งตั้งแต่ 3 ขอ้ ข้ึนไป ถือวา่ผา่นเกณฑ ์
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เกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

2 1 0 
1.มีวนิยั ปฏิบติักิจกรรมหรือ

ท างานตามขอ้ตกลง  
กฎเกณฑ ์ ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของกลุ่ม 
เสร็จทนัเวลา โดยไม่
มีการเตือน 

ปฏิบติักิจกรรมหรือ
ท างานตามขอ้ตกลง  
กฎเกณฑ ์ ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของกลุ่ม
เสร็จทนัเวลา โดยมี
การเตือนเป็น
บางคร้ัง 

ไม่ปฏิบติักิจกรรม
หรือท างานตาม
ขอ้ตกลง  กฎเกณฑ์
ระเบียบขอ้บงัคบั
ของกลุ่มเสร็จไม่
ทนัเวลาและมีการ
เตือนบ่อยคร้ัง 

2.ใฝ่เรียนรู้ นกัเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ตอบ
ค าถามครูทุกคร้ัง
และตั้งใจเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

นกัเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ ตอบ
ค าถามครูบางคร้ัง
และขาดสมาธิใน
บางคร้ัง 

นกัเรียนไม่
กระตือรือร้น  ไม่
ตอบค าถามครูและ
ไม่มีสมาธิในการ
เรียน 

3. มุ่งมัน่ในการท างาน ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการการปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายจนส าเร็จ
และถูกตอ้ง 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการการปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายจนส าเร็จ
แต่งานไม่ถูกตอ้ง
บางส่วน 

ไม่มีความตั้งใจและ
ท างานตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายไม่ส าเร็จ 

เกณฑก์ารตดัสิน/ระดบัคุณภาพ 
ระดบั  2  ได ้ 5-6  คะแนน  หมายถึง  ดี 
ระดบั  1  ได ้ 3-4  คะแนน  หมายถึง  พอใช ้
ระดบั  0  ได ้ 0-2  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
เกณฑก์ารผา่น  ผา่นระดบัพอใชข้ึ้นไป 
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เกณฑก์ารประเมินตรวจผลงาน/ช้ินงาน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

2 1 0 
1.ความถูกตอ้ง ตั้งค  าถามและตอบ

ค าถามไดล้ะเอียด
ถูกตอ้ง  ครบถว้น 
ตรงประเด็น 

ตั้งค  าถามและตอบ
ค าถามไดถู้กตอ้ง
บางส่วน 

ตั้งค  าถามและตอบ
ค าถามไม่ถูกตอ้ง 

2.การใชภ้าษา ใชภ้าษาเขา้ใจง่ายมี
ความสอดคลอ้งกบั
เร่ืองท่ีอ่าน มีภาษาท่ี
เป็นของตนเอง 

การใชภ้าษาบางตอน
ไม่สอดคลอ้งกบั
เร่ืองท่ีอ่าน  แต่มี
ภาษาเป็นของตนเอง 

การใชภ้าษาโดย
การลอกจากเร่ือง
เน้ือเร่ือง 

3. ตรงเวลา ท างานเสร็จ
เรียบร้อยตรงตาม
ก าหนดเวลา 

ท างานเสร็จเรียบร้อย
แต่ไม่ตรงตาม
ก าหนดเวลาเลก็นอ้ย 

ท างานไม่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

4.ความสะอาด สะอาดไม่มีรอยลบ   
ขีดฆ่าตลอดช้ินงาน 

มีรอยลบขีดฆ่า  
ไม่เกิน  3  แห่ง 

มีรอยลบขีดฆ่า  
เกิน  4  แห่งข้ึนไป 

 
เกณฑก์ารตดัสิน/ระดบัคุณภาพ 
ระดบั  2  ได ้ 6-8  คะแนน  หมายถึง  ดี 
ระดบั  1  ได ้ 3-5  คะแนน  หมายถึง  พอใช ้
ระดบั  0  ได ้ 0-2  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
เกณฑก์ารผา่น  ผา่นระดบัพอใชข้ึ้นไป 
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เกณฑก์ารวดัและประเมินผลการอ่านจบัใจความ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

2 1 0 
1.บุคคลในเร่ือง บอกบุคคลใน

เร่ืองไดค้รบอยา่ง
คล่องแคล่ว 

บอกบุคคลใน
เร่ืองไดค้รบแต่ชา้
ตอ้งช่วยช้ีแนะ 

บอกบุคคลใน
เร่ืองไม่ได ้

2.เรียงล าดบัเหตุการณ์ บอกเหตุการณ์
ตามล าดบัถูกตอ้ง
ครบถว้นและ
คล่องแคล่ว 

บอกเหตุการณ์
ตามล าดบัถูกตอ้ง  
โดยการช้ีแนะ 

ล าดบั
เหตุการณ์
ไม่ได ้

3.สรุปเร่ืองจากการอ่าน สรุปเร่ืองได้
กระชบัครบถว้น 

สรุปเร่ืองได้
กระชบัแต่ตอ้ง
ช้ีแนะจึงจะ
ครบถว้น 

สรุปเร่ือง
ไม่ไดช้ี้แนะ
แลว้ไม่ได ้

4. ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน บอกขอ้คิดจาก
การอ่านและการ
น าไปใชไ้ด ้

บอกขอ้คิดจาก
การอ่านไดแ้ต่ตอ้ง
ช้ีแนะจึงบอกการ
น าไปใชไ้ด ้

บอกขอ้คิดจาก
การอ่านไม่ได้
ตอ้งช้ีแนะและ
บอกการ
น าไปใชไ้ม่ได ้

เกณฑก์ารตดัสิน/ระดบัคุณภาพ 
ระดบั  2  ได ้ 6-8  คะแนน  หมายถึง  ดี 
ระดบั  1  ได ้ 3-5  คะแนน  หมายถึง  พอใช ้
ระดบั  0  ได ้ 0-2  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
เกณฑก์ารผา่น  ผา่นระดบัพอใชข้ึ้นไป 
 

เกณฑก์ารวดัและประเมินผลแบบฝึกเสริมทกัษะ 
                 1. แต่ละแบบฝึกเสริมทกัษะ ตอบถูกได ้ 1  คะแนน  ตอบผดิได ้ 0  คะแนน   
                 2. นกัเรียนตอบถูกตอ้งตั้งแต่ 3 ขอ้ ข้ึนไป ถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
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ภำคผนวก 



213 
 

  

  

  

 
 

      บตัรค ำ 
   

                                        
                                          เปรต                                   ตน้ตาล   
 
 
 
                                            บุญ                                  ชาติหนา้   
 
 
 
                                           ทุกข ์                                  ทรมาน 
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ภำพเปรตวดัไผ่โรงววั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เตม็นภา รุ่งวริิยะวงศ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เตม็นภา รุ่งวริิยะวงศ ์
 



215 
 

ใบงานท่ี 1 

     ตอนท่ี 1 วาดรูปผเีปรตในความคิดของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กลุ่มท่ี......... 

    1……………………………………………..………………….. 

    2………………………………………………..……………….. 

    3……………………………………………..………………….. 

    4………………………………………………..……………….. 

    5………………………………………………..……………….. 
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ใบงำนที ่2   
            จงระบายสีทบัรูปร่างลกัษณะของเปรต 

 

          เป็นผ ี                                     เป็นคน                                        สูง 

   

     

                เต้ีย                                   ผมยาว                                       ผมสั้น  

          

       

          คอยาว                                        คอสั้น                                   ผอมโซ 

  

         

           อว้น                                        ผวิด า                                    ผวิขาว   

 

       

         ทอ้งโต                                       มือเท่าใบตาล                     ปากเท่ารูเขม็                             
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ส่ือในซีดีรอม 
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เฉลยใบงานท่ี 1 

     ตอนท่ี 1  วาดรูปผเีปรตในความคิดของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มท่ี......... 

    1……………………………………………..………………….. 

    2………………………………………………..……………….. 

    3……………………………………………..………………….. 

    4………………………………………………..……………….. 

    5………………………………………………..……………….. 

 

         อยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน 
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เฉลยใบงำนที่ 2  
            จงระบายสีทบัรูปร่างลกัษณะของเปรต 

 

          เป็นผ ี                                      เป็นคน                                      สูง 

   

     

                  เต้ีย                                  ผมยาว                                      ผมสั้น  

          

       

          คอยาว                                       คอสั้น                                    ผอมโซ 

  

         

           อว้นพี                                       ผวิด า                                    ผวิขาว   

 

       

         ทอ้งโต                                 มือเท่าใบตาล                           ปากเท่ารูเขม็                             
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เฉลยใบงานท่ี 1 

     ตอนท่ี 1  วาดรูปผเีปรตในความคิดของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มท่ี......... 

    1……………………………………………..………………….. 

    2………………………………………………..……………….. 

    3……………………………………………..………………….. 

    4………………………………………………..……………….. 

    5………………………………………………..……………….. 

  

         อยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน 
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    เฉลย 
  แบบฝึกเสริมทกัษะ   

ชุดท่ี 3 เตือนใจเปรตวดัไผโ่รงววั 

 
 
 
                ชุดท่ี 1                ชุดท่ี 2 
                  1.  ก.                                                        1.   อดอยาก      
                   2.   ก.                                                        2.   สะสมบุญ  
                   3.   ค.                                                     3.    หิว  
                   4.   ข.                                                        4.   ความดี 
                   5.   ค.                                                        5.    ผเีปรต 
 
 
 
 
                                     ชุดท่ี 3 
                                      1.  ถูก 
                                                  2.  ผดิ                                                                 
                                       3.   ผดิ 
                                       4.   ถูก                                                                  
                                       5.   ถูก                                                                  
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ตำรำงบันทึกกำรท ำแบบฝึกเสริมทักษะ 
ชุดที่ 3 เตือนใจเปรตวดัไผ่โรงววั 

 

เดก็หญิง/เดก็ชาย..................................................................... 
โรงเรียน...................................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1/.......... 

แบบฝึก คะแนนเตม็ คะแนนท่ีท าได ้ หมายเหตุ 
ชุดท่ี 1 5   
ชุดท่ี 2 5   
ชุดท่ี 3 5   
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ภาคผนวก  จ 

                                 - ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
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