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53253304: สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 
คาํสาํคญั: แบบฝึก / การอ่านจบัใจความ / ขอ้มูลทอ้งถิน 

 ณิชาพร ปรีชาวิภาษ: การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 4 อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร. ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั, อ.ดร. อธิกมาส  มากจุย้ 
และ  อ.ดร. บาํรุง ชาํนาญเรือ. 06 หนา้.  
  
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ              
2) พฒันาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

3) ทดลองใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน และ 4) ประเมินผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความ
และความคิดเห็นของนกัเรียนต่อแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ 
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนเทศบาล 5 วดัศรีสาํราญ อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 22 คน  
ภาคเรียนที   ปีการศึกษา 2555 ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลองรวมทงัหมด 18 ชวัโมง  แบบแผนการทดลอง คือ 

The  One Group Pretest-Posttest Design   เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ 

3) แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน และ 4) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) 
และการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 
 ผลการวจิยั พบวา่ 
 . นกัเรียน ครู และปราชญผ์ูรู้้ในทอ้งถิน ตอ้งการให้แบบฝึกมีหลายรูปแบบ เนือหาน่าสนใจ เขา้ใจง่าย 
เป็นเรืองราวใกลต้วัเด็กหรือขอ้มูลทอ้งถินซึงประกอบดว้ย ชือแบบฝึก คาํนาํ ตวัชีวดั คาํชีแจง คาํแนะนาํการใช้
สาํหรับครู คาํแนะนาํการใชส้าํหรับนกัเรียน บทอ่านขอ้มูลทอ้งถิน แบบฝึกและแบบทดสอบหลงัเรียน  
 . แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้มูลท้องถิน มีเนือหา 7 ชุด  คือ ) ตาํนานสองพีน้อง 

) ข่าวครูแจง้ คลา้ยสีทอง เสียชีวิตแลว้ ) ข่าวเด็กนาฏศิลป์สุพรรณบุรีชนะเวทีพืนบา้น ) บทความปลาหมาํ 

5) บทความเพลงอีแซว 6) สารคดีเชิงท่องเทียววดัไผ่โรงววั และ ) สารคดีเชิงชีวประวติั พุ่มพวง ดวงจันทร์ 
ซึงแบบฝึกทีพฒันาขึน มีค่าประสิทธิภาพ 81.81/82.70    
 . การทดลองใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน นกัเรียนมีความสนใจในการเรียน
ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน นกัเรียนใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรม มีความตงัใจ
ในการเรียนรู้ และเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 . ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  และนักเรียนมี
ความคิดเห็นวา่แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ทาํให้นกัเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้น และ
เกิดความสนุกสนานในการเรียน รักและเขา้ใจเรืองราวในทอ้งถิน  
 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน                                                         บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร
ลายมือชือนกัศึกษา...........................................................                                                               ปีการศึกษา 2555                                
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IDEA USING LOCAL INFORMATION FOR FOURTH GRADE STUDENTS. THESIS ADVISORS: SIRIWAN 
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06 pp.  
 

 The purposes of this research were: 1)  to study the fundamental data for the development of reading 

exercises for main idea 2) to develop and assess the efficiency of reading exercises for main idea using local information 

with standard criterion to 80/80 3)  to implement the reading exercises for main idea using local information and 4)  to 

evaluate the learning outcomes of reading for main idea and the students’ opinions towards the reading exercises for 

main idea using local information. The sample consisted of 22 fourth grade students, during the second semester 

academic year 2012 of Thetsaban 5 School Watsisamran, Songphinong District, Suphanburi Province. and within the 

duration of the implementation covered 18 hours. The research design was the one group pretest-posttest design. The 

research instruments were: 1)  questionnaires 2)  interview forms 3)  reading exercises for main idea using local 

information and 4) reading for main idea learning outcomes test. 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 students, teachers and involved persons required the development of exercises with variety of 

formats, interesting contents and self-related contents of local information were consisted of name, preface, indicators , 

explanation of using the exercises, teacher’s manual, student’s manual, reading exercises for main idea and reading for 

main idea test.     

 2. Seven topics of reading exercises for main idea were consisted of legends recount, religion park, local 

products, inherit local song, national artist, travelogue about Watphairongwua and queen singer. The efficiency of 

reading exercises for main idea met the criterion of 81.81/82.70    

 3. The implementation of reading exercises for main idea using local information. The students were 

interested in reading exercises for main idea using local information, participate in the activities, enthusiastic and 

happiness in learning. 

4. The students’ learning outcomes in reading for main idea using local information were statistically 

significant at .01 level. The students’ test scores reflected their reading for main idea were higher than those tested 

before exposing to the reading exercises for main idea. The students’ opinions towards the exercises revealed that the 

content of the exercises were interesting and understandable. The exercises could enhance their love an d pride of their 

community.          
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กติติกรรมประกาศ 
 

การจดัทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันี สาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ใหค้าํปรึกษาอยา่ง
ดียิง ของ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชัย   อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุย้  อาจารย์ ดร.บาํรุง 
ชาํนาญเรือ ซึงเป็นอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย ์ดร.กรัณยพ์ล วิวรรธมงคล ผูท้รงคุณวุฒิ 
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์  ประธานกรรมการสอบ  รวมทงัคณาจารยทุ์กท่านที
ประสิทธิประสาทวิชา ให้คาํแนะนํา ตรวจสอบ ชีแนวทางอนัเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อการทาํ
วิทยานิพนธ์ รวมทงัให้ความเอืออาทร เป็นกาํลงัใจในการต่อสู้อุปสรรค ดว้ยความเมตตาต่อศิษย์
เสมอ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยก์ฤษณา นิยมคาํ อาจารยไ์ขศรี วารีอุดม และดร.สุรพล      
ดนตรีสวสัดิ ผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบเครืองมือวจิยัทีไดใ้หค้าํแนะนาํและขอ้เสนอแนะต่างๆ ใน
การสร้างเครืองมือวจิยัใหมี้ประสิทธิภาพ  

ขอขอบคุณเพือน ๆ นอ้ง ๆ สาขาหลกัสูตรและการนิเทศทีคอยใหก้าํลงัใจ ดว้ยไมตรี
และความเอืออาทรต่อกนัเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและลูก ๆ ทีใหก้าํลงัใจในการศึกษาจนสาํเร็จสมดงั
ปรารถนา  หากประโยชน์ใด ๆ อนัเกิดจากวทิยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้จิยัขอมอบบูชาแด่บิดา มารดา 
คณาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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