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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                                
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   1. ................................... 2. ............................... 3. .................................. 
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 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.          

 
Department of Curriculum and Instruction                                                 Graduate School,  Silpakorn University             

Student’signature...........................................................                                                                         Academic Year 2012       
Thesis Advisors’ signature  1................................................ 2. ........................................... 3............................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ 

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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บทท ี  
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 สภาพของสังคมปัจจุบนัเป็นโลกของขอ้มูลข่าวสาร มีเอกสารสิงพิมพ ์และสือต่าง ๆ 
เกิดขึนจาํนวนมาก รวมทงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ใหม่ ๆ แนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที
จะตอ้งติดตามให้ทนัต่อเหตุการณ์ ทาํให้เราตอ้งอ่านอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะในชีวติประจาํวนัสิงที
เราตอ้งพบเห็นไม่วา่จะเป็นการอ่านป้ายโฆษณา สลากยา หนงัสือพิมพ ์แผนที ป้ายชือถนนหนทาง 
และตาํราต่าง ๆ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิงทีทุกคนต้องอ่านในชีวิตประจาํวนั การอ่าน จึงมี
ความสําคญัและเป็นสิงจาํเป็นต่อคนทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวยั การอ่านเป็นสิงสําคญัในการดาํเนิน
ชีวติ เพราะการอ่านจะมีส่วนช่วยสร้างความสําเร็จในการดาํเนินชีวิต ผูใ้ดมีความสามารถในการอ่าน
เป็นพิเศษ มกัจะมีโอกาสเจริญกา้วหน้าในอาชีพและในชีวิตมากกว่าคนทีอ่านหนงัสือไดน้้อยและ
อ่านช้า โลกปัจจุบนัเป็นโลกของการอ่านเพราะการอ่านแทรกอยู่ในกิจกรรมทุกประเภททุกแห่ง 
ทงันีเพราะในการสือสารซึงกนัและกนัในชีวติประจาํวนั ตอ้งอาศยัการอ่านเพือความเขา้ใจ การอ่าน
จึงเขา้มามีบทบาทสําคญัในชีวิตของเรา สิงทีเราตอ้งอ่านในชีวิตประจาํวนัจึงมีมากมาย  เราจะตอ้ง
รู้จกัเลือกอ่านและจบัใจความให้ได้อย่างรวดเร็ว จึงจะประหยดัเวลา  ดงัพระราชดาํรัสสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในพิธีเปิดโครงการอบรมครูภาษาไทย เนืองในวนั
ภาษาไทยแห่งชาติ  เมือวนัที 26 กรกฎาคม  2549  ความตอนหนึงวา่ 
 

   การเรียนภาษาไทยในระดบัประถมศึกษา เป็นการเรียนขนัตน้  เพือวางรากฐานการศึกษา ไม่
เฉพาะแต่ในดา้นความรู้ภาษาไทย แต่ยงัเป็นรากฐานของการศึกษาความรู้วิชาอืนๆ เป็นรากฐานของการ
คิด การรับคุณธรรมจริยธรรม การรู้จดัระเบียบวินยัและกฎเกณฑข์องสังคมตลอดจนการปลูกฝัง ความ
เป็นคนไทยและวฒันธรรมไทย  (สาํนกัราชเลขาธิการ, 2549:  7) 

 

  นอกจากนีฉวีลกัษณ์ บุญยะกาญจน์ ( : ) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการอ่านว่า 
การอ่านเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้และเป็นเครืองมือแสวงหาความเพลิดเพลินในการ
พกัผ่อนหย่อนใจ การอ่านมีความสําคญัต่อชีวิตมนุษยช่์วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและช่วย
สนองความอยากรู้ อยากเห็นและเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ผูรั้กการอ่านทาํให้รู้ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ 
ของโลกซึงปัจจุบนัเป็นโลกของขอ้มูลข่าวสาร ทาํให้ผูอ่้านมีความสุข   บนัลือ พฤกษะวนั ( : ) 
ได้สรุปความสําคญัของการอ่านไวว้่า การอ่านเป็นกุญแจดอกสําคญัทีผูเ้รียนจะไขไปสู่ประตู
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การเรียนรู้ได้ จึงสมควรอยา่งยิงทีจะส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นผูมี้ความสามารถในการอ่าน เช่น อ่าน
หนงัสือไดเ้ร็ว อ่านแลว้สามารถจบัใจความของเรืองได ้ 
 การอ่านจบัใจความสําคญั เป็นสิงทีสําคญั เป็นการแสดงถึงความเข้าใจในการอ่าน 
เรืองต่างๆ และการอ่านจบัใจความเป็นทกัษะทีมีความสําคญัในการอ่านมากทีสุด ทกัษะการอ่านจบั
ใจความเป็นสิงทีตอ้งนําไปใช้มากในชีวิตประจาํวนั เช่น การอ่านข่าว อ่านบทความ  อ่านสาระ
ความรู้ทีปรากฏในหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารต่าง ๆ ถา้อ่านแลว้จบัประเด็นสําคญัได ้แลว้นาํ
ขอ้มูลไปใช้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน สําหรับนกัเรียน นกัศึกษา ซึงตอ้งศึกษาคน้ควา้หาความรู้
จากเอกสาร ตาํราจาํนวนมาก ยิงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งจบัใจความเรืองทีอ่านให้ไดแ้ม่นยาํ ชดัเจน 
จึงจะสามารถนาํไปเรียบเรียงให้เป็นสาระความรู้ทีเกิดจากการคน้ควา้อยา่งแทจ้ริง มิฉะนนัจะเกิด
ความสับสน  ดงัที แมน้มาศ ชวลิต ( : ) และจินดา ทองซุ้นห่อ ( : ) ได้กล่าวถึงความ
จาํเป็นของการอ่านจบัใจความวา่ การอ่านเป็นทกัษะทีจาํเป็นในการแสวงหาความรู้ ช่วยให้ไดค้วาม
บนัเทิงและให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ จรรโลงโลก การอ่านจบัใจความเป็นทกัษะทีต้องเรียนรู้และ
ฝึกฝนให้เกิดเป็นนิสัย   ดงันนั ทกัษะการอ่านจบัใจความจึงเป็นทกัษะพืนฐานสําคญัในการเรียนรู้
ทุกเรือง ถา้นกัเรียนมีปัญหาดา้นการอ่านก็จะเป็นอุปสรรคต่อการจดัการเรียนรู้ดา้นอืน ๆ จึงจาํเป็น
อย่างยิงทีครูผู ้สอนจะต้องคิดค้น  แสวงหาเทคนิคการสอนต่าง ๆ  ทีจะทําให้ผู ้เรียนประสบ
ความสําเร็จ โดยนาํหลกัการความสําคญัของการใชข้อ้มูลทอ้งถินมาพฒันาการอ่านจบัใจความและ
วธีิการเรียนรู้ทีมีหลายรูปแบบมาพิจารณา เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบันกัเรียน 
 จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่าการอ่านมีความสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิง 
โดยเฉพาะการอ่านจบัใจความทีเป็นทกัษะการอ่านทีมีความจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียน เพือใชใ้นการอ่าน
หนังสือและค้นควา้หาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เนืองจากเป็นการอ่านทีมุ่งเน้นความเข้าใจ 
สาระสําคญัหรือใจความของเรือง การอ่านทีดีมีประสิทธิภาพทาํให้ผูอ่้านได้รับประโยชน์จะตอ้ง
อ่านแลว้จบัใจความไดส้รุปสาระสําคญัของเรืองทีอ่านได ้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช   จึงไดก้าํหนดสาระการอ่านเป็นสาระหนึงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คือ 
สาระที  การอ่าน   มาตรฐาน ท .  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพือนาํไปใช้
ตดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน (กระทรวงศึกษาธิการ, : )  

 แม้ว่าจุดหมายปลายทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 
  จะเน้นความสําคญัของการอ่านจบัใจความไวก้็ตาม แต่ปัจจุบนัยงัมีนกัเรียนจาํนวนมาก ทีมี

ความสามารถในการอ่านจบัใจความอยูใ่นระดบัตาํ จะเห็นไดจ้ากการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน 
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ปีการศึกษา  ของสํานกังานเทศบาลเมืองสองพีน้อง ในส่วน
ของวิชาภาษาไทยซึงมีการประเมินความสามารถ  ดา้น คือ ดา้นโครงสร้างความรู้ ดา้นการรับสาร 
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และดา้นการส่งสารในภาพรวมโรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสาํราญ  มีคะแนนเฉลียร้อยละ .  ซึงไม่
ผา่นเกณฑ์และนกัเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดบัปรับปรุงร้อยละ .  อยูใ่นระดบัพอใช้ร้อยละ 

.   และไม่มีนกัเรียนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี   เมือแยกผลการประเมินเป็นรายดา้น พบวา่ 
ด้านการรับสารมีคะแนนเฉลียร้อยละ .  ด้านการส่งสารมีคะแนนเฉลียร้อยละ .  ด้าน
โครงสร้างความรู้มีคะแนนเฉลียร้อยละ .  (สํานกังานเทศบาลเมืองสองพีน้อง , : 20) 
จากปัญหาดงักล่าวผูว้ ิจยัสัมภาษณ์ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย  จากโรงเรียนเทศบาล1 ตลาดบางลี 
(พานิชอุทิศ) (คุณครูสุรางค ์ สําเนียงลาํ, 2554;  คุณครูวนัเพ็ญ กลินอ่อน, 2554) โรงเรียนเทศบาล 3 

วดัอมัพวนั  (คุณครูสําอาง ปัตวิน , 2554;  คุณครูจาํลองลกัษณ์ สุวรรณถาวร , 2554) โรงเรียน
เทศบาล  4 วดัโพธิอน้ (คุณครูสุภชัชา ปุญญะสิท , 2554;  คุณครูแน่งนอ้ย วงศสุ์วรรณ , 2554) 
โรงเรียนเทศบาล 5 วดัศรีสาํราญ (คุณครูสมศรี วรรณดี, 2554 ) ทีมีบริบททางสภาพสังคมเกียวกบั
ปัญหาในการเรียนการสอนวชิาภาษาไทย ดา้นการอ่านจบัใจความ พบวา่ นกัเรียนอ่านแลว้ไม่เขา้ใจ
เรืองทีอ่าน ตอบคาํถามไม่ได ้จบัใจความสําคญัไม่ได ้ไม่สามารถแยกประเด็นสําคญัและประเด็นรอง 
ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนในวิชาต่าง ๆ ตาํ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ
ไม่เป็นทีน่าพอใจจากการประเมินตัวชีวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปีที  
โรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสําราญ ปีการศึกษา  นักเรียนไม่สามารถ ตอบคาํถามจากเรืองทีอ่าน  
แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรืองทีอ่าน  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองทีอ่าน และสรุปความรู้
จากเรืองทีอ่าน นักเรียนมีคะแนนเฉลียร้อยละ .  ซึงไม่ผ่านเป้าหมายทีโรงเรียนตงัไวคื้อ ร้อยละ 

 (โรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสาํราญ ฝ่ายวชิาการ, : - )  
 จากปัญหาดงักล่าว จะเห็นว่าการอ่านจบัใจความเป็นปัญหาทีสําคญัทีควรได้รับการ

แก้ไขและพฒันา ทังนีเนืองจากการเรียนรู้ในกลุ่มประสบการณ์อืน ๆ ต้องใช้ภาษาไทยเพือสือ
ความหมาย ปัญหาทีพบมากคือ นกัเรียนอ่านหนงัสือแลว้ไม่สามารถสรุปสาระสาํคญัของเรืองทีอ่าน
ไดถู้กตอ้ง และไม่สามารถตอบคาํถามของเรืองทีอ่านได  ้ทาํให้การอ่านไม่มีประสิทธิภาพ ดงัที 
แววมยรุา เหมือนนิล ( : ) ไดก้ล่าวไว ้นกัเรียนส่วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่านหนงัสือต่าง ๆ นอ้ย 
ส่วนหนึงเกิดจากนกัเรียนจาํนวนมากอ่านจบัใจความไม่เป็นหรืออ่านไดช้า้ ทาํให้เกิดความเบือหน่าย 
จากปัญหาดงักล่าว ได้มีนักวิชาการหลายท่าน ให้ความสนใจศึกษาถึงปัญหาในด้านการอ่านจบั
ใจความไวเ้ป็นจาํนวนมาก  ขจีพรรณ จนัทระ ( : ) พบว่าปัญหาในการอ่านจบัใจความของ
นกัเรียน คือ นกัเรียนไดแ้ต่อ่านแต่ไม่เขา้ใจเรืองราวทีอ่าน จึงทาํให้จบัใจความไม่ได ้และส่วนใหญ่
ก็ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างขอ้เท็จจริงกบัความคิดเห็นของผูเ้ขียนได ้เนืองจากผูเ้ขียน
มิไดแ้สดงแนวคิดหรือใจความสาํคญัของเรืองโดยตรง ซึงทาํให้อ่านและจบัใจความไม่ได ้ พชันีย ์หนูคง 
( : ) และนาํออ้ย อริยะสุขสกุล ( : )  พบวา่ปัญหาทีทาํให้การสอนการอ่านจบัใจความ
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ไม่ประสบความสําเร็จ เกิดจากระดบัสติปัญญาของผูเ้รียน บทเรียนไม่เร้าความสนใจ ทาํให้เกิด
ความเบือหน่าย นักเรียนมีทศันคติทีไม่ดีต่อวิชาภาษาไทย ครูจดักิจกรรมไม่เหมาะสมกบันักเรียน 
ครูใชว้ิธีการสอนแบบเดิม ไม่น่าสนใจ ครูขาดความพร้อมในการสอน ไม่มีการวางแผนทีดี เรืองที
นาํมาอ่านยากเกินไป ขาดสือการสอนและปัญหาทางภาษาถิน 

 จากสภาพปัญหาดงักล่าว การพฒันาให้นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านและจบัใจความ
เรืองทีอ่านไดน้นั ครูผูส้อนควรหาเทคนิคและวิธีการจดักิจกรรมน่าสนใจ และมีความหลากหลาย
รูปแบบมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจาํวนัของนักเรียนเพือนําไปสู่การ
แก้ปัญหา ดังทีธีรญา เหงียมจุล ( : ) และพัชรินทร์ แจ่มจาํรูญ ( : ) ได้กล่าวว่าการ
พฒันาการอ่านจบัใจความให้มีประสิทธิภาพนนั ผูส้อนจะตอ้งแสวงหาวิธีการสอนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสม ตอ้งเอาใจใส่ผูเ้รียนให้ไดรั้บการฝึกบ่อยๆ และเมือฝึกปฏิบติัจนเกิดทกัษะ 
แลว้ยงัจาํเป็นตอ้งฝึกเพิมเติมอยา่งต่อเนืองและเป็นไปตามระดบัชนัอยา่งสมาํเสมอ วิธีการเรียนการสอน
ทีหลากหลาย  จะช่วยส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านจบัใจความของผูเ้รียน เช่น การสอน โดยใชชุ้ด
การสอน ใช้แบบฝึก ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้เกมและเพลง ซึงสอดคล้องกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  มาตรา ( ) มาตรา ( ) และมาตรา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 

: , ) ทีกาํหนดวา่การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้
ทาํได้ คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่าน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนือง ส่งเสริม สนับสนุนให้ผูส้อน
สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สือการสอน และอาํนวยความสะดวกเพือให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้  

 การจดัการเรียนการสอน สือ  เป็นสิงจาํเป็นทีจะทาํให้การเรียนการสอนบรรลุผล  ซึง 

สือการเรียนรู้ประเภทหนึงทีสามารถช่วยในการฝึกทกัษะของผูเ้รียนไดดี้ คือ  แบบฝึก วนัเพ็ญ  
คุณพิริยะทวี ( : ) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของแบบฝึกไวว้่า แบบฝึกเป็นเครืองมือทีสําคญั
ในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของผูเ้รียน เพราะการทีผูเ้รียนทาํแบบฝึกมาก ๆ เป็น
การช่วยให้ผูเ้รียนไดน้าํความรู้ทีเรียนมาแลว้ฝึกให้เกิดความรู้ความเขา้ใจทีกวา้งขวางและเกิดความ
ชาํนาญมากขึน ซึงสอดคลอ้งกบัทรงศรี สดคมขาํ ( : ) ทีกล่าววา่ แบบฝึกมีความสําคญัทงัต่อ
ผูเ้รียนและผูส้อนในการพฒันาการเรียนการสอนทุกวิชา โดยเฉพาะการฝึกทกัษะทางภาษาช่วยให้
เกิดการเรียนรู้จากการกระทาํจริงและเกิดแรงจูงใจ ทาํให้รู้และจดจาํได้ดี ทาํให้ผูส้อนได้ทราบ
ขอ้บกพร่องของผูเ้รียนในทกัษะนนั ๆ ทาํให้ผูเ้รียนประสบความสําเร็จในการเรียน ส่วน วนัวิสาห์ 
ปัญญาจิรวฒิุ ( : ) ลดัดา พลหาญ ( : ) และสุปราณี สิทธิพล ( : ) ให้ขอ้เสนอแนะ
ลักษณะของแบบฝึกทีดีทํานองเดียวกัน คือ แบบฝึกทีดีต้องสอดคล้องกับเนือหาในบทเรียน     
เป็นไปตามลาํดบัความยากง่าย นอกจากนี มณฑนากร เจริญรักษา ( : ) ดวงฤดี เอียมพนากิจ 
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( : ) บุษกร มณีโชติ ( : ) สุนนัทา เมฆสุทศัน์ ( :  ) และประโรม กุ่ยสาคร ( : 
) ไดเ้สนอลกัษณะของแบบฝึกทีดี  ควรมีลกัษณะดงันี  ) มีคาํสัง คาํอธิบาย และคาํแนะนาํการใช้

แบบฝึกทีชดัเจนเขา้ใจง่าย  ) มีเนือหาสอดคลอ้งกบัเรืองทีเรียนมีกิจกรรมหลากหลายและมีรูปแบบ
ทีน่าสนใจ ) มีความยากง่าย เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน และ ) ใชเ้วลาในการ
ฝึกไม่นานเกินไป  นอกจากนี แบบฝึกควรมี เนือหาทีใกลต้วัผูเ้รียนอยูใ่นวิถีการชุมชนของผูเ้รียน 
ซึงทาํใหผู้เ้รียนสามารถเชือมโยงความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  มาตรา  ไดก้าํหนดไวว้่า กระบวนการ
เรียนรู้ตอ้งปลูกจิตสํานึกทีถูกตอ้ง มีความภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชาติ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย ส่วนมาตราที  ( ) และ  กล่าววา่ ใหน้กัเรียนมีความรู้เกียวกบั
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม  การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา อีกทังให้
สถานศึกษาขนัพืนฐานมีหน้าทีจดัทาํสาระการเรียนรู้เกียวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม       
ภูมิปัญญาท้องถินให้ผูเ้รียนได้ใช้กระบวนการในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จกั
เลือกสรรภูมิปัญญาและวทิยาการต่าง ๆ ในชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, : - )    

 นอกจากนี กรมวิชาการ ( : , อา้งถึงใน นิตยา  บุญศรี, : ) กล่าววา่ ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนทีตอ้งการเน้นให้ผูเ้รียนรู้จกัทอ้งถิน เกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถินของตน
นนั นอกจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ทีมุ่งใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์ตรงเกียวกบัชีวติ อาชีพ 
เศรษฐกิจ และสังคมของทอ้งถินแลว้ จะตอ้งนาํเอาทรัพยากรทีมีอยู่ในทอ้งถินทีเป็นทรัพยากร ซึง
มนุษยส์ร้างขึนมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนดว้ย เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงกบั
ชีวิต สภาพเศรษฐกิจ และสิงแวดล้อมทีแท้จริง จนสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการจัด
การศึกษาตามหลกัสูตร ซึงตรงกบัแนวคิดของชาตรี สําราญ ( : ) กล่าววา่สิงทีมีอยูใ่นทอ้งถิน 
ซึงเป็นวถีิชีวิต เป็นวฒันธรรมประจาํถิน เป็นประเพณี เป็นสิงของมรดกพืนบา้นทีมีอยูใ่นทอ้งถินนนั ๆ 
แต่ละทอ้งถิน ก็ไม่เหมือนกนั ซึงเยาวชนรุ่นใหม่ตอ้งเรียนรู้และควรเรียนรู้  นอกจากนี พรชยั ภาพนัธ์ 
( : ) กล่าวไวว้า่ ทรัพยากรอนัลาํค่าของชาติและทอ้งถิน คือ ความรู้และประสบการณ์ทีผูค้นใน
ทอ้งถินไดเ้ก็บสังสม ถ่ายทอดและอนุรักษสื์บทอดต่อกนัมาเป็นระยะเวลานาน สิงเหล่านีคือตน้ทุน
ทางวฒันธรรมทีโรงเรียนสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจดัการศึกษาแก่เยาวชน โดยจดัเป็น
ห้องปฏิบติัการทางวฒันธรรม หรือ แหล่งวิทยาการทางการศึกษาทีมีคุณค่า เพือลูกหลานไดศึ้กษา
หาความรู้ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํรงชีวติและเพือความเป็นไทยสืบไป จากความสาํคญัของแบบ
ฝึกทีช่วยพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียน และความสําคญัของขอ้มูลทอ้งถินวงเดือน แสงผึง ( : ) 
ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคํา โดยใช้ข้อมูลท้องถิน  สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  พบว่า นักเรียนมีความตงัใจ กระตือรือร้น สนุกสนานในการได้ศึกษาปฏิบติั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 6 

กิจกรรม  สามารถทาํแบบฝึกและทาํชินงานได ้  นอกจากนี ทรงศรี สดคมขาํ ( : ) ไดศึ้กษา
การพฒันาการเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านและการเรียนภาษาไทยโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน 
พบวา่  ผลการเรียนรู้หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และนกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
ซึงสอดคล้องกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.   และแนวคิดของนักวิชาการและนักการ
ศึกษา ทีวา่ ขอ้มูลทอ้งถินนบัวา่เป็นแหล่งเรียนรู้ทีสําคญัอีกประการหนึง สถานศึกษาควรนาํมาเป็น
สาระในการจดัการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เพือให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึนพร้อมกบัมีความรู้
เรืองราวในทอ้งถินของตนเองมากยิงขึน ดงันนั การใชข้อ้มูลทอ้งถินมาเป็นสาระในการสร้างแบบ
ฝึกจะ ช่วยให้แบบฝึกน่าสนใจและมีคุณค่าต่อการเรียนรู้อนัจะส่งผลให้นักเรียนมีความรอบรู้ มี
ความรักและความภาคภูมิใจในทอ้งถินของตนเอง  
 จากสภาพปัญหาและความสําคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะพฒันาแบบฝึก  
การอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 4 โดยนาํเรืองราวเกียวกบัขอ้มูลทอ้งถินทีเป็นเนือหาสาระในการสร้างแบบฝึก 
ได้แก่ วดัไผ่โรงววั ปลาหมาํ   ตาํนานสองพีน้อง เพลงอีแซว  ครูแจง้ คล้ายสีทอง  พุ่มพวง  ดวง
จนัทร์   เด็กนาฏศิลป์สุพรรณบุรีชนะเลิศเวทีเพลงพืนบา้น   สําหรับการสร้างแบบฝึกได้จดัให้มี
รูปแบบและเนือหาทีเหมาะสมกบัวยัและความสนใจของนักเรียนทีจะช่วยให้การพฒันาผลการ
เรียนรู้สูงขึน 

 

กรอบแนวคิดทใีช้ในการวจัิย 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษาตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. 51 ครูผูส้อนควรพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้
น่าสนใจให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้ อยากลองทาํ และภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเองทุกขนัตอน    
จึงควรนาํเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ทีศึกษาจากงานวิจยัมาพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มศกัยภาพอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับ
ในการศึกษาคน้ควา้ เรือง การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิน สําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และเพือเป็นแนวทางในการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถินให้มีประสิทธิภาพ เพือเป็นนวตักรรมทีช่วยปรับปรุง แกไ้ขปัญหา การเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย ให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึน โดยมีนักวิชาการได้กล่าวถึง
ขนัตอนการพฒันาแบบฝึก  ดงันี สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542: -146) ได้
เสนอขนัตอนการสร้างแบบฝึก  ดงันี ) ศึกษาปัญหาและความต้องการ โดยศึกษาจากการอ่าน
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จุดประสงค์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิทางการเรียน ) วิเคราะห์เนือหาหรือทกัษะทีต้องการฝึก
ออกเป็นเนือหาหรือทกัษะย่อย ๆ เพือใช้ในการสร้างแบบทดสอบและแบบฝึกหัด ) พิจารณา
วตัถุประสงค์ รูปแบบ และขนัตอนการใช้แบบฝึก เช่น จะนําแบบฝึกไปใช้อย่างไร ในแต่ละชุด
ประกอบด้วยอะไรบา้ง  ) สร้างแบบทดสอบซึงอาจมีแบบทดสอบเชิงสํารวจ แบบทดสอบหรือ
วนิิจฉยัขอ้บกพร่อง แบบทดสอบความกา้วหนา้เฉพาะเรือง เฉพาะตอน แบบทดสอบทีสร้างจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัเนือหาหรือทกัษะทีวิเคราะห์ไวใ้นตอนที    ) สร้างแบบฝึกหดัเพือใชพ้ฒันาทกัษะ
ยอ่ยแต่ละทกัษะใน   แต่ละแบบฝึกจะมีคาํถามให้นกัเรียนตอบ การกาํหนดรูปแบบ ขนาดของแบบ
ฝึกพิจารณาตามความเหมาะสม ) สร้างเอกสารอา้งอิงเพือใช้อธิบายคาํตอบหรือแนวทางการตอบ
แต่ละเรือง ) นาํแบบฝึกไปทดลองใช้เพือหาขอ้บกพร่อง คุณภาพของแบบฝึกและคุณภาพของ
แบบทดสอบ ) ปรับปรุงแกไ้ข และ ) รวบรวมเป็นชุดจดัทาํคาํชีแจง คู่มือการใช้ สารบญัเพือใช้
ประโยชน์ต่อไป  
 นอกจากนี สุนันทา สุนทรประเสริฐ ( : ) ได้เสนอขนัตอนการพฒันาแบบฝึก
ดงันี ) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ) ศึกษารายละเอียดใน
หลกัสูตร เพือวิเคราะห์เนือหา จุดประสงคแ์ละกิจกรรม ) พิจารณาแนวทางแกปั้ญหาทีเกิดขึนจาก
ข้อ  โดยการสร้างแบบฝึกและเลือกเนือหาในส่วนทีจะสร้างแบบฝึกนันว่าจะทําเรืองใดบ้าง 
กาํหนดเป็นโครงเรืองไว ้ ) ศึกษารูปแบบของการสร้างแบบฝึกจากเอกสารตวัอย่าง ) ออกแบบ
ชุดฝึกแต่ละชุดให้มีรูปแบบทีหลากหลาย น่าสนใจ ) ลงมือสร้างแบบฝึกในแต่ละชุด พร้อมทงั
ขอ้สอบก่อนและหลงัเรียนให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ ) ส่งให้ผูเ้ชียวชาญ
ตรวจสอบ ) นาํไปทดลองใชแ้ลว้บนัทึกผลเพือนาํมาปรับปรุงแกไ้ขส่วนทีบกพร่อง ) ปรับปรุงจน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑที์ตงัไว ้และ ) นาํไปใชจ้ริงและเผยแพร่ต่อไป 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาทีกล่าวมาแลว้นนั ยงัมีผูที้ไดศึ้กษาวิจยัเกียวกบัแบบฝึก
ดังเช่น  งานวิจัยของสุปราณี  สิทธิพล  ( : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเรืองการพัฒนาแบบฝึก 
ความสามารถในการอ่านจบัใจความสําคญัของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที โรงเรียนวดัท่าสะอา้น 
“บูรณะสินอนุสรณ์” อาํเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ซึงผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกพฒันา
ความสามารถอ่านจบัใจความทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพ . / .  สูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดและ
นกัเรียนมีผลสัมฤทธิการอ่านจบัใจความสูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึกพฒันาความสามารถ การอ่านจบั
ใจความอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   วนัเพญ็ คุณพิริยะทวี ( : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรือง
การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความสาํคญัสาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โรงเรียนบา้นบ่อ 
ตาํบลชยัมงคล อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร โดยเสนอขนัตอนการพฒันาแบบฝึกไว ้
 ขนัตอน ดงันี ) ศึกษาขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ ) การพฒันา

   ส
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และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความ  ) ทดลองใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ และ
) ประเมินและปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกการอ่านจบัใจความ ซึงผลการวจิยัพบวา่ แบบฝึกการอ่านจบัใจความ
ทีพฒันาขนัมีประสิทธิภาพ . / .  และความสามารถอ่านจบัใจความหลงัเรียน ดว้ยแบบฝึก
การอ่านจบัใจความ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .   และทรงศรี สดคมขาํ 
( : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรืองการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้
ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ได้เสนอขันตอนการพฒันาแบบฝึกไว  ้  
ขนัตอน ประกอบดว้ย ) การวิจยั (Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัการพฒันาแบบ
ฝึกเสริมทักษะ ) การพฒันา (Development) เป็นการพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริม
ทกัษะ ) การวิจยั (Research)  เป็นการทดลองใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ และ ) การพฒันา (Development) 
เป็นการประเมินและปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกเสริมทกัษะ ผลการวิจยัพบวา่ แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน
และเขียนภาษาไทยโดยใช้ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ทีพฒันาขึนมี
ประสิทธิภาพ . / .  และผลการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .  

 จากแนวคิดต่าง ๆ ในการสร้างแบบฝึกและผลของการวิจยัทีเกียวกบัการพฒันาแบบฝึก 
ดงัทีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ แบบฝึกทีสร้างขึนสามารถใช้พฒันาผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึน 
นกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกมีผลการเรียนรู้ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดงันัน 
ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์แนวคิดและกระบวนการพฒันาแบบฝึกดงักล่าวมาเป็นกรอบแนวคิด ในการ
พฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โดย
มีขนัตอนดงัต่อไปนี 
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ศึกษาข้อมูลพนืฐาน 

. ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัเกียวขอ้ง
กบัแบบฝึกการอ่านจบัใจความ 

. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน พ.ศ.2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

. ศึกษาความต้องการของนักเรียนในด้าน
รูปแบบของแบบฝึก ลักษณะของการเรียน 
ขอ้มลูทอ้งถิน, การใชข้อ้มลูทอ้งถิน 

. ศึกษาความคิดเห็นของครูภาษาไทยและ
ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา สาระ รูปแบบ 
 วธีิการวดัผลและประเมินผล การนาํไปใช ้
ของแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้
ขอ้มลูทอ้งถิน 

. ศึกษาความคิดเห็นของผูรู้้ในทอ้งถินการ
นาํขอ้มลูทอ้งถินมาใชใ้นการเรียนการสอน 

หลกัจิตวทิยาเกียวกบั 
การสร้างแบบฝึก 

. ทฤษฎีเชือมโยงของ Thorndike 

    .  กฎแห่งความพร้อม 
    .  กฎแห่งการฝึกหดั 
    .  กฎแห่งผล 

. ทฤษฎีของ Skinner 
    . เงือนไขของ 
การตอบสนอง 
    .  การเสริมแรง 
    .  ความแตกต่าง 
ระหวา่งบุคคล 
3.หลกัการอ่านจบัใจความ 
3.1แนวคิดการใชข้อ้มลูทอ้งถิน 

แบบฝึกการอ่านจับใจความ 

1. ตาํนานสองพีนอ้ง 
2. ข่าวครูแจง้ คลา้ยสีทอง 

เสียชีวติแลว้ 

3. ข่าวเด็กนาฏศิลป์สุพรรณบุรี  
ชนะเวทีพืนบา้น 

4. บทความปลาหมาํ 
5. บทความเพลงอีแซว 

6. สารคดีเชิงท่องเทียว 

วดัไผโ่รงววั 

7. สารคดีชีวประวติั 

พุม่พวง ดวงจนัทร์ 

. ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่าน
จบัใจความโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถินของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที  

. ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมี
ต่อแบบฝึกการอ่านจบัใจความ
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ของ
นกัเรียนชนั ป.  
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ภาพที    กรอบแนวคิดในการวจิยั 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 .  เพือศึกษาข้อมูลพืนฐานในการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  
 .  เพือพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ /  

 .  เพือทดลองใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที  

 .  เพือศึกษาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจบัใจความและความคิดเห็นของนักเรียนต่อ
แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
 
คําถามในการวจัิย 
 .  ขอ้มูลพืนฐานการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน สําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ประกอบไปดว้ยขอ้มูลใดและมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

 .  แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ /  หรือไม่ 
 .  การทดลองใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที  มีผลเป็นอยา่งไร 

 .  การประเมินผลแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ชนัประถมศึกษา  
ปีที  มีดงันี 

  .   ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โดย
ใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความขอ้มูลทอ้งถินหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
  .   นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน   
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  อยูใ่นระดบัใดและเป็นอยา่งไร 

 
สมมติฐานของการวจัิย 
 .  แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษา 
ปีที  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ /  

 .  ผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทยดา้นการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษา 
ปีที  โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน หลงัการใชแ้บบฝึกสูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึก 
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ขอบเขตของการวจัิย 
 .  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
  .   ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนีคือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที ในสังกัด
เทศบาลเมืองสองพีน้อง อาํเภอสองพีน้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี  โรงเรียน ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียน 
ที 2 ปีการศึกษา  โรงเรียนเทศบาลทงั   โรงเรียนนี ตงัอยูใ่นสภาพทอ้งถินเดียวกนั  นกัเรียนมี
พืนฐานความรู้ ความสามารถ สภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆทีไม่แตกต่างและมีสภาพปัญหา 
ทีคล้ายคลึงกัน ได้แก่โรงเรียนเทศบาล  ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ)  ห้องเรียน จาํนวน  คน 
โรงเรียนเทศบาล  วดัใหม่อัมพวนั  ห้องเรียน จาํนวน  คน โรงเรียนเทศบาล  วดัโพธิอ้น  
ห้องเรียน จาํนวน  คน โรงเรียนเทศบาล 5 วดัศรีสําราญ  ห้องเรียน จาํนวน  คน รวม  ห้องเรียน 
นกัเรียนทงัหมด 40 คน  
  .   กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี  ได้แก่ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที   
โรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสําราญ  อาํเภอสองพีนอ้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ห้องเรียน จาํนวน  คน            
ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
ใชว้ธีิจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 

 .  ตวัแปรทีศึกษา 
  .   ตวัแปรต้น ได้แก่ การจดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถิน สาํหรับชนัประถมศึกษาปีที  

  .   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
   . .  ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที  

   . .   ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถินของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
 .  เนือหาวชิา 
  เนือหาทีนาํมาใช้สร้างแบบฝึกการอ่านจบัใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จาก สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ชนัประถมศึกษาปีที  สาระที  การอ่าน และ
ใช้ข้อมูลท้องถิน โดยศึกษาจากเอกสารของอาํเภอสองพีน้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี และจากการ
สัมภาษณ์ปราชญ์ผูรู้้ท้องถิน มากําหนดเป็นบทอ่าน  หน่วยที  สาระที  มาตรฐานที .  ใช้
กระบวนการอ่าน สร้างความรู้และความคิดเพือนาํไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน   
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  ท .  ป. /  อ่านเรืองสัน ๆ ตามเวลาทีกาํหนดและตอบคาํถามจากเรืองทีอ่านตาม
เวลาทีกาํหนด   
  ท .  ป. /   แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรืองทีอ่าน ท .  ป. /  คาดคะเน
เหตุการณ์จากเรืองทีอ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ ท .  ป. /  สรุปความรู้ และขอ้คิดจากเรืองที
อ่านเพือนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั โดยแบ่งเนือหาของการอ่านไดด้งันี  
  .   การอ่านจบัใจความจากตาํนานสองพีนอ้ง  เวลา 2 ชวัโมง 

  .   การอ่านจบัใจความจากข่าวครูแจง้  คลา้ยสีทอง  เสียชีวติแลว้  
                                 เวลา  ชวัโมง 

  .   การอ่านจบัใจความจากข่าวเด็กนาฏศิลป์สุพรรณบุรีชนะเลิศเวทีเพลงพืนบา้น  
                                 เวลา  ชวัโมง 

  .   การอ่านจบัใจความจากบทความ ปลาหมาํ  เวลา  ชวัโมง 

  3.5  การอ่านจบัใจความบทความ เพลงอีแซว  เวลา  ชวัโมง 

  .   การอ่านจบัใจความจากสารคดีเชิงท่องเทียว วดัไผโ่รงววั  เวลา  ชวัโมง 

  .   การอ่านจบัใจความจากสารคดีชีวประวติั พุม่พวง ดวงจนัทร์  เวลา 3 ชวัโมง 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
 ระยะเวลาในการดําเนินการทดลองในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  ใช้เวลาใน      
การทดลอง  สัปดาห์ละ  วนั วนัละ  ชวัโมง รวมระยะเวลาทงัสิน  ชัวโมง โดยจดัการเรียนรู้
ตงัแต่วนัที 6 พฤศจิกายน 2555 ถึงวนัที  3 ธนัวาคม 2555 
 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 .  การอ่านจบัใจความ หมายถึง กระบวนการอ่านทีผูเ้รียนสามารถระบุสาระสําคญั
ของเรือง เพือทาํความเขา้ใจความหมายของขอ้ความ หรือเนือเรืองทีอ่าน ตงัคาํถาม และตอบคาํถาม
ไดว้า่ เป็นเรืองของใคร ทาํอะไร ทีไหน อยา่งไร และจดัลาํดบัเหตุการณ์ไดถู้กตอ้ง 

 .  การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ หมายถึง กระบวนการสร้างสือประเภท
เอกสารสําหรับให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการอ่านเพือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการ
ดาํเนินการ  ขนัตอน คือ ขนัตอนที  การวิจยั (Research) เป็นการสํารวจความตอ้งการและขอ้มูล
พืนฐาน ขนัตอนที  การออกแบบและพฒันา (Development) เป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึก ขนัตอนที  การวิจยั (Research) เป็นการทดลองใชแ้บบฝึกก่อนนาํไปใช ้และขนัตอน
ที  การประเมินผล (Development) เป็นการประเมินและปรับปรุง แกไ้ขแบบฝึกทีสร้างขึน 
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 .  แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน หมายถึง สือการเรียนรู้ทีผูว้ิจยั
สร้างขึนในรูปของเอกสาร โดยนาํเรืองราวเกียวกบัทอ้งถินมากาํหนดเป็นบทอ่านประกอบดว้ย 
ชือแบบฝึก  คาํนาํ ตวัชีวดั คาํชีแจง คาํแนะนาํการใช้สําหรับครู คาํแนะนาํการใช้สําหรับนักเรียน 
บทอ่านขอ้มูลทอ้งถิน  แบบฝึก และแบบทดสอบหลงัเรียน  ซึงแบบฝึกมี  ชุด ดงันี ) ตาํนานสอง
พีนอ้ง  ) ข่าวครูแจง้ คลา้ยสีทอง เสียชีวิตแลว้  ) ข่าวเด็กนาฏศิลป์สุพรรณบุรีชนะเลิศเวทีเพลง
พืนบา้น  ) บทความ ปลาหมาํ  ) บทความ เพลงอีแซว  ) สารคดีเชิงท่องเทียว วดัไผโ่รงววั และ 

) สารคดีชีวประวติัพุ่มพวง ดวงจนัทร์   
 4.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความ หมายถึง ประสิทธิภาพโดยรวมจาก
การใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิน  ซึงพิจารณาตามเกณฑ์  /  โดย
กาํหนดให ้

   ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉลียคิดเป็นร้อยละทีนกัเรียนสามารถทาํแบบทดสอบ
ระหวา่งเรียนไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 80 

    ตวัหลงั หมายถึง คะแนนเฉลียทีคิดเป็นร้อยละทีนกัเรียนสามารถทาํแบบทดสอบ
หลงัเรียนไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 80 

 5.  ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ หมายถึง คะแนนทีได้จากการทําแบบ 
ทดสอบการอ่านจบัใจความ ประเภทร้อยแกว้ ความเรียงสัน ๆ ทีผูว้ิจยัสร้างขึน มีลกัษณะเป็นแบบ
ปรนยั  ตวัเลือก จาํนวน 3  ขอ้           
 6. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนทีมีต่อการเรียน
โดยใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ทีผูว้จิยัสร้างขึนมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  3 ระดบั  โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที 1  สถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 3 ขอ้ และตอนที 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัแบบฝึกการ
อ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน  จาํนวน 8 ขอ้ 
 7. นักเรียน  หมายถึง ผู ้ทีกําลังศึกษาอยู่ชันประถมศึกษาปีที   ทีกําลังเรียนวิชา
ภาษาไทย ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสําราญ อาํเภอสองพีน้อง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี 

  



 
 

บทท ี  
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 การศึกษาคน้ควา้เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการวิจยัเรือง การพฒันาแบบฝึก
การอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ผูว้ิจยัได้ศึกษา
หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง เพือเป็นพืนฐานในการวจิยั โดยจาํแนกตาม
ประเด็นดงัต่อไปนี 

 .  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

  .  วสิัยทศัน์ 
  .  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

  .  สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
  1.4 หลกัการ 
  1.5 เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 
  1.6 คุณภาพของผูเ้รียน 

 2. สาระสาํคญัหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสาํราญ  
 3.  แนวคิดเกียวกบัการอ่านจบัใจความ 
  3.   ความหมายของการอ่าน 

  3.   ความสาํคญัของการอ่าน 

  3.   จุดมุ่งหมายของการอ่าน 

  3.   ประเภทของการอ่าน 

   3.4.1 ความหมายของการอ่านจบัใจความ 

   3.4.2 ประเภทของการอ่านจบัใจความ 

   3.4.3 ประโยชน์ของการอ่านจบัใจความ 

   3.4.4 แนวการสอนอ่านจบัใจความ 

   3.4.5 เกณฑก์ารประเมินการอ่านจบัใจความ 
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 .  แนวคิดเกียวกบัการพฒันาแบบฝึก 
  .   ความหมายของแบบฝึก 

  .   ความสาํคญัของแบบฝึก 

  .   ลกัษณะของแบบฝึกทีดี 
  3.4 ส่วนประกอบของแบบฝึก 
  .5  ขนัตอนการสร้างแบบฝึก 

  .6  หลกัจิตวทิยาทีนาํมาใชใ้นการสร้างแบบฝึก 

  .7  ประโยชน์ของแบบฝึก 

  .   การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 

  .   การกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของแบบฝึก 

 4. ขอ้มูลทอ้งถินในอาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

  4.  ทีตงัและอาณาเขต 
  4.  ลกัษณะภูมิอากาศ 

  4.  การปกครองส่วนภูมิภาค  

  4.  ประวติัความเป็นมาของอาํเภอสองพีนอ้ง 
  4.  แหล่งท่องเทียว 

  4.  สินคา้พืนเมือง 
 .  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

  .   งานวจิยัในประเทศ 

  .   งานวจิยัในต่างประเทศ 

 
หลกัสูตรหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช       
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาํหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติทีดีและ
มีขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ) พร้อมกนันีไดป้รับ
กระบวนการพฒันาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  ทีมุ่งเน้นการกระจายอาํนาจทาง
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การศึกษาให้ทอ้งถินและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพือให้
สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน การจดัหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานจะประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายทีคาดหวงัไดทุ้กฝ่ายทีเกียวขอ้งทงัระดบัชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคล
ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ โดยร่วมกนัทาํงานอยา่งเป็นระบบและต่อเนืองในการวางแผน ดาํเนินการ 
ส่งเสริมสนบัสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขเพือพฒันาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้(กระทรวงศึกษาธิการ, : ) 
 

วสัิยทัศน์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน     
ซึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีความรู้และทกัษะพืนฐาน รวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญับนพืนฐานความเชือว่า   
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน   มุ่งพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน             
พึงประสงค์ เพือให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ดงันี 

 .  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์

 .  ซือสัตยสุ์จริต 

 .  มีวนิยั 

 .  ใฝ่เรียนรู้ 

 .  อยูอ่ยา่งพอเพียง 

 .  มุ่งมนัในการทาํงาน 

 .  รักความเป็นไทย 

 .  มีจิตสาธารณะ 

 นอกจากนีสถานศึกษาสามารถกาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิมเติมใหส้อดคลอ้ง      
ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง 
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สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 .  ความสามารถในการสือสาร 

 .  ความสามารถในการคิด 

 .  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 .  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

 .  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
 

หลกัการ 
 .  เนน้เอกภาพของชาติ มุ่งเนน้ความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

 .  เพือปวงชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค มีคุณภาพและเท่าเทียมกนั 

 .  ส่งเสริมและพฒันาใหเ้รียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนืองตลอดชีวติ 

 .  โครงสร้างยดืหยุน่ทงัสาระการเรียนรู้และเวลาจดัการเรียนรู้ 

 .  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเส ริมส ร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้ มีความ เป็นไทย  เป็น เค รืองมือใน                   
การติดต่อสือสารเพือสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั ทาํให้สามารถประกอบธุรกิจ 
การงานและดํารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  และเป็นเครืองมือใน          
การแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพือพฒันาความรู้ พฒันา
กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์  และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลียนแปลงทางสังคมและ
ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพให้มีความมนัคง
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนียงัเป็นสือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวฒันธรรม ประเพณี และ
สุนทรียภาพเป็นสมบติัลาํค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ ์และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
 

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นทกัษะทีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญในการใช้ภาษาเพือการสือสาร            
การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและเพือนาํไปใชใ้นชีวติจริง 

 การอ่าน  การอ่านออกเสียงคาํ ประโยค การอ่านบทร้อยแกว้ คาํประพนัธ์ชนิดต่าง ๆ 
การอ่านในใจเพือสร้างความเขา้ใจและการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิงทีอ่าน เพือนาํไป
ปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 
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 การเขียน การเขียนสะกดตามอกัขรวิธี การเขียนสือสารโดยใช้ถ้อยคาํและรูปแบบ    
ต่าง ๆ ของการเขียน ซึงรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง ๆ การเขียนตาม
จินตนาการ วเิคราะห์วจิารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก พูดลาํดบัเรืองราวต่างๆ อยา่งเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทงัเป็นทางการและ  
ไม่เป็นทางการและการพดูเพือโนม้นา้วใจ 

 หลกัการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพัน ธ์ประเภทต่าง  ๆ  และอิท ธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 วรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพือศึกษาข้อมู ล 
แนวความคิด คุณค่าของงานประพนัธ์และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจบทเห่    
บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพืนบา้นทีเป็นภูมิปัญญาทีมีคุณค่าของไทย ซึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เรืองราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษา เพือให้เกิด
ความซาบซึงและภูมิใจในบรรพบุรุษทีไดส้งัสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระที  การอ่าน 

 มาตรฐาน ท .  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนาํไปใชต้ดัสินใจ
แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 

 สาระที  การเขียน 

 มาตรฐาน ท .  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและ
เขียนเรืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 สาระที  การฟัง การดู และการพดู 

 มาตรฐาน ท .  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

 สาระที  หลกัการใชภ้าษาไทย 

 มาตรฐาน ท .  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลียนแปลงของ
ภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
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 สาระที  วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท .  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย     
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
 เมือจบชนัประถมศึกษาปีที  

 .  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัของคาํ ประโยค ขอ้ความ สาํนวนโวหาร จากเรืองทีอ่าน
เขา้ใจคาํแนะนาํ คาํอธิบายในคู่มือต่างๆ แยกแยะขอ้คิดเห็นและขอ้เทจ็จริง รวมทงัจบัใจความสําคญั
ของเรืองทีอ่านและนาํความรู้ความคิดจากเรืองทีอ่านไปตดัสินใจแก้ปัญหาในการดาํเนินชีวิตได ้     
มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่านและเห็นคุณค่าสิงทีอ่าน 

 .  มีทักษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทัดและครึงบรรทัด เขียนสะกดคาํ     
แต่งประโยคและเขียนขอ้ความ ตลอดจนเขียนสือสารโดยใช้ถอ้ยคาํชดัเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพ 
โครงเรืองและแผนภาพความคิด เพือพฒันางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตวั 
กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เขียนเรืองตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรคแ์ละมีมารยาทในการเขียน 

 .  พดูแสดงความรู้ ความคิดเกียวกบัเรืองทีฟังและดู เล่าเรืองยอ่หรือสรุปจากเรืองทีฟัง 
และดู ตงัคาํถาม ตอบคาํถามจากเรืองทีฟังและดู รวมทงัประเมินความน่าเชือถือจากการฟัง และดู
โฆษณาอยา่งมีเหตุผล พดูตามลาํดบัขนัตอนเรืองต่าง ๆ อยา่งชดัเจน พูดรายงานหรือประเด็นคน้ควา้
จากการฟัง  การดู การสนทนา และพดูโนม้นา้วอยา่งมีเหตุผล รวมทงัมีมารยาทในการดูและพดู 

 .  สะกดคาํและเขา้ใจความหมายของคาํ สํานวน คาํพงัเพยและสุภาษิต รู้และเขา้ใจ
ชนิดและหน้าทีของคาํในประโยค ชนิดของประโยค และคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้คาํ
ราชาศัพท์และคําสุภาพได้อย่างเหมาะสม  แต่งประโยค  แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี         
กลอนสุภาพ และกาพยย์านี  

 .  เขา้ใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่าน เล่านิทานพืนบา้น ร้องเพลง
พืนบา้นของทอ้งถิน นาํขอ้คิดเห็นจากเรืองทีอ่านไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริงและท่องจาํบทอาขยาน
ตามทีกาํหนดได ้

 .  สรุปเนือหาวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่าน วิเคราะห์ตวัละครสําคญั วิถีชีวิตไทย 
และคุณค่าทีไดรั้บจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทงัสรุปความรู้ขอ้คิดเพือนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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 สาระที  การอ่าน 

 มาตรฐาน ท .   ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนาํไปใชต้ดัสินใจ
แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ตารางที   ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ชนัประถมศึกษาปีที 4 
 

ตวัชีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบท 

ร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ 

บทร้อยกรอง 

     - คาํทีมี  ร  ล  เป็นพยญัชนะตน้ 

     - คาํทีมีพยญัชนะควบกลาํ 
     - คาํทีมีอกัษรนาํ 
     - คาํประสม 

     - อกัษรยอ่และเครืองหมายวรรคตอน 

     - ประโยคทีมีสาํนวนเป็นคาํพงัเพย สุภาษิต  
ปริศนาคาํทาย และเครืองหมายวรรคตอน 

. อธิบายความหมายของคาํ ประโยค และ 

สาํนวนจากเรืองทีอ่าน 
 การอ่านบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะ 

. อ่านเรืองสนั ๆ ตามเวลาทีกาํหนดและ 

ตอบคาํถามจากเรืองทีอ่าน 

. แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรือง 

ทีอ่าน 

. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองทีอ่าน 

โดยระบุเหตุผลประกอบ 

. สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่านเพือ 

นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 การอ่านจบัใจความจากสือต่าง ๆ เช่น 

     - เรืองสนั ๆ 

     - เรืองเล่าจากประสบการณ์ 

     - นิทานชาดก 

     - บทความ 

     - บทโฆษณา 
     - งานเขียนประเภทโนม้นา้วใจ 

     - ข่าวและเหตุการณ์ประจาํวนั 

     - สารคดีและบนัเทิงคดี 

. อ่านหนงัสือทีมีคุณค่าตามความสนใจ 

อยา่งสมาํเสมอและแสดงความคิดเห็น 

เกียวกบัเรืองทีอ่าน 

 การอ่านหนงัสือตามความสนใจ เช่น 

     - หนงัสือทีนกัเรียนสนใจและเหมาะสมกบัวยั 

     - หนงัสือทีครูและนกัเรียนกาํหนดร่วมกนั 

. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
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สาระสําคัญหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสําราญ  
 

จุดมุ่งหมาย  
 .  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 .  มีความรู้ ความสามารถในการสือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้เทคโนโลยีและ
มีทกัษะชีวติ 

 .  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัยและรักการออกกาํลงักาย 

 .  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมนัในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 .  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา
สิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคมและอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 

 

วสัิยทัศน์  
 จดัการศึกษามุ่งพฒันานกัเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ ภูมิใจในความเป็นไทย
ใส่ใจสุขภาพ กา้วทนัเทคโนโลย ีมีชุมชนร่วมพฒันา 
 

พนัธกจิ 

 .  จดัการศึกษาขนัพืนฐาน  ปี 

 .  พฒันางานตามโครงสร้างใหมี้ประสิทธิภาพ 

 .  ปลูกฝังนกัเรียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์

 .  ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม      
อนัดีงามของไทย 

 .  ส่งเสริมใหน้กัเรียนดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองและผูอื้น 

 .  ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 .  สร้างโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการศึกษาและพฒันาโรงเรียน 
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หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสําราญ ไดจ้ดัทาํหน่วยการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยระดบัชนัประถมศึกษาปีที 4 โดยให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ตวัชีวดั  และสาระ
การเรียนรู้แกนกลาง จาํนวน 11  หน่วยการเรียนรู้ รวม 160 ชวัโมง ดงันี 

 หน่วยที 1  ตาํนานสงกรานต ์    จาํนวน  17  ชวัโมง 

 หน่วยที 2   นิทานพืนบา้น    จาํนวน  17  ชวัโมง 

 หน่วยที 3   สองพีนอ้งบา้นเรา   จาํนวน  18  ชวัโมง 

 หน่วยที 4   เงาะป่า     จาํนวน  13 ชวัโมง 

 หน่วยที 5 พระอภยัมณี    จาํนวน  14  ชวัโมง 

 หน่วยที 6 นาํพึงเรือเสือพึงป่า   จาํนวน  12  ชวัโมง 

 หน่วยที 7 สนุกกบัเพลงพืนบา้น   จาํนวน  13  ชวัโมง 

 หน่วยที 8  เยยีมบา้นคุณยาย    จาํนวน  12  ชวัโมง   
 หน่วยที 9 นาํผงึหยดเดียวก่อเหตุ   จาํนวน  15  ชวัโมง 

 หน่วยที 10 นิทานเทียบสุภาษิตววัหายลอ้มคอก จาํนวน  14  ชวัโมง 

 หน่วยที 11  สังขท์อง     จาํนวน  15  ชวัโมง   
 

 ผูว้ิจยัไดใ้ช้หน่วยการเรียนรู้ที 3 สองพีน้องบา้นเรา  เป็นเนือหาในการศึกษาวิจยั โดย
ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลทอ้งถินอาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรีทีเกียวกบัความเป็นมา  สถานทีสําคญั  
บุคคลทีน่าสนใจ  สถานทีท่องเทียว  ทาํการสอนเพือการวจิยั  
  

แนวคิดเกยีวกบัการอ่านจับใจความ 
 

 ทกัษะการอ่าน เป็นทกัษะทีมีความสําคญัทีสุดสําหรับผูเ้รียน เพราะทกัษะการอ่านเป็น
ทกัษะทีมีความจาํเป็นอยา่งยิงในการใชเ้ป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ เช่น การอ่านตาํราเรียน 
บทความทางวิชาการต่าง ๆ กิจกรรมทุกชนิดของการเรียน อีกทังผลสัมฤทธิของการเรียนแล้ว      
แต่ตอ้งอาศยัการอ่านทงัสิน 
 

ความหมายของการอ่าน 
 การอ่านมีความสําคญัอยา่งยิงต่อมนุษยม์าก เพราะการอ่านเป็นการถ่ายทอดความคิด
ของผูเ้ขียนไปสู่ผูอ่้าน การอ่านเป็นทกัษะทีสําคญัมากต่อการแสวงหาความรู้ สร้างความงอกงาม
ใหแ้ก่สติปัญญา อนัก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์มีผูใ้หค้วามหมายของการอ่านไวห้ลายท่าน ดงันี 
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 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตสถาน, : ) อธิบายวา่ การอ่าน 
หมายถึง วา่ตามตวัหนงัสือ สังเกตหรือพิจารณาดูเพือใหเ้ขา้ใจ คิด และนบั  
 รัตนาภรณ์ คล่องแคล่ว ( : ) ได้ให้ความหมายของการอ่านไวว้่า กระบวนการ  
ในการสือความหมาย ซึงผูอ่้านพยายามทีจะเข้าใจในความหมายของสิงทีอ่าน โดยการตีความ    
แปลความ และขยายความจากสัญลกัษณ์ หรือตวัอกัษรทีปรากฏในการอ่าน ออกมาเป็นความคิด
แล้วนาํความคิดนันไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยอาศยัประสบการณ์เดิมของผูอ่้านเป็นพืนฐาน ซึง
สอดคล้องกบัวนัเพ็ญ คุณพิริยะทวี ( : ) และสุรียม์าศ บุญฤทธิรุ่งโรจน์ ( : ) ได้ให้
ความหมายในลกัษณะเดียวกนัวา่ การอ่านเป็นกระบวนการในการรับรู้ความหมายและสร้างความ
เขา้ใจในสารทีเป็นตวัอกัษร หรือสัญลกัษณ์ทีจะทาํให้ผูอ่้านมีความรู้ ความเขา้ใจ รับรู้กระบวนการ
ต่าง ๆ ทีจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาขึนในตวัผูอ่้าน 

 เกรย ์(Gray, : - , อา้งถึงใน ดารุณี เรือนใจมนั, : )  กล่าววา่การอ่าน คือ      
การเขา้ใจภาพของผูเ้ขียนและของสิงพิมพน์ัน โดยมีประสบการณ์ของผูอ่้าน ช่วยทาํให้เกิดทกัษะ
และการอ่านเป็นกระบวนการ  ระดบั คือ การรับรู้ ความเขา้ใจ ความคิดรวบยอด การตดัสินใจ              
คิดหาเหตุผลและการนาํแนวคิดใหม่ทีไดม้าผสานกบัความรู้ทีมีอยู ่
 บนัลือ พฤกษวนั ( : - ) กล่าวถึง ความหมายของการอ่านในมิติใหม่ การสอน
อ่านทงัภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัไว ้  ประการ คือ 

 .  การอ่านออก เป็นการอ่านทีใชป้ระสมเสียงของตวัอกัษรหรือสะกดตวัผสมคาํ ซึง
เรียกกนัว่าอ่านออก เพือมุ่งให้อ่านหนังสือไดถู้กตอ้ง แตกฉาน สร้างประสบการณ์ในการอ่านคาํ
โดยตรง 

 .  การอ่านได ้เป็นการอ่านทีใชค้วามสามารถในการผสมผสานตวัอกัษร ออกเสียงคาํ         
เป็นประโยค ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจความหมายของสิงทีอ่าน ซึงผูฟั้ง ฟังแลว้รู้เรือง 

 .  การนําเอาสิ งที อ่านมาใช้ประโยชน์  เป็นการพัฒนาความคิดให้ผู ้อ่ านใช้
ความสามารถหลาย ๆ ด้าน ตงัแต่การสังเกต การจาํรูปคาํ การใช้ประสบการณ์เดิมมาแปลความ 
ตีความ ถอดความ เพือให้เกิดความเขา้ใจเรืองราวทีอ่านไดดี้ ตลอดจนนาํสิงทีอ่านมาใชป้ระโยชน์
เป็นแนวคิดแนวปฏิบติั 

 .  การอ่านเป็น เป็นการพฒันาความคิด โดยผูอ่้านใชค้วามสามารถหลาย ๆ ดา้น ตงัแต่        
การสังเกต การจาํรูปคาํ การใช้ประสบการณ์เดิมมาแปลความ ตีความ หรือถอดความให้เกิดความ
เขา้ใจเรืองราวทีอ่านไดดี้ 
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 สปาช และเบิร์ก (Spache and Berg, : - ) กล่าวว่า การอ่านเป็นการผสมผสาน
ระหว่างทกัษะหลายชนิดเพือสร้างความเขา้ใจและสอดคล้องกบัจุดประสงค์ ความต้องการและ
วธีิการของผูอ่้าน 

 ดูบิน (Dubin, : ) ไดอ้ธิบายความหมายของการอ่านว่า การอ่าน หมายถึง การสือ
ความหมายของผูเ้ขียนและผูอ่้าน คือ ผูเ้ขียนจะใส่รหัส (Encode) ความคิดหรือความหมายตามที
ผู ้เขียนต้องการจะสือออกมาในรูปของภาษาและผู ้อ่านจะถอดรหัส  (Decode) ความคิดหรือ
ความหมายจากตวัภาษานนั ออกมาเป็นความคิดหรือความหมายตามทีผูเ้ขียนตอ้งการสือ จนเป็นที
เขา้ใจกนั 

 จากความหมายของการอ่านขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การอ่านเป็นกระบวนการสือความหมาย
ระหว่างผูเ้ขียนกบัผูอ่้านให้เขา้ใจตรงกนัโดยการแปลความ ตีความ ขยายความ ให้เขา้ใจตรงกัน  
โดยผา่นกระบวนการแปลสัญลกัษณ์หรือตวัอกัษรทีปรากฏในการอ่านออกมา เป็นคาํ  วลี  ประโยค      
เพือสือสารและเผยแพร่ความคิดแล้วนําความคิดนันไปใช้ประโยชน์ให้เกิดการพฒันาขึนในตวั
ผูอ่้าน 
 

ความสําคัญของการอ่าน 
 ในปัจจุบนัเป็นยุคของขอ้มูลข่าวสาร การอ่านจึงมีความสําคญัมากในชีวิตประจาํวนั           
ของทุกคน มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามสาํคญัของการอ่านไวด้งันี 

 ก่อ สวสัดิพาณิย ์( : ) ได้กล่าวถึงความสําคญัของการอ่านว่า “การอ่านเป็น
เครืองมือของการเรียนรู้ ถา้เด็กมีทกัษะดีแลว้การเรียนวชิาอืนยอ่มเกิดผลดีอยา่งรวดเร็ว”  
 กนัต์ดนัย วรจิตติพล ( : ) กล่าวว่าการอ่านมีความสําคญัเป็นอย่างมากทีช่วย
พฒันาคนให้กา้วทนัโลกและช่วยพฒันาจิตใจคนให้มีความสุข การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตงัแต่ใน
วยัเด็กจะเป็นพืนฐานสาํคญัในการเรียนวชิาอืน ๆ ดว้ย  

 สุริยา ตอพล ( : ) กล่าวว่า การอ่านมีความสําคญัยิง เพราะจะทาํให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความฉลาด และมีคุณค่ามากมาย ทงัยงัช่วยพฒันาอาชีพการงานดว้ย  
 กู๊ดแมน (Goodman Kenneth, : , อา้งถึงใน สุนิสา ณ ถลาง, : ) วา่การอ่าน       
ช่วยให้นกัเรียนมีการพฒันาสมอง ความคิด เพราะการอ่านเป็นกระบวนการในการหาความหมาย
และการทาํความเขา้ใจกบัการอ่าน เป็นกระบวนการทีตอ้งคิดอยูต่ลอดเวลา  

 แอนเดอร์สัน (Anderson, : ) กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการคน้หาความหมาย
ในหลายระดบั ตงัแต่ระดบัตวัอกัษร โครงสร้างของภาษาไปจนถึงระดบัความหมายการอ่านเพือ
ความเขา้ใจเกิดจากปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหวา่งเนือหาและโครงสร้างของเรืองกบัความรู้เดิมของผูอ่้าน 
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ซึงจะช่วยสร้างสมมุติฐานเกียวกบัเรืองทีอ่าน ผูอ่้านทีอ่านได้คล่องแคล่ว จึงสามารถทาํนายและ
อา้งอิงขอ้มูลจากการอ่านได ้

 จากความสาํคญัทีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามสําคญัไวน้นั จะเห็นไดว้า่การอ่าน         
มีความสําคญัต่อคนเราอย่างมากคือ การอ่านเป็นเครืองมือสําคญัในการแสวงหาความรู้ ช่วยให้
สามารถติดต่อสือสารกบัผูอื้นได ้ช่วยให้บุคคลสามารถนาํความรู้ทีไดม้าใช้ในชีวิตประจาํวนัและ        
ทีสาํคญัการอ่านช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในบุคคลต่างๆ มากขึนดว้ย 
 

จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
 การอ่านผูอ่้านควรกาํหนดจุดมุ่งหมายในการอ่านของตน ซึงขึนอยู่กบัความตอ้งการ
และความจาํเป็นของแต่ละบุคคล และไม่ว่าจะตงัจุดประสงค์การอ่านไวเ้พืออะไรก็ตาม การทีจะ
เป็นผูอ่้านทีดีไดน้ัน ตอ้งไดรั้บการฝึกฝน เมือฝึกฝนจนมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี แล้วจะ
ไดรั้บประโยชน์จากการอ่านเป็นอยา่งมาก 

 สมพร เพง่พิพฒัน์ ( : ) กล่าวไวว้า่โดยทวัไปการอ่านนนัมีความมุ่งหมาย  ประการ 
คือ 

 .  การอ่านเพือความรู้ เป็นการอ่านเพือหาคาํตอบในสิงทีตอ้งการ เพือการรับรู้ข่าวสาร 
ขอ้เท็จจริง เพือศึกษาคน้ควา้เป็นพิเศษ เพือนาํไปใช้ประโยชน์เรืองใดเรืองหนึงหรือเพือรวบรวม
ขอ้มูลนาํมาทาํรายงาน ทาํวจิยัหรือเผยแพร่ในหมู่นกัวชิาการ 
 .  การอ่านเพือความบนัเทิง เป็นการอ่านเพือการพกัผอ่น ผอ่นคลายอารมณ์ หลงัจาก         
งานประจาํ 
 .  การอ่านเพือหาความคิดแปลกใหม่ ทีจะเป็นชนวนให้เกิดความคิดสร้างสรรคขึ์นใน
ตวัผูอ่้าน 

 .  การอ่านเพือปรับปรุงบุคลิกภาพ การอ่านเป็นการพัฒนาความรู้ ความคิดและ
ทศันคติผูรั้กการอ่านจึงเป็นคนทนัสมยั น่าคบ สามารถเขา้ร่วมวงสนทนาไดก้บัทุกคน เพราะรับรู้
ข่าวสารทีจะแลกเปลียนกนัได้ และการอ่านมาก รู้มาก ย่อมทาํให้บุคคลเป็นทียอมรับของสังคม 
เนือหาข่าวสารบางประการในหนังสือจะทาํให้ผูอ่้านนาํมาพฒันา ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนได้
เป็นอยา่งดี 

 ศรีสุดา จริยากุล ( : - ) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไวด้งันี 

 .  การอ่านเพือทราบข่าวสารขอ้เท็จจริง เป็นการอ่านทีรวดเร็ว เพือแสวงหาคาํตอบ  
สัน ๆ หรืออ่านหวัขอ้สาํคญั หรือความเด่นของขอ้ความทงัหมด 
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 .  การอ่านเพือแสวงหาความรู้ เป็นการอ่านเพือแสวงหาความรู้จากข้อเขียนใน
รูปแบบต่าง ๆ  และนําความรู้  แนวคิดจากข้อเขียนเหล่านันมาประมวลเป็นความรู้  เพือใช้
ประกอบการตดัสินใจแกปั้ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนแก่ตนเองและส่วนรวม 

 .  การอ่านเพือความบันเทิง เป็นการแสวงหาความบันเทิงจากการอ่านหนังสือ 
ก่อให้เกิดความรืนเริงบนัเทิงใจ เกิดอารมณ์สุข ทาํให้ผูอ่้านสุขภาพจิตดี มีกาํลงัใจทีจะทาํงานหรือ
ศึกษาเล่าเรียนต่อไป 

 ศิริพร ลิมตระการ ( ข: - ) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไวด้งันี 

 .  อ่านเพือรู้ข่าวสาร เป็นการอ่านเพือความรู้ ควรอ่านให้ไดป้ริมาณมากทีสุดและอ่าน
อยา่งวพิากษว์จิารณ์ เพือจะไดเ้ขา้ใจเหตุการณ์และปัญหาต่าง ๆ รอบดา้น 

 .  อ่านเพือศึกษาหาความรู้ เป็นการอ่านเพือศึกษาเนือหาวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร      
การเรียนการสอน หรือเพือความรู้ทวัไป 

 .  อ่านเพือประกอบอาชีพ เป็นการอ่านข่าวสารหรือสารคดีในสาขาวิชาชีพนนั ๆ เพือ
นาํมาใชใ้นการพฒันาอาชีพใหดี้ขึน 

 .  อ่านเพือความเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดและหาความสุขให้แก่
ชีวติ 

 .  อ่านเพือบาํบดัความทุกขใ์จ ซึงบางครังในชีวติคนเรามีปัญหาทีแกไ้ขไดย้าก การได้
หนังสือเกียวกบัศาสนา คาํสอน จิตวิทยา หรือหนังสือประเภทให้กาํลงัใจในการต่อสู้ชีวิต ก็เป็น      
วธีิหนึงทีจะช่วยใหค้ลายทุกขไ์ด ้

 เพียร์สัน (Pearson, : - ) กาํหนดจุดมุ่งหมายของการอ่านไว ้  ประการ คือ 

 .  มุ่งพฒันาคาํศพัท์ใหม่ ๆ โดยให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้ถูกต้อง โดย 
ทัวไปในการอ่าน นักเรียนจะเห็นสัญลักษณ์  ซึงเป็นตัวแทนของคาํพูด ดังนัน ครูจึงควรสอน        
สะกดคาํควบคู่กบัการสอนอ่าน นักเรียนจะจดจาํสัญลกัษณ์และฝึกเขียนได้ถูกตอ้ง นอกจากนัน     
ในการสอนคาํศพัท์ควรเริมสอนคาํทีอยู่ไกลตวัสอนคาํทีเป็นรูปธรรมก่อนแล้วจึงสอนคาํทีเป็น
นามธรรมตามลาํดบั 

 .  มุ่งใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจเรืองทีอ่าน สามารถเรียงลาํดบัเหตุการณ์และเล่าเรืองราว         
ใหผู้อื้นเขา้ใจได ้

 .  มุ่งให้นักเรียนนําเหตุการณ์เรืองราวคติ ตลอดจนประโยชน์ทีได้จากเรืองทีอ่าน     
ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
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 นอกจากนี เกรลเล็ท (Grellet, : ) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไวด้งันี 

 .  อ่านเพือความเพลิดเพลิน 

 .  อ่านเพือคน้หาความรู้ต่าง ๆ  
 สรุปได้ว่า  การอ่านไม่ว่าผูอ่้านจะมีจุดมุ่งหมายอย่างไร ขึนอยู่กับผูอ่้านเป็นสําคัญ        
ทีจะนาํมาเป็นขอ้อา้ง หรือเหตุผลในการอ่านของตน ไม่วา่จะเป็นการอ่านเพืออะไรก็ตาม การอ่าน
ยอ่มก่อใหเ้กิดการพฒันาทงัดา้นความรู้ ความคิด ทศันคติ แก่ผูอ่้านเสมอ 
 

ประเภทของการอ่าน 
 การอ่านเรืองต่าง ๆ นนั ผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงรูปแบบลกัษณะและประเภทของการอ่าน             
ทีเหมาะสม เพือใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องการเรียน 

 วนัเพ็ญ คุณพิริยะทวี ( : ) ได้สรุปประเภทของการอ่านได้ว่า การอ่านแบ่ง
ออกเป็น    ประเภท  คือ การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ ซึงการอ่านแต่ละประเภทนัน               
มีหลกัการในการอ่านแต่ละประเภท เพือเลือกการอ่านให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพือให้การอ่าน
นนัมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ศรีสุดา จริยากุล ( : - ) แบ่งการอ่านออกเป็น  ประเภท คือ 

 .  การอ่านออกเสียง เป็นการอ่านให้ผูอื้นฟัง ผูอ่้านจะตอ้งระวงัควบคุมการออกเสียง
ตวัสะกด ตวัควบกลาํ ลีลา จงัหวะ วรรคตอนให้ถูกตอ้ง ลีลา จงัหวะเป็นสิงสําคญัอยา่งหนึง แมจ้ะ
อ่านถูกอกัขรวิธี แต่ถา้ลีลาการอ่านไม่ดี ไม่มีจงัหวะจะโคน แบ่งวรรคตอนการอ่านไม่ถูกตอ้งก็จะ
ทาํใหเ้รืองทีอ่านเสียไป 

 .  การอ่านในใจ เป็นการอ่านเพือเก็บใจความและเพือทาํความเข้าใจ เป็นการอ่าน  
เพือแสวงหาความรู้ ความบนัเทิงให้แก่ตนเอง ผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้เกียวกบัคาํศพัท์และสามารถ
เขา้ใจเรืองราวทีอ่านโดยตลอด 

 สมพร แพ่งพิพฒัน์ ( : - ) กล่าวถึงการอ่านว่า โดยทวัไปการอ่านมีดว้ยกนั  
ลกัษณะ คือ 

 .  การอ่านออกเสียง  ซึงเป็นการอ่านให้ตวัเองหรือผูอื้นฟัง ความสําคญัของการอ่าน
อยูที่ความถูกตอ้ง ชดัเจน การเวน้จงัหวะวรรคตอนไดเ้หมาะสม นาํเสียงสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของ
เรือง 

 .  การอ่านในใจ เป็นการอ่านให้รู้เรืองและเขา้ใจเรือง ไม่ร้องพะวงกบัการออกเสียง  
ผูช้าํนาญจะอ่านได้เร็ว เขา้ใจถูกต้อง เก็บสาระสําคญัของเรืองได้ การอ่านในใจมีประสิทธิภาพ 
จะตอ้งอ่านไปโดยลาํดบั ดงันี 
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  ขนัที   เลือกอ่านหนงัสือทีสอดคลอ้งกบัความสนใจของตนเอง 

  ขนัที   ใชเ้วลาอ่านประมาณ -  นาที ในตอนเริมแรก แลว้ค่อยเพิมเวลาใหย้าวขึน 

  ขนัที   ใชเ้วลาอ่านนานขึน ควบคุมสมาธิให้มนัคง อดทนต่อสิงรบกวนรอบดา้น 
ควรมุ่งใหอ่้านใหจ้บตอน มากกวา่นบัจาํนวนหนา้เพราะขอ้ความอาจไม่จบ 

  ขนัที   ทาํความเข้าใจกับเนือหา ความหมายและเก็บสาระสําคัญของเรืองเพือ
สรุปว่าสาระสําคญัของเรืองคืออย่างไร น่าเชือถือมากน้อยเพียงใด และจะสามารถนาํความรู้ทีได้
จากการอ่านนนัไปใชป้ระโยชน์ในทางใดบา้ง 

 .  การอ่านและการพิจารณา เป็นการอ่านทีตอ้งใช้ความคิดไตร่ตรอง ตรวจสอบสิงที
อ่านอย่างถีถ้วน มีจุดประสงค์เพือประเมินคุณค่าของสิงทีอ่านว่าน่าเชือถือหรือไม่เพียงใด เรืองที
อ่านมีคุณค่าดา้นใด ในการอ่านและการพิจารณานนั ผูอ่้านจะตอ้งบอกไดว้า่ หนงัสือทีอ่านจดัอยูใ่น
ประเภทใดหากแยกประเภทไม่ได้ การประเมินคุณค่าก็จะต้องด้อยประสิทธิภาพไปด้วย เพราะ
เกณฑที์ใชใ้นการประเมินคุณค่านนั ยอ่มมีขอ้แตกต่างออกไปตามประเภทของงานเขียน 

 จากการแบ่งประเภทของการอ่านข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การอ่านแบ่งออกเป็น        
 ประเภท คือ การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ ซึงการอ่านแต่ละประเภทนนั มีหลกัการสําคญั
ในการอ่านแตกต่างกนั ดงันนั ผูอ่้านจึงตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะของการอ่านแต่ละประเภท เพือเลือก  
การอ่านใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เพือใหก้ารอ่านนนัมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 การอ่านจบัใจความ เป็นทกัษะทีจาํเป็นสําหรับการอ่านเรืองราวต่าง ๆ เพราะช่วยให้
นกัเรียนทราบสาระสาํคญัทีผูเ้ขียนตอ้งการบอกและนกัเรียนยงัสามารถนาํทกัษะการอ่านจบัใจความ
ไปใชเ้ป็นเครืองมือ ในการแสวงหาความรู้ หรือพฒันาตนเองให้ทนัวทิยาการใหม่ ๆ ไดส้ังเกตไดว้า่
ผูมี้ความสามารถในการอ่านจบัใจความ คือ ผูที้สามารถรับรู้และเขา้ใจจากสิงทีอ่านได ้มีผูเ้ชียวชาญ
และผูรู้้ดา้นการอ่านหลายท่านกล่าวถึงความหมายของการอ่านจบัใจความไวด้งันี 
 

ความหมายของการอ่านจับใจความ 
 การอ่านจบัใจความหรือการอ่านจบัใจความสําคญั เป็นกระบวนการในการพฒันา   
การเรียนรู้ พฒันานิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ให้แก่ผูอ่้าน เพราะเป็นเครืองแสดงไดว้า่ผูอ่้าน
นนั เขา้ใจและรับรู้สาระเนือหาในเรืองทีอ่านไดแ้ละยงัเป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้และ
พฒันาผูอ่้านให้ไดรั้บรู้มากยิงขึนและเขา้ใจเรืองราวต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ดงัทีไดมี้นักวิชาการและ
นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการอ่านเพือจบัใจความ ไวด้งันี 

 สมพร มนัตะสูตร ( : ) กล่าววา่ การอ่านจบัใจความสําคญัสอดคลอ้งกบัความหมาย   
ของการอ่านแตกต่างกนัทีวา่ปัจจยัสําคญั คือ การเขา้ใจคาํศพัท ์เพราะการรู้คาํศพัทจ์ะสามารถเขา้ใจ
เรืองไดดี้ 
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 จาํเนียร เล็กสุมา ( : ) ไดส้รุปการอ่านจบัใจความ เป็นการอ่านทีสําคญั  สําหรับ
ผูที้กาํลงัศึกษาเล่าเรียน เพราะในการอ่านหนงัสือหรือตาํราต่าง ๆ  ผูอ่้านจะตอ้งพยายามจบัใจความ
ของเรืองทีอ่านให้ได ้ถา้หากวา่ผูอ่้านจบัใจความไดก้็จะทาํให้เขา้ใจเนือเรืองทีอ่าน และสามารถนาํ
ความรู้ไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั ดงันนัผูอ่้านควรฝึกปฏิบติัอยา่งสมาํเสมอ 
เพือให้เกิดความชาํนาญ เพราะถา้ผูอ่้านไม่ฝึกอ่านจบัใจความสําคญัอยา่งต่อเนือง จะทาํให้ไม่เขา้ใจ
ในสิงทีอ่าน ไม่สามารถจบัสาระสําคญัของเรืองทีอ่านได ้จะทาํให้การอ่านจบัใจความไม่ประสบ
ความสาํเร็จ 

 บนัลือ พฤกษะวนั ( : - ) และณัฐยา ภูขามคม ไดอ้ธิบายความหมายการอ่าน       
จบัใจความไว ้สรุปไดว้า่ การอ่านจบัใจความเป็นการอ่านเพือทาํความเขา้ใจเนือเรือง เป็นการอ่าน
เพือต้องการทราบว่าเรืองนันเป็นเรืองเกียวกับอะไร มีความสําคัญตรงไหนและหมายความว่า
อย่างไร จะเห็นไดว้่าการอ่านจบัใจความ ส่วนใหญ่จะเน้นในเรืองของความเขา้ใจเนือเรืองทีอ่าน 
คน้หาสาระสาํคญัหรือประเด็นทีสาํคญัของเรืองทีอ่านได ้

 วนัเพ็ญ คุณพิริยะทวี ( : ) กินาริน ตนัเสียงสม ( : ) สุปราณี สิทธิพล 
( : ) และสุรียม์าศ บุญฤทธิรุ่งโรจน์ ( : ) ได้ให้ความหมายการอ่านจบัใจความใน
ทาํนองเดียวกนัว่าเป็นกระบวนการอ่านเพือทาํความเขา้ใจความหมายของขอ้ความหรือเนือเรือง 
เพือใหรู้้สาระสาํคญัหรือใจความสาํคญัของเรืองทีอ่าน 

 จากความหมายของการอ่านจับใจความ สรุปได้ว่า การอ่านจบัใจความ หมายถึง 
กระบวนการอ่านทีผูเ้รียนสามารถจบัสาระสําคัญของเรืองเพือทาํความเข้าใจความหมายของ
ขอ้ความ หรือเนือเรืองทีอ่าน ตงัคาํถามและตอบคาํถามได้ว่าเป็นเรืองของใคร ทาํอะไร ทีไหน  
อยา่งไร และจดัลาํดบัเหตุการณ์ไดถู้กตอ้ง 
 

ประเภทของการอ่านจับใจความ 
 การอ่านจบัใจความมีหลายประเภท ในการอ่านจบัใจความเพือใหเ้กิดประสิทธิภาพนนั 
ผูอ่้านตอ้งมีหลกัและวิธีการอ่านเพือให้บรรลุผลตามทีตอ้งการ ซึง เถกิง พนัธ์ุเพกิงอมร ( : ) 
และวารุณี อุดมธาดา  ( : ) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการอ่านจบัใจความ วา่มีอยู ่  ประเภท คือ 
การอ่านเพือจบัใจความส่วนรวม และการอ่านเพือจบัใจความสาํคญั ซึงมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี 

 การอ่านเพือจบัใจความส่วนรวมเป็นหวัใจในการอ่านหนงัสือทุกชนิด เพราะถา้ผูอ่้าน                    
ไม่สามารถอ่านจบัใจความส่วนรวมได้ ก็จะไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดข้อปลีกย่อยของ
เนือความในหนงัสือหรือเรืองทีอ่านได ้การอ่านเพือจบัใจความส่วนรวมนีเป็นการทาํความเขา้ใจใน
เนือหาของเรืองทีอ่าน เพือใหม้องเห็นความสัมพนัธ์ของรายละเอียดต่าง ๆ และเขา้ใจจุดหมายสาํคญั
ของเนือเรืองหรือขอ้ความทีอ่าน การอ่านเพือจบัใจความส่วนรวมทาํได้ดว้ยการพลิกดูหรือกวาด
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สายตาผ่านหวัขอ้ต่าง ๆ เพือให้ทราบว่ามีโครงเรืองโดยย่ออยา่งไร แต่ละหัวขอ้มีความสัมพนัธ์กนั
อย่างไร และมีการดาํเนินไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยวิธีการเชือมโยงเนือหาและแนวความคิด 
ตลอดจนขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งไรบา้งซึงขนันีอาจมีการจดบนัทึกยอ่เพือป้องกนัการลืมไดอี้กทางหนึง 
การอ่านเพือจบัใจความส่วนรวมนีจะใหป้ระโยชน์แก่ผูอ่้านในหลาย ๆ ดา้น คือ 

 .  สามารถตดัสินใจได้ว่าหนังสือนันมีคุณค่าหรือสาระพอทีจะอ่านอย่างละเอียด
หรือไม่ 
 .  สามารถรู้ไดว้า่ผูอ่้านมีพืนความรู้และประสบการณ์ทีจะอ่านโดยตลอดเล่มหรือไม่ 
 .  เป็นแนวทางให้ผูอ่้านสามารถไปคน้ควา้หาหนังสือทีปรากฏอยู่ในบรรณานุกรม                       
มาประกอบการอ่านหนงัสือนนัได ้

 .  เป็นการประหยดัเวลาแก่ผูอ่้านทีมีเวลาจาํกดั เช่น ในห้องสมุด หรือร้านขายหนงัสือ          
ทีตอ้งใชเ้วลาอนัจาํกดั 

 .  ช่วยในการเตรียมตวัสอบ เพราะในการจดัลาํดบัโครงร่างส่วนรวมของหนังสือ  
ดว้ยวธีินีทาํใหจ้ดจาํเนือหาส่วนรวมไดแ้ม่นยาํ 
 ส่วนการอ่านเพือจบัใจความสําคญั เป็นการอ่านเพือทาํความเขา้ใจ ใจความสําคญัของ
เนือเรืองหรือขอ้ความ ผูอ่้านทีมีความชาํนาญอาจไม่จาํเป็นตอ้งอ่านทุกตวัอกัษร ในขณะทีผูอ่้าน                
ทีมีประสบการณ์นอ้ยตอ้งอ่านอยา่งพินิจ พิจารณา จึงจะสามารถจบัใจความสําคญัของเนือเรืองหรือ
ขอ้ความนนั ๆ ได ้ใจความสําคญันนัมิไดมี้ความหมายจาํกดัเพียงแค่เนือเรืองทีสาํคญัเท่านนั นกัอ่าน   
ทีดีอาจจะเก็บสาระสาํคญั (Theme) ของหนงัสือ อาจกล่าววา่หาแก่นของยอ่หนา้หาขอ้ความทีสาํคญั
ทีสุด หาข้อความทีเด่นทีสุด วิธีในการอ่านจบัใจความสําคญันัน ผูอ่้านจะต้องพิจารณาตดัส่วน     
ต่าง ๆ ทีเป็นรายละเอียด ขอ้ปลีกยอ่ยในเรืองในแต่ละย่อหน้า คือ ) ตวัอยา่งทีประกอบในย่อหน้า               

) ส่วนขยายความ หรือรายละเอียดต่าง ๆ  ) สํานวนโวหาร อุปมาอุปไมย ขอ้ความเปรียบเทียบ
ทงัหลาย ) ตวัเลข สถิติ วนัเดือนปี  และ ) คาํถามหรือคาํพูดของผูเ้ขียนซึงเป็นส่วนขยายใจความ
สาํคญั 

 การอ่านจบัใจความทงั  ประเภทดงักล่าว เป็นการอ่านทีผูอ่้านควรนาํทงั  ประเภท            
มารวมกนัในการอ่านทุกครัง เพราะจะทาํให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจเรืองหรือขอ้ความไดเ้ป็นอย่างดี 
สามารถเชือมโยงเรืองราวไดอ้ยา่งต่อเนือง ในขณะเดียวกนัก็สามารถวิเคราะห์เรือง จบัใจความเรือง
ไดโ้ดยตลอดและเร็วยงิขึน 
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ประโยชน์ของการอ่านจับใจความ 
 การอ่านทีมีประสิทธิภาพ คือ การอ่านทีผูอ่้านสามารถจบัใจความของเรือง สาระของ
เรืองทีอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง และรวดเร็ว ในการอ่านทุกครังทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ ์
สารคดี บนัเทิงคดี ตาํรา บทความทางวิชาการ หรือแมก้ระทงัจดหมาย สิงทีสําคญัทีผูอ่้านตอ้งการ 
คือ สามารถอ่านจบัใจความของเรืองทีอ่านได้ถูกตอ้งและเขา้ใจเนือเรืองทีอ่านโดยตลอด ฉะนัน 
ประโยชน์ทีจะไดจ้ากการอ่านจบัใจความจึงมีมากมาย  

 เถกิง พนัธ์ุเถกิงอมร ( : ) ไดก้ล่าววา่ถึงประโยชน์ของการอ่านจบัใจความไวว้่า           
) สามารถตดัสินใจไดว้่าหนงัสือนนัมีคุณค่าหรือสาระทีจะอ่านอย่างละเอียดหรือไม่ ) สามารถรู้    
ไดว้า่ผูอ่้านนนัมีความรู้หรือประสบการณ์ทีจะอ่านโดยตลอดเล่มหรือไม่ ) เป็นแนวทางให้ผูอ่้าน
สามารถไปคน้ควา้หนงัสือทีปรากฏในบรรณานุกรมอ่านประกอบหนงัสือนนัได ้ ) เป็นการประหยดัเวลา
แก่ผูอ่้านทีมีเวลาจาํกดั เช่น ในห้องสมุด หรือร้านขายหนังสือ เพือช่วยในการตดัสินใจว่า ควรยืม
หรือซือหนงัสือเล่มนนัหรือไม่  และ ) ช่วยในการเตรียมตวัสอบเพราะทาํใหจ้ดจาํเนือหาไดแ้ม่นยาํ   
ซึงแนวความคิดนีสอดคลอ้งกบั      

 ผสุดี กุฎอินทร์ ( , อา้งถึงใน วารุณี อุดมธาดา : ) ทีไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของ
การอ่านจบัใจความ ซึงสรุปไดว้า่ การอ่านจบัใจความเป็นการอ่านทีรวดเร็ว และสามารถอ่านไดใ้น
เวลาทีจาํกัด มีประโยชน์มากสําหรับนักเรียนนักศึกษาในการเตรียมตัวเข้าสอบ และสามารถ
พิจารณาคุณค่าของหนงัสือประเภทต่าง ๆ ทีอ่านไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

 จากทศันะดงักล่าว ประโยชน์ทีไดรั้บจากการอ่านจบัใจความนนั ครอบคลุมการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนัของคนทุกคน ตงัแต่การอ่านเพือความบนัเทิง จนกระทงัถึงการอ่านเพือการศึกษา                
หาความรู้ในสรรพวิทยาการต่างๆ  ซึงต้องอาศัยการอ่านเพือจับใจความทังสิน  บุคคลทีมี
ความสามารถในการอ่านจบัใจความ จึงเป็นบุคคลทีรับรู้ข่าวสาร เรืองราว ไดร้วดเร็วและเขา้ใจเรือง
ทีอ่านไดดี้กวา่คนอืน ๆ 
 

แนวสอนการอ่านจับใจความ 
 การสอนการอ่านจับใจความให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านจับใจความ         
ครูต้องคาํนึงถึงองค์ประกอบหลาย  ๆ ด้าน  เพือให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน          
จบัใจความไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 นพดล จนัทร์เพญ็ ( : ) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนการอ่านจบัใจความสาํคญั ดงันี 

 .  อ่านผา่น ๆ โดยตลอด เพือให้รู้วา่เรืองนนักล่าวถึงเรืองอะไรบา้ง จุดใดทีเห็นวา่เป็น
จุดสาํคญัของเรือง 
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 .  อ่านโดยละเอียด  โดยอ่านตลอดอีกครัง  ทําความเข้าใจให้ชัดเจนและเห็น
ความสัมพนัธ์ความคิดต่าง ๆ ในเรือง โดยอาจมีการขีดเส้นใตข้อ้ความทีเห็นวา่สาํคญัไวด้ว้ยก็ได ้

 .  อ่านซาํเฉพาะตอนทีไม่เขา้ใจ และตรวจสอบความเขา้ใจในบางแห่งใหแ้น่นอน 

 .  ทดสอบความเข้าใจด้วยการตอบคําถามสัน ๆ เกียวกับประเด็นของเรือง และ
ใจความสําคญั เช่น ถามว่า เรืองอะไร ใคร ทาํอะไร ทีไหน อย่างไร เมือไรอย่างไร และทาํไม      
เป็นตน้ 

 .  เรียบเรียงใจความสําคญัดว้ยภาษาของตนเองทีเห็นวา่จะทาํให้เขา้ใจเรืองไดช้ดัเจน 
ถูกต้องทีสุด โดยอาจให้รายละเอียดทีจาํเป็นของใจความสําคัญเพิมเติมเพือให้ได้เนือความที
สมบูรณ์ 

 ผะอบ โปษะกฤษณะ ( : - ) ไดก้ล่าวถึงหลกัสําคญัในการอ่านจบัใจความ
สาํคญั สรุปไดด้งันี 

 .  หนังสือต่าง ๆ ย่อมมีสารบัญเป็นโครงเรือง ดังนันควรอ่านสารบัญให้ละเอียด
เสียก่อน เท่ากบัไดท้ราบเรืองอยา่งยอ่ ๆ อยูแ่ลว้ แลว้เก็บใจความสาํคญัเฉพาะตอนทีตอ้งการ 

 .  ตอ้งจบัใจความสําคญัของแต่ละย่อหน้าให้ได้ ซึงจะอยู่ตอนตน้หรือตอนทา้ยของ
แต่ละยอ่หนา้ 
 .  เมือได้ประโยคใจความสําคัญแล้ว จะเขียนไวเ้ป็นประโยค  ๆ เพือเป็นกุญแจ
ความสาํคญัต่อไป แลว้จึงจบัใจความสาํคญั แยกใจความสาํคญัออกจากพลความ 

 .  นาํใจความสาํคญัมาเรียบเรียงเป็นสาํนวนของตนเอง 

 .  ข้อสําคัญในการอ่านจบัใจความสําคัญ ผูส้อนควรจะได้รู้ก่อนว่า จะอ่านอะไร   
เรืองแบบไหน และตอ้งการจะทาํอะไร อ่านเพือใหรู้้หรือตอ้งการคน้ควา้หาหลกัฐาน ความประสงค์
ในการอ่านเป็นขอ้สาํคญัขอ้หนึงทีจะคาํนึงถึง เมือตอ้งการบนัทึกขอ้ความสาํคญัทีอ่าน 

 แววมยุรา เหมือนนิล ( : ) ไดแ้นะวิธีปฏิบติัในการอ่านจบัใจความให้เขา้ใจง่าย
และรวดเร็ว ดงันี 

 .  สํารวจส่วนประกอบของหนังสืออย่างคร่าว ๆ เพราะส่วนประกอบของหนังสือ 
เช่น ชือเรือง คาํนาํ สารบญั คาํชีแจงการใชห้นงัสือก็มีส่วนทาํให้เกิดความเขา้ใจเกียวกบัหนงัสือได ้      
อยา่งกวา้งขวาง 

 . ตังจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน การกําหนดเป้าหมายในการอ่านหนังสือ        
ทุกครังวา่เราจะอ่านเพืออะไร 

 .  มีความสามารถทางภาษา คือตอ้งเขา้ใจความหมายของคาํศพัท์เป็นเบืองตน้ก่อน            
หากไม่เขา้ใจความหมายของคาํยอ่มไม่สามารถจบัใจความไดเ้ลย 



 33 

 .  มีประสบการณ์หรือภูมิหลงัเกียวกบัเรืองทีอ่าน ยอ่มทาํใหเ้ขา้ใจและจบัใจความของ
เรืองทีอ่านง่ายขึน 

 .  ความเข้าใจลักษณะของหนังสือ หนังสือแต่ละประเภทมีรูปแบบการแต่งและ
เป้าหมายของเรืองแตกต่างกัน เช่น สารคดี ตาํรา มุ่งให้ความรู้ หรือความคิดแก่ผูอ่้านมากกว่า     
อย่างอืน ลักษณะรูปแบบของหนังสือ ตลอดจนตอ้งมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน ซึงครูคอยแนะนํา    
แนวปฏิบติัในการอ่านก่อนเสมอ 

 นอกจากนี แววมยุรา เหมือนนิล ( : - ) ยงัไดก้ล่าวถึงกลวธีิการอ่านจบัใจความ
สําคญัสรุปได้ว่า การอ่านจบัใจความสําคญัเรืองใดเรืองหนึง ควรเริมตน้จากการอ่านจบัใจความ
สําคญัในแต่ละย่อหน้าให้ได้ถูกตอ้งก่อน เพราะขอ้ความตอนหนึงหรือย่อหน้าหนึงแมมี้ใจความ
หลายอย่าง แต่จะมีใจความสําคญัทีสุดในย่อหน้าเดียวเพียงใจความเดียว ถา้เรืองมีหลายประเด็น  
เมือนาํประเด็นสําคญัในแต่ละย่อหน้ามาพิจารณาร่วมกนัแลว้ จะทาํให้สามารถจบัแก่นเรืองหรือ
แนวความคิดสาํคญัทีสุดของเรืองทงัหมดไดง่้ายขึน ใจความสําคญัในแต่ละยอ่หนา้หมายถึงขอ้ความ
ทีมีสาระคลุมขอ้ความอืน ๆ ในยอ่หนา้นนัไวห้มดใจความสาํคญัในแต่ละยอ่หนา้ ส่วนมากมกัจะอยู่
ในประโยคใดประโยคหนึงหรือยอ่หนา้ 
 ประทีป วาทิกทินกร ( : ) ไดก้ล่าวถึงวธีิการสอนอ่านจบัใจความสาํคญัไวด้งันี 

 .  ใหอ่้านเรืองหรือฟังเรืองราวให้ตลอดทงัเรือง 

 .  ตงัคาํถามหรือถามตวัเองสัน ๆ ว่า เรืองอะไร ใคร ทาํอะไร ทีไหน เมือไร อย่างไร 
และทาํไม บางเรืองอาจมีคาํตอบไม่ครบก็ได้ แต่นักเรียนต้องตอบทีมีอยู่ให้ครบถ้วน เพือจะได ้    
จบัใจความสาํคญัได ้

 .  ขยายความในคาํตอบออกไปอีก เมือตอ้งการรายละเอียดทีจาํเป็นของใจความสาํคญั 

 บนัทึก พฤกษะวนั ( : - )ไดก้ล่าวถึงแนวการสอนอ่านเพือจบัใจความสาํคญัวา่ 
 .  ฝึกอ่านแบบคร่าว ๆ เพือเป็นการสาํรวจหาสิงทีน่าสนใจหรือสิงทีตอ้งการ 

  .   ใหอ่้านเรืองราวอยา่งรวดเร็ว โดยอ่านขา้ม ๆ ลวก ๆ ไปก่อน เพือจะไดรู้้วา่เรือง
นนัมีขอบเขตหรือกล่าวถึงอะไร 

  .   ให้อ่านเฉพาะหัวข้อย่อย หัวข้อใดหัวข้อหนึงให้ละเอียด เพือทราบทัศนะ 
ขอ้เสนอแนะ เจตนาของผูแ้ต่ง โดยมากจะเสนอแนะใหอ่้านคาํนาํหรืออารัมภบท 

  .   อ่านทงัเรืองเพือประเมินดูวา่เรืองนนัใหป้ระโยชน์ทางใด มีจุดเด่นตรงไหน 

  .   อ่านแลว้พิจารณาตรวจสอบเรืองราวโดยส่วนรวมวา่ เป็นเรืองยากหรือเรืองง่าย 
เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนทีจะใชค้วามคิดของตนประเมินไดเ้พียงใด 
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  .   หากเป็นบทประพนัธ์ร้อยกรอง ลองอ่านสัก -  หนา้ เพือดูวา่มีคุณค่าน่าสนใจ
มากน้อยเพียงใด ไพเราะหรือไม่ เทคนิคการอ่านแบบคร่าว ๆ เป็นการอ่านโดยใชก้ารกวาดสายตา  
อยา่งเร็ว เพือคน้หาสิงทีตนสนใจ ปมเรือง จุดเด่น หรือสิงทีผูอ่้านติดใจ หรือฉุกคิด 

 .  ฝึกอ่านเพือเก็บใจความสาํคญั เป็นวธีิการทีจะนาํไปสู่การยอ่ความ 

  .   เมือให้ผูเ้รียนอ่านนิทานแลว้เล่าเรืองยอ่ เรืองราวความเป็นมาและใจความยอ่วา่
อยา่งไร 

  .   ครูตงัคาํถามให้สอดคลอ้งกบัประเด็นสําคญัของเรืองทีกล่าวไวแ้ลว้ เช่น ใคร
กบัใคร พฤติกรรมเป็นอยา่งไร และอืน ๆ 

  .   การตรวจคาํตอบ ครูจาํเป็นตอ้งเน้นให้ตอบปัญหาให้ตรงประเด็นในการฝึก      
ในหอ้งเรียนใหช้ดัเจน (เป็นส่วนหนึงของความพร้อมในการอ่านในใจ) 
 .  นาํผลของคาํถามหรือการตงัชือเรืองมาอภิปราย ตรวจสอบโดยการอ่านออกเสียง
เพือใหฟั้งแลว้ตอบคาํถามหรือบอกเชือเรืองใหถู้กตอ้ง 

 .  ใหผู้เ้รียนนาํผลของคาํตอบในขอ้  มาตรวจสอบวา่ชือเรืองนนัตรงกบัประโยคหรือ
ประโยคบอกชือเรือง หรือประโยคใดบอกใจความสําคญัของอนุเฉททีอ่าน ให้ผูเ้รียนขีดเส้นใต ้          
ทีประโยคบอกใจความนนั ๆ 

 .  เรียงประโยคบอกใจความแต่ละอนุเฉทตามลาํดบั โดยเพิมคาํเชือมและเกลาภาษา
ใหไ้ดค้วามต่อเนืองอาจสลบัตอนก็ได ้

 .  อ่านทบทวนโดยการอ่านออกเสียงเพือใช้การฟังตรวจสอบใจความสําคญั นนัโดย
กลุ่ม หากเป็นงานรายบุคคลใหใ้ชก้ารอ่านในใจตรวจสอบเอง 

 .  กําหนดการตังชือเรืองบอกแหล่งทีมาของเรืองให้ชัดเจน  รวมทังผู ้เขียนหรือ
สาํนกัพิมพแ์ลว้แต่กรณี 

 กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ ( : ) ไดเ้สนอแนะแนวการอ่านจบัใจความ
ใหบ้รรลุจุดประสงค ์ไวด้งันี 

 .  ตงัจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน เช่น อ่านเพือหาความรู้ เพือความเพลิดเพลิน
หรือเพือบอกเจตนาของผูเ้ขียน เพราะจะเป็นแนวทางให้กาํหนดการอ่านได้อย่างเหมาะสมและ                      
จบัใจความสาํคญัหรือคาํตอบไดอ้ยา่งรวดเร็วยงิขึน 

 .  สํารวจส่วนประกอบของหนงัสืออยา่งคร่าว ๆ เช่น ชือเรือง คาํนาํ สารบญั คาํชีแจง 
การใช้หนังสือ และภาคผนวก ฯลฯ เพราะส่วนประกอบของหนังสือจะทาํให้เกิดความเข้าใจ
เกียวกบัเรืองหรือหนงัสือทีอ่านไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว 
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 .  ทําความเข้าใจลักษณะของหนังสือว่าเป็นประเภทใด เช่น  สารคดี ตํารา และ
บทความ ฯลฯ ซึงจะช่วยใหมี้แนวทางอ่านจบัใจความไดง่้าย 

 .  ใชค้วามสามารถทางภาษาในดา้นการแปลความหมายของคาํ ประโยค และขอ้ความ
ต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 

 .  ใช้ประสบการณ์หรือภูมิหลงัเกียวกบัเรืองทีอ่านมาประกอบ จะทาํให้เขา้ใจและ  
จบัใจความทีอ่านไดง่้ายและรวดเร็วขึน 

 พชัรินทร์ แจ่มจาํรูญ ( : ) ไดก้ล่าวถึงกลวิธีการอ่านจบัใจความสําคญั สรุปไดว้า่
การอ่านจบัใจความสําคญั คือ การอ่านผ่าน ๆ โดยตลอดเพือให้รู้ว่าเรืองทีอ่านว่าด้วยเรืองอะไร    
จุดใดเป็นจุดสําคญัของเรือง หลงัจากนนัอ่านให้ละเอียดเพือทาํความเขา้ใจอยา่งชดัเจน พยายามหา
ใจความสําคญัในแต่ละยอ่หน้าให้พบ ประโยคใจความสําคญัสามารถอยูไ่ดท้งัประโยคตน้ย่อหน้า 
ซึงเป็นจุดพบใจความสําคญัของเรืองมากทีสุด ประโยคตอนท้ายย่อหน้า บางครังอยู่ทีประโยค
ตอนกลางย่อหน้า แต่บางย่อหน้ามีหลายประโยครวมกนั ผูอ่้านตอ้งสรุปใจความสําคญัเองโดยใช ้ 
วิธีตังคาํถามว่าเรืองนีเกียวกับใคร ทาํอะไรทีไหน อย่างไร และทาํไม ก็จะเห็นประเด็นสําคัญ 
หลงัจากนนัผูอ่้านควรสรุปใจความเป็นภาษาและสาํนวนของตนเอง 

 ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั ( : ) ไดก้ล่าววา่ผูอ่้านตอ้งอ่านเรืองราวให้ตลอดจนจบ      
อย่างคร่าว ๆ พยายามจบัใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้า ถ้าเป็นหนังสือให้อ่านทีสารบัญก่อน 
จากนันตงัคาํถามเพือถามตนเองว่า ใคร ทาํอะไร ทีไหน อย่างไร และเมือไร และนาํมาเรียบเรียง 
เป็นสาํนวนภาษาของผูอ่้านเอง หากตอ้งการรายละเอียดใหข้ยายคาํตอบออกไป และทีสําคญัตอ้งฝึก
การอ่านจบัใจความสาํคญัอยูเ่สมอ เพือพฒันาการอ่านจบัใจความใหดี้ขึนต่อไป 

 จากแนวการสอนการอ่านจบัใจความสาํคญัขา้งตน้สรุปไดว้า่ ครูตอ้งแนะนาํวธีิการอ่าน
จบัใจความทีถูกต้องก่อนเสมอ ด้วยการตังจุดมุ่งหมายในการอ่าน อ่านอย่างคร่าว ๆ หรืออ่าน          
อย่างรวดเร็ว  อ่านทีละย่อหน้า เพือหากลวิธี ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการคิดด้วย               
การทาํ กิจกรรมการฝึกอ่านจบัใจความหลาย ๆ กิจกรรม จะทาํให้การสอนอ่านจบัใจความนนับรรลุ
จุดมุ่งหมายทีตอ้งการ 
 

เกณฑ์การประเมินการอ่านจับใจความ 
 การอ่านจบัใจความเป็นกระบวนการอ่านเพือทาํความเขา้ใจความหมายของขอ้ความ
หรือเนือเรือง เพือระบุใจความสําคญั ส่วนประกอบของเรืองและจดัลาํดบัเหตุการณ์ของเรืองได้
ถูกตอ้ง ดงันนัการประเมินผลความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียนดว้ย 

 สุนนัทา มนัเศรษฐวิทย ์( : - ) ไดเ้สนอการประเมินการอ่านจบัใจความโดย
ใชเ้กณฑม์าตรฐานพิจารณาเนือเรืองทีผูอ่้านจบัใจความไว ้  วธีิ คือ 
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 .  การใช้เครืองมือทีเป็นแบบทดสอบ ผูอ่้านจะตอ้งตอบคาํถามได้ร้อยละ  ขึนไป 
การยึดเกณฑ์นีนักการศึกษามีความเห็นว่าผูอ่้านได้พลาดเนือเรืองบางตอนไปร้อยละ  แล้ว      
หากยึดเกณฑ์ประเมินทีตาํกว่านีจะทาํให้มีความเขา้ใจคลาดเคลือนในเหตุการณ์สําคญัของเรือง     
นกัการศึกษาบางคนกาํหนดเกณฑ์ทีแตกต่างไปจากนี คือ เครส และจอห์น (Kress and John, : 

- , อา้งถึงใน สุนนัทา มนัเศรษฐวิทย,์ : )  โดยเสนอแนะเกณฑ์ในการประเมินการอ่าน
จบัใจความไวด้งันี 

  .  ผูอ่้านทีสามารถตอบคาํถามหรือเล่าเรืองไดถู้กตอ้งในขอบเขตร้อยละ -                   
มีความสามารถในการอ่านจบัใจความอยูใ่นระดบัที  

  .  ผูอ่้านทีตอบคาํถามหรือเล่าเรืองได้ถูกตอ้งร้อยละ -   มีความสามารถใน
การอ่านจบัใจความอยูที่ระดบั  

  .  ผูอ่้านทีตอบคาํถามหรือเล่าเรืองได้ถูกต้องตาํกว่าร้อยละ  แสดงว่ายงัมี
ขอ้บกพร่องในการอ่านจบัใจความ พลาดประเด็นสาํคญัของเนือเรืองควรมีการอ่านทบทวน 

  ลกัษณะการประเมินการอ่านจบัใจความของภาษาไทย ควรใชเ้กณฑ์การจบัใจความ
ได้ร้อยละ  เป็นอย่างน้อย แล้วใช้หลกัส่งเสริมให้ผูอ่้านมีพฒันาการในการอ่านจบัใจความให ้  
มากขึนควบคู่กบัการพฒันาอตัราเร็วในการอ่าน 

 .  การใช้แบบประเมินค่า โดยใช้ระบบตวัอกัษรแล้วตีค่าออกมาเป็นคะแนน เช่น   
เมือผูอ่้านประเมินการอ่านจบัใจความของตนแลว้ รวมคะแนนทงัหมดในแต่ละช่องสมมติให้แบบ
ประเมินมีทงัหมด  ขอ้ ถ้าทาํเครืองหมายในช่อง “มาก” ทุกช่องจะได้คะแนนเต็ม  คะแนน 
ระดบัคะแนนทีไดมี้ขอบเขตดงันี 

    -     =          หมายถึง       ดี 

    -     =          หมายถึง       ค่อนขา้งดี 

    -     =          หมายถึง       พอใช ้

      -     =          หมายถึง       ปรับปรุง 

 ผูอ่้านทีประเมินการอ่านจบัใจความของตนแล้ว หากรวมคะแนนแล้วอยู่ในระดบั  
และระดบั   แสดงวา่มีความสามารถในการอ่านจบัใจความทีน่าพอใจ แต่ถา้ผลทีไดอ้ยูใ่นระดบั  
หรือระดับ   ผู ้อ่านควรปรับปรุงเพือพัฒนาคุณภาพการอ่านจับใจความให้ดีขึน การประเมิน
ความสามารถในการอ่านจบัใจความ กระทาํได้หลายวิธีการจะใช้วิธีใดขึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายเป็น
สาํคญัทีนิยมใชมี้  วธีิ (จีเรียง บุญสม, : , อา้งถึงใน  ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั, : ) คือ 

 .  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้มาตรฐาน (Standardized  Test) ขอ้สอบนีนําไปให้
นกัเรียนทาํเพือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านกบัเกณฑ์ปกติ (Normal) ประกอบดว้ยขอ้ความ
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เป็นตอน ๆ หรือเรืองสัน ๆ ให้นักเรียนอ่านแล้วเลือกคาํตอบ เรียงจากเรืองง่าย ๆ ไปหาเรืองยาก 
จาํกดัเวลา นกัเรียนจะไดค้ะแนนตามความสามารถความเขา้ใจในการอ่านแบบทดสอบ คะแนนจะ
ออกมาในรูปคะแนนดิบ (Raw Score) เปอร์เซ็นไทล ์(Percentile) หรือระดบั (Grade-Equivalent) 

 .  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ชนิดอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Test) ลกัษณะ
ของแบบทดสอบนีคลา้ยกบัแบบทดสอบแรกคือ มีขอ้ความเป็นตอนๆ หรือเรืองสัน ๆ ให้นกัเรียน
อ่านและเลือกตอบ แต่ไม่เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านกบัเกณฑ์ปกติหรือนกัเรียนกลุ่มอืน 
คะแนนของนักเรียนขึนอยูก่บัผลสัมฤทธิการอ่าน เกณฑ์นีถือว่านักเรียนมีความสําเร็จอยู่ระหว่าง
เกณฑร้์อยละ -   
 .  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่ม เป็นการประเมินทีมุ่งนําผลประเมิน     
มาจาํแนกนกัเรียนออกตามความสามารถ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบผลการประเมินนกัเรียน
แต่ละคนกบักลุ่มนกัเรียนดว้ยกนั 
 แฮริส (Harris, : - 6, อา้งถึงใน ณัฐณิชา บุญสุข, : ) ให้ทรรศนะว่า                   
การทดสอบความเขา้ใจการอ่าน ควรใหค้รอบคลุมความสามารถในการอ่าน  ดา้น ดงันี 

 .  ด้านภาษาและสัญลักษณ์ คือ ความสามารถในการเข้าใจความหมายส่วนใหญ่     
ของคาํทีปรากฏในบทอ่าน รู้จกัการเดาความหมายของคาํศพัท์จากบริบท เข้าใจระบบคาํ และ
โครงสร้างประโยค เขา้ใจขอ้ความยาว ๆ และเขา้ใจสัญลกัษณ์ทางภาษา เช่น เครืองหมายต่าง ๆ 

 .  ดา้นความคิด คือ สามารถระบุจุดประสงคข์องผูเ้ขียนความคิดสําคญัของขอ้ความที
อ่านสามารถเขา้ใจความคิดยอ่ยทีมาสนบัสนุน สามารถสรุปและอนุมานความจากสิงทีอ่านได ้

 .  ดา้นอารมณ์และลีลาของเนือหาทีอ่าน คือ สามารถบอกถึงทศันคติของผูเ้ขียนต่อ
เรืองทีอ่านและต่อผูอ่้านได ้สามารถระบุวธีิและแนวการเขียนของผูเ้ขียนได ้

 อฟัเนอร์ และจอลลี (Hafner and Jolly, : - , อา้งถึงใน ณัฐณิชา บุญสุข, : 
- ) ไดส้รุปการประเมินความเขา้ใจในการอ่านไวด้งันี 

 .  ตอบคาํถามเกียวกบัขอ้เทจ็จริงและรายละเอียดต่าง ๆ จากเรืองทีอ่านได ้

 .  เข้าใจคาํชีแจง สามารถปฏิบัติตามคาํชีแจงหรือคาํแนะนําทีเขียนอธิบายไวไ้ด้
ถูกตอ้ง 

 .  จดจาํและสามารถบรรยายสิงทีอ่านเป็นคาํพดูมาได ้

 .  ลาํดบัเหตุการณ์ของเรืองทีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 .  แยกไดว้า่รายละเอียดตอนไหนสาํคญั ตอนไหนไม่สาํคญั 

 .  บอกไดว้า่ตวัอยา่งหรือคาํอธิบายต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กบัเนือเรืองตอนใด อยา่งไร 
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 .  บอกได้ว่าประโยคใดเป็นประโยคแสดงเนือความสําคญัหรือใจความสําคญัเรือง     
ทีอ่าน 

 .  บอกได้ว่าเนือหาทีอ่านมีความสัมพนัธ์กับเนือหาในบทความอืน ๆ ทีเกียวข้อง
อยา่งไร 

 .  แสดงขอ้สรุปของขอ้ความทีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 สรุปไดว้า่การประเมินผลการอ่านจบัใจความนนั ผูป้ระเมินตอ้งเลือกใชว้ธีิการประเมิน         
ทีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านจบัใจความและผูเ้รียนเป็นสําคญั ซึงการวิจยัครังนี 
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการประเมินผลการอ่านจบัใจความ  เป็นแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้การอ่าน
จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   ชนิดเลือกตอบ  ตวัเลือก  
 
 

แนวคิดเกยีวกบัการพฒันาแบบฝึก 
 

 พฤติกรรมการเรียนด้านทักษะของนักเรียน  จะเป็นไปได้อย่างคล่องแคล่วนัน
ยอ่มขึนอยู่กบัการฝึกหัด โดยให้นกัเรียนไดก้ระทาํกิจกรรมซาํ ๆ และบ่อย ๆ ย่อมทาํให้นกัเรียนมี
ความรู้และความเขา้ใจทีแม่นยาํ ทงันีแบบฝึกถือได้ว่าเป็นเครืองมือหรือสือการเรียนการสอนอีก
ประเภทหนึงทีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจและพฒันาทกัษะทีตอ้งการเพิมขึน ดงันนั จึงมี
ผูใ้หค้วามหมายของแบบฝึกไวแ้ตกต่างกนัไปในหลายทศันะดงันี 
 

ความหมายของแบบฝึก 
 แบบฝึกเป็นสือการเรียนประเภทหนึง สําหรับให้นกัเรียนฝึกปฏิบติั เพือให้เกิดความรู้      
ความเข้าใจและทักษะเพิมขึน  โดยผู ้สอนควรให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกซํา ๆ  บ่อย ๆ มีผู ้ให้
ความหมายของแบบฝึกไวด้งันี 

 ราชบณัฑิตยสถาน ( : ) ไดใ้ห้ความหมายของแบบฝึกไวว้่า แบบฝึกหมายถึง                     
แบบตวัอยา่งปัญหาหรือคาํสังทีตงัขึนเพือให้นกัเรียนฝึกตอบ เป็นตน้ ชยัยงค ์พรหมวงศ ์( 45: )           
ให้ความหมายของแบบฝึกไวว้่า แบบฝึก หมายถึง สิงทีนักเรียนตอ้งใช้ควบคู่กนัไปกบัการเรียน           
มีลกัษณะเป็นแบบฝึกทีครอบคลุมกิจกรรมทีนักเรียนพึงกระทาํ อาจกาํหนดแยกเป็นหน่วยหรือ       
เป็นเล่มก็ได ้ 

 เสาวนี ลิขิตพงษว์ิทย ์( : ) และธียาน์พร ขาวสะอาด ( : ) ไดใ้ห้ความหมาย
ของแบบฝึกสอดคลอ้งกนัวา่ เป็นวิธีการทีจะทาํให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายดว้ยกิจกรรม
ทีหลากหลาย น่าสนใจ มุ่งให้นกัเรียนนาํมาใช้ฝึกฝน ปฏิบติัเพือทบทวนเนือหาความรู้ต่าง ๆ ทีได้
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เรียนไปแลว้ดว้ยตนเองและช่วยพฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตลอดทงัสามารถประเมินผล
ผูเ้รียนในแต่ละหน่วยจนสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 

 บุษกร มณีโชติ ( : ) และอุบลวรรณ ปรุงวณิชพงษ ์( : ) ไดใ้ห้ความหมาย
ของแบบฝึกสอดคลอ้งกนัวา่ เป็นสือประกอบการสอนอยา่งหนึงทีสร้างขึนเพือช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว หลงัจากทีไดเรียนรู้ในทฤษฎีหรือเนือหาไปแลว้ แบบฝึก
ควรประกอบไปดว้ยคาํแนะนาํในการตอบขอ้คาํถามหรือกิจกรรมในช่องวา่งใหน้กัเรียนตอบคาํถาม 
ซึงแยกเป็นหน่วยหรือรวมเล่มก็ได ้

 ลดัดา พลหาญ ( : ) วนัวิสาห์ ปัญญาจิรวุฒิ ( : ) มณฑนกร เจริญรักษา 
( : ) และดวงฤดี  เอียมพนากิจ ( : ) ไดก้ล่าวสอดคลอ้งกนัวา่ แบบฝึกเป็นสือการเรียน
การสอน ประเภทหนึงทีสร้างขึนสําหรับนกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั ประกอบดว้ยกิจกรรมทีหลกาหลาย 
ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความคล่องแคล่ว ชาํนาญ ตลอดจนเกิดความแม่นยาํไดอ้ยา่งอตัโนมติั โดยใหผู้เ้รียน
ไดท้บทวนเนือหาความรู้ต่าง ๆ ทีเรียนไปแลว้ดว้ยตนเอง 

 จากความหมายของแบบฝึก สรุปได้ว่า แบบฝึก หมายถึง สือการสอนประเภทหนึง      
ทีสร้างขึน สําหรับนักเรียนได้ฝึกปฏิบติัเพือช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้อย่าง
รวดเร็ว หลงัจากทีไดเ้รียนรู้ในทฤษฎีหรือเนือหาไปแล้ว ซึงประกอบดว้ยกิจกรรมทีหลากหลาย    
ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความคล่องแคล่วแม่นยาํ ชํานาญอย่างอตัโนมัติ สามารถประเมินผลผูเ้รียนใน      
แต่ละหน่วยสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 

ความสําคัญของแบบฝึก 
 การสอนภาษาไทย ตอ้งให้นกัเรียนเกิดทกัษะในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน        
โดยครูต้องจดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้มีโอกาสทําซํา ฝึกซําอยู่เสมอ จนเกิด       
ความชาํนาญ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกตอ้ง เครืองมือสําคญั   
อยา่งหนึงทีใชฝึ้กทกัษะทางภาษาไดผ้ลดีก็คือ “แบบฝึก” ดงัทีมีผูก้ล่าวถึงความสาํคญัของแบบฝึกไว้
ดงันี คือ 

 ภคิณีนวลจนัทร์ ชมพูจนัทร์ ( : ) มณฑนกร เจริญรักษา ( : ) และฉลาด 
สมพงษ์ ( : ) กล่าวถึงความสําคญัของแบบฝึกว่า แบบฝึก    เป็นวิถีทางสําคญัในการกระตุน้
และนาํกิจกรรมการเรียนรู้ภายในหรือภายนอกชนัเรียน แบบฝึกทีดีมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างเจตคติ
ทีดีให้นักเรียนประสบความสําเร็จและภูมิใจกับความสําเร็จใน     การฝึกทกัษะทีดี แบบฝึกทีดี
เปรียบเสมือนผู ้ช่วยครู ทําให้ครูลดภาระการสอนลงทําให้ผู ้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มใจ              
และปรับปรุง แกไ้ขเฉพาะจุดอยา่งทนัท่วงทีและยงัช่วยลดภาระของครูไดอี้กดว้ย  แบบฝึกทกัษะมี
ประโยชน์ทงัต่อผูเ้รียนและต่อผูส้อนเป็นอยา่งดี 
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 พฒันพงษ์ บรรณการ ( : ) ทรงศรี สดคมขาํ ( : ) และดวงพร อายุการ 
( : ) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของแบบฝึกสอดคลอ้งกนัว่า แบบฝึกมีความสําคญัต่อการสอน
วิชาทกัษะ เพราะเป็นเครืองมือทีผูเ้รียนสนใจ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากการกระทาํจริง ทาํให้รู้และ
จดจาํไดดี้ สามารถนาํไปใชไ้ด ้ยงัเป็นเครืองมือวดัผลประเมินผลการเรียนรู้อีกดว้ย 

 สรุปไดว้่า แบบฝึกมีความสําคญัทงัต่อผูเ้รียนและครูผูส้อน โดยเฉพาะในวิชาทกัษะ 
เพราะเป็นเครืองมือทีผูเ้รียนสนใจ ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนและมีพฒันาการดีขึน ช่วยให้ครูไดรู้้
ความบกพร่องและปัญหาของนักเรียน ช่วยลดภาระของครูและเป็นเครืองมือวดัผลประเมินผล     
การเรียนรู้อีกดว้ย 
 

ลกัษณะของแบบฝึกทดีี 
 แบบฝึกมีความจาํเป็นสาํหรับการเตรียมความพร้อมดา้นภาษา เป็นเครืองมือทีสาํคญัใน
การฝึกทกัษะ การฝึกฝนช่วยให้เกิดความชาํนาญในการสร้างแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพ ตอ้งศึกษา
องคป์ระกอบและเลือกตามความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ แบบฝึกทีดีจึงควรมีลกัษณะดงันี 
 ศรศกัด ์ศรีตระกลู ( : - ) ไดเ้สนอแนะลกัษณะแบบฝึกทีดีไวด้งันี 

 .  ควรมีขอ้เสนอแนะในการใช ้

 . ควรมีคาํหรือขอ้ความใหอ้ยา่งจาํกดัและใหฝึ้กอยา่งเสรี 

 .  คาํสังหรือตวัอยา่งไม่ควรยาวเกินไป 

 .  ถา้ตอ้งการใหศึ้กษาดว้ยตนเอง แบบฝึกควรมีหลายรูปแบบ 

 .  ควรใชจิ้ตวทิยาและกระบวนการของเด็ก 

 .  ควรสร้างขึนเพือฝึกสิงทีจะสอนและเกียวขอ้งกบันกัเรียน 

 .  คาํพดูหรือเนือหาควรเกียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนั เป็นสิงทีนกัเรียนพบเห็นอยูแ่ลว้ 

 สุรียม์าศ บุญฤทธิรุ่งโรจน์ ( : ) และอารีย ์วาศน์อาํนวย ( : ) ไดเ้สนอแนะ
ไวใ้นแนวเดียวกนั คือ แบบฝึกทีดีนนัใชใ้นการฝึกทกัษะ ส่งเสริมผูเ้รียนให้มีการพฒันาตนเองและ
ควรจดัเนือหาให้สอดคล้องกบัเนือหาในบทเรียน เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน       
สีสวย จูงใจผูเ้รียนและเป็นแบบฝึกทีเป็นไปตามลาํดบัความยากง่าย 

 อรสิริ วงษ์ศิริศร ( : , อา้งถึงใน จิราภรณ์ ฉัตรทอง, : ) ไดเ้สนอแนวคิด
เกียวกบัลกัษณะของแบบฝึกทีดี ดงันี 

 .  เนือหาสาระเหมาะสมกบัวยัและระดบัความสามารถของผูเ้รียน 

 .  ใชส้าํนวนภาษาเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 .  ใชเ้วลาในการฝึกเหมาะสมไม่นานเกินไป 

 .  มีคาํชีแจงสัน ๆ เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก 
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 ริเวอร์ (River, : - , อา้งถึงใน สุรียม์าศ บุญฤทธิรุ่งโรจน์, : ) กล่าวถึง
ลกัษณะของแบบฝึกทีดีไวด้งันี 

 .  ตอ้งมีการฝึกนกัเรียนมากพอควรในเรืองใดเรืองหนึง ก่อนทีจะมีการฝึกเรืองอืน ๆ 
ต่อไป 

 .  แต่ละบทควรฝึกโดยใชแ้บบประโยคเพียงหนึงแบบ 

 .  ฝึกทงัโครงสร้างใหม่และสิงทีเรียนมาแลว้ 

 .  ประโยคทีฝึกควรเป็นประโยคสัน ๆ 

 .  ควรใชป้ระโยคและคาํศพัทที์ใชพ้ดูกนัในชีวติประจาํวนั ทีนกัเรียนรู้จกัดีแลว้ 

 .  เป็นแบบฝึกทีนกัเรียนใชค้วามคิดดว้ย 

 .  แบบฝึกควรมีหลาย ๆ แบบ เพือไม่ใหน้กัเรียนเกิดความเบือหน่าย 

 .  ควรฝึกใหน้กัเรียนสามารถนาํสิงทีเรียนมาแลว้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 

 .  ฝึกใหน้กัเรียนสามารถใชสิ้งทีเรียนมาแลว้ติดต่อกบัผูอื้นได ้

 จากขอ้เสนอแนะต่าง ๆ สรุปวา่ แบบฝึกทีดีนนัใชใ้นการฝึกทกัษะ ส่งเสริมนกัเรียนให้
มีการพฒันาตนเอง มีเนือหา รูปแบบทีเหมาะสมกบัวยั สีสวย จูงใจผูเ้รียนและเป็นแบบฝึกทีเป็นไป
ตามลาํดบัความยากง่าย และมีหลายรูปแบบ 
 

ส่วนประกอบของแบบฝึก 
 จากการศึกษาส่วนประกอบของแบบฝึกจากเอกสารต่าง ๆ มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึง

ส่วนประกอบของแบบฝึกไวด้งันี 

 สุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2544: 11) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกควรมีองคป์ระกอบทีสําคญัที
จะทาํใหแ้บบฝึกสมบูรณ์ดงันี 

 1.  คู่มือการใช้แบบฝึก เป็นเอกสารสําคญัประกอบการใช้แบบฝึกว่าเพืออะไร และมี
วธีิการใชอ้ยา่งไร ประกอบดว้ย 

  1.1  ส่วนประกอบของแบบฝึก จะระบุว่าแบบฝึกมีทงัหมดกีชุด อะไรบา้ง และมี
ส่วนประกอบอืน ๆ หรือไม่ เช่น แบบทดสอบ หรือบนัทึกผลการประเมิน 

  1.2  สิงทีครูและนักเรียนตอ้งเตรียม จะเป็นการบอกให้ครูหรือนักเรียนเตรียมตวั  
ใหพ้ร้อมล่วงหนา้ 
  1.3  จุดประสงคใ์นการใชแ้บบฝึก 

  1.4  ขนัตอนในการใช้ บอกเป็นขอ้ ๆ ตามลาํดบัการใช้ และอาจเขียนในรูปแบบ
ของแนวการสอนหรือแผนการสอนจะชดัเจนขึน 

  1.5  เฉลยแบบฝึกหดัในแต่ละชุด 
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 2.  แบบฝึก เป็นสือทีสร้างขึนเพือให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะ ให้เกิดการเรียนรู้ทีถาวร ควรมี
ส่วนประกอบดงันี 

  2.1  ชือชุดฝึกในแต่ละชุดยอ่ย 

  2.2  จุดประสงค ์

  2.3  คาํสัง 

  2.4  ตวัอยา่ง 

  2.5  ชุดฝึก 

  2.6  ภาพประกอบ 

  2.7  ขอ้ทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

  2.8  แบบประเมินบนัทึกผลการใช ้

 ทรงศรี สดคมขาํ (2547: 97) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึก มีองคป์ระกอบดงันี 

 1.  ชือแบบฝึก 

 2.  คาํนาํ 
 3.  สารบญั 

 4.  คาํชีแจง 

 5.  แบบทดสอบก่อนเรียน 

 6.  เนือหา 
 7. แบบฝึก 

 8. แบบทดสอบหลงัเรียน 
 วนัเพญ็ คุณพิริยะ (2548: 106) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึก มีองคป์ระกอบดงันี 

 1.  คาํนาํ 
 2.  วตัถุประสงค ์

 3.  ขนัตอนการใชแ้บบฝึก 

 4.  คาํชีแจง 

 5.  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 6.  แบบฝึกการอ่านจบัใจความ 

 วงเดือน แสงผงึ (2548: 83) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึก ประกอบดว้ย 
 1.  คาํนาํ 
 2.  วตัถุประสงค ์

 3.  คาํชีแจงการใชแ้บบฝึก 
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 4.  คู่มือครู ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ ใบความรู้ แบบบนัทึกการประเมิน
ชินงาน 
 5.  คู่มือนกัเรียน ประกอบดว้ย คาํนาํ วตัถุประสงค ์คาํชีแจงการใช้แบบฝึก ใบความรู้ 
ใบงานและแบบทดสอบ 
 จากการศึกษาองคป์ระกอบของแบบฝึก สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของแบบฝึกส่วนใหญ่         
จะคลา้ยคลึงกนั มีองค์ประกอบหลกัทีสําคญั คือ คู่มือการใช้แบบฝึก และแบบฝึกซึงประกอบดว้ย 
ชือแบบฝึก คาํนาํ วตัถุประสงค ์คาํชีแจง แบบฝึก ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ  
 สําหรับการวิจยัครังนีผูว้ิจยัได้กาํหนดองค์ประกอบของแบบฝึกการอ่านจบัใจความ
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ดงันี ประกอบดว้ยชือแบบฝึก  คาํนาํ ตวัชีวดั คาํชีแจง คาํแนะนาํการใชส้าํหรับ
ครู คาํแนะนาํการใชส้าํหรับนกัเรียน บทอ่านขอ้ขอ้มูลทอ้งถิน  แบบทดสอบหลงัเรียน  
 

 ขนัตอนการสร้างแบบฝึก 
 การสร้างแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพ ตอ้งมีหลกัการสร้างทีสอดคล้องกบัลกัษณะทีดี           
ของแบบฝึกดว้ย ซึงในเรืองนีไดมี้ผูเ้สนอแนะไวด้งันี 

 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542: - ) กล่าวถึงขนัตอนใน
การพฒันาแบบฝึกหรือแบบฝึกเสริมทกัษะไวด้งันี 

 .  ศึกษาปัญหาและความตอ้งการ โดยศึกษาผา่นจุดประสงคก์ารเรียนรู้และผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน 

 .  วเิคราะห์เนือหาหรือทกัษะทีเป็นปัญหา ออกเป็นเนือหาหรือทกัษะยอ่ย ๆ เพือใชใ้น
การสร้างแบบทดสอบหรือแบบฝึกหดั 

 .  พิจารณาวตัถุประสงค ์รูปแบบและขนัตอนการใชแ้บบฝึก เช่น จะนาํแบบฝึกไปใช้
อยา่งไร ในแต่ละชุดจะประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

 .  สร้างแบบทดสอบ ซึงอาจมีแบบทดสอบเชิงสํารวจ แบบทดสอบเพือวินิจฉัย
ข้อบกพร่อง แบบทดสอบความก้าวหน้าเฉพาะเรือง เฉพาะตอน แบบทดสอบทีสร้างจะต้อง
สอดคลอ้งกบัเนือหาหรือทกัษะทีวเิคราะห์ไว ้

 .  สร้างบตัรฝึกหดั เพือใชพ้ฒันาทกัษะยอ่ยในแต่ละทกัษะ ในแต่ละบตัรจะมีคาํถาม            
ใหน้กัเรียนตอบ การกาํหนดรูปแบบขนาดของบตัร พิจารณาตามความเหมาะสม 

 .  สร้างบัตรอ้างอิง เพือใช้อธิบายคําตอบหรือแนวทางในการตอบแต่ละเรือง          
การสร้างบตัรอา้งอิงนีอาจทาํเพือเพิมเติมเมือไดน้าํบตัรฝึกหดัไปทดลองใช ้
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 .  สร้างแบบบนัทึกความกา้วหนา้ เพือใชบ้นัทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียน โดย
จัดทําเป็นตอน  เป็นเรือง เพือให้เห็นความก้าวหน้าเป็นระยะ  ๆ สอดคล้องกับแบบทดสอบ
ความกา้วหนา้ 
 .  นาํแบบฝึกไปทดลองใช ้เพือหาขอ้บกพร่อง คุณภาพของแบบฝึกและคุณภาพของ
แบบทดสอบ 

 .  ปรับปรุงแกไ้ข 

                 .  รวบรวมเป็นชุด จดัทาํคาํชีแจง คู่มือการใช ้สารบญั เพือใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 กาญจนา คุณารักษ์ ( : - ) นิยามการสร้างแบบฝึกว่า หมายถึง กระบวนการแก ้
ปัญหาการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์สถานการณ์หรือเงือนไขการเรียนรู้อยา่งมีระบบ แลว้จึง
วางแผนอยา่งเป็นระบบเพือให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุจุดหมาย โดยอาศยัความรู้จากหลาย ๆ 
ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน ทฤษฎีการติดต่อสือสาร ตลอดจนหลาย ๆ 
ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยเสนอขนัตอนในการสร้างแบบฝึก ดงันี 

 .  วเิคราะห์ (Analysis) เป็นกระบวนการทีระบุวา่ อะไรเป็นสิงทีตอ้งเรียน 

 .  การออกแบบ (Design) เป็นกระบวนการของการระบุวา่จะเรียนอะไร 

 .  การพฒันา (Development) เป็นกระบวนการของการจดัการและผลิตวสัดุอุปกรณ์ 

 .  การนําไปใช้ (Implementation) เป็นกระบวนการของการกําหนดโครงการใน
บริบทของโลกแห่งความจริง 

 .  การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการของการตดัสินตกลงใจต่อความ
เพียงพอของการเรียนการสอน 
 รัชนี ศรีไพรวรรณ ( : - , อา้งถึงใน ทรงศรี สดคมขาํ : ) ให้ขอ้คิด
เกียวกบัหลกัการสร้างแบบฝึกทีดีไวว้า่ 
 .  สร้างแบบฝึกให้สอคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยาและพฒันาการของนกัเรียน ตามลาํดบั 
ขันการเรียนรู้ แบบฝึกหัดเสรอมทักษะต้องอาศัยรูปภาพจูงใจผู ้เรียนและควรจัดเรียงเนือหา
ตามลาํดบัจากง่ายไปหายาก เพือใหน้กัเรียนมีกาํลงัใจทาํแบบฝึกหดั 

 . มี จุดประสงค์ทีแน่นอนว่าจะฝึกทักษะในด้านใด  แล้วจัดเนือหาให้ตรงกับ
จุดประสงคที์กาํหนดไว ้

 .  ตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ถา้สามารถทาํไดค้วรแบ่ง
นกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ย ตามความสามารถแลว้จึงทาํแบบฝึกทกัษะ 

 .  แบบฝึกทีดี ตอ้งมีคาํชีแจงง่ายๆ สันๆ ทีนักเรียนอ่านเขา้ใจและทาํแบบฝึกไดด้ว้ย
ตนเอง 
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 .  แบบฝึกต้องมีความถูกต้อง ครูต้องพิจารณาให้รอบคอบ ทดลองทาํด้วยตนเอง
เสียก่อน อยา่ใหมี้ขอ้ผดิพลาด 

 .  การใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดัแต่ละครัง ตอ้งเหมาะสมกบัเวลาช่วงความสนใจ 

 .  แบบฝึกหัดควรมีหลายรูปแบบ เพือให้เกิดการเรียนรู้อย่างกวา้งขวาง และส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค ์

 มณฑนกร เจริญรักษา ( : ) วนัเพญ็ คุณพิริยะทวี ( : ) และประโรม  กุ่ยสาคร 
( : ) ได้กล่าวถึงขนัตอนในการสร้างแบบฝึกไว ้ดงันี ) ศึกษา วิเคราะห์เนือหาหรือทกัษะ           
ทีเป็นปัญหา ) ศึกษาหลกัสูตรและเอกสารทีเกียวขอ้ง ) กาํหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตเนือหา
ของแบบฝึก ) สร้างแบบฝึก ) นําไปให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ และ ) ทดลองใช้แบบฝึกใน       
การสร้างแบบฝึกนนัตอ้งคาํนึงถึงจิตวทิยาพฒันาของเด็ก เนือหาของแบบฝึกตอ้งไม่ยากเกินไป มีคาํ
ชีแจงง่าย ๆ เหมาะสมกบัวยัและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนด้วย เมือสร้างแบบฝึกเสร็จแล้ว 
จะตอ้งนาํแบบฝึกนนัไปทดสอบหาประสิทธิภาพ โดยตอ้งมีการทดลองใชเ้พือหาขอ้บกพร่องและ
ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึน ซึงผูส้ร้างแบบฝึกตอ้งกาํหนดเกณฑก์ารหาประสิทธิภาพ 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยั สรุปไดว้า่ขนัตอนการสร้างแบบฝึกมีดงันี ) สาํรวจ
ปัญหาและความตอ้งการ ) ศึกษาคน้ควา้เอกสาร แนวคิด หลกัการและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง ) ศึกษา
หลกัสูตรสาระภาษาไทย  ) ศึกษาเนือหาเกียวกบัการสร้างแบบฝึกและจุดประสงค ์ ) ศึกษา
เทคนิควิธีสอนให้สอดคลอ้งกบัแบบฝึก ) ศึกษาจิตวิทยาทีเกียวขอ้งกงัการทาํแบบฝึก เช่น กฎแห่ง
ความพร้อม  กฎแห่งการฝึกหัด กฎแห่งผลเงือนไขของการตอบสนอง การเสริมแรง ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ) สร้างแบบฝึกให้ครอบคลุมเนือหา ) นาํแบบฝึกเสนอต่อผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ ) 
ปรับปรุง แกไ้ข ) ทดลองใชก้ลุ่มยอ่ย ) ปรับปรุงแกไ้ข ) นาํไปหาประสิทธิภาพ ) ปรับปรุง
แกไ้ข และ ) นาํไปใช ้   องคป์ระกอบของแบบฝึกโดยการนาํขอ้มูลจากการศึกษาซึงองคป์ระกอบ
ของแบบฝึกประกอบไปดว้ย ) ชือแบบฝึก ) คาํนาํ ) ตวัชีวดั ) คาํชีแจง  ) แบบทดสอบก่อน
เรียน ) บทอ่านขอ้มูลของทอ้งถิน ) แบบฝึก และ ) แบบทดสอบหลงัเรียน 
 

หลกัจิตวทิยาทนํีามาใช้ในการสร้างแบบฝึก 
 การสร้างแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพ สําหรับนําไปใช้กับนักเรียน ต้องอาศัยหลัก
จิตวิทยาการเรียนรู้และทฤษฎีทีถือวา่เป็นแนวความคิดพืนฐานของการสร้างแบบฝึกเขา้ช่วย เพือให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความสามารถของนกัเรียน ดงัเช่น กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์ทิศนา  
แขมมณี  ( ) ได้สรุปไว ้  ประการ ดงันี ) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) หมายถึง 
สภาพความพร้อมหรือความมีวุฒิภาวะของผูเ้รียน ทงัทางดา้นร่างกาย อวยัวะต่าง ๆ ในการเรียนรู้
และจิตใจ รวมทงัพืนฐานประสบการณ์เดิม สภาพความพร้อมของหู ตา ประสาท สมอง กลา้มเนือ 
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ประสบการณ์เดิมทีเชือมโยงกบัความรู้หรือสิงใหม่ ตลอดจนความสนใจ ความเขา้ใจต่อสิงทีเรียน 
ถา้ผูเ้รียนเกิดมีความพร้อมตามองคป์ระกอบดงักล่าว ก็ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีดี และ ) กฎของ 
การฝึกหัด (Law of Exercise) หมายถึง การทีผูเ้รียนไดฝึ้กหัดหรือกระทาํซาํบ่อย ๆ ก็ย่อมจะทาํให้
เกิดความสมบูรณ์ถูกตอ้ง ซึงกฎนีเป็นการเนน้ความมนัคงระหวา่งการเชือมโยงและการตอบสนองที
ถูกตอ้ง ย่อมนํามาซึงความสมบูรณ์แห่งการเรียนรู้ กฎของการฝึกหัดแบ่งออกได้เป็น ) กฎแห่ง  
การใช้ (Law of Use) หมายถึง การฝึกฝน การตอบสนองอย่างใดอย่างหนึงอยู่เสมอ ย่อมทาํให้เกิด
พนัธะทีแน่นแฟ้นระหว่างสิงเร้ากบัการตอบสนอง เมือบุคคลเกิดการเรียนรู้แล้วไดน้าํเอาสิงทีได้
เรียนรู้ไปใช้อยู่เสมอ ก็ทาํให้การเรียนรู้เกิดความมนัคงถาวรไม่ลืม  ) กฎแห่งการไม่ใช้ (Law of 

Disuse) หมายถึง การไม่ไดฝึ้กฝนหรือไม่ไดใ้ช ้ไม่ไดก้ระทาํบ่อย ๆ ย่อมทาํให้ความมนัคงระหว่าง
สิงเร้ากบัการตอบสนองอ่อนกาํลงัลง หรือลดความเขม้ลง หรือเมือบุคคลเกิดการเรียนรู้แลว้ไม่ได ้ 
นาํความรู้ไปใช้ หรือไม่เคยใช ้ยอ่มทาํให้การทาํกิจกรรมนนัไม่ดีเท่าทีควรหรืออาจจะทาํให้ความรู้
นนัลืมเลือนไปได ้และ ) กฎแห่งความเป็นผล (Law of Effect) กฎนีเป็นผลทีทาํให้เกิดความพอใจ 
กล่าวคือ เมืออินทรีย์ได้รับความพอใจ จะทําให้พันธะหรือสิงทีเชือมโยงระหว่างสิงเร้ากับ           
การตอบสนองมีความเขม้แขง็มนัคง หรือเกิดความอยากจะเรียนรู้เพิมมากขึน แต่ถา้อินทรียไ์ดรั้บผล
ทีไม่พอใจก็จะทาํใหไ้ม่อยากเรียน หรือเกิดความเบือหน่าย เป็นผลเสียต่อการเรียนรู้การนาํ 
 กรมวิชาการ ( : - ) ไดก้ล่าวถึงหลกัทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาในการสร้าง
แบบฝึกดงันี 

 .  การฝึกหัด การให้ผูเ้รียนได้กระทาํกิจกรรมซํา ๆ ย่อมทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้และ
ความเขา้ใจทีแม่นยาํ 
 .  ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการสร้างแบบฝึก ควรคาํนึงว่าผูเ้รียนแต่ละคนมี
ความรู้ ความถนดั ความสามารถและความสนใจต่างกนั ดงันนั ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมคือ
ไม่ยากหรือง่ายเกินไป และควรมีหลาย ๆ แบบ 

 .  การจูงใจให้ผูเ้รียนโดยการจดัแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพือเป็นการดึงดูดความ
สนใจของผูเ้รียน 

 .  การให้ผูเ้รียนทราบผลการทาํงานของตน การเฉลยคาํตอบให้ทราบเพือให้ผูเ้รียน
ทราบผลงานของตนวา่ตอ้งปรับปรุง แกไ้ขหรือกา้วหนา้เพียงใด และในส่วนตวัของผูส้อนเองก็จะ
ทราบไดว้า่ผูเ้รียนคนใดควรจะไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งไร  
 นอกจากนี พรรณี ชูทยั ( : - ) ได้กล่าวว่า หลกัจิตวิทยาทีควรนํามาใช้ใน 
การสร้างแบบฝึก คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
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 .  หลักความใกล้ชิด (Contiguity) คือ การใช้สิงเร้าและการตอบสนองทีเกิดขึนใน
เวลาใกลเ้คียงกนั จะสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่นกัเรียน 

 .  หลักการฝึกหัด (Practice) คือ การให้ผู ้เรียนได้ทํากิจกรรมซํา ๆ เพือช่วยสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจทีแม่นยาํ 
 .  กฎแห่งผล (Law of Effect) คือ การให้นักเรียนทราบผลการทาํงานของตน ได้แก่  
การเฉลยคาํตอบให้นักเรียนทราบผลการทาํงานอย่างรวดเร็ว ซึงเป็นการสร้างความพอใจแก่
นกัเรียน 

 .  การจูงใจผูเ้รียน (Motivation) ไดแ้ก่ การเรียงลาํดบัแบบฝึกหัดจากง่ายไปยากและ
เนือเรืองทีนาํมาสร้างเป็นแบบฝึกควรมีหลายรูปแบบ และควรมีภาพประกอบเพือเร้าความสนใจ
ของนกัเรียนมากขึน 

 สุจริต เพียรชอบ ( : - ) ไดเ้สนอแนะหลกัจิตวิทยาเกียวกบัการเรียนการสอน     
ซึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึก ดงันี 

 .  ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) ครูควรคํานึงอยู่เสมอว่า
นกัเรียนแต่ละคนมีความรู้ ความถนดั ความสามารถและความสนใจทางภาษาแตกต่างกนั  ดงันัน   
จึงไม่ควรคาดหวงัทีจะให้นกัเรียนทุกคนทาํให้เหมือนกนัหมด แต่ก็ควรพยายามจดัระบบการเรียน
การสอนและจดักิจกรรม เพือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ เกิดความเจริญงอกงามให้มากทีสุดเท่าทีจะมาก
ได ้

 .  การเรียนรู้โดยการฝึกฝนตามกฎการเรียนรู้ (Law of Exercise) ของธอร์นไดค ์
(Thorndike) เกียวกบักฎแห่งการฝึกหดั การเรียนจะเกิดขึนไดดี้ต่อเมือให้มีการฝึกฝนหรือกระทาํซาํ 
ถา้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนไดท้าํแบบฝึกหัด ไดใ้ช้ทกัษะทางภาษามากเท่าใดก็จะช่วยให้มีทกัษะดีมากขึน
เท่านนั 

 .  การเสริมกาํลังใจ (Reinforcement) การเสริมกําลังใจทางบวกจะเป็นสือช่วยให้
นักเรียนทราบว่าสิงทีตนแสดงออกไปนันถูกตอ้ง เมือนักเรียนทราบว่าตนทาํได้ถูกต้องก็จะเกิด
ความภาคภูมิใจและพยายามกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ใหดี้ยงิขึน 

 จากความเห็นข้างต้น  ผูว้ิจยัได้นําหลักจิตวิทยาได้แก่ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยา
การศึกษาและจิตวิทยาพฒันาการซึงมีความเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน มาใช้ใน
การสร้างแบบฝึกและการจดัการเรียนการสอน ซึงเป็นพืนฐานสาํคญัในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 
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ประโยชน์ของแบบฝึก 
 แบบฝึกเป็นสิงทีช่วยให้นักเรียนไดท้าํกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ซึงเป็นการฝึกด้วย 
การกระทาํจริง จึงทาํให้จดจาํสิงทีเรียนรู้ได้ดี และนําไปแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เดียวกันได ้
เพราะไดรั้บประสบการณ์ตรงมาแลว้จากการทาํแบบฝึก 

 อรุณวรรณ รัตนเดชกาํจาย ( : ) วนัวิสาห์ ปัญญาจิรวุฒิ ( : ) และดวงฤดี         
เอียมพนากิจ ( : ) กล่าวเหมือนกนัว่า แบบฝึกเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ซึงนักเรียนจะได้
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือกระทาํแบบฝึก เพราะผูเ้รียนไดรั้บการฝึกและทบทวนดว้ยตนเองได้
ตลอดเวลา ทาํให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ทีคงทน คล่องแคล่ว แม่นยาํ ทีจะนาํไปใชไ้ดโ้ดยอตัโนมติั 
ช่วยในเรืองความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบฝึกทีเหมาะสมกับความสามารถจะช่วยให้เด็ก        
ประสบผลสําเร็จ แบบฝึกสามารถเป็นเครืองวดัผลการเรียนรู้ หลงัจากจบบทเ รียนในแต่ละครัง   
ช่วยใหค้รูประหยดัทงัแรงงานและเวลาในการเตรียมแบบฝึกใหม่อยูเ่สมอ และนกัเรียนก็ไม่เสียเวลา
ลอกแบบฝึกจากตาํราเรียน ทาํใหมี้โอกาสไดฝึ้กฝนทกัษะต่าง ๆ มากขึน 

 นชัรี บูรณา ( : ) และบุษกร มณีโชติ ( : ) กล่าวสอดคลอ้งกนัว่าแบบฝึก
เป็นสือการเรียนการสอนทีสร้างขึนเพือสนองความตอ้งการของผูเ้รียน เป็นส่วนเสริมหลกัสูตรให้
สมบูรณ์ตรงกบัความตอ้งการของชุมชน เมือจดัทาํแบบฝึกเสร็จแลว้ผูส้อนจะประหยดัเวลาในเรือง
การเตรียมสือการสอนในครังต่อไป นอกจากนีแบบฝึกเป็นสือทีประหยดัใช้ได้ทุกทีทุกเวลา 
สามารถทาํใหถ้าวรและเก็บไวใ้ชไ้ดน้าน หากตอ้งการจะปรับเนือหาใหท้นัสมยัขึนก็สามารถทาํได ้

 สรุปไดว้า่ แบบฝึกเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ ซึงนกัเรียนจะไดป้ระสบการณ์ตรงจาก
การลงมือทาํแบบฝึก สนองความตอ้งการของผูเ้รียน ช่วยให้เรืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล แบบ
ฝึกสามารถเป็นเครืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากจบบทเรียนในแต่ละครัง ช่วยให้ครูประหยดัเวลา
ในการเตรียมแบบฝึกใหม่อยู่เสมอและยงัช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนทีตนเรียนไปแล้วด้วย
ตนเองใช้ได้ทุกเวลา ทาํให้ถาวร เก็บไวใ้ช้ได้นาน หากตอ้งการปรับเนือหาให้ทนัสมยัก็สามารถ
กระทาํได ้
 

การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์( : , อา้งถึงใน อธิพร ศรียมก, : ) ไดก้ล่าวถึงการหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ (Developmental  Testing) หมายถึง การนําแบบฝึกเสริม
ทกัษะไปทดลองใช้ (Try Out) คือการนําไปทดลองใช้ตามขนัตอนทีกาํหนดไว ้เพือนําขอ้มูลมา
ปรับปรุงแลว้นาํไปทดลองสอนจริง 

 ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะจะกาํหนดเป็นเกณฑ์ทีผูส้อนคาดหมายวา่ผูเ้รียน         
จะเปลียนพฤติกรรมเป็นทีพึงพอใจ โดยกาํหนดให้เป็นเปอร์เซ็นต์ผลเฉลียของคะแนนการทาํงาน
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และการประกอบกิจกรรมของผูเ้รียนทงัหมด ต่อเปอร์เซ็นต์ของผลการสอบหลงัเรียนของผูเ้รียน
ทงัหมดนนัคือ E /E  หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลพัธ์/ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการคือ การประเมินพฤติกรรมต่อเนือง (Transitional  Behavior) ของผูเ้รียน ได้แก่             
การประกอบกิจกรรมกลุ่มงานทีมอบหมายและกิจกรรมอืน ๆ ทีผูส้อนกาํหนดไว ้ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์คือการประเมินพฤติกรรมขันสุดท้าย (Terminal  Behavior) โดยพิจารณาจากการสอบ         
หลังเรียน และการสอบไล่ระดับประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะทีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด        
การเรียนรู้และเป็นระดบัทีผูท้าํแบบฝึกเสริมทกัษะพอใจวา่หากแบบฝึกเสริมทกัษะ มีประสิทธิภาพ
ถึงระดบันันแล้ว แบบฝึกเสริมทกัษะนันก็มีคุณค่าน่าพอใจ เรียกระดับประสิทธิภาพทีน่าพอใจ
นบัวา่เกณฑป์ระสิทธิภาพ 
 

การกาํหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของแบบฝึก 
 ชัยยงค์ พรหมวงค์ ( : - ) อธิบายว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับ
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะทีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ หากแบบฝึกเสริมทกัษะ         
ถึงระดับนันแล้วแบบฝึกเสริมทักษะนันจะมีคุณค่าทีจะนําไปสอนนักเรียน การกาํหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพกระทาํไดโ้ดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน  ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนือง
และพฤติกรรมขันสุดท้าย  โดยกําหนดการหาประสิทธิภาพเป็น  E  คือ ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ E  คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ซึงคิดเป็นร้อยละของผลเฉลีย ของคะแนนทีได้
ดงันนั E /E  คือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ เช่น /  หมายความวา่ 
เมือเรียนชุดกิจกรรมแล้วผู ้เรียนจะสามารถทําแบบฝึกหรืองานทีผลเฉลียร้อยละ  และทํา
แบบทดสอบหลงัเรียนไดผ้ลเฉลียร้อยละ  การกาํหนดเกณฑ์ E /E  โดยปกติเนือหาทีเป็นความรู้ 
ความจาํ มกัจะตงัไว ้ / : /  หรือ /   ส่วนเนือหาทีเป็นทกัษะมกัจะตงัตาํกวา่นี เช่น /  
เกณฑ์ของแบบฝึกเสริมทกัษะทีผูว้ิจยัได้พฒันาขึนในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัได้กาํหนดไวที้ระดับ      

/      ตวัแรก คือค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนจากแบบฝึกเสริมทกัษะคิดเป็นร้อยละ
ของคะแนนเฉลียทีคิดจากการทําแบบทดสอบย่อยประจาํ แบบฝึกหลังเรียนการทดลองหา
ประสิทธิภาพเมือผลิตแบบฝึกเสริมทักษะได้แล้ว ต้องนําแบบฝึกเสริมทักษะ  ไปทดลองหา
ประสิทธิภาพตามขนัตอนดงันี 

 .  การทดลองแบบเดียว (Individual Tryout) หรือแบบหนึงต่อหนึง ( : ) คือ ทดลอง
กบัผูเ้รียน  คน โดยใชเ้ด็กทีมีระดบัสติปัญญาสูง ตาํ และปานกลาง ดาํเนินตามขนัตอนดงันี 

  .   ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

  .   เรียนจากแบบฝึกเสริมทกัษะ 

  .   ทาํแบบฝึกในบทเรียนไปพร้อมกนัในขณะทีเรียน 
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  .   ทาํแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) แล้วนําผลทีได้รับมาพิจารณาปรับปรุง    
ส่วนทีเห็นวา่ยงับกพร่อง เช่น เนือหา ภาษาทีใช ้รูปภาพ แบบทดสอบต่างๆ ใหดี้ยงิขึน นาํผลทีไดม้า
คาํนวณหาประสิทธิภาพ ก่อนปรับปรุงใหดี้ขึน โดยปกติคะแนนทีไดจ้ากการทดลองแบบเดียว จะมี
ค่าตาํกวา่เกณฑใ์นขนันี E /E  ทีไดมี้ค่าประมาณ 8 /8  

 .  การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout 1: ) คือ ทดลองกบัผูเ้รียน -  
คน (คละผูเ้รียนทีเก่งกบัอ่อน) นาํผลทีไดม้าคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพ แลว้ปรับปรุงให้เหมาะสม
ยงิขึนในขนันี E /E  ทีไดมี้ค่าประมาณ 8 /8  

 .  การทดลองภาคสนามหรือกลุ่มใหญ่ (Field  Tryout : ) คือ ทดลองกบัผูเ้รียน
ทงัชนั -  คน นาํผลทีไดค้าํนวณหาประสิทธิภาพ แลว้ปรับปรุงใหส้มบูรณ์อีกครัง ผลสัมฤทธิที
ได ้ควรใกลเ้คียงกบัเกณฑ์ทีตงัไว ้หากตาํกว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ .  ก็ยอมรับ แต่ถา้แตกต่างกนั
มาก ตอ้งกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะใหม่ โดยยดึหลกัความเป็นจริง 

 สรุปไดว้า่  การกาํหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของแบบฝึก  พิจารณาตามเกณฑ ์ /  
โดยกาํหนด ให ้  ตวัแรกหมายถึง คะแนนเฉลียคิดเป็นร้อยละทีนกัเรียนสามารถทาํแบบฝึก
ระหวา่งเรียนในการใชแ้บบฝึก  ตวัหลงัหมายถึงคะแนนเฉลียทีนกัเรียนสามารถทาํแบบทดสอบ
ยอ่ยทา้ยแบบฝึก  
 

ข้อมูลท้องถินในอาํเภอสองพีน้อง จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

ทตีงัและอาณาเขต 

 อําเภอสองพีน้อง   เป็นอําเภอหนึง  ตังอยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดสุพรรณบุรี                
มีอาณาเขตติดต่อกบัอาํเภอขา้งเคียง ดงันี 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกบัอาํเภออู่ทองและอาํเภอบางปลามา้ 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกับอาํเภอบางซ้ายและอําเภอลาดบัวหลวง (จังหวดัพระนคร       
ศรีอยธุยา) 
 ทิศใต ้   ติดต่อกับอาํเภอบางเลน อาํเภอกําแพงแสน (จงัหวดันครปฐม) และ
อาํเภอท่ามะกา (จงัหวดักาญจนบุรี) 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอพนมทวน (จงัหวดักาญจนบุรี) 
 อาํเภอสองพีนอ้ง มีพืนทีแบ่งตามลกัษณะภูมิประเทศออกเป็น  ส่วน คือ 

 ส่วนที   เป็นทีราบลุ่มแม่นาํ เหมาะแก่การทาํนา เลียงปลา และเลียงกุง้ 
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 ส่วนที   เป็นทีราบ เหมาะแก่การทาํไร่และสวนผลไม ้โดยเฉพาะบริเวณทีราบลุ่ม
แม่นํา  มีแม่นําท่าจีนไหลผ่าน เป็นระยะทางประมาณ  กิโลเมตร มีสภาพคล้ายท้องกระทะ           
มีสภาพนาํท่วมขงัทุกปี 
 

ลกัษณะภูมิอากาศ 
 อาํเภอสองพีนอ้ง มีลกัษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี  ฤดู คือ 

 ฤดูร้อน  เริมตงัแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 

 ฤดูฝน  เริมตงัแต่เดือนมิถุนายน   ถึง เดือนกนัยายน 

 ฤดูหนาว เริมตงัแต่เดือนตุลาคม      ถึง เดือนมกราคม 
 

การปกครองส่วนภูมิภาค 
 อาํเภอสองพีน้อง แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น  ตาํบล  หมู่บ้าน ได้แก่        

) สองพีนอ้ง ) บางเลน  ) บางตาเถร ) บางตะเคียน ) บา้นกุ่ม ) หัวโพธิ ) บางพลบั ) เนิน
พระปรางค์ ) บา้นช้าง ) ตน้ตาล ) ศรีสําราญ ) ทุ่งคอก ) หนองบ่อ ) บ่อสุพรรณ และ

) ดอนมะนาว 
 

ประวตัิความเป็นมาของอาํเภอสองพน้ีอง 
 อาํเภอสองพีน้อง ตงัขึนเมือ พ.ศ. 4  มีพืนทีกวา้งขวาง อาณาเขตครอบคลุมไปถึง
อาํเภออู่ทองในปัจจุบนั ต่อมาได้แยกพืนทีส่วนหนึงของอาํเภอสองพีน้องออกตงัเป็นอาํเภอใหม่   
ชือวา่อาํเภอจระเขส้ามพนั (อาํเภออู่ทอง) ระยะแรกทีตงัของอาํเภอไดอ้าศยับา้นพกัของหลวงเทพบุรี 
(เอียม สถาปิตานนท)์ เป็นทีทาํการอยูบ่า้นปากคอก ริมคลองสองพีนอ้ง แต่เนืองจากบริเวณนีเป็นที
ลุ่มนําท่วม เป็นเวลานานถึงประมาณ  เดือนของทุกปี การคมนาคมไม่สะดวก ประกอบกบัตวั
อาคารชํารุดทรุดโทรมมาก ดังนัน ในปี พ.ศ.  นายประมวล สุวรรณเกิด นายอาํเภอ และ      
นายพฒั  บุญยพนัธ์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี มีความเห็นชอบให้ยา้ยทีวา่การอาํเภอมาสร้างยงั
ทีแห่งใหม่ (ในปัจจุบนันี) ซึงอยูริ่มถนนสายบางลี-หนองวลัยเ์ปรียง บา้นโพธิอน้ ตาํบลสองพีนอ้ง 
ซึงเป็นเขตเทศบาลสองพีนอ้ง (สาํนกังานจงัหวดัสุพรรณบุรี, : ) 
 

1. สถานทีสาํคญั 

  วดัไผโ่รงววั  
  ตงัอยู่ตาํบลบางตาเถร อาํเภอสองพีน้อง เขตติดต่ออาํเภอลาดบัวหลวง จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา และอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เป็นทีประดิษฐานสังเวชนียสถาน  ตาํบล 
คือ สถานทีประสูติ ตรัสรู้ แสดงพระธรรมเทศนา และปรินิพพาน มีพระพุทธรูปหล่อด้วยทอง
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สัมฤทธิทีใหญ่ทีสุดในโลก  คือ  พระพุทธโคดมและพระพุทธรูปทีสร้างด้วยปูนใหญ่ทีสุด               
อีกองค์หนึง คือ พระพุทธกกุสันโธ เป็นวดัอุทยานแห่งการศึกษาทางพุทธศาสนาทียิงใหญ่ทีสุด     
ในประเทศไทย การเดินทางมีถนนลาดยางผ่านสะดวก แยกจากสุพรรณบุรี-กรุงเทพฯ  เพียง  
กิโลเมตร เท่านนั (วดัไผโ่รงววั  สุพรรณบุรี: 1-20) 
 .  เพลงอีแซว 

  เพลงอีแซวเป็นเพลงพืนบ้านประจําท้องถินของสุพรรณบุรี ที มี เอกลักษณ์              
มายาวนานกว่า  ปี เพลงอีแซวแต่ก่อนเรียก เพลงยวั เพราะร้องยวักนั บางครังนําแคนมาเป่า
ประกอบด้วยจะเรียกกันว่า  เพลงแคนและเวลาร้องถ้าใช้มือตบเป็นจงัหวะบางคนก็เรียกเพลง       
ตบแผละ จากนันได้พฒันาเป็นเพลงปฏิพากย์ยาวพร้อมกับมีการดัดแปลงทาํนองและลักษณะ      
การร้องรับของลูกคู่และยงัไดมี้การพฒันาเสือผา้ของผูแ้สดงโดยจะนุ่งโจงกระเบนทงัฝ่ายชายและ
หญิง ส่วนเสือนันฝ่ายหญิงจะใส่เสือแขนสันคอกลม หรือคอเหลียมกวา้ง ฝ่ายชายมกัจะใส่เสือ    
แขนสันคอกลม จะสร้างความสะดุดตาดว้ยสีทีฉูดฉาด เพือดึงดูดใจผูช้มเพลงอีแซว ทาํให้สามารถ
แสดงไดเ้กือบทุกสถานทีและทุกโอกาสเพียงแต่จะไม่มีการแสดงในงานแต่งงานวงอีแซวจะไม่มี
ขอ้กาํหนดเรืองจาํนวนผูแ้สดง แต่จะมีการจดัสรรตาํแหน่งหนา้ทีของผูแ้สดงประกอบดว้ยพ่อเพลง 
(ผูร้้องนาํฝ่ายชาย) แม่เพลง (ผูร้้องนาํฝ่ายหญิง) คอตน้ (ผูร้้องเพลงโตต้อบคนแรก) คอสอง คอสาม 
(ผูร้้องคนทีสองและสาม) และลูกคู่ (จาํนวนไม่จาํกดั มีหน้าทีร้องรับ ร้องซาํความ ร้องสอดแทรก 
ขดัจงัหวะเพือความสนุกสนาน) เพลงอีแซว  เมือจะดาํเนินการแสดงโดยมีเนือหาเรียงลาํดบั  เริมตน้ดว้ย 
บทไหวค้รู บทเกริน บทประ และจบทา้ยดว้ยบทจากหรือบทลา (หนงัสืออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ประกอบการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิน เล่มที  เรือง “รักถินสุพรรณ  ขบัขานเพลงอีแซว” 

 3.  บุคคลสาํคญั    
  ครูแจง้ คลา้ยสีทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) ปี  เกิดเมือ
วนัที  มีนาคม พ.ศ.  ทีตาํบลบางตาเถร อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นศิลปิน       ผู้
มีความสามารถในด้านคีตศิลป์โดยเฉพาะการขบัเสภา ทีได้รับการยกย่องทวัประเทศและได้รับ
สมญาวา่ “ช่างขบัคาํหอม” เพราะเสียงดี ขยบักรับไดย้อดเยียมจนไม่มีใครเทียบ เป็นนกัขบัเสภาทีดี
ทีสุดเท่าทีมีอยูใ่นปัจจุบนันี ครูแจง้ขบัเสภาไดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สามารถนาํบทเสภาเก่า ๆ 
ทีถูกลืมกลบัมามีชีวิตและวิญญาณแบบไทย จนเป็นทียอมรับของบุคคลทวัไปว่า “ถา้ขบัเสภาหรือ 
เห่เรือแล้ว ต้องนายแจ้ง คล้ายสีทอง เท่านัน  ทีสามารถขับกล่อมได้อย่างไพเราะ ฟังได้อย่าง
เพลิดเพลินไม่รู้เบือ” นอกจากนียงัเป็นครูถ่ายทอดวิชาศิลปะการขบักล่อมให้แก่ศิษยม์ากมาย เป็น
ศิลปินทีสามารถอนุรักษศิ์ลปะการขบัเสภาอนัเป็นเอกลกัษณ์ของไทย ใหด้าํรงอยูไ่ดอ้ยา่งงดงามดว้ย
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ความสามารถถ่ายทอดสือถึงผูฟ้ังอย่างยอดเยียมผูห้นึง (หนังสือ   ปี  อาํเภอสองพีน้อง , 
: 18-20) 

      พุ่มพวง ดวงจนัทร์ ราชินีเพลงลูกทุ่ง เดิมชือ รําพึง  จิตรหาญ มีชือเล่นว่า ผึง เกิดที
บ้านหนองนกเขา ตาํบลไพรนกยูง  อาํเภอหันคา  จงัหวดัชัยนาท แต่มาเติบโตทีบ้านดอนตาํลึง 
ตาํบลบ่อสุพรรณ  อําเภอสองพีน้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี  ครอบครัวรับจ้างทําไร่อ้อย เธอชอบ         
ร้องเพลงลูกทุ่งมาตงัแต่เด็กๆ และไดเ้ริมเดินสายประกวดร้องเพลงในชือ “นาํผึง ณ ไร่ออ้ย” อายุได ้

 ปี พอ่เธอพาไปฝากเป็นบุตรบุญธรรมของไวพจน์ เพชรสุพรรณ ซึงไดแ้ต่งเพลงและอดัแผน่เสียง 
เพลงแรก คือ เพลง “แกว้รอพี” ในปี พ.ศ.  โดยใชชื้อวา่นาํผงึเมืองสุพรรณ จากนนัไดย้า้ยไปอยู่
กบัวงของธีระพล แสนสุข  ศรเพชร ศรสุพรรณ และขวญัชยั เพชรร้อยเอ็ด ตามลาํดบั โดยเป็นทงั
นกัร้องและหางเครือง ภายหลงัมนต ์เมืองเหนือ ไดต้งัชือให้ใหม่วา่ “พุม่พวง  ดวงจนัทร์” และไดต้งั
วงดนตรีเป็นของตวัเอง  แต่ก็ยงัไม่ประสบกบัความสําเร็จมากนกัจึงตอ้งยุบวงไป แลว้มาตงัวงขึน
ใหม่โดยร่วมกนักบัเสรี รุ่งสว่าง ในชือวง “เสรี-พุ่มพวง” และเริมประสบกบัความสําเร็จตามลาํดบั 
พุ่มพวงเริมมีชือเสียงทีสุด ในช่วงปี พ.ศ. -  จากฝีมือการแต่งเพลงของครูลพ บุรีรัตน์ ซึง
เป็นเพลงแนวสนุก ๆ จนทาํให้ไดรั้บการตอบรับจากแฟนเพลงทวัสารทิศ เช่น เพลง  สาวนาสังแฟน 
นัดพบหน้าอาํเภอ อือฮือ หล่อจงั กระแซะเขา้มาซิ ดาวเรืองดาวโรย คนดงัลืมหลงัควาย นักร้อง   
บ้านนอก หม้ายขันหมาก นอกจากนียงัได้เป็นผู ้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ไดแ้ก่ เพลง “ส้มตาํ” นอกจากนีเธอยงัไดแ้สดงหนงัถึง  เรือง 
ภายหลังพุ่มพงได้ป่วยเป็นโรคเอสแอลอี (SLE: Systemic Lepus Erythematosus) หรือโรคภูมิแพ้
ตวัเอง เสียชีวิตดว้ยวยัเพียง  ปี  ไดรั้บพระราชทานเพลิงศพทีวดัทบักระดาน โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีไดเ้สด็จฯ เป็นองคป์ระธานในพิธี พุ่มพวง ดวงจนัทร์ เป็นนกัร้อง
ลูกทุ่งทีมีนาํเสียงออดออ้น จาํเนือร้องไดแ้ม่นยาํทงัทีไม่รู้หนังสือ เธอได้รับการยกย่องและเป็นที
ยอมรับว่าเป็นผูที้มีความสามารถในการร้องเพลงยอดเยียมและได้รับการมอบฉายา ราชินีลูกทุ่ง   
สืบทอดต่อจากผอ่งศรี วรนุช เธอเป็นแรงบนัดาลใจและเป็นแม่แบบใหก้บันกัร้องรุ่นต่อมา 
 รางวลัเกียรติยศ 

 ปี  พ .ศ .  ได้รับรางวลัเสาอากาศทองคําพระราชทาน  จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากเพลง “อกสาวเหนือสะอืน” ด้วยผลงานเพลงของ ธีรพล      
แสนสุข 

 ปี พ.ศ.    ได้รับรางวลักึงศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ครังที  จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จากเพลง “สาวนาสังแฟน” ดว้ยผลงานเพลงของ วเิชียร คาํเจริญ 
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 ปี พ.ศ.  ได้รับรางวลักึงศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ครังที  จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จากเพลง “สยามเมืองยิม” ผลงานเพลงของ วิเชียรคาํเจริญ            
ปี พ.ศ. ไดมี้มติประกาศยกยอ่งเชิดชูเกียรติเป็น “ปริยศิลปิน” ศิลปินอนัเป็นทีรักของประชาชน 

(หนงัสือ  ปี อาํเภอสองพีนอ้ง,  ) 
 4.  สินคา้พืนบา้น 

      ปลาหมาํบา้นแม่พระประจกัษ ์

     “ปลาหมาํ” ดงัเดิมเป็นอาหารของคนญวน คาํวา่ หมาํ มาจากภาษาญวนแปลวา่การหมกั   
ซึงสมยัก่อนนีมีปลามากมาย เมือหามาไดม้ากชาวบา้นจะหาวิธีทีจะเก็บถนอมอาหารประเภทปลา              
ให้สามารถเก็บไวไ้ด้นาน ๆ จึงได้ทาํปลาหมาํขึนมา ในสมยัก่อนไม่มีการค้าขาย จะทาํไวเ้พือ
แลกเปลียนกนัในหมู่บา้นเท่านนั เช่น ผกั ขา้ว ผลไมต่้าง ๆ แต่ในปัจจุบนันีไดท้าํเป็นสินคา้เพือสร้าง
รายได้ให้แก่ครัวเรือน นางสาวอาํพร จุลสุคลธ์ หรือ ป้าพร ประธานกลุ่มปลาหมาํบ้านแม่พระ
ประจกัษ์ ได้รับการซึมซับการทาํปลาหมาํมาตงัแต่เด็ก ๆ เนืองจากทางบ้านได้ทาํปลาหมาํเป็น
ประจาํอยู่แลว้ สําหรับการแลกเปลียนสินคา้ดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ ต่อมาในภายหลงัจึงไดผ้ลิตให้ได้
ปริมาณมากขึนเพือจาํหน่ายและยึดมาเป็นอาชีพจนกระทงัในปัจจุบนัและจากการคดัสรรสุดยอด
หนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ไทย  ปี   (OTOP) กลุ่มปลาหมําบ้านแม่พระประจักษ์ ได้รับ             
การคดัเลือกเป็นผลิตภณัฑ์ระดบั  ดาว ซึงเป็นรางวลัรับรองคุณภาพของผลิตภณัฑ์ปลาหมาํบา้น 
แม่พระประจกัษ ์

 เอกลักษณ์ของปลาหมาํบ้านแม่พระประจกัษ์ คือ ปลาทีนํามาทาํปลาหมาํนันจะใช ้  
ปลาช่อนหรือปลาชะโด และจะต้องเป็นปลาสดเท่านัน ในการผลิตนีเพือให้หอมและเนือปลา        
ไม่ติดกนั ใส่สัปปะรดเพือให้เนือปลานุ่ม ลดความเค็ม รสชาติกลมกล่อม ปลาหมาํต่างจากปลาร้า 
คือ ปลาร้า ใช้วิธีการหมกัทงัตวัปลา ใช้ปลาอะไรก็ไดท้งัสดและไม่สด ไม่มีการแล่กา้งออก ส่วน
ปลาหมาํนนัตอ้งใช้ปลาช่อนหรือปลาชะโดทีสดๆ เท่านัน ตอ้งแล่นาํกา้งออก หันเนือปลาเป็นชิน
บาง ๆ ก่อนทีจะหมกั (อาํพร จุลสุคลธ์ ,  2554) 

 
งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 

งานวจัิยในประเทศ 
 มัณฑนา พันธ์ประสิทธิ ( : - ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาไทยเพือจบัใจความชันประถมศึกษาปีที  โดยทดลองกับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  
โรงเรียนบา้นดงเรือง สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุดรธานี จาํนวน  คน ดว้ยชุดฝึก
ทกัษะการอ่านภาษาไทยเพือจบัใจความ จาํนวน  ชุด ฝึกทกัษะการอ่านเพือจบัใจความทงัสิน          
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 สัปดาห์ ๆ ละ  คาบ ๆ ละ  นาที ใช้แบบฝึก  ชุด จาํนวน  แบบฝึก ผลการทดลองพบว่า           
) นกัเรียน ครูผูเ้ชียวชาญ ตอ้งการให้มีการพฒันาแบบฝึกทีมีรูปแบบหลากหลาย ฝึกเป็นรายบุคคล 
เนือหาเป็นเรืองใกล้ตัว มีภาพประกอบการ์ตูนทีมีสีสันสวยงามและให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน       
การระบายสีภาพเพิมเติม  ) แบบฝึกทกัษะการเขียนเรืองทีพฒันาขึน ประกอบดว้ย คาํนาํ คาํชีแจง 
จุดประสงค์ แผนการสอน ใบงาน แบบประเมินตนเอง แบบฝึกเสริมทกัษะมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ คือ . / .   ) การทดลองใช้แบบฝึก ดาํเนินการโดยให้นักเรียนทาํแบบทดสอบก่อน
เรียน ครูดาํเนินการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ CIPPA  MODEL ซึงกิจกรรมประกอบดว้ย เกม เพลง 
ปริศนาคาํทาย เล่าเรือง บทบาทสมมติและใบงาน ประกอบการใช้แบบฝึกการเขียนเรืองและให้
นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน และ ) นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนและนักเรียนมีความคิดเห็นว่าแบบฝึกเสริมทกัษะมีความน่าสนใจ มีสีสันสวยงาม มีความ
เหมาะสมกบันกัเรียนและชอบการเรียนโดยใชแ้บบฝึก 
 สุรียม์าศ บุญฤทธิรุ่งโรจน์ ( : ) ไดศึ้กษาการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ
สําคญั สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยทดลองกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียน
พระปฐมวิทยาลยั จงัหวดันครปฐม จาํนวน  คน เพือพฒันาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกและ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการอ่านจบัใจความของนักเรียนก่อนและหลงัใช้แบบฝึกการอ่านจบั
ใจความสําคญั  ผลการทดลองพบว่า แบบฝึกการอ่านจบัใจความสําคญัประกอบด้วย คาํชีแจง 
วตัถุประสงค์ แผนการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน แบบประเมินตนเอง แบบฝึกการอ่าน ทงัหมด 
จาํนวน  แบบฝึก คือ เลือกใจความสําคญัจากรูปภาพ การฝึกตงัคาํถามจากขอ้ความการจบัใจความ
สําคญัจากข้อความ  การตงัชือเรือง การเลือกใจความสําคญัของข้อความและเรืองและการสรุป
ใจความสําคญัของเรือง และแบบฝึกมีประสิทธิภาพ . / .  และนักเ รียนมีผลสัมฤทธิทาง   
การเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความสําคญัแตกต่างกนั โดยหลงัเรียน
ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความสาํคญั นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 วนัเพ็ญ คุณพิริยะทวี ( : - ) ไดศึ้กษาการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ 
สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ได้ทดลองกบันักเรียนชันประถมศึกษาปีที  โรงเรียนวดั
น่วมกานนท ์สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรสาคร จาํนวน  คน ระยะเวลาทีใชท้ดลอง          

 ชัวโมง เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ) แบบสอบถาม ) แบบสัมภาษณ์ ) แผน      
การจดัการเรียนรู้  ) แบบฝึกการอ่านจบัใจความ  ) แบบทดสอบการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและ     
หลงัเรียน และ ) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อแบบฝึก วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่า
ร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test Dependent และการวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis) ผลการทดลองพบว่า ) นักเรียนและผูเ้กียวข้องตอ้งการให้แบบฝึกมี
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รูปแบบทีหลากหลาย มีเนือหาน่าสนใจ เขา้ใจง่าย ใช้ข้อมูลท้องถินทีเป็นเรืองใกล้ตวันักเรียนมี
รูปภาพประกอบเหมาะสมสอดคล้องกับเนือหา มีการฝึกจากง่ายไปหายากและเน้นการฝึกเป็น
รายบุคคล และ ) แบบฝึกการอ่านจบัใจความ ประกอบด้วย คาํนาํ วตัถุประสงค์ ขนัตอนการใช้
แบบฝึก คาํชีแจง แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบฝึกมี  ชุด ได้แก่ . ) เล่าเรืองเมือง
สาครบุรีจบัใจความเกียวกบัความเป็นมาของชุมชนและทอ้งถิน . ) มงัมีสินทรัพยอุ์ดม จบัใจความ
เกียวกบัทรัพยากรและการประกอบอาชีพในชุมชน  . ) ชืนชมประเพณีดีงาม จบัใจความเกียวกบั
ประเพณีทีสําคญัของชุมชน ซึงแบบฝึกมีประสิทธิภาพ . / .    ) ระหวา่งทดลองใชแ้บบฝึก 
นกัเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน สามารถทาํแบบฝึกไดถู้กตอ้ง เสร็จตามกาํหนดเวลา 
ให้ความสนใจกับเรืองทีอ่านและแสดงความคิดเห็นเพิมเติมจากเรืองทีอ่านได้ ) นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจบัใจความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและนกัเรียน
พึงพอใจกบัการเรียนดว้ยแบบฝึก โดยมีความเห็นว่าแบบฝึกมีเนือหาน่าสนใจ เขา้ใจง่าย และแบบ
ฝึกช่วยใหน้กัเรียนรักและภูมิใจในชุมชนและทอ้งถินมากขึน 

 สุปราณี สิทธิพล ( : - ) ได้ศึกษาการสร้างแบบฝึกพฒันาความสามารถใน   
การอ่านจบัใจความ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  โรงเรียนวดัท่าสะอ้าน (บูรณะสิน
อนุสรณ์) อาํเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน  คน เครืองมือทีใช้  ไดแ้ก่ แบบฝึกพฒันา
ความสามารถในการอ่านจบัใจความ จาํนวน  แบบฝึก และขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน     
ทีเป็นแบบทดสอบคู่ขนาด จาํนวน  ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( )        
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test Dependent และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)   
ผลการทดลองพบว่า แบบฝึกพัฒนาความสามารถในการอ่านจบัใจความสําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  มีประสิทธิภาพ . / .  ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดไว  ้และ         
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกพฒันาความ 
สามารถในการอ่านจบัใจความอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 

งานวจัิยต่างประเทศ 
 ลอเรย ์ (Lowrey, 1978: 17-A) ไดศึ้กษาเรืองผลในการใชแ้บบฝึกหดัทกัษะกบันกัเรียน
ในระดบั  ถึงระดบั  จาํนวน  คน ผลปรากฏว่า แบบฝึกหัดเป็นเครืองมือช่วยทาํแบบฝึกหัด
มากกว่าคะแนนก่อนทําแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัดช่วยในเรืองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เนืองจากนกัเรียนมีความสามารถทางดา้นภาษาแตกต่างกนั การนาํแบบฝึกมาใช้จึงเป็นการช่วยให้
นกัเรียนประสบผลสาํเร็จในการเรียนเพิมขึน 
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 สตีเวนส์ (Stevens, 1980: Abstract) ได้ศึกษาเรืองความเขา้ใจในการอ่านจากการอ่าน
เรืองทีสนใจของนักเรียนทีมีความสามารถสูง  ทีมีคะแนนตังแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที   ขึนไป         
กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนในเกรด  และเกรด  โดยไดส้ํารวจความสนใจในการอ่านจากรายการ    

 เรือง ซึงระดบัความสนใจตงัแต่ -  เลือกเรืองทีนักเรียนสนใจองค์ประกอบในการอ่านแล้ว
ทดสอบความเขา้ใจในการอ่าน พบวา่ เรืองทีนกัเรียนสนใจ เป็นองคป์ระกอบทีสําคญัทีมีผลทาํให้
นกัเรียนอ่าน  ไดง่้ายและสะดวกต่อการทาํความเขา้ใจ 

 เพอร์คินส์ (Perkins, 1982: Abstract) ได้ศึกษาเรืองทกัษะการแปลความ ตีความ และ
ความรู้เกียวกับศพัท์เพือการอ่านจบัใจความ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับ  จาํนวน  คน 
เครืองมือทีใชมี้ แบบทดสอบคาํศพัทเ์พือการอ่านจบัใจความ ผลการวิจยัพบวา่ การเขา้ใจความหมาย
ของคาํศพัท ์ทาํใหส้ามารถอ่านจบัใจความไดดี้ขึน 

 จอห์นสัน (Johnsan, 1988: Abstract) ไดศึ้กษาเรืองผลของการใชแ้ผนผงัสรุปโยงเรือง
เป็นแบบฝึกชนิดเติม เพือฝึกการอ่านจบัใจความของนกัเรียนเกรด  ผลการวิจยัพบว่า ความเขา้ใจ
ในการอ่านของนกัเรียนทีเรียนดว้ยการทาํแผนผงัสรุปโยงเรืองดว้ยตนเอง แตกต่างจากกลุ่มทีเรียน
ดว้ยการตอบคาํถามอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 

 

สรุป 
 

 การศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัในความ โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  นนั ผูว้ิจยัได้ศึกษาเกียวกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  หลกัสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสําราญ อาํเภอสองพีน้อง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี การอ่านซึงประกอบดว้ย ความหมาย ความสําคญั จุดมุ่งหมาย และประเภทของ
การอ่านและได้ศึกษารายละเอียดเกียวกับการอ่านจบัใจความในเรืองความหมาย จุดมุ่งหมาย 
ขนัตอนการอ่าน วิธีสอนอ่านจบัใจความ พร้อมกบัการประเมินการอ่านจบัใจความ การกาํหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพของแบบฝึก เพือให้เป็นข้อมูลพืนฐานประกอบการพฒันาแบบฝึกทีจะใช้
แกปั้ญหาการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  

 ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นควา้เกียวกับความหมาย ความสําคัญ  ลักษณะของแบบฝึกทีดี        
หลกัจิตวิทยาทีนาํมาสร้างแบบฝึก การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก การกาํหนดประสิทธิภาพของ
แบบฝึกให้ครอบคลุมเกียวกบัการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ นอกจากนีผูว้ิจยัได้ศึกษา
คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัแบบฝึกพบว่า แบบฝึกช่วยเพิมพูนทกัษะการอ่านและ
ส่งเสริมความคิด การตดัสินใจของผูเ้รียนให้ดีขึนและผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ วิธีการสร้างแบบฝึก   
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ทีเห็นวา่มีประโยชน์และส่งผลให้การฝึกการอ่านจบัใจความประสบผลสําเร็จได ้จึงไดย้ึดหลกัการ
และวิธีการเหล่านนัมาสร้างและพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชชุ้ดขอ้มูลทอ้งถินสําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  และนาํไปทดลองหาประสิทธิภาพโดยมีขนัตอนการพฒันาแบบฝึก
การอ่านจบัใจความ ดงันี 

 .  องค์ประกอบของแบบฝึกโดยการนําข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลจากการศึกษา
พืนฐานซึงองคป์ระกอบของแบบฝึกประกอบไปดว้ย ชือแบบฝึก   คาํนาํ ตวัชีวดั คาํชีแจง คาํแนะนาํ
การใช้สําหรับครู คําแนะนําการใช้สําหรับนักเรียน  บทอ่านข้อมูลท้องถิน   แบบฝึก  และ 
แบบทดสอบหลงัเรียน 

 2. ขอ้มูลพืนฐานทีนาํมาจดัทาํชุดฝึกการอ่านจบัใจความ ไดจ้าํนวน  ชุด ดงันี ชุดที  
ตาํนานสองพีน้อง  ชุดที  ข่าวครูแจง้ คล้ายสีทอง เสียชีวิตแล้ว  ชุดที   เด็กนักเรียนนาฏศิลป์
สุพรรณบุรี ชนะเลิศเวทีเพลงพืนบา้น ชุดที   บทความ ปลาหมาํ  ชุดที   บทความ เพลงอีแซว        
ชุดที  สารคดีเชิงท่องเทียว วดัไผโ่รงววั  และชุดที  สารคดีชีวประวติั พุม่พวง ดวงจนัทร์ 



 
 

บทท ี  
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การวิจัยเรืองการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน สําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  เป็นการวิจยัและพฒันา (Research & Development) โดยมีนกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที  โรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสําราญ อาํเภอสองพีน้อง  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
จาํนวน 22 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซึงมีรายละเอียดและขนัตอนการดาํเนินการ
วจิยัดงัต่อไปนี 
 ขนัตอนที   การวจิยั (Research): การศึกษาขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัการพฒันาแบบฝึก
การอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  

 ขนัตอนที   การพฒันา (Development): การพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
การอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  

 ขนัตอนที   การวิจยั (Research): การทดลองใช้แบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
 ขนัตอนที   การพัฒนา (Development): การประเมินและปรับปรุงแก้ไขแบบฝึก  
การอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  

 ดงัภาพที  
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ภาพที    กรอบดาํเนินการวจิยั 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ไม่ผา่น 

 

. ศึกษาข้อมูลพนืฐาน 
(Research) 

. ศึกษาแนวความคิด 
ทฤษฎีงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
กบัแบบฝึกการอ่าน 
จบัใจความ 
. วเิคราะห์หลกัสูตร 
แกนกลางการศึกษา 
ขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทยและหลกัสูตร 
สถานศึกษา 
. ศึกษาความตอ้งการของ 
นกัเรียนเกียวกบัการพฒันา 
แบบฝึก ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
ในดา้นรูปแบบของ 
แบบฝึก ลกัษณะของ 
การเรียน การใชข้อ้มูล 
ทอ้งถิน , ขอ้มูลทอ้งถิน 
ทีตอ้งการ 
. ศึกษาความคิดเห็นดา้น 
เนือหา สาระ รูปแบบ 
 วธีิการวดัผลและ 
ประเมินผล การนาํไปใช ้
ของแบบฝึกการอ่าน 
จบัใจความโดยใชข้อ้มูล 
ทอ้งถินจากครูสอน 
ภาษาไทยและเชียวชาญ  
รวม 7 คน 
. ศึกษาความคิดเห็นใน 
การนาํขอ้มูลทอ้งถินมาใช ้
ในการเรียนการสอนจาก 
ผูรู้้ทอ้งถิน จาํนวน 7 คน 

. พฒันาแบบฝึกการอ่าน 
จับใจความ โดยใช้ข้อมูล
ท้องถิน สําหรับนักเรียน
ชัน ป.  (Development ) 

การพฒันาแบบฝึก 

ฉบบัร่างประกอบดว้ย 

. ชือแบบฝึก   . คาํนาํ   

. ตวัชีวดั  . คาํชีแจง   

. คาํแนะนาํการใช ้

สาํหรับครู  
6.คาํแนะนาํสาํหรับ
นกัเรียน 
7. บทอ่านขอ้มูลทอ้งถิน   
8. แบบฝึก   
9. แบบทดสอบหลงัเรียน 

ตรวจสอบคุณภาพของ 

แบบฝึก โดยผูเ้ชียวชาญ 

เพือหาค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง IOC 

ปรับปรุงแกไ้ข 

หาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกรายบุคคล (E /E ) 
(Individual Tryout) 
ทดลองกบันกัเรียนทีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน 

หาประสิทธิภาพกลุ่มยอ่ย  
(Small Group Tryout) 

ทดลองกบันกัเรียนทีไม่ใช่ 

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 9 คน 

. ทดลองใช้แบบฝึก 
การอ่านจับใจความ โดยใช้
ข้อมูลท้องถิน สําหรับ
นักเรียนชัน ป.  

(Research ) 
ทดลองสอนโดยใช ้
แบบฝึกการอ่าน 
จบัใจความกบันกัเรียน 
ชนัประถมศึกษาปีที  
โรงเรียนเทศบาล   
วดัศรีสาํราญ อาํเภอ 
สองพีนอ้ง จงัหวดั 
สุพรรณบุรี สังกดัเทศบาล 
เมืองสองพีนอ้ง จาํนวน  
22 คน ใช้เวลา 18 ชัวโมง 
ภาคเรียนที 2  
ปีการศึกษา  

. ประเมินและปรับปรุง
แบบฝึกการอ่านจับ

ใจความ (Development ) 

. ผลการเรียนรู้การอ่าน 
จบัใจความ 
. ความคิดเห็นทีมีต่อ 
แบบฝึกการอ่าน 
จบัใจความ 
      

 ผลการประเมิน 

แบบฝึกการอ่านจบัใจความ 
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน  
สาํหรับนกัเรียน 

ชนัประถมศึกษาปีที  
ฉบบัสมบูรณ์ 

ปรับปรุง 

ผา่น 

ปรับปรุงแกไ้ข 
จึงนาํไปใชจ้ริงกบั 
กลุ่มตวัอยา่ง 



  

ขนัตอนท ี1  การวจัิย (Research): ศึกษาข้อมูลพนืฐานเกยีวกบัการพฒันาแบบฝึกการอ่าน 
 จับใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  
 วตัถุประสงค์   
 เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนประถมศึกษาปีที 4  
 วธีิดําเนินการ 
 1.  ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวจิยัทีเกียวกบัแบบฝึกการอ่านจบัใจความ 

 2.  วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน  พุทธศักราช  2551 สาระ         
การเรียนรู้ภาษาไทย และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสําราญ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 4 

 3.  ศึกษาความตอ้งการและความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 เกียวกบั
การพฒันาแบบฝึกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในด้านรูปแบบของแบบฝึก  ลักษณะของ      
การเรียน การใช้ขอ้มูลทอ้งถิน ขอ้มูลทอ้งถินทีตอ้งการให้มีในบทเรียนและขอ้เสนอแนะเพิมเติม
ด้วยการใช้แบบสอบถามความต้องการในการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมูล
ทอ้งถิน สอบถามนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4/1 โรงเรียนเทศบาล1 ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) 
อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 27 คน 

 4.  ศึกษาความคิดเห็นจากครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จาํนวน 7 คน 
เพือให้ทราบความคิดเห็นในด้านเนือหาสาระ รูปแบบ  การวดัประเมินผลแบบฝึกการอ่าน              
จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินดว้ยการสัมภาษณ์ 

 5.  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลของทอ้งถินจากผูรู้้ในทอ้งถินดว้ยการสัมภาษณ์ 

 เครืองมือทใีช้ในการวจัิย  
  สําหรับศึกษาข้อมูลพืนฐานในการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมูล

ทอ้งถิน มีดงันี 

 1.  แบบสอบถามความต้องการของนักเรียนเกียวกับการพัฒนาแบบฝึกการอ่าน         
จบัใจความ โดยใช้บทอ่านขอ้มูลทอ้งถิน เกียวกบัรูปแบบของแบบฝึกลกัษณะของการเรียนด้วย
แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถินและข้อมูลท้องถินทีต้องการใช้มีในบทเรียน 
จาํนวน 1 ฉบบั นาํไปสอบถามนกัเรียน จาํนวน 27 คน 
 2.  แบบสัมภาษณ์ครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกียวกับเนือหาสาระ 
รูปแบบ การวดัและประเมินผลและการนําแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลท้องถินของ



  

นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 ไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน จาํนวน 1 ฉบบั นาํไป
สอบถามครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จาํนวน 7 คน 
 3.  แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ผูรู้้ในทอ้งถินเกียวกบัขอ้มูลทอ้งถิน จาํนวน  ฉบบั นาํไป
สอบถามผูรู้้ในทอ้งถิน จาํนวน 7 คน 

 การสร้างและหาคุณภาพเครืองมือ 
 . แบบสอบถามความต้องการของนักเรียนเกียวกับการพัฒนาแบบฝึกการอ่าน         

จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  

  แบบสอบถามความตอ้งการของนกัเรียนในการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน มีขนัตอนในการดาํเนินการดงันี 

  .  ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัทีเกียวกับการสร้างแบบสอบถาม หลักการ
สร้างแบบฝึก การอ่านจบัใจความจากเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

  .  กําหนดวตัถุประสงค์ในการสร้างแบบสอบถาม โดยตังวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาว่าเพือศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถินของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 

  .  สร้างแบบสอบถามความตอ้งการ โดยมีโครงสร้างของแบบสอบถาม 2 ตอน 
ดงันี 

   ตอนที 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์  
การเรียนดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถินเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 

List) จาํนวน 3 ขอ้ 
   ตอนที 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดย

ใชข้อ้มูลทอ้งถิน มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จาํนวน 8 ขอ้ 
สอบถามเกียวกบัความตอ้งการเรียนรู้เรืองราวในทอ้งถิน การใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความในการ
เรียนรู้ รูปแบบของสือทีใชใ้นการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กาํหนดช่วงความคิดเห็นของนกัเรียน
เป็น 3 ระดบั คือ 

    ระดบั   หมายถึง ความตอ้งการมาก 
    ระดบั   หมายถึง ความตอ้งการปานกลาง 
    ระดบั   หมายถึง ความตอ้งการนอ้ย  
 
 
 



  

   แปลความหมายของระดับคะแนนเฉลียความต้องการ โดยใช้เกณฑ์แปล
ความหมายของระดบัคะแนนเฉลียความตอ้งการ ดงันี 

    2.51-3.00 หมายถึง ตอ้งการมาก 

       . - .  หมายถึง ตอ้งการปานกลาง 

       . - .  หมายถึง ตอ้งการนอ้ย 
  .  นําแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ      
การใชภ้าษาและความเทียงตรงของเนือหา 

  .  นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอผูเ้ชียวชาญ 3 คน ไดแ้ก่ดา้นการสอน
ภาษาไทย 2 คน และด้านวดัและประเมินผล 1 คน   เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา 
(Content  Validity) ภาษาทีใช้และนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครืองมือ (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา คือ 

    เห็นวา่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน  +  

    ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน     

    เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -  

   การวิเคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมสอดคลอ้งขององคป์ระกอบแบบสอบถาม
ใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยคาํนวณค่าตามสูตร (พวงรัตน์ ทวรัีตน์ : ) 
 

    IOC   =      
N
R  

 

   เมือ  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์

          R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

                N แทน จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

  รวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทงั 3 ท่าน มาคาํนวณหาค่า IOC (Index of 

Item Objective Congruence) ถ้าค่า IOC มีค่า  .  ขึนไป แสดงว่าข้อคาํถามนันใช้ได้ มีความ
เหมาะสมหรือ  มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ แต่ถ้ามีค่า  .  แสดงว่าข้อคําถามนัน              
ไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์ ควรตดัทิงหรือนาํมาปรับปรุงแก้ไข ทงันีไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ของแบบสอบถามเท่ากบั 1.00  (รายละเอียดดงัตารางที 18 ภาคผนวก ค: 82) 
  .  นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขเนือหาและการใช้ภาษาตามคาํแนะนาํของ
อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู ้เชียวชาญแล้วไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที /1 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี (พานนิชอุทิศ) อาํเภอสองพีน้อง จงัหวดั
สุพรรณบุรี จาํนวน 27 คน 



  

  การสร้างแบบสอบถามความตอ้งการใช้แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถินของนกัเรียนมีขนัตอนการสร้างดงัภาพที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที    ขนัตอนในการสร้างแบบสอบถามความตอ้งการใชแ้บบฝึก 

 
  1.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี 

  นาํแบบสอบถามทีไดจ้ากการตรวจสอบไปสอบถามนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4                
ทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
  1.6 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

  นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นความตอ้งการเกียวกบัแบบฝึก
การอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถินของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  มาวิเคราะห์ข้อมูล     

ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัทีเกียวกบัการสร้างแบบสอบถาม 

กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาแบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถามความตอ้งการในการเรียน โดยใชแ้บบฝึกการอ่าน 
จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 

นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แลว้
ปรับปรุงแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะ 

เสนอผูเ้ชียวชาญ 3 คน เพือตรวจสอบ 

ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยหาค่า IOC  
แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบันกัเรียนชนั ป. /1 โรงเรียนเทศบาล 1 
ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) 



  

โดยใช้ค่าร้อยละ  (%) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) แล้วนําเสนอในรูปแบบ   
พรรณนาความ 

 2.  แบบสัมภาษณ์ครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพือศึกษาความคิดเห็น
ของครูผูส้อน มีขนัตอนในการดาํเนินการดงันี 

  .  ศึกษาเอกสาร ตาํราเกียวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ หลักการสร้างแบบฝึก  
จากเอกสารตาํรา และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

  .   สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึน เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิด       
มีโครงสร้าง (Structured Interview) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ซึงมีรายละเอียดดงันี 

   ตอนที   ข้อมูลทัวไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ ตาํแหน่ง     
วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน ประสบการณ์ในการฝึกอบรมในหวัขอ้ทีเกียวกบัการพฒันา
แบบฝึก จาํนวน  ขอ้ 

   ตอนที   เป็นคําถามเกียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเกียวกับ         
การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน จาํนวน 7 ขอ้   
   ตอนที 3  ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 
  .  นาํแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึน เสนออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ปรับปรุงแกไ้ข
ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

  .  นาํแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  เสนอผูเ้ชียวชาญ 3 คน ไดแ้ก่ดา้นการสอน
ภาษาไทย 2 คน และดา้นวดัและประเมินผล 1 คน  เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา ภาษาที
ใช้นําข้อมูลทีรวบรวมจากความคิดเห็นของผู ้เชียวชาญมาคํานวณหาค่า IOC (Index of Item 

Objective Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบสัมภาษณ์เท่ากับ 1.00 

(รายละเอียดดงัตารางที 19 ภาคผนวก ค : 83) 
  .  นําแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุงแก้ไขในเรืองสํานวนภาษาและประเด็นใน        
การสอบถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญไปสัมภาษณ์ครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จาํนวน 7 ท่าน จากโรงเรียนเทศบาล1 ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ)  (คุณครูสุรางค์  สําเนียงลาํ, 2554; 
คุณครูวนัเพ็ญ กลินอ่อน, 2554) โรงเรียนเทศบาล 3 วดัอมัพวนั (คุณครูสําอาง ปัตวิน,  2554; คุณครู
จาํลองลกัษณ์ สุวรรณถาวร, 2554) โรงเรียนเทศบาล 4 วดัโพธิอน้ (คุณครูสุภชัชา ปุญญะสิท, 2554; 
คุณครูแน่งนอ้ย วงศสุ์วรรณ) โรงเรียนเทศบาล 5 วดัศรีสาํราญ (คุณครูสมศรี วรรณดี, 2554 ) 
  

 



  

 การสร้างแบบสัมภาษณ์เกียวกบัแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน  มี
ขนัตอนการสร้างดงัภาพที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที    ขนัตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์ มีขนัตอนในการดาํเนินการดงันี 

  .  ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองสอพีน้อง อาํเภอสองพีน้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี เพือขอความร่วมมือใน            
การสัมภาษณ์ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  .  ประสานงาน ขอนดัเวลาและสถานทีสัมภาษณ์ 

  .  ผูว้จิยัสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง ซึงมีขนัตอนในการสัมภาษณ์ ดงันี 

   .   ขนัเตรียมตวัก่อนไปสัมภาษณ์ เตรียมแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนพร้อมทงั
เตรียมอุปกรณ์หรือเครืองมือในการบนัทึกการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ กระดาษจดบนัทึก ปากกา พร้อมทงั
ซกัซอ้มการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ทีสร้างไวแ้ละวธีิการบนัทึกการสัมภาษณ์ 

   .   ขนัดาํเนินการสัมภาษณ์  ไดแ้ก่ ) ผูว้จิยัแนะนาํตนเองและบอกจุดมุ่งหมาย
ของการสัมภาษณ์ ) บนัทึกชือผูใ้ห้สัมภาษณ์ ตาํแหน่ง วนั เวลา สถานทีในการสัมภาษณ์ และ       

ศึกษาเอกสาร ตาํราเกียวกบัการสร้างแบบสมัภาษณ์การสร้างแบบฝึกการอ่านจบัใจความ 

สร้างแบบสมัภาษณ์ครูผูส้อน 

นาํแบบสมัภาษณ์ทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบสมัภาษณ์ไปสมัภาษณ์ครูผูส้อน 

นาํแบบสมัภาษณ์ใหผู้เ้ชียวชาญ 3 คนเพือตรวจสอบ 

ความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) โดยหาค่า IOC แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบสมัภาษณ์ไปสมัภาษณ์ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 



  

)สัมภาษณ์ตามประเด็นและข้อเสนอแนะ   ผูว้ิจยับันทึกผลการสัมภาษณ์ทันทีและบันทึกผลการ
สัมภาษณ์ตามความเป็นจริง 
   .3 ขนัปิดการสัมภาษณ์ เมือผูว้ิจยัดาํเนินการสัมภาษณ์เรียบร้อยแลว้ กล่าวคาํ
ขอบคุณผูที้ใหก้ารสัมภาษณ์ 

  การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
  นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เกียวกบัการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดย
ใช้ข้อมูลท้องถิน จากครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและผูเ้ชียวชาญด้านแบบฝึก          
มาวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทัวไปโดยการใช้ค่าร้อยละ (%) และวิเคราะห์ความคิดเห็น       
ความตอ้งการโดยวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) แลว้นาํเสนอในรูปแบบพรรณนาความ 

 3.  แบบสัมภาษณ์ปราชญผ์ูรู้้ในทอ้งถิน 

  แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ผูรู้้ในท้องถินเกียวกับข้อมูลท้องถินในการวิจยัครังนี มี
ขนัตอนในการดาํเนินการดงันี 

  .  ศึกษาเอกสาร ตําราทีเกียวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์  ข้อมูลท้องถินจาก
เอกสาร ตาํราและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

  .  สร้างแบบสัมภาษณ์ปราชญผ์ูรู้้ในทอ้งถิน 
   แบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured 

Interview) แบ่งออกเป็น  ตอน ซึงมีรายละเอียดดงันี 

   ตอนที   สถานภาพของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา 
อาชีพ ระยะเวลา  ทีอาศยัอยูใ่นทอ้งถิน                                                                                                      

    ตอนที   คาํถามเกียวกบัเนือหาเรืองราวทอ้งถิน จาํนวน  ขอ้  
  .  นําแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนเสนออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ     
การใชภ้าษาและความถูกตอ้ง แลว้ปรับปรุงแกไ้ข 

  .  นําแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ชียวชาญ  คน ได้แก่ด้านการสอนภาษาไทย 2 คน 
และด้านวดัและประเมินผล 1 คน  เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) 
ภาษาทีใชแ้ละนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครืองมือ (Index of Item Objective Congruence: 

IOC) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบสัมภาษณ์เท่ากบั 1.00 (รายละเอียดดงัตารางที 

19 ภาคผนวก ค : 83) 
  .  นําแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนภาษาไทย และดา้นการวดัและประเมินผล ไปสัมภาษณ์
ปราชญผ์ูรู้้ในทอ้งถิน จาํนวน 7 คน  



  

 การสร้างแบบสัมภาษณ์ปราชญผ์ูรู้้ในทอ้งถิน มีขนัตอนในการสร้าง ดงัภาพที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที    ขนัตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ปราชญผ์ูรู้้ในทอ้งถิน 
 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี 

  .  ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพือขอความร่วมมือใน
การทาํแบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ 

  .  ผูว้จิยัเป็นผูส้าํรวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

  นาํขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ปราชญ์ผูรู้้ในทอ้งถินมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชค้่า
ร้อยละ (%) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) แล้วนําเสนอในรูปแบบพรรณนาความ          
จากขนัตอนการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน สามารถนาํมาสรุปเป็นขนัตอนไดด้งัตารางที 2 

 

 

 

 

 

นาํแบบสัมภาษณ์ไปเก็บขอ้มูลกบัปราชญผ์ูรู้้ในทอ้งถิน 

นาํแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ชียวชาญ   คน 
 ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity)  

โดยหาค่า IOC  และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

ศึกษาเอกสาร ตาํราเกียวกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

สร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลทอ้งถิน 

นาํแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
ปรับปรุงแกไ้ข 



  

ตารางที 2  สรุปวธีิดาํเนินการวจิยัขนัตอนที  ศึกษาขอ้มูลพืนฐานสาํหรับการพฒันาแบบฝึก 

 การอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 
 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เครืองมือ/การวเิคราะห์ขอ้มูล 

. เพือศึกษาเอกสาร ตาํรา  
งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบั 

แบบฝึกการอ่าน 

จบัใจความ 

ศึกษาเอกสาร - แผนพฒันาการศึกษา 
แห่งชาติ ฉบบัที  

- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 

- แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยั 

ทีเกียวขอ้งกบัการสร้าง 

แบบฝึกการสอนประกอบ 

แบบฝึกการอ่านจบัใจความ 

แบบวเิคราะห์เอกสาร/ 
การวเิคราะห์เนือหา (Content 

 Analysis) 

. เพือวเิคราะห์หลกัสูตร 

แกนกลางการศึกษา 
ขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 

 สาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทยและหลักสูตร
สถานศึกษา 

วเิคราะห์ 

หลกัสูตร 
เอกสารหลกัสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.  
 สาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทยและหลกัสูตร 

สถานศึกษาโรงเรียน 

เทศบาล  วดัศรีสาํราญ 

การวเิคราะห์เนือหา (Content 

 Analysis) 

. เพือศึกษาความตอ้งการ 

ในการเรียนโดยใช ้

แบบฝึกการอ่าน 

จบัใจความ โดยใชข้อ้มูล 

ทอ้งถิน 

สอบถาม 

ความตอ้งการ 
นกัเรียนชนัประถมศึกษา 
ปีที /1 โรงเรียนเทศบาล 1 

ตลาดบางลี  (พานิชอุทิศ)
จาํนวน 27 คน 

แบบสอบถามความคิดเห็น/ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่า 
ร้อยละ (%) และการวเิคราะห์ 

เนือหา (Content Analysis) 

. เพือศึกษาความคิดเห็น 

ดา้นเนือหาสาระ รูปแบบ 

การวดัผลและประเมินผล 

วธีิการนาํไปใชข้อง 

แบบฝึกการอ่าน 

จบัใจความ โดยใชข้อ้มูล 

ทอ้งถิน 

การสมัภาษณ์ ครูผูส้อนภาษาไทยและ 

ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน 

ภาษาไทย รวม 7 คน 

แบบสมัภาษณ์/การวเิคราะห์ 

ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ (%) 
และการวเิคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) 

5. เพือศึกษาขอ้มูลทอ้งถิน 

เพือนาํมาใชใ้นการเรียน 

การสอนสาํหรับนกัเรียน 

ชนัประถมศึกษาปีที  

การสมัภาษณ์ ผูรู้้ทอ้งถิน จาํนวน 7 คน แบบสมัภาษณ์/การวเิคราะห์ 

ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ (%) 
และการวเิคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) 

 
 



  

ขนัตอนท ี   การพฒันา (Development): การพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 
 การอ่านจับใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  
 วตัถุประสงค์   
 เพือพฒันาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิน 
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

 วธีิดําเนินการ 
 1.  นาํขอ้มูลจากการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน ในขนัตอนที  มาเป็นแบบฝึกการอ่านจบั
ใจความ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ฉบับร่าง โดยศึกษาเอกสาร ตาํรา งานวิจัยที
เกียวข้องกับแบบฝึกการอ่านจับใจความ  วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 
พุทธศกัราช  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหลกัสูตรสถานศึกษา ศึกษาความตอ้งการในการ
เรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน ศึกษาความคิดเห็นดา้นเนือหาสาระ 
รูปแบบ การวดัและประเมินผล วิธีการนาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถินไปใช้
และศึกษาขอ้มูลทอ้งถิน เพือนาํมาใชใ้นการเรียนการสอน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  
 2.  ดาํเนินการสร้างแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน สําหรับนกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที  แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถินมีองค์ประกอบ ดังนี           
ชือแบบฝึก  คาํนาํ ตวัชีวดั คาํชีแจง คาํแนะนาํการใช้สําหรับครู คาํแนะนาํการใช้สําหรับนักเรียน 
บทอ่านขอ้ขอ้มูลทอ้งถิน  และแบบทดสอบหลงัเรียน 

  แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน จาํนวน  ชุด ประกอบดว้ย  
   ชุดที   ตาํนานสองพีนอ้ง 
  ชุดที   ข่าว ครูแจง้  คลา้ยสีทอง  เสียชีวติแลว้  

  ชุดที   ข่าว เด็กนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ชนะเลิศเวทีเพลงพืนบา้น  
  ชุดที   บทความ ปลาหมาํ   

  ชุดที   บทความ เพลงอีแซว 

  ชุดที   สารคดีเชิงท่องเทียว วดัไผโ่รงววั 

  ชุดที   สารคดีชีวประวติั พุม่พวง ดวงจนัทร์  

 .  นําแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน  ทีสร้างขึนเสนออาจารย ์          
ทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 

 .  นําแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน ทีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ผูเ้ชียวชาญ 3 คน ไดแ้ก่ดา้นการสอนภาษาไทย 2 คน และดา้นวดัและประเมินผล 1 คน  ตรวจสอบ
คุณภาพความเทียงตรงเชิงเนือหา เพือหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบฝึกกบัจุดประสงคเ์ชิง



  

พฤติกรรม (Index of Objective Congruence: IOC) นําค่าดชันีความสอดคล้องของผูเ้ชียวชาญ มา
คาํนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบฝึกการอ่านจับ
ใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ทุกเรืองเท่ากบั 1.00 (รายละเอียดดงัตารางที 2  ภาคผนวก ค: 86) 

  ผลการประเมินแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน สําหรับนักเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 4 จากอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ มีรายละเอียดดงันี 1) การใช้
ภาษา ควรใช้ภาษาทีเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป  และมีความเหมาะสมกับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 4  2) ขนาดของตวัอกัษร การจดัวางหน้ากระดาษ รูปภาพ  และ 3) ควรระวงัเรือง
การฉีกคาํ และการแบ่งวรรคตอน 
  ผลการปรับปรุงแก้ไข ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ชียวชาญ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 1) ปรับปรุงการใช้ภาษาให้มี
ความเหมาะสมและชัดเจนมากยิงขึน ) ปรับปรุงขนาดตวัอกัษรให้มีความเหมาะสม การจดัวาง
หน้ากระดาษและรูปภาพ และ 3) ตรวจสอบและแกไ้ขคาํทีผิดให้ถูกตอ้ง และแบ่งวรรคตอนของ
ประโยคใหถู้กตอ้ง  
 5.  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เพือใช้กับแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างตามขนัตอนดงันี  

  5.  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สาระที  การอ่าน มาตรฐาน ท .  ระดบัชันประถมศึกษาปีที  และหลกัสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสาํราญ 

  5.   วิเคราะห์ตวัชีวดัชนัปีและสาระการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้
ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที  เกียวกบัการอ่านจบัใจความ เพือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรม
และใหเ้หมาะสมกบัเนือหา สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

  สาระที   มาตรฐานที .  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพือ
นาํไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน 

  ตวัชีวดั 

  ท .  ป. /  อ่านเรืองสัน ๆ ตามเวลาทีกาํหนดและตอบคาํถามจากเรืองทีอ่านตาม
เวลาทีกาํหนด 

  ท .  ป. /  แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากเรืองทีอ่าน 

  ท .  ป. /  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองทีอ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ 

  ท .  ป. /  สรุปความรู้และขอ้คิด จากเรืองทีอ่าน เพือนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 



  

  5.   กาํหนดเนือหาและสาระการเรียนรู้ เพือสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัได้
นาํเสนอตารางวเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ ดงัตารางที 3 
 

ตารางที 3 วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ  
 

แผนการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตวัชีวดั เรือง เวลา 

(ชัวโมง) 

แผนที   
ท. .  ป. /3,  ท. .  ป. / ,  

 ท. .  ป. /  
ตาํนานสองพีนอ้ง  

แผนที   
ท. .  ป. / ,  ท. .  ป. /  

ท. .  ป. / ,  ท. .  ป. /  

ข่าวครูแจง้  คลา้ยสีทอง 
เสียชีวิตแลว้ 

 

แผนที   
ท. .  ป. / ,  ท. .  ป. /  

ท. .  ป. / ,  ท. .  ป. /  

ข่าวเดก็นาฏศิลป์สุพรรณบุรี 
ชนะเลิศเวทีเพลงพืนบา้น 

2 

แผนที  
ท. .  ป. / ,  ท. .  ป. /  

ท. .  ป. / ,  ท. .  ป. /  บทความปลาหมาํ 3 

แผนที  
ท. .  ป. / ,  ท. .  ป. /  

ท. .  ป. / ,  ท. .  ป. /  
บทความเพลงอีแซว 2 

แผนที   
 

ท. .  ป. / ,  ท. .  ป. /  

ท. .  ป. / ,  ท. .  ป. /  

สารคดี 

เชิงทอ่งเทียววดัไผโ่รงววั 
 

แผนที   
ท. .  ป. / ,  ท. .  ป. /  

ท. .  ป. / ,  ท. .  ป. /  

สารคดีชีวประวติัพุม่พวง  
ดวงจนัทร์ 

 

รวม 18 

 

 5.   นาํแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที    จาํนวน  7 แผน  โดยใช้เวลาในการสอน  18 ชัวโมง ส่วนประกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความสําคญั ประกอบดว้ย ) ชือหน่วยการเรียนรู้ ) ระดบัชนั 

) เวลา ) มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั ) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ) สาระสาํคญั ) สาระการเรียนรู้ 
) ชินงาน / ภาระงาน  ) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ) สือการเรียนรู้ และ ) การวดัและ
ประเมินผล 

  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีขนัตอนดงันี 

  1.  ขนันาํ ครูชีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้กบันกัเรียน เชือมโยงประสบการณ์เดิม
ของนกัเรียนกบัเรืองทีจะอ่าน โดยครูอาจใชเ้กม การร้องเพลง และการใชค้าํถาม เป็นตน้ 



  

  2.  ขนัสอน ให้นักเรียนทาํภาระงานหรือกิจกรรมทีกาํหนดไวใ้นแบบฝึกการอ่าน       
จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 

  3.  ขันสรุป เป็นขนัทบทวนเนือหาทีได้เรียนไปแล้วเพือตรวจสอบความเข้าใจ          
ในการอ่าน 
 5.   นําแผนการจดัการเรียนรู้เสนออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ทางดา้นเนือหา ภาษา และกิจกรรมการเรียนรู้ 

 .5  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน  คน ไดแ้ก่ดา้นการสอนภาษาไทย 2 คน 
และดา้นวดัและประเมินผล 1 คน หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruent: IOC) 
ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เท่ากบั 1.00 (รายละเอียดดงัตารางที 23 
ภาคผนวก ค: 88) และนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขในเรืองของการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัชีวดั 
 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความสําคัญ  สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  เพือใชใ้นการวจิยัครังนีมีขนัตอนในการสร้าง ดงัภาพที  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 6   ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

  

 

ศึกษาสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 

วิเคราะห์ตวัชีวดัชนัปีและสาระการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 

กาํหนดเนือหาสาระการเรียนรู้ เพือสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  

นาํแผนการจดัการเรียนรู้เสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ชียวชาญ   คน 
 ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยหาค่า IOC  และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์ 



  

6.  นาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน พร้อมแผนการจดัการเรียนรู้ที
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนําของผูเ้ชียวชาญแล้วไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที /  โรงเรียนเทศบาล  ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) จงัหวดัสุพรรณบุรี ทีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างและมีพืนฐานความรู้ความสามรถและสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง  มีขนัตอน
ดงันี 

  6.   การหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) นําแบบฝึกการอ่าน     
จบัใจความ โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถินไปทดลองกบันักเรียนทีมีระดบัชนัประถมศึกษาปีที 4 ผลการเรียนรู้
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย แตกต่างกนัโดยพิจารณาจากผลการเรียนรู้ จากภาคการศึกษา ทีผ่านมา คือ 
เก่ง  คน ปานกลาง  คน และอ่อน  คน รวมจาํนวนทงัหมด  คน เพือศึกษาความเหมาะสมของ
เนือหาและความเหมาะสมของการใช้ภาษา คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบั
ใจความไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 61.73/64.28 (รายละเอียดดงัตารางที 27 ภาคผนวก ค: 92)  ซึง
ตาํกว่าเกณฑ์ 8 /8  ทีกาํหนดไว ้จึงนาํมาปรับปรุงแกไ้ข  โดยปรับปรุงแกไ้ขเกียวกบัเนือหาทีมาก
และยากเกินไป  แบบทดสอบขอ้ความบางขอ้ความไม่ชดัเจน การพิมพส์ะกดคาํไม่ถูกตอ้ง  
  6.   การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) นาํแบบฝึกการอ่าน    
จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ไปทดลองกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที /1 โรงเรียนเทศบาล  
ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) อาํเภอสองพีน้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งทีมีระดบัผลการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย แตกต่างกนั คือ เก่ง  คน ปานกลาง  คน และอ่อน   คน รวมจาํนวนทงัหมด 
 คน เพือศึกษาความเหมาะสมของเนือหาและความเหมาะสมของภาษา คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกอ่านจบัใจความได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 71.56/72.71  (รายละเอียดดังตารางที 28 
ภาคผนวก ค: 92)  ซึงตาํกวา่ตามเกณฑ์ 80/8  ทีกาํหนดไว ้ โดยผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
การอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน พบวา่ตอ้งปรับปรุงในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 
 1.  ดา้นเนือหาสาระและภาษาใหมี้ความเหมาะสมยงิขึน 

 2.  ดา้นคาํสังของแบบฝึก ขนาดของตวัอกัษร 

 3.  ดา้นการใชภ้าษาและเรียบเรียงถอ้ยคาํใหช้ดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย 

 4.  ดา้นเนือหาใหมี้เนือหาถูกตอ้งสมบูรณ์ 

 5.  ดา้นรูปภาพ ในแบบฝึกการอ่านจบัใจความใหน่้าดู สวยงาม 

 6.  ดา้นรูปเล่มแบบฝึกการอ่านจบัใจความใหส้วยงามและน่าสนใจ 

 ผูว้ิจยันาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน ทีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย
แลว้ไปใช้จริงกบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง คือนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที 4  โรงเรียนเทศบาล 5  
วดัศรีสาํราญ อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี  



  

 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษา       
ปีที   เพือใชใ้นการวจิยัครังนีมีขนัตอนการสร้างและพฒันา  ดงัภาพที  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที 7   ขนัตอนการสร้างแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัแบบฝึกการอ่านจบัใจความ 

กาํหนดจุดประสงคใ์นการพฒันา 

สร้างแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน  

นาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มลูทอ้งถิน เสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มลูทอ้งถินทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ชียวชาญ   คน 
 ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยหาค่า IOC  และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน แบบรายบุคคลกบันกัเรียนชนัประถมศึกษา 
ปีที /1 โรงเรียนเทศบาล  ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) (Individual Tryout) ปรับปรุงแกไ้ข 

หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน แบบกลุ่มเลก็กบันกัเรียนชนัประถมศึกษา 
ปีที /1 โรงเรียนเทศบาล  ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) (Small Group Tryout) ปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มลูทอ้งถิน ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 

โรงเรียนเทศบาล 5 วดัศรีสาํราญ อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรีจาํนวน  คน 



  

 สรุปวิธีการดาํเนินการวิจยัในขนัตอนที  การพฒันาและหาประสิทธิภาพแบบฝึก    
การอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ดงัในตารางที 4 
 

ตารางที 4  สรุปวธีิดาํเนินการวจิยัขนัตอนที  การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูล 

 ทอ้งถิน 
 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร 
เครืองมือ/การ 

วเิคราะห์ขอ้มูล 

เพือพฒันาแบบฝึก 

การอ่านจบัใจความ 

โ ด ย ใ ช้ ข้ อ มู ล
ทอ้งถิน    

การพฒันาแบบฝึกการอ่าน 

จบัใจความ ฉบบัร่าง ประกอบดว้ย 

. ชือแบบฝึก 

. คาํนาํ 

. ตวัชีวดั 

. คาํชีแจง 

5. คาํแนะนาํการใชส้าํหรับครู 
6. คาํแนะนาํการใชส้าํหรับนกัเรียน 

7.บทอ่านขอ้มลูทอ้งถิน 
8. แบบฝึก 

9. แบบทดสอบหลงัเรียน 

นกัเรียนชนัประถมศึกษา 
ปีที  โรงเรียนเทศบาล   
วดัศรีสาํราญ 

แบบฝึกการอ่าน 

จบัใจความ โดยใช ้

ขอ้มลูทอ้งถิน สาํหรับ 

นกัเรียนชนั 

ประถมศึกษาปีที  

 ฉบบัร่าง 

เพือหาคุณภาพของ 

แบบฝึกอ่าน 

จบัใจความ โดยใช ้

ขอ้มลูทอ้งถิน    

ตรวจสอบรายละเอียดของเนือหา ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่าน แบบฝึก วเิคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) และ 

การหาดชันีความ 

สอดคลอ้ง (IOC) 
เพือหา
ประสิทธิภาพ 

ของแบบฝึกการ
อ่านจบัใจความ 
โดยใชข้อ้มลู
ทอ้งถิน  
     

หาประสิทธิภาพของแบบฝึก 

การอ่านจบัใจความ ไปทดลอง 

ใชก้บันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 (Individual Tryout) แลว้นาํไป 

แกไ้ข ปรับปรุง 

นกัเรียนชนัประถมศึกษา 
ปีที /1 โรงเรียน 

เทศบาล  ตลาดบางลี 

(พานิชอุทิศ) ทีมีผล 

การเรียน เก่ง ปานกลาง  
และอ่อน อยา่งละ 1 คน 

รวม 3 คน 

แบบฝึกการอ่าน 

จบัใจความฉบบัร่าง  
หาค่าร้อยละของคะแนน 

เฉลีย ( X ) ของค่า E1/E  
โดยใชเ้กณฑ ์8 /8  

หาประสิทธิภาพของแบบฝึก 

ฉบบัร่าง นาํไปทดลองกบั 

นกัเรียนกลุ่มเลก็ (Small Group 

Tryout) แลว้นาํไปแกไ้ข 

ปรับปรุง 

นักเรียนชันประถมศึกษาปี
ที  /1 โรงเรียนเทศบาล   
ตลาดบางลี(พานิชอุทิศ) ทีมี
ผลการเรียนเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน  อย่างละ  3 คน 
รวม 9 คน 

แบบฝึกฉบบัร่าง หาค่า 
ร้อยละของคะแนนเฉลีย
( X ) ของค่า  E1/E  โดย
ใชเ้กณฑ ์8 /8  



  

ขนัตอนท ี   การวจัิย (Research): การทดลองใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิน   
 สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี   
 วตัถุประสงค์ 

 เพือทดลองใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน    สําหรับนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที   

 แบบแผนการวจัิย 
 การวิจยัครังนีเป็นแบบ  Pre Experimental Designs ใช้แบบ The One Group Pretest-

Posttest Design (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, : ) ดงัตารางที 5 
 

ตารางที 5  รูปแบบการทดลองแบบ The One Group Pretest-Posttest Design 
 

การทดสอบก่อนทดลอง ทดลอง  การทดสอบหลงัทดลอง 
T  X  T  

  

  เมือ  T  หมายถึง การทดสอบการอ่านจบัใจความก่อนเรียนด้วยแบบฝึก การอ่าน    
จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน  
         X หมายถึง การสอนโดยใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน  
        T  หมายถึง การทดสอบการอ่านจบัใจความหลงัเรียนดว้ยแบบฝึก การอ่าน    
จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน  
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนีคือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที ในสังกดัเทศบาล
เมืองสองพีน้อง อาํเภอสองพีน้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี  โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนเทศบาล  ตลาด
บางลี (พานิชอุทิศ)  ห้องเรียน จาํนวน  คน โรงเรียนเทศบาล  วดัใหม่อมัพวนั  ห้องเรียน 
จาํนวน  คน โรงเรียนเทศบาล  วดัโพธิอ้น  ห้องเรียน จาํนวน  คน โรงเรียนเทศบาล 5         
วดัศรีสําราญ  ห้องเรียน จาํนวน 22 คน รวม  ห้องเรียน นักเรียนทงัหมด 40 คน ทีกาํลงัศึกษา  
ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  

 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี ได้แก่ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  โรงเรียน
เทศบาล  วดัศรีสําราญ อาํเภอสองพีน้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี  ห้องเรียน จาํนวน  คน ทีกาํลงั
ศึกษาในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ใชว้ิธี
จบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 
 



  

 ระยะเวลาทใีช้ในการวจัิย 
 การทดลองใช้แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  ผูว้จิยัไดน้าํไปทดลองใชก้บันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โรงเรียนเทศบาล  

 วดัศรีสาํราญ สังกดัเทศบาลเมืองสองพีนอ้ง อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน  คน ใน
ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  รวมเวลาในการทดลองใช้ทังหมด  ชัวโมง โดยไม่นับเวลา
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน รายละเอียดดงัตารางที 6 
 

ตารางที 6  แสดงระยะเวลาทีใชใ้นการดาํเนินการทดลองใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ 

 โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 
 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม เวลา 
 พ.ย.  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 1 ชวัโมง 
, ,  พ.ย.  ชุดที    ตาํนานสองพีนอ้ง  ชวัโมง 

, ,  พ.ย.  ชุดที    ข่าวครูแจง้  คลา้ยสีทอง เสียชีวติแลว้ 3 ชวัโมง 

,  พ.ย.  ชุดที    ข่าว เด็กนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ชนะเลิศเวทีเพลงพืนบา้น 2 ชวัโมง 

, ,  พ.ย.  ชุดที    บทความ ปลาหมาํ 3 ชวัโมง 

,  พ.ย.  ชุดที    บทความ เพลงอีแซว 2 ชวัโมง 

, ,  พ.ย.  ชุดที    สารคดีเชิงท่องเทียว วดัไผโ่รงววั 3 ชวัโมง 

 ,  พ.ย.  ชุดที    สารคดีชีวประวติั พุม่พวง  ดวงจนัทร์  ชวัโมง 

 ธ.ค.  ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 1 ชวัโมง 

รวม 20  ชวัโมง 
 

 

 ขนัตอนการดําเนินการทดลอง 
 ผูว้ิจยัไดน้าํแบบฝึกการอ่านจบัใจความทีสร้างขึนไปใช้กบันกัเรียน ชนัประถมศึกษา    
ปีที  ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสําราญ อาํเภอสองพีน้อง จงัหวดั
สุพรรณบุรี ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน โดยมีวธีิดาํเนินการดงันี 

 .  ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน
เทศบาล  วดัศรีสาํราญ เพือขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถินทีพฒันาขึน 

 .  ผูว้ิจยันาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ไปทดลองใชก้บันกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที  ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสําราญ อาํเภอ   
สองพีน้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี ทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  คน โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการสอน



  

ดว้ยตนเอง ในการทดลองใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที  ก่อนทาํการทดลอง ผูว้ิจยัไดชี้แจงหลกัการ เหตุผล และประโยชน์ของการวิจยั
ให้กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง พร้อมทงัทาํความเขา้ใจกบันกัเรียน แผนการจดัการเรียนรู้ วิธีการเรียน
การสอน เพือใหผ้ลการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ เกิดประโยชน์สูงสุด 

 .  ดาํเนินการทดลองใช้แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน โดยการจดั 
การเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทีกาํหนดไวก้บันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โรงเรียน
เทศบาล  วดัศรีสําราญ จงัหวดัสุพรรณบุรี ทีเป็นกลุ่มทดลอง โดยใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ โดย
ใชเ้วลาสัปดาห์ละ  วนั รวมเป็นเวลาทงัหมด  ชัวโมง โดยไม่นบัวนัทีทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน ซึงผูว้ิจยัได้ทาํการทดลองสอนโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัแผนการจดั  
การเรียนรู้  มีขนัตอนการดาํเนินการดงันี 

  .  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบันักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
จาํนวน  ฉบบั มีจาํนวน 3  ขอ้ เป็นแบบทดสอบปรนยั  ประเภทเลือกตอบ  
  .  สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทีผูว้ิจ ัยสร้างขึน  เสร็จแล้วฝึกการอ่านจับ
ใจความโดยใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ  ใหน้กัเรียนฝึกเป็นรายบุคคล 

 .  หลังจากดาํเนินการใช้แบบฝึกครบทุกชุดแล้ว จึงได้ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
โดยใช้ข้อสอบคนละชุดกันกับข้อสอบก่อนเรียน  ผูว้ิจยัได้สรุปขนัตอนการดาํเนินการวิจยัใน 
ตอนที  ดงัตารางที 7 
 

ตารางที 7  แสดงวธีิดาํเนินการวจิยัขนัตอนที  การทดลองใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ 

               โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 
 

วตัถุประสงค ์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย 
เครืองมือ 

/การวิเคราะห์ขอ้มูล 

เพือทดลองใชแ้บบฝึกการอ่าน 

จบัใจความ โดยใชข้อ้มูล 

ทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนั 

ประถมศึกษา ปีที  

. แนะนาํขนัตอนการใชแ้บบฝึก 

แจง้จุดประสงค ์แนะแนวกิจกรรม 

ทีตอ้งปฏิบติั 

. ทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 

(Pretest) 

. ทดลองใชแ้บบฝึก 

. ทดสอบผลการเรียนรู้หลงัเรียน 

(Posttest)  
5. หาประสิทธิภาพของแบบฝึก 

นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  

ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  

โรงเรียนเทศบาล   
วดัศรีสาํราญ จาํนวน  คน 

- แบบฝึกการอ่านจบัใจความ 

โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับ 

นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  

-แบบทดสอบก่อนเรียน 
- แผนการจดัการเรียนรู้ 

 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ 

วิเคราะห์หาค่าร้อยละ คะแนน 

เฉลีย ( X ) ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน (S.D)  
 และค่า E1/E2: /  

 
 



  

ขนัตอนท ี   การพฒันา (Development): การประเมินและปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกการอ่าน 
 จับใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิน  
 วตัถุประสงค์ 

 เพือประเมินผลการเรียนรู้ในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนและความคิดเห็นทีมีต่อ
การเรียนดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน มีลาํดบัขนัตอนดงันี 

 ประเมินผลหลงัการใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ดงันี 

 . ประเมินผลการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยการใช้แบบทดสอบทกัษะ การอ่าน
จบัใจความ มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และนํา
คะแนนก่อนใช้แบบฝึกมาเปรียบเทียบกบัคะแนนหลงัการใช้แบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถิน โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่อิสระ (Dependent) 
 . การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกการอ่าน       
จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน  

 เครืองมือทใีช้ในการประเมินผล ประกอบดว้ย 

 .  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความ 
 . แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนทีมีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกการอ่าน   
จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน  

 แบบทดสอบการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ฉบบัก่อน-หลงัเรียน 
 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิน  สําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ซึงผูว้ิจยั
ดาํเนินการสร้างตามขนัตอนต่อไปนี 

 .  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที   วเิคราะห์เนือหา มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดักลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
 .  ศึกษาหลกัการ ทฤษฎีและวธีิสร้างแบบทดสอบปรนยั ชนิด  ตวัเลือก 

 3.  สร้างตารางกาํหนดเนือหาแบบทดสอบ โดยยึดตวัชีวดัการอ่านจบัใจความ และ
วเิคราะห์แบบทดสอบดงัตารางที 8 

 

 

 

 



  

ตารางที 8  จาํนวนขอ้ในแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน                   
 

ตวัชีวดั 
จาํนวนขอ้สอบตามชุดของแบบฝึก 

ตาํนาน ข่าว บทความ สารคดี รวม 

ท .  ป. /  อ่านเรืองสนัๆตามเวลาทีกาํหนดและตอบ
คาํถามจากเรืองทีอ่าน 

3 4 4 4 15 

ท .  ป. /  แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น -     

ท .  ป. /  คาดคะเนเหตุการณ์ โดยระบุเหตผุลประกอบ      

ท .  ป. /  สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่านเพือ
นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 2 2 2 8 

รวม 6 8 8 8 30     

 .  สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับ
ชนัประถมศึกษาปีที  เพือใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบคู่ขนาน ชุดละ 40 ขอ้
ประเภทเลือกตอบ เพือคดัเลือกและนาํไปใชจ้ริง 3  ขอ้ 

 .  นําแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ให้อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของภาษา ความสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

 .  นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผูเ้ชียวชาญ 3 คน ได้แก่ด้านการสอน
ภาษาไทย 2 คน และด้านวดัและประเมินผล 1 คน  ประเมินแบบทดสอบเพือหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เมือพิจารณาแล้วปรากฏว่าแบบทดสอบทงั  ฉบับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากบั .  (รายละเอียดดงัตารางที 24, 25 ภาคผนวก ค : 189, 190 ตามลาํดบั) 
 .  นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินก่อนเรียน
และหลังเรียนทีได้รับการตรวจสอบ  ความถูกต้องเชิงเนือหาจากผูเ้ชียวชาญ มาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง แล้วนําไปทดลองใช้กับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5/  จาํนวน 30 คน โรงเรียน
เทศบาล 1 ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี และเคยเรียนเรืองนีมาแลว้ 
 .  นาํกระดาษคาํตอบของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถินก่อนเรียนและหลงัเรียนมาตรวจคะแนน โดยให้  คะแนน สําหรับนกัเรียนทีตอบถูก 
และให้   คะแนน สําหรับนักเรียนทีตอบผิด แล้วจึงนําคะแนนทีนักเรียนแต่ละคนมาวิเคราะห์
ขอ้สอบเพือความยากง่าย (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) โดยเลือกขอ้สอบทีมีความยากง่าย (P) อยู่
ระหวา่ง .  - .  และค่าอาํนาจจาํแนก (r) มีค่าตงัแต่ .  ขึนไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, : -

)  วิเคราะห์ผล ซึงขอ้สอบฉบบัก่อนเรียนมีค่าความยาก (p) อยูร่ะหวา่ง 0.20- .75 และค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.20-0.75 และขอ้สอบฉบบัหลงัเรียนมีค่าความยาก (p) อยูร่ะหวา่ง 0.23- .75 



  

และค่าอาํนาจจาํแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.75 (รายละเอียดดงัตารางที 24, 25 ภาคผนวก ค : 189, 

190 ตามลาํดบั) 
      10.  นาํแบบทดสอบทีคดัเลือกไวท้งัฉบบัก่อนเรียนและหลงัเรียน  ฉบบัละจาํนวน 30 ขอ้  
หาค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบทดสอบทงัฉบบั โดยการหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ได้ค่าความเชือมันของแบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ฉบบัก่อนเรียนเท่ากบั 0.82 และฉบบัหลงัเรียนเท่ากบั  0.81 (รายละเอียดดงัตารางที 
26 ภาคผนวก ค : 191) 
                   . นําแบบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ทงัฉบบัก่อนเรียนและหลงัเรียนไปใช้จริงกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสําราญ ภาคเรียนที  ปีการศึกษา 

 จาํนวน  คน  เพือทดสอบการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยนาํคะแนนทีได้
จากการทดสอบทงัหมดมาหาค่าเฉลีย  ( X )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพือนาํมาเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความของนักเรียน  และทดสอบค่าที  (t-test) แบบไม่ อิสระ 
(Dependent) 
การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เพือใชใ้นการวจิยัมีขนัตอนพฒันา ดงัภาพที  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ภาพที 8   ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ศึกษาทฤษฎี  หลกัการ  และวิธีการสร้างเครืองมอวดัผลทางการศึกษา 

สร้างแบบวดัผลการเรียนรู้ทางการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและหลงัเรียน 

นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ชุดสองพีนอ้งบา้นเรา เสนออาจารย ์         
ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา ความถูกตอ้งทางภาษา ปรับปรุง แกไ้ข 

นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ทางการอ่านจบัใจความทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ชียวชาญ   คน 
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา ความถูกตอ้งทางภาษาแลว้นาํมาหาค่าดชันี 

ความสอดคลอ้งของเครืองมือ (IOC) 

นาํไปทดลองหาคุณภาพของแบบทดสอบกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5/1โรงเรียนเทศบาล   ตลาดบางลี 
(พานิชอุทิศ) นาํมาปรับปรุงแกไ้ขบางขอ้เพือใชใ้นการสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

นาํแบบทดสอบทีผา่นเกณฑแ์ลว้ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 

โรงเรียนเทศบาล 5 วดัศรีสาํราญ อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน  คน 



  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ผูว้ิจยัได้ดําเนินการตาม
ขนัตอนดงันี 

 ผูว้ิจ ัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยวิธีการใช้แบบทดสอบวดัผล       
การเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน จากนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที  โรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสาํราญ จาํนวน  คน ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ภาคเรียนที 2 
ปีการศึกษา  

 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบ 
 นาํคะแนนทีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีการทางสถิติเพือตรวจสอบสมมติฐานโดยใช้
ค่าเฉลีย ( X ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาํคะแนนวดัผลการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน มาเปรียบเทียบโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่อิสระ (Dependent) 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 

 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถิน มีขนัตอนการสร้างรายละเอียดดงันี 

 ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 .  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัต่าง ๆ ทีเกียวกบัการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ชุดสองพีนอ้งบา้นเรา 
 .  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึกการอ่านจบัใจความ
สาํคญั โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน จาํนวน  ฉบบั แบ่งเป็น  ตอน ดงันี 

  ตอนที   สถานภาพของข้อมูลทวัไปของนักเรียน เป็นแบบตรวจสอบรายการ    
(Check List)  จาํนวน 3 ขอ้ 
  ตอนที   ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อแบบฝึก จาํนวน 8 ขอ้ สอบถามเกียวกบั
ความคิดเห็น ความรู้สึก ความพึงใจในการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความเป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กาํหนดช่วงความคิดเห็นขอนกัเรียนเป็น ระดบั ดงันี 

       หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 

       หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

       หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

  ตอนที   ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

 .  นาํแบบสอบถามทีสร้างเสร็จแลว้ เสนออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพือตรวจสอบ       
การใชภ้าษา แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา 



  

 .  นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนอผูเ้ชียวชาญ  คน ไดแ้ก่ดา้นการสอนภาษาไทย 2 คน 
และด้านวดัและประเมินผล 1 คน  เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content  Validity) 
ภาษาทีใช้แล้วนํามาหาค่ าดัช นีความสอดคล้องของเครืองมือ  (Index  of  Item  Objective  

Congruence: IOC) ซึงเมือพิจารณาแลว้ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 (รายละเอียด
ดงัตารางที  ภาคผนวก ค: 84) 
 5.  การหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึกการอ่านจบั
ใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน โดยการนาํไปทดลองเบืองตน้ (Try-out the Instrument) ทดสอบกบั
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที /1 โรงเรียนเทศบาล  ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) ซึงเป็นนกัเรียนกลุ่มที
ทดลองใช้แบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟา       
ครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) (ล้วน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ , 2543: 312) ผล
ปรากฏวา่ไดค้่า  = 0.72 (รายละเอียดดงัตารางที 21 ภาคผนวก  ค: 185) สรุปไดว้า่เป็นแบบสอบถาม
ทีมีความเหมาะสม  สามารถนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลได ้

 6.  นําไปสอบถามนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  
โรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสาํราญ จาํนวน 22 คน ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึกการอ่านจบัใจความ
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน มีขนัตอนการสร้าง ดงัภาพที 8 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพที 9  ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกการอ่าน 

                จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน  

นาํแบบสอบถามถามความคิดเห็นทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
และผูเ้ชียวชาญ  คน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) 

นาํแบบสอบถามถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแกไ้ขขอ้คาํถามแลว้ ไปหาคุณภาพกบั 

นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที /1 โรงเรียนเทศบาล  ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ)  

ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

นาํแบบสอบถามถามความคิดเห็นไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 

โรงเรียนเทศบาล 5 วดัศรีสาํราญ อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน  คน 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 



  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี 

 ผูว้ิจ ัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน  จากนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  โรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสําราญ จาํนวน  คน  ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ภาคเรียน    
ที 2 ปีการศึกษา  

 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

 .  หาค่าความถีและค่าร้อยละ (%) ของขอ้มูลในแบบสอบถามตอนที  

 .  หาค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของขอ้มูลในแบบแสดงความ
คิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อแบบฝึก โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลผล (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, : ) ดงันี 

  ค่าเฉลีย  .  - .  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

  ค่าเฉลีย  .  - .  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

  ค่าเฉลีย  .  - .  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 

 .  วเิคราะห์เนือหาในแบบสอบถาม ตอนที  ซึงเป็นขอ้เสนอแนะเพิมเติม 
 การดาํเนินการประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูล

ทอ้งถิน ชุดสองพีนอ้งบา้นเรา สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  สรุปไดด้งัตารางที 9 
 

ตารางที 9  สรุปวธีิดาํเนินการวจิยัขนัตอนที  การประเมินและปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกการอ่าน 

                จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมอื  
การวเิคราะห์ข้อมูล 

. เพือประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านการอ่านจับ
ใจความก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 

ทดสอบทกัษะ  
การอ่าน จบัใจความ 

ก่อนเรียนและ 

หลงัเรียน 

นกัเรียนชนั 

ประถมศึกษาปีที  

จาํนวน  คน  
โรงเรียนเทศบาล     
วดัศรีสาํราญ  
ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่น 

ภาคเรียนที 2  
ปีการศึกษา  

 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

ดา้นการอ่านจบัใจความที 

ผูว้จิยัสร้างขึน โดยหาค่าเฉลีย 
( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และทดสอบค่าที 

(t-test) แบบ Dependent 

.  เพื อ ศึ ก ษ าค ว าม
คิดเห็นของนักเรียนทีมี
ต่อการเรียนโดยใชแ้บบ
ฝึกการอ่าน 

จบัใจความ 

สอบถามความ 

คิดเห็นของนกัเรียน 

ทีมีต่อแบบฝึก 

การอ่านจบัใจความ 

แบบสอบถามความคิดเห็น 

โดยหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย 

( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และการวเิคราะห์ 

เนือหา (Content Analysis) 
 



 
 

บทท ี  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวจิยัเพือพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที  กาํหนดขนัตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น  ขนัตอน คือ ตอนที  ผลการศึกษา
ข้อมูลพืนฐานสําหรับการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความ ตอนที  ผลการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจับใจความ  ตอนที   ผลการทดลองใช้แบบฝึกการอ่าน              
จบัใจความ และตอนที   ผลการประเมินและปรับปรุง แบบฝึกการอ่านจบัใจความ 
 

ตอนท ี  ผลการศึกษาข้อมูลพนืฐานสําหรับการพฒันาแบบฝึกการอ่านจับใจความ 
 ผลการศึกษาข้อมูลพืนฐานทีเกียวกบัการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช ้          
ขอ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  แบ่งออกเป็น  ส่วน  ดงันี 
 . ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน สรุปตามหัวขอ้ไดด้งันี 1) องคป์ระกอบของแบบ
ฝึก ประกอบดว้ย ชือแบบฝึก คาํนาํ ตวัชีวดั คาํชีแจง คาํแนะนาํการใช้สําหรับครู  คาํแนะนาํการใช้
สําหรับนกัเรียน  บทอ่านขอ้มูลทอ้งถิน แบบฝึก แบบทดสอบหลงัเรียน และ 2) ขนัตอนการสร้าง
และพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ มีขนัตอนดงันี 1) ศึกษาขอ้มูลพืนฐาน ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์หลกัสูตร ศึกษาเอกสารในการสร้างแบบฝึก และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ศึกษาความตอ้งการ
ของนักเรียนและความคิดเห็นขอครูผูส้อนภาษาไทยในการพฒันาแบบฝึก และศึกษาขอ้มูลของ
ทอ้งถินจากปราชญ์ผูรู้้ในทอ้งถิน ) การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ นาํแบบฝึกฉบบัร่างมา
ตรวจสอบโดยผูเ้ชียวชาญ เพือหาค่าความสอดคลอ้งจากค่า IOC นาํผลทีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข ) การ
หาประสิทธิภาพของแบบฝึกแบบรายบุคล (Individual Tryout) ใหไ้ดต้ามเกณฑ ์80/80 นาํผลทีไดม้า
ปรับปรุงแก้ไข แล้วนาํไปหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) ให้ได้ตามเกณฑ ์
80/80 นาํผลทีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขก่อนทีจะนาํไปใช้ทดลองจริง และ ) ประเมินผลและปรับปรุง
แบบฝึกการอ่านจบัใจความในดา้นผลการเรียนรู้ และความคิดเห็นของนกัเรียน และจากการศึกษา
งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัแบบฝึก พบวา่ แบบฝึกสามารถพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยนกัเรียนที
ไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกมีผลการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนทีไม่ได้เรียนด้วยแบบฝึกจะเห็นไดว้่า 
เมือนาํแบบฝึกมาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยให้นกัเรียนมีผลการเรียนดีขึน ผูว้ิจยัจึงได้
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นาํหลกัการของแบบฝึก มาเป็นแนวทางในการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมูล
ทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4  

 . ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  และ
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  วดัศรีสาํราญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีดงันี 

 การจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ควบคู่กบัการปฏิบติั แสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองและเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา มีความรู้ดา้นภาษาและเนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง ความรู้
และทกัษะในการประกอบอาชีพ การดาํรงชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ภาษาไทย ศิลปวฒันธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย นอกจากนีครูยงัตอ้งออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ใกลเ้คียงกบัสภาพจริงให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ในสิงทีใกลต้วันกัเรียนให้มากทีสุด โดยใช้
สือทีหลากหลายในลกัษณะองคร์วมทีเหมาะสมกบัความสามารถในการเรียนรู้และความสนใจของ
นักเรียน  ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ผู ้วิจ ัยจึงได้นําข้อมูลทีได้จากการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมาสร้างเป็นตาราง
กาํหนดเนือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้  และจากการศึกษาวเิคราะห์แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ 
ระยะที  (พ.ศ. - ) มีเจตนารมณ์และแนวทางในการจดัการศึกษาให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาขนัพืนฐานอยา่งทวัถึงและมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช  ไดร้ะบุถึงความสาํคญัของการจดัระบบการศึกษา คือการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั เปิดโอกาสให้ทุกคนไดรั้บการศึกษาขนัพืนฐาน   ปี อย่าง
เท่าเทียมกนั ให้ทุกคนมีโอกาสทางการเรียนตงัแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต  การจดัการศึกษาตอ้งยึด
หลกัวา่เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ นกัเรียนตอ้งมีความรู้และทกัษะ
ดา้นภาษาและใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที
เกียวขอ้งดาํเนินการดงันี ) จดัเนือหาและกิจกรรมสอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ) ฝึกทกัษะกระบวน   การคิด การจดัการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหา ) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได้ คิดเป็น  ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนือง ) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 
รวมทังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงาม ) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม สือการเรียนและอาํนวยความสะดวกเพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
ทงันีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั จากสือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภท
ต่าง ๆ และ ) จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดขึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานที มีประสานความร่วมมือกนัทุกฝ่าย เพือ
ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ ควรจดัตงัแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ ห้องสมุด
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ประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีศูนยกี์ฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มูลและแห่งการเรียนรู้อืน ๆ อยา่งเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 

 . ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการและความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาแบบฝึกการอ่าน           
จับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน  จากนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  /1 โรงเรียนเทศบาล  1  
ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน  โรงเรียน รวม 27 คน ดงัรายละเอียดต่อไปนี  
 

  ตอนที 1 ขอ้มูลดา้นสถานภาพและขอ้มูลทวัไปของนกัเรียน ดงัตารางที 10 
 

ตารางที 10 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นสถานภาพและขอ้มูลทวัไปของนกัเรียน 
 

ประเด็น จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

 

16 

11 

 

59.30 

40.70 

รวม 27 100.00 

อาย ุ

         8 ปี 

         9 ปี 

        10 ปี 

 

- 

9 

18 

 

- 

33.30 

66.70 

รวม 27 100.00 

อาชีพของผูป้กครอง 

         รับราชการ   
         คา้ขาย   
         รับจา้ง 

        ทาํนา   
        ทาํไร่   
        อืน ๆ 

 

2 

5 

11 

6 

1 

2 

 

7.41 

18.52 

40.74 

22.22 

3.70 

7.41 

รวม 27 100.00 
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 จากตารางที 10  พบว่า สถานภาพและข้อมูลทัวไปของนักเรียน  จาํนวน  27 คน          
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 59.30 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 40.70 อายุของนักเรียน  พบว่า        
ส่วนใหญ่อายุ 10 ปี  ร้อยละ 66.70 และอายุ 9 ปี  ร้อยละ 33.30 อาชีพของผู ้ปกครองส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 40.70 รองลงมาคือ  ทํานา ร้อยละ  22.20 ค้าขาย  ร้อยละ18.50           
รับราชการอืน  ๆจาํนวนเท่ากนั คือ ร้อยละ 7.40 และทาํไร่ ร้อยละ 3.70 ตามลาํดบั 

 

  ตอนที 2  ความตอ้งการในการเรียนโดยใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถินแสดงดงัตารางที 11 
 

ตารางที 11 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความตอ้งการแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูล 

 ทอ้งถิน 
 

รายการประเมิน 
X  S.D. 

ระดบัความ
ตอ้งการ 

ลาํดบัที 

. นกัเรียนรู้เรืองราวในทอ้งถินในระดบัใด 2.18 0.73 ปานกลาง 1 

. นกัเรียนตอ้งการเรียนรู้เรืองราวในทอ้งถินของเรา 2.62 0.62 มาก 4 

. นกัเรียนตอ้งการแบบฝึกการอ่านจบัใจความ        
เพือช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้ภาษาไทยดีขึน 

2.59 0.57 มาก 5 

. นกัเรียนตอ้งการแบบฝึกการอ่านจบัใจความทีมี
การฝึกจากง่ายไปหายาก 

2.74 0.65 มาก 3 

. ในการเรียนการสอนอ่านจบัใจความโดยใช ้

แบบฝึกเป็นสือในการเรียนแลว้ นกัเรียนยงัตอ้งการ
ใหมี้สือประเภทอืน ๆ อีก 

2.33 0.67 ปานกลาง 2 

รวม 2.57 0.35 มาก 

 

 จากตารางที 11 พบวา่ ในภาพรวมนกัเรียนตอ้งการแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้
ข้อมูลท้องถินอยู่ในระดับมาก  ( X = 2.57, S.D. = 0.35) และเมือพิจารณาเป็นประเด็น  พบว่า            
นกัเรียนรู้เรืองราวในทอ้งถินอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.18, S.D. = 0.73) นกัเรียนตอ้งการเรียนรู้
เรืองราวในทอ้งถินอยู่ในระดบัมาก ( X = 2.62, S.D. = 0.62) นักเรียนตอ้งการแบบฝึกการอ่านจบั
ใจความเพือช่วยให้เรียนรู้ภาษาไทยดีขึนอยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.59, S.D. = 0.57) นกัเรียนตอ้งการ
แบบฝึกการอ่านจบัใจความ ทีมีการฝึกจากง่ายไปหายาก อยู่ในระดบัมาก ( X = 2.74, S.D. = 0.65) 
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และการใช้แบบฝึกเป็นสือในการเรียนแล้ว นักเรียนยงัต้องการให้มีสือประเภทอืน ๆ อีก  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X = 2.33, S.D. = 0.67) 
 

 

ตารางที 12 ผลการวเิคราะห์ระดบัความตอ้งการแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 
 

รายการประเมิน จาํนวน ร้อยละ ระดบัความตอ้งการ 
1. นกัเรียนคิดวา่ในทอ้งถินของเรามีเรืองราว
อะไรบา้งทีนกัเรียนสนใจและตอ้งการเรียน 

(ตอบไดม้ากกวา่ 1) 
    1.1 ประวติัความเป็นมาของชุมชน               
    1.2 สถานทีสาํคญัของชุมชน 

    1.3 ประวติับุคคลสาํคญัของชุมชน            
    1.4 ศิลปะในทอ้งถิน 

    1.5 อาชีพหรือสินคา้พืนบา้น 

 

 

 

27 

25 

24 

23 

26 

 
 

 

100.00 

92.59 

88.88 

85.18 

96.29 

 

 

 

1 

3 

4 

5 

2 

. นกัเรียนตอ้งการใหแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถินมีลกัษณะอยา่งไร                          
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ) 
    2.1 ตวัหนงัสือตวัโต ชดัเจน อ่านง่าย                         
    2.2 มีรูปภาพประกอบ 

    2.3 มีเนือหาสนุกสนาน อ่านเขา้ใจง่าย                      
    2.4 มีสีสันสวยงาม 

 

 

 

24 

25 

27 

26 

 

 

 

88.88 

92.59 

100.00 

96.29 

 

 

 

4 

3 

1 

2 
 

 จากตารางที 12 พบวา่ เรืองราวในทอ้งถินทีนกัเรียนสนใจและตอ้งการเรียนมากทีสุด           
คือ ประวติัความเป็นมาของชุมชน (ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือ อาชีพหรือสินคา้พืนบา้น (ร้อยละ 
96.29) สถานทีสําคญัของชุมชน (ร้อยละ 92.59) ประวติับุคคลสําคญัของชุมชน  (ร้อยละ 88.88) 
และศิลปะในทอ้งถิน (ร้อยละ 85.18) ตามลาํดบั ลกัษณะของแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้
ข้อมูลท้องถินมีทีนักเรียนต้องการ คือ  มีเนือหาสนุกสนาน  อ่านเข้าใจง่าย (ร้อยละ 100.00) 
รองลงมาคือ มีสีสันสวยงาม (ร้อยละ 96.29) มีรูปภาพประกอบ (ร้อยละ 92.59) และตวัหนังสือ     
ตวัโต ชดัเจน อ่านง่าย (ร้อยละ 88.88) ตามลาํดบั 
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 . ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพือ
พฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 
จาํนวน 7 คน ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
 

  ตอนท ี1  ข้อมูลด้านสถานภาพและข้อมูลทัวไปของครูผู ้สอนในกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ภาษาไทย แสดงดงัตารางที 13 
 

ตารางที 13 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นสถานภาพและขอ้มูลทวัไปของครูผูส้อนในกลุ่มสาระ   
 การเรียนรู้ภาษาไทย 

 

สถานภาพและขอ้มูลทวัไป จาํนวน ร้อยละ 

. เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

 

1 

6 

 

14.29 

85.71 

รวม 7 .00 

. อาย ุ

          -   ปี 

          -   ปี 

         มากกวา่    ปี     

 

2 

2 

3 

 

28.57 

28,57 

42.86 
รวม 7 .00 

. ตาํแหน่งการงาน 

         ครูผูส้อนภาษาไทยชนั ป.  - ป.  

         ครูวชิาการโรงเรียน 

 

6 

1 

 

85.71 

14.29 
รวม 7 .00 

. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

         ปริญญาตรี 

         ปริญญาโท     

 

6 

1 

 

85.71 

14.29 
รวม 7 .00 

. ประสบการณ์ในการสอนวชิาภาษาไทย    
            -    ปี 

          -  ปี 

          -  ปี 

         มากกวา่  ปี 

 

2 

2 

2 

1 

 

28.57 

28,57 

28.57 

14.29 
รวม 7  
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 จากตารางที 13 พบวา่ สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของครูผูต้อบแบบสัมภาษณ์ จาํนวน 
7 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ42.86  ตาํแหน่งการงาน 
ครูผูส้อนภาษาไทย ชัน ป. 1 -ป.6 ร้อยละ 85.71  และครูวิชาการโรงเรียน ร้อยละ 14.29  ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 85.71 ปริญญาโท ร้อยละ 14.29 ประสบการณ์การสอน -  ปี -  
ปี   และ -  ปี มีจาํนวนเท่ากนั คือ 28.57 และมากกวา่ 30 ปี ร้อยละ 14.29 

 ตอนท ี2  ความคิดเห็นและความตอ้งการในการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ
โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ของครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาแบบฝึกการอ่าน            
จบัใจความโดยใช้ขอ้มูลท้องถิน จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน
ประถมศึกษา โดยเสนอผลการวิเคราะห์เนือหา  ประเด็น ดังนี ) ด้านความคิดเห็นต่อการจดั      
การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจบัใจความทีมีเนือหาเกียวกับประวติัความเป็นมาของ
ทอ้งถิน สถานทีท่องเทียว สินคา้พืนบา้น เพลงพืนบา้นและบุคคลสําคญั ในภาพรวมพบวา่มีความ
ต้องการให้มีการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที   โดยตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นของการปลูกฝังการเรียนรู้ เรืองราว
ในทอ้งถิน โดยใช้วิชาภาษาไทยเป็นสือในการเรียนรู้ ) ด้านความคิดเห็นเกียวกบัประโยชน์ของ
แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน กล่าววา่แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชเ้นือหา
ขอ้มูลทอ้งถิน มีประโยชน์ต่อนกัเรียนมาก กล่าวคือ นกัเรียนจะไดรั้บความรู้ทงัในดา้นการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย และความรู้  ทีใกลต้วัในทอ้งถิน การใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เรืองราวในทอ้งถินนนั
เป็นสิงทีดี เพราะเป็นการปลูกฝังให้นกัเรียนรักทอ้งถิน ) ดา้นความคิดเห็นเกียวกบัองค์ประกอบ
ของแบบฝึก  กล่าวว่าแบบฝึก  ควรประกอบด้วยความรู้ในส่วนทีเป็นเนือหา เกมหรือเพลง             
การประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน  กิจกรรมทีส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและเขียน              
มีภาพประกอบหรือเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดส้ามารถวาดภาพไดต้ามความคิดเห็นของตนเอง ซึง
เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 4) ดา้นรูปแบบของแบบฝึก พบว่า 
แบบฝึกควรมีรูปแบบทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ลักษณะของรูปเล่มหยิบง่าย มีสีสันสวยงาม ดึงดูด  
ความสนใจ มีขนาดของตวัอกัษรตวัโต  5) ความคิดเห็นในด้านเนือหาพบว่า ควรสนับสนุนให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้เนือหาเกียวกบัประวติัความเป็นมาของทอ้งถิน สถานทีท่องเทียว สินคา้พืนเมือง 
เพลงพืนบา้น และบุคคลสําคญั เพือเป็นการปลูกฝังให้รักและภูมิใจในทอ้งถิน และเป็นการสืบสาน
ประเพณีวฒันธรรม 6) การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถิน พบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนนนั ควรใหมี้กิจกรรมทีใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง 
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เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ใช้สือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีหลากหลายทงักิจกรรมกลุ่ม    
และรายบุคคล ซึงจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 7) การวดัผลและประเมินผล 
พบวา่การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน จาํเป็นตอ้งมีเพือทีจะทราบวา่การจดักิจกรรม      
การเรียนการสอนทําให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด ผูส้อนต้องตระหนักว่าการเรียน       
การสอนและการวดัประเมินผลเป็นกระบวนการเดียวกันและจะต้องวางแผนไปพร้อม ๆ กัน 
ตลอดจนผูส้อนตอ้งมีความรู้เกียวกบัการวดัและประเมินผล 

 . ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของท้องถินจากปราชญ์ผูรู้้ในท้องถิน จาํนวน         
7 คน ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
  ตอนที 1 ข้อมูลด้านสถานภาพและข้อมูลทัวไปปราชญ์ผูรู้้ในท้องถิน แสดงดัง
ตารางที 14 

ตารางที 14  แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นสถานภาพและขอ้มูลทวัไปของปราชญผ์ูรู้้ในทอ้งถิน 

 

สถานภาพและขอ้มูลทวัไป จาํนวน ร้อยละ 

.  เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

 

2 

5 

 

28.57 

71.43 

รวม 7 .00 

.  อาย ุ

         51 - 60 ปี 
         มากกวา่ 61 ปี     

 

2 

5 

 

28.57 

71.43 
รวม 7 .00 

. อาชีพ 
         ขา้ราชการ 

         ขา้ราชการบาํนาญ 
         ธุรกิจส่วนตวั 

         พระภิกษุ  

 

2 

2 

2 

1 

 

28.57 

28.57 

28.57 

14.29 
รวม 7 .00 

. วฒิุการศึกษา 
         ตาํกวา่ปริญญาตรี 

         ปริญญาตรี    
         ปริญญาโท 

 

4 

2 

1 

 

57.14 

28.57 

14.29 
รวม 7 .00 

. ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นทอ้งถิน 

         51 - 60 ปี 
         มากกวา่ 61 ปี     

 

2 

5 

 

28.57 

71.43 
รวม 7  
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 จากตารางที 14 พบวา่ ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ จาํนวน 7 คน เป็นเพศชายมากวา่เพศหญิง        
ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 61 ปี ร้อยละ 71.43  อาชีพของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ คือ รับข้าราชการ 
ข้าราชการบํานาญและธุรกิจส่วนตัวมีจํานวนเท่ากัน  คือ ร้อยละ 28.75 ส่วนอาชีพอืน  ๆ คือ 
พระภิกษุ  ร้อยละ 14.29 วุฒิทางการศึกษาปราชญ์ผูรู้้ในท้องถินส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาตาํกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 57.14  ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นทอ้งถิน ส่วนใหญ่มากกวา่ 61 ปี ร้อยละ 71.43 

  ตอนที 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของท้องถินจากปราชญ์ผู ้รู้ในท้องถินพบว่า  
เรืองราวทีควรนาํมาใช้ในบทเรียนไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมาของอาํเภอสองพีน้อง สถานทีสําคญัและ
แหล่งท่องเทียว เพลงพืนบา้น สินคา้พืนบา้น และบุคคลสาํคญัหรือสร้างชือเสียงให้อาํเภอสองพีนอ้ง 
 
ตอนท ี   ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจับใจความ 
 1. การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ  

  ผูว้ิจยัไดน้าํผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากขนัตอนการศึกษาขอ้มูลพืนฐานสําหรับ
การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 

โดยแบบฝึกการอ่านจบัใจความทีพฒันาขึนมีองคป์ระกอบ ดงันี ชือแบบฝึก   คาํนาํ ตวัชีวดั คาํชีแจง 
คาํแนะนําการใช้สําหรับครู คาํแนะนําการใช้สําหรับนักเรียน บทอ่านข้อมูลท้องถิน  แบบฝึก
แบบทดสอบหลงัเรียน  มีรายละเอียดดงันี 
  .  ชือแบบฝึก  การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความ  โดยใช้ข้อมูลท้องถิน 
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4  ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํไว ้จาํนวน  ชุด ประกอบดว้ย  

    ชุดที  ตาํนานสองพีนอ้ง 
   ชุดที   ข่าว ครูแจง้  คลา้ยสีทอง  เสียชีวติแลว้  
   ชุดที  ข่าว เด็กนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ชนะเลิศเวทีเพลงพืนบา้น  
   ชุดที  บทความ ปลาหมาํ   
   ชุดที  บทความ เพลงอีแซว   
   ชุดที  สารคดีเชิงท่องเทียว วดัไผโ่รงววั  
   ชุดที  สารคดีชีวประวติั พุม่พวง ดวงจนัทร์ 

  .  คาํนาํ เพือให้นกัเรียนได้รู้ถึงจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบฝึก ส่วนประกอบ
ของแบบฝึกในแต่ละเรือง 

  .  ตวัชีวดั สิงทีกาํหนดการเรียนรู้ในแต่ละชนัปี 
  .  คาํชีแจง เป็นส่วนทีระบุถึงขนัตอนการใช้แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถิน 
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  1.5  คาํแนะนาํการใชส้าํหรับครู เป็นขนัตอนวธีิการในการใชแ้บบฝึกสาํหรับครู 

  1.6  คาํแนะนาํการใชส้ําหรับนกัเรียน เป็นขนัตอนวิธีการในการใชแ้บบฝึกสําหรับ
นกัเรียน 
  .7 บทอ่านข้อมูลท้องถิน เป็นเนือหาโดยใช้ข้อมูลท้องถินซึงได้จากการศึกษา
ขอ้มูลพืนฐาน 
  .8 แบบฝึก ใช้ประกอบเพือให้นกัเรียนทบทวนความรู้หลงัจากการอ่านบทอ่าน
ขอ้มูลทอ้งถิน  
  .9 แบบทดสอบหลังเรียน เป็นการทดสอบหลังการเรียนด้วยแบบฝึกการอ่าน          
จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ในแต่ละเรือง 
 2. การตรวจสอบแบบฝึกการอ่านจบัใจความ  
  ผูว้ิจยัได้นําแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) นําผลทีได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว
นําไปให้ผูเ้ชียวชาญ 3 คน ได้แก่ด้านการสอนภาษาไทย 2 คน และด้านวดัและประเมินผล 1 คน 
ตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้แลว้นาํผลทีได้
จากการตรวจสอบมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซึงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 1.00 ทุกแผน  
 .  การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถินสําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4   

  .  ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน 
สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 จากการทดลองแบบรายบุคคล (Individual Tryout) กับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4/1 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) ทีมีผลการเรียนรู้เก่ง 
ปานกลาง และอ่อน อยา่งละ 1 คน จาํนวนทงัหมด 3 คน พบวา่ แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถิน ทีนาํไปทดลองกบันักเรียนแบบรายบุคคล (Individual Tryout) ไดค้่าประสิทธิภาพ 
E1/E2   เท่ากบั 61.73/64.28   
   นอกจากนันในขณะทีทดสอบหาค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคล พบขอ้ควร
ปรับปรุงแก้ไขเกียวกับความเหมาะสมของภาษาทีใช้ นักเรียนบางคนไม่เข้าใจในแบบฝึกมีแต่
ตวัหนงัสือจึงทาํใหน้กัเรียนขาดความสนใจ 

  .  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน 
สําหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 จากการหาค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group 

Tryout) กบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4/1 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) ทีมีผล
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การเรียนรู้เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน จาํนวนทงัหมด 9 คน พบว่า แบบฝึกการอ่านจบั
ใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ทีนาํไปทดลองกบันกัเรียนแบบกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) ไดค้่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 71.56/72.71  

 
ตอนท ี   ผลการทดลองใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความ 
 ผลการทดลองใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 4 พบวา่ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนดไว ้ รายละเอียดดงัตารางที 15 
 

ตารางที 15  แสดงผลประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน  
 สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4  

 

จาํนวนนกัเรียน (คน) E1 E2 
ประสิทธิภาพของ      
ชุดกิจกรรม (E1/E2 ) 

22 81.81 82.70 81.81/82.70 
 

 

 จากตารางที 15 พบว่าค่าเฉลียประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
ขอ้มูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้
เท่ากบั 81.81/82.70 ซึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1 
 
 

ตอนท ี  ผลการประเมินและปรับปรุงแบบฝึกการอ่านจับใจความ 
 .  ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความโดยใช้มูลท้องถิน  ตาม

วตัถุประสงค์ข้อ 4  ก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิน 
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4  ของนกัเรียน จาํนวน 22 คน ไดผ้ลดงัแสดงในตารางที 16 

 

ตารางที 16  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความ ก่อนและหลงัเรียนรู้ดว้ยแบบฝึก 

 การอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 

 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ X  S.D. t p 

ก่อนใชแ้บบฝึก 22 30 12.54 2.26 
25.57 0.00 

หลงัใชแ้บบฝึก 22 30 24.81 2.61 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  
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 จากตารางที 16 พบวา่ คะแนนทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 มีคะแนน  ( X  =  24.81, S.D. = 2.61) ซึงสูง
กว่าก่อนเรียน  ( X  =  12.54, S.D. = 2.26)  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  .01 ซึงยอมรับ
สมมติฐานการวจิยัทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 2 

 2.  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4  

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกับความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึกการอ่าน     
จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 จาํนวน 22 คน หลงัจากใช้
แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 รายละเอียด
แสดงดงัตารางที 17 
 

ตารางที 17  แสดงระดบัคะแนนเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนกัเรียน  
 หลงัเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน   

     

ประเด็น X  S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

ลาํดบั
ที 

. การเรียนดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน
ทาํใหน้กัเรียน เกิดความสนใจและกระตือรือร้นต่อการเรียน 

2.95 0.21 เห็นดว้ยมาก  

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินช่วยให้
นกัเรียนอ่านและเขียนภาษาไทยไดดี้ขึน 

2.68 0.47 เห็นดว้ยมาก  

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินทาํใหน้กัเรียน
เกิดความสนุกสนานในการเรียน 

2.95 0.21 เห็นดว้ยมาก  

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดต้ามลาํพงัและประสบผลสาํเร็จ 

2.63 0.58 เห็นดว้ยมาก  

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินช่วยให้
นกัเรียน เขา้ใจเรืองราวในทอ้งถินไดดี้ขึน 

2.86 0.35 เห็นดว้ยมาก  

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินช่วยให้
นกัเรียนรักทอ้งถินของตนเองมากขึน 

2.95 0.21 เห็นดว้ยมาก  

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ช่วยให้
นกัเรียน   ไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

2.68 .47 เห็นดว้ยมาก  

. นกัเรียนไดรั้บความรู้ในดา้นอืน เช่น การวาดภาพระบายสี  
การเล่นเกมเพิมขึนนอกเหนือจากการอ่าน และเขียนภาษาไทย 
จากการใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 

2.72 0.63 เห็นดว้ยมาก  

รวม 2.80 0.15 เห็นดว้ยมาก 
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 จากตารางที 17  ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยแบบฝึก พบวา่ 
โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( X = . , S.D. = 0.15) เมือพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากนัมีจาํนวน  ขอ้ คือ ขอ้ที ,  และ
ขอ้ที  การเรียนดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ทาํให้นกัเรียนเกิดความสนใจ
กระตือรือร้นต่อการเรียน ทาํให้นักเรียนสนุกสนานและช่วยให้นักเรียนรักท้องถินของตนเอง     
มากขึน ( X = . , S.D. = 0.21) รองลงมาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ช่วยให้
นกัเรียนเขา้ใจเรืองราวในทอ้งถินไดดี้ขึน ( X = . , S.D. = 0.35) นกัเรียนไดรั้บความรู้ในดา้นอืน 
ๆ เช่น การวาดภาพระบายสี การเล่นเกมเพิมขึน นอกเหนือจากการอ่านและการเขียนภาษาไทย จาก
การใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ( X = . , S.D. = 0. )  แบบฝึกการอ่าน             
จบัใจความ โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน ช่วยให้นกัเรียนอ่านภาษาไทยไดดี้ยิงขึนและไดเ้รียนรู้การทาํงาน
ร่วมกับผูอื้น ( X = . , S.D. = 0.47) แบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิน ช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดต้ามลาํพงัและประสบผลสาํเร็จ ( X = . , S.D. = 0.58) ตามลาํดบั 

 ข้อเสนอแนะของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน 
พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่การเรียนดว้ยแบบฝึกทาํใหน้กัเรียนไดรั้บทงั
ความรู้ สนุกสนาน เพลิดเพลิน กระตุน้ความสนใจ เน้นการเรียนรู้ การปฏิบติัดว้ยตนเอง มีความ
ตอ้งการให้พฒันาในเรืองอืน ๆ เช่น ทกัษะการเขียน ทกัษะการฟัง และการพูด รวมถึงตอ้งการให้มี
การพฒันาแบบฝึกในลกัษณะเดียวกนั เพือใชเ้รียนในรายวิชาอืน ๆ เช่น สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ 
วทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นตน้ 
  
 



 
 

บทท ี5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเรืองการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิน สําหรับ
นัก เรียนชันประถมศึกษาปี ที   เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยมี
วตัถุประสงค์ ) เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    ) เพือพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ /   ) เพือ
ทดลองใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
และ ) เพือประเมินผลการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน  สําหรับชัน
ประถมศึกษาปีที   
 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี ได้แก่ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  โรงเรียน
เทศบาล  วดัศรีสําราญ  อาํเภอสองพีน้อง  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ห้องเรียน จาํนวน 22 คน ทีกาํลงั
ศึกษาในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา  

 ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัได้สร้างและพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  แบบฝึกการอ่านจบัใจความประกอบด้วยเนือหา       
7 ชุด  ดังนี  ) ตํานานสองพีน้อง ) ข่าว ครูแจ้ง คล้ายสีทอง เสียชีว ิตแลว้    ) ข่าว เด็กนาฏศิลป์
สุพรรณบุรี ชนะเลิศเวทีเพลงพืนบา้น ) บทความ ปลาหมาํ  ) บทความ เพลงอีแซว  ) สารคดีเชิง
ท่องเทียววดัไผ่โรงววั และ ) สารคดีชีวประวติัพุ่มพวง ดวงจนัทร์  เครืองมือทีใช้ในการวิจัย
ประกอบดว้ย แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน และแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้
ดา้นการอ่านจบัใจความแบบแผนการวจิยั คือ The One Group Pretest-Posttest Design การวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่าที 
(t-test)  แบบไม่อิสระ (Dependent) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) แลว้นาํเสนอแบบ
พรรณนาความ 
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สรุป 
 

 ผลการวิจยัเรืองการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน สําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  สรุปผลไดด้งันี 

 1.  ผลการศึกษาขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้ขอ้มูล
ทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  พบว่า นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ครูผูส้อนใน
กลุ่มสาระภาษาไทย และปราชญ์ผูรู้้ในทอ้งถิน ตอ้งการให้แบบฝึกมีหลายรูปแบบ เนือหาน่าสนใจ 
เขา้ใจง่าย เป็นเรืองราวใกลต้วัเด็กหรือขอ้มูลทอ้งถินทีน่าสนใจ เช่น ประวติัความเป็นมาของชุมชน 
สถานทีสาํคญัของชุมชน ประวติับุคคลสาํคญัของชุมชน ศิลปะในทอ้งถิน อาชีพหรือสินคา้พืนเมือง 
เป็นตน้ 

 2.  ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูล
ท้องถินสําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  พบว่า แบบฝึกการอ่านจบัใจความทีพฒันาขึน 
ประกอบดว้ย  1) ชือแบบฝึก ) คาํนาํ ) ตวัชีวดั ) คาํชีแจง ) แบบทดสอบก่อนเรียน ) บทอ่าน
ขอ้มูลทอ้งถิน ) แบบฝึก และ ) แบบทดสอบหลงัเรียน แบบฝึกการอ่านจบัใจความ ประกอบดว้ย
เนือหา 7 ชุด คือ ) ตาํนานสองพีนอ้ง ) ข่าว ครูแจง้ คลา้ยสีทอง เสียชีวิตแลว้   ) ข่าว เด็กนาฏศิลป์
สุพรรณบุรี ชนะเลิศเวทีเพลงพืนบา้น ) บทความ ปลาหมาํ  ) บทความ เพลงอีแซว  ) สารคดีเชิง
ท่องเทียว วดัไผ่โรงววั และ ) สารคดีชีวประวตัิพุ่มพวง ดวงจนัทร์  และแบบฝึกการอ่านจบั
ใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน ทงั 7 ชุด  การหาประสิทธิภาพได้ค่าประสิทธิภาพ 81.81/82.70  ซึง
ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ 1 ทีกาํหนดไว ้
 3.  ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจบัใจความ  ทีใช้แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  พบว่า ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจ
ความหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 ยอมรับสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ที 2 

 4.  ผลการประเมินและปรับปรุงแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน 
สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  จาํนวน 22 คน พบว่า ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจบัใจ
ความหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ส่วนความคิดเห็นของนกัเรียน
หลงัเรียนดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความ พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนดว้ยแบบฝึก
การอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจยัเรือง การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน 
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  สามารถนาํมาอภิปรายไดด้งันี 

 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน 
สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.81/82.70  สูงกว่าเกณฑ์ที
กาํหนดไว ้ทงันีอาจเป็นเพราะว่าแบบฝึกการอ่านจบัใจความทีสร้างขึนมาจากความตอ้งการของ
นกัเรียน มีเนือหาใกล้ตวั  มีภาพประกอบ เนือหามีความหลากหลายอยู่ในความสนใจของผูเ้รียน 
การลาํดบัเนือหาและกิจกรรมจากง่ายไปหายาก ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ทกัษะการอ่านจบั
ใจความไดจ้ากแบบฝึกดว้ยตนเอง ตลอดจนผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้วิธีการสร้างแบบฝึก มีการปรับปรุง
แกไ้ขขอ้บกพร่อง ตรวจสอบโดยการทดลองหาประสิทธิภาพแบบฝึกแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม
เล็ก ทาํให้แบบฝึกมีความสมบูรณ์ทงัเนือหาภาษาทีใช้  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนัเพ็ญ  คุณ
พิริยะทวี ( : - ) ทีศึกษาการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  พบวา่ 1) นกัเรียนและผูเ้กียวขอ้งตอ้งการให้แบบฝึกใชข้อ้มูลทอ้งถินทีเป็นเรือง
ใกลต้วันกัเรียนมีรูปภาพประกอบเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเนือหามีการฝึกจากง่ายไปหายากและเนน้
การฝึกเป็นรายบุคคล และ ) แบบฝึกการอ่านจับใจความ ประกอบด้วย คาํนํา วตัถุประสงค ์
ขนัตอนการใชแ้บบฝึก คาํชีแจง แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบฝึกมี  ชุด ไดแ้ก่ ) เล่า
เรืองเมืองสาครบุรี 2) มงัมีสินทรัพยอุ์ดม และ 3) ชืนชมประเพณีดีงาม ไดค้่าประสิทธิภาพ เท่ากบั
81.68/80.85 ซึงสูงกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดไว ้ และทรงศรี สดคมขาํ (2547: 11 ) ทีศึกษาการพฒันาแบบฝึก
เสริมทกัษะการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

ประกอบดว้ยเนือหา 3 เรือง ไดแ้ก่ เล่ม 1 เรืองหมู่บา้นของเรา เล่ม 2 เรืองสงกรานตบ์า้นเรา และเล่ม
ที 3 เรืองบุคคลทีน่าเคารพ ได้ค่าประสิทธิภาพ 80.83/82.49  ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้ จากผล
การทดลองและงานวจิยัต่าง ๆ แสดงให้เห็นวา่การสร้างแบบฝึกทีมีประสิทธิภาพ ยอ่มมีผลทาํให้ผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย  แบบฝึกไดผ้ลสูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึก สามารถเชือมโยงความรู้เดิมให้
เขา้กบัความรู้ใหม่ไดอ้ยา่งเป็นระบบทาํใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ และจดจาํความรู้ไดดี้ขึน 

2.  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4  ทีใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ
โดยใช้ข ้อมูลท้องถิน พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทังนีอาจเนืองมาจากแบบฝึกการอ่าน
จบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถินนนัมาจากความตอ้งการของนกัเรียนเอง เป็นเรืองใกลต้วั มีรูปภาพ
ประกอบสวยงาม จึงทาํให้นกัเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นตอ้งการจะเรียน ซึงส่งผลให้นกัเรียน
ปฏิบติักิจกรรมไดต้ามวตัถุประสงคข์องแบบฝึกการอ่านจบัใจความ เพราะการพฒันาแบบฝึกมีการ
เลือกเนือหาทีหลากหลายอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัสุรียม์าศ บุญฤทธิรุ่งโรจน์ และ
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วนัเพ็ญ คุรวิริยทวี  มีการลาํดบัเนือหาและกิจกรรมจากง่ายไปหายาก ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ทกัษะ
การอ่านจบัใจความได้จากแบบฝึกด้วยตนเอง  ซึงสอดคล้องกับงานวิจยัของสุรียม์าศ บุญฤทธิ 
(2544: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสําคัญสําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 3  พบวา่  นกัเรียน ครู ตอ้งการให้มีการพฒันาแบบฝึกทีมีสาระหลากหลาย วนัเพ็ญ  
คุณพิริยะทวี ( : - ) ไดศึ้กษาการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ สําหรับนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที  พบว่า  นกัเรียนและผูเ้กียวขอ้งตอ้งการให้แบบฝึกใช้ขอ้มูลทอ้งถินทีเป็นเรือง
ใกลต้วันกัเรียนมีรูปภาพประกอบเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเนือหามีการฝึกจากง่ายไปหายากและเนน้
การฝึกเป็นรายบุคคล และทรงศรี สดคมขาํ (2547: 11 ) ทีศึกษาการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะ
การอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้ข้อมูลท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  1 

ประกอบดว้ยเนือหา 3 เรือง ไดแ้ก่ เล่ม 1 เรืองหมู่บา้นของเรา เล่ม 2 เรืองสงกรานตบ์า้นเรา และเล่ม
ที 3 เรืองบุคคลทีน่าเคารพ  จากผลการทดลองและงานวิจยั  แสดงให้เห็นว่าการสร้างแบบฝึกทีมี
ประสิทธิภาพ ยอ่มมีผลทาํใหผ้ลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยแบบฝึกไดผ้ลการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการใช้
แบบฝึก นอกจากนียงัสามารถเชือมโยงความรู้เดิมให้เขา้กบัความรู้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบทาํให้
นกัเรียนเกิดความเขา้ใจ และจดจาํความรู้ไดดี้ขึน 

3. ผลการทดลองใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สําหรับนกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที 4 พบว่า นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นต้องการจะเรียน ซึงส่งผลให้
นักเรียนปฏิบติักิจกรรมได้ตามวตัถุประสงค์ของแบบฝึกการอ่านจบัใจความ หลงัการทดลองใช้
แบบฝึกการอ่านจบัใจความ ผูว้ิจยัได้ประเมินผล พบว่านักเรียนมีผลการอ่านจบัใจความดีขึน มี
ความเขา้ใจเรืองทีอ่าน สามารถสรุปใจความสําคญัของเรืองการอ่านและตอบคาํถามจากเรืองทีอ่าน
ไดม้ากขึน  นอกจากนีนกัเรียนยงัสนใจการอ่านมากขึนและสามารถนาํความรู้ ทกัษะทีไดจ้ากการฝึก
ไปใช้ในการอ่านเพือความเพลิดเพลินและแสวงหาความรู้ให้กับตนเองได้ ทงันีอาจเป็นเพราะ
นักเรียนได้รับการฝึกอ่านจับใจความและนําความรู้ทีได้จากการฝึกไปใช้ในการอ่านเพือ
วตัถุประสงคอื์นต่อไปซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทรงศรี สดคมขาํ (2547: บทคดัยอ่) ทีพบวา่ผล
การเรียนรู้ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ดา้นการอ่านและการเขียนภาษาไทยก่อนและหลงัใช้
แบบฝึกเสริมทกัษะแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยหลงัการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะ นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน  และสอดคล้องกับ  วงเดือน  แสงผึง (2548: 
บทคดัยอ่) ทีพบวา่ผลการเรียนรู้ในการเขียนสะกดคาํของนกัเรียนชนัประถมศึกษา  ปีที 3 หลงัเรียน
ดว้ยแบบฝึกการเขียนสะกดคาํโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถินสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .01  นอกจากนียงัสอดคล้องกับงานวิจยัของวนัเพ็ญ คุณพิริยะ (2548: บทคดัย่อ) ทีพบว่า
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจบั
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ใจความแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
จากทีไดก้ล่าวมานีจะเห็นไดว้า่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทียึดนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางจะตอ้งคาํนึงถึง
ความตอ้งการ ความสนใจและความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซึงแบบฝึก  การอ่านจบัใจความโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถินเปิดโอกาสให้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองตามขนัตอน ช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้
ได้ตามความสามารถของตนเอง ดังนันแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถินจึงมี
ประโยชน์ต่อนกัเรียน ช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน เกิดความเขา้ใจเรืองราวของทอ้งถิน 
กระตุน้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและช่วยให้นักเรียนสรุปความรู้ได ้ 
สามารถเชือมโยงความรู้เดิมให้เขา้กบัความรู้ใหม่ ไดอ้ยา่งเป็นระบบทาํให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจ 
และจดจาํความรู้ไดดี้ขึน 

 4.  ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียน  โดยใช้แบบฝึกการอ่าน          
จบัใจความโดยใช้ขอ้มูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  พบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ซึงผูเ้รียนเห็นวา่เรือง
ทีเรียนเสริมความรู้และให้ข้อคิด มีเนือหาและกิจกรรมทีหลากหลายในแต่ละแบบฝึก ให้ความ
เพลิดเพลินและน่าสนใจ ทาํให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน ส่วนความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วยมาก อนัดับรองลงมา นักเรียนเห็นว่าการเรียนด้วยแบบฝึก ทาํให้สามารถพฒันา
ทักษะการอ่านจบัใจความได้ดีและได้รับความรู้เพิมขึน จากเนือหาทีนํามาประกอบการสอน 
นอกจากนีแบบฝึกและแบบทดสอบย่อยช่วยให้เข้าใจบทเรียนดีขึน ทังนีแบบฝึกทีจัดทําขึน              
มีการเรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก ทาํให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามลาํดบัความยากง่ายของแบบฝึก
การอ่านจบัใจความ ทาํให้ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนไดดี้ ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจทาํแบบฝึก
ในแต่ละครังและตอ้งการทาํแบบฝึกในครังต่อไป ซึงไพรพรรณ อินทนิล (2534: - ) ไดก้ล่าวถึง 
ความสนใจในการอ่านของเด็กชนัประถมศึกษาปีที -  (อายุ -  ปี) ว่าเด็กวยันีชอบอ่านหนังสือ
ประเภทนิทานผจญภยั นิทานพืนบา้นง่าย ๆ เรืองเทวดา นางฟ้า การละเล่นของเด็ก ๆ ประเพณีและ
เรืองเกียวกบัชีวติประจาํวนัทีสนุกสนาน  และฉววีรรณ  คูหาภินนัท ์(2542: -54) ไดก้ล่าวถึง ความสนใจ
และความต้องการในการอ่านของบุคคลวยั -  ปี ไวว้่า เรืองทีทังเด็กหญิงและเด็กชายชอบ
เหมือนกนั ไดแ้ก่ นิทานสําหรับเด็กง่ายๆ เกียวกบัเทพบุตร นางฟ้า นิทานพืนบา้น เรืองขาํขนัและ
เขา้ใจเรืองเกียวกบัสังคม ศาสนามากขึน  ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ วนัเพ็ญ คุณพิริยะ (2548: 

บทคดัย่อ) ทีพบว่านักเรียนชันประถมศึกษาปีที 2 ทีใช้แบบฝึกการอ่านจบัใจความ มีความสนใจ
กระตือรือร้นในการเรียน สามารถทาํแบบฝึกไดถู้กตอ้ง และแบบฝึกช่วยให้นกัเรียน รักและภูมิใจ
ในชุมชนและทอ้งถินมากขึน และวงเดือน แสงผึง (2548: บทคดัย่อ) ทีพบว่านกัเรียนทีใช้แบบฝึก
การเขียนสะกดคาํโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน มีความคิดเห็นวา่ แบบฝึกทาํใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
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เกียวกับการเขียนสะกดคาํและท้องถินของตนเองมากขึน สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัได ้มีรูปแบบน่าสนใจ ช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนอยากเรียนวิชาภาษาไทยเพิมขึน และ
สอดคล้องกับงานวิจยัของมณฑนกร เจริญรักษา (2552: บทคดัย่อ) พบว่านักเรียนทีใช้แบบฝึก
ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชืนชอบกิจกรรมทีมีความหลากหลาย ให้ความสนใจกระตือรือร้น 
และร่วมมือกนัทาํกิจกรรม 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน    
ไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือให้เกิดประสิทธิภาพ ซึงมีแนวความคิด และขอ้เสนอแนะ
ดงันี 
 

ข้อเสนอแนะเพอืนําผลการวจัิยไปใช้ 
 1.  จากผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน สําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและประสบผลสาํเร็จ นกัเรียนมี
ความสุขกบัการเรียน เพราะได้ฝึกการอ่านในเรืองราวทีเป็นเรืองใกล้ตวั เกิดความสนุกสนานใน  
การร่วมกิจกรรมในแบบฝึก ครูผูส้อนจึงควรนาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน 
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ไปใช ้ในโรงเรียนทีมีขอ้มูลทอ้งถินใกลเ้คียงกนั 

 2.  จากผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้ขอ้มูลทอ้งถิน เล่มที  
และเล่มที  ชุดสารคดีเชิงท่องเทียววดัไผโ่รงววัและสารคดีชีวประวติั พุ่มพวง ดวงจนัทร์ นกัเรียนมี
ผลการเรียนรู้ตาํทีสุด ทังนี  อาจเนืองมาจากเรืองสารคดีเชิงท่องเทียววดัไผ่โรงววัและสารคดี
ชีวประวติั พุ่มพวง ดวงจนัทร์ เป็นเรืองราวทีเกียวกบัสถานทีและบุคคลในทอ้งถิน แต่เป็นเรืองที
ยาก ดงันนั หากมีการนาํไปใช้ครูผูส้อนควรเพิมกิจกรรมทีสนุกสนาน เร้าความสนใจนกัเรียนมาก
ขึน รวมทงัใชสื้อการสอน เช่น รูปภาพประกอบ สือวดิีทศัน์  เพือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดีขึน 
 

ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 
 1.  ควรมีการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถินในลักษณะ    
การบูรณาการ ระหว่างกลุ่มสาระภาษาไทยกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน ๆ ทีมีเนือหาคลา้ยกนั เช่น 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
เป็นตน้ 
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 2.  ควรมีการวิจยัและพฒันาแบบฝึกโดยใช้ข้อมูลท้องถินในทกัษะการอ่านด้านอืน 
เช่น การอ่านเชิงวเิคราะห์ การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ  
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ภาคผนวก ก  
รายชือผู้เชียวชาญตรวจคุณภาพเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

รายชือปราชญ์ผู้รู้ในท้องถิน อาํเภอสองพน้ีอง จังหวดัสุพรรณบุรี 
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจคุณภาพเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
................................................ 

 

1. อาจารยก์ฤษณา นิยมคาํ   ตาํแหน่ง ครูวทิยฐานะ ครูชาํนาญการพิเศษ สาขาวชิาภาษาไทย 

      โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ)  
      สังกดัเทศบาลเมืองสองพีนอ้งอาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

      ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนภาษาไทย 

 
2. อาจารยไ์ขศรี วารีอุดม   ตาํแหน่ง ครูวทิยฐานะ ครูชาํนาญการพิเศษ สาขาวชิาภาษาไทย 
      โรงเรียนมธัยมศึกษาวดัดอนตูม อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

      ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนภาษาไทย 

 
3. ดร.สุรพล ดนตรีสวสัดิ  ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการวทิยาลยั วทิยาลยัราชสิทธาราม  

      แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 

      ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
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 รายชือปราชญ์ผู้รู้ในท้องถิน อาํเภอสองพน้ีอง จังหวดัสุพรรณบุรี 
........................................................... 

 

1. พระครูสุวรรณชินวฒัน์ (โกร่ง) เจา้อาวาสวดัโพธาราม (ไผโ่รงววั) ตาํบลบางตาเถร  
         อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

2. นางมาลี พละเลิศ       ขา้ราชการบาํนาญ บา้นเลขที 159 หมู่ 5 

         ตาํบลบางตะเถร อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

3. นายวรัิตน์ ปรีชาวภิาษ    ขา้ราชการบาํนาญ บา้นเลขที 22 หมู่ 6  

       ตาํบลตน้ตาล อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

4. นายบรรเจิด เพชรปานกนั  ตาํแหน่ง ครูวทิยฐานะ ครูชาํนาญการพิเศษ 

       โรงเรียนวดัทบักระดาน  ตาํบลบ่อสุพรรณ 

       อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

5. นายพิสูจน์ ใจเทียงกุล    ตาํแหน่ง ครูวทิยฐานครูชาํนาญการพิเศษ 

       โรงเรียนบางลีวทิยา  อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 
6. นายชยัวฒัน์ ฉนัทดิลก   อาชีพธุรกิจส่วนตวั บา้นเลขที 52/5 เทศบาลเมืองสองพีนอ้ง 

       อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

7. นาวสาวอาํพร จุลสุคนธ์   อาชีพธุรกิจส่วนตวั บา้นเลขที 40 หมู่ 6  

       ตาํบลตน้ตาล อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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ภาคผนวก  ข 
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

   แผนการจดัการเรียนรู้ 

   แบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน  
   แบบทดสอบก่อนเรียน 

        แบบทดสอบหลงัเรียน 

                          แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้  2 
 

หน่วยการเรียนรู้ท ี                      อ่านจับใจความข่าว     เรือง  ครูแจ้ง  คล้ายสีทอง เสียชีวติ
แล้ว รายวชิา  ท   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชันประถมศึกษาปีท ี  
ภาคเรียนท ี                 เวลาเรียน    ชัวโมง                 ผู้สอน   นางณชิาพร  ปรีชาวภิาษ 

............................................................................................................................................................ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวดั 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ท .  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนาํไปใช้
ตดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ตัวชีวดั 
 ท .  ป. /  อ่านเรืองสัน ๆ ตามเวลาทีกาํหนดและตอบคาํถามจากเรืองทีอ่าน 

 ท .  ป. /  แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากเรืองทีอ่าน 

 ท .  ป. /  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองทีอ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ 

 ท .  ป. /  สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่าน เพือนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 ท .  ป. /  อธิบายขอ้คิดจากการอ่าน เพือนาํไปใชใ้นชีวติจริง 
 

สาระสําคัญ 
 การอ่านจบัใจความข่าว เป็นการอ่านทีผูอ่้านตอ้งจบัใจความสําคญัของเนือเรืองหรือ

ขอ้ความทีอ่าน ซึงจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจในสิงทีผูเ้ขียนตอ้งการสือ ตลอดจนจุดมุ่งหมายของ
ผูแ้ต่งไดดี้ยิงขึน ข่าวคือการรายงานเหตุการณ์หรือเรืองราวทีเกิดขึน ซึงอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของ
ประชาชน 

 

สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 .  การอ่านจบัใจความเรืองศิลปินแห่งชาติ 

 .  การแยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น 

 .  การคาดคะเนเหตุการณ์ 

 .  การสรุปความรู้ 
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ทกัษะ/กระบวนการ 
 .  อ่านจบัใจความ 

 .  แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น 

 .  คาดคะเนเหตุการณ์ 

 .  สรุปความรู้ 
 

สมรรถนะทสํีาคัญ  
 .  ความสามารถในการคิด 

 .  ความสามารถในการสือสาร 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 .  ซือสัตย ์ สุจริต 

 .  มีวนิยั 

 .  ใฝ่เรียนรู้ 
 

ชินงาน/ภาระงาน 
 .  แบบฝึกหาความหมายของคาํ 
 .  แบบฝึกตอบคาํถามจากเรืองทีอ่าน 

 .  แบบฝึกแยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น 

 .  แบบฝึกคาดคะเนเหตุการณ์ 

 .  แบบฝึกวเิคราะห์เนือเรืองและสรุป 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ชัวโมงที  
 สอนวนัที................เดือน........................................................พ.ศ. ........................... 
 ขนันําเข้าสู่บทเรียนและแจ้งจุดประสงค์ 
 .  ครูซักถามนักเรียนว่า  การอ่านหนังสือมีประโยชน์อย่างไร  และนักเรียนมี
ประสบการณ์เกียวกบัการอ่านประเภทใดบา้ง มีหลกัการหรือวธีิการอ่านอยา่งไร 

 .  ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
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ขนัสอน 
 .  ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรือง “หลักการอ่านจบัใจความ” และ “การอ่าน       
จบัใจความข่าว” หลังจากนันให้นักเรียนร่วมกนัสรุปหลักการอ่านจบัใจความและการอ่านจบั
ใจความของข่าว โดยครูจะคอยอธิบายเพิมเติมในส่วนทีนกัเรียนไม่เขา้ใจ 

 .  ครูแจกข่าวเรือง “ครูแจง้  คลา้ยสีทอง เสียชีวิตแลว้” ให้นักเรียนอ่านอย่างผ่าน ๆ     
-  นาที หลงัจากนนัให้นกัเรียนทุกคนร่วมกนัอภิปรายเกียวกบัเนือเรืองของข่าววา่เป็นเรืองเกียวกบั
อะไร 

 .  นกัเรียนแต่ละคนหาความหมายของคาํศพัทที์ครูกาํหนดใหใ้นแบบฝึก 

 .  นกัเรียนอ่านข่าวอีกครังหนึง ทีละย่อหน้า เพือทาํความเขา้ใจเนือหา พร้อมกบัตงั
คาํถาม ใคร ทาํอะไร ทีไหน เป็นอยา่งไร ไดค้วามรู้อะไรบา้ง/ขอ้คิดอะไร 

 .  นกัเรียนร่วมกนัตอบคาํถามจากการตงัคาํถาม เพือตรวจสอบความเขา้ใจ 

 .  นักเรียนแต่ละคนตอบคาํถามจากบทอ่าน และวิเคราะห์เนือเรือง และสรุปเป็น
คาํพดูของนกัเรียน 
 ขันสรุป 
 .  ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันตรวจความหมายของคาํศัพท์ และร่วมกันสรุป
ใจความสําคญัของข่าว “เรืองครูแจง้ คลา้ยสีทอง เสียชีวิตแลว้” พร้อมทงับอกประโยชน์ทีไดจ้าก
การอ่านข่าว 

 .  ครูมอบหมายงานใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกตอนที -   
 ชัวโมงที  
 สอนวนัที................เดือน........................................................พ.ศ. ........................... 
 ขนันําเข้าสู่บทเรียน 
 .  นกัเรียนช่วยกนับอกคาํขวญัประจาํอาํเภอ ใหค้รูฟัง 

 .  ครูอธิบายคาํขวญัอาํเภอสองพีน้องให้นักเรียนเข้าใจความหมายแต่ละตอนให้
นกัเรียนฟัง 

 .  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงความหมายของขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น 

 ขนัสอน 
 .  นกัเรียนศึกษาใบความรู้เรือง การแยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น 

 .  ครูยกตวัอยา่งการแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น โดยเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างระหวา่งความจริงกบัความคิดเห็น โดยใชแ้ผนภาพดงันี 
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 . ครูอธิบายลกัษณะของเทจ็จริงและขอ้คิดเห็นดงันี 

  ลกัษณะของขอ้ความทีเป็นขอ้เทจ็จริง มีดงันี 

  - มีความเป็นไปได ้

  - มีความสมจริง 

  - มีหลกัฐานพิสูจน์ได ้

  - มีความสมเหตุสมผล 

  ลกัษณะของขอ้ความ ทีเป็นขอ้คิดเห็นมีดงันี 

  - เป็นขอ้ความทีแสดงความรู้สึก 

  - เป็นขอ้ความทีแสดงความคาดคะเน 

  - เป็นขอ้เสนอแนะหรือการแสดงความคิดเห็น 

  - เป็นขอ้ความทีแสดงการเปรียบเทียบ 

 .  ครูอ่านข้อความต่อไปนีให้นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าเป็น
ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้คิดเห็น 

  - ปลาทะเลมีธาตุไอโอดีน  (ขอ้เท็จจริง) 
  - คนเรียนเก่งมีโอกาสประสบความสาํเร็จในชีวติ (ขอ้คิดเห็น) 
  - พรุ่งนีฝนอาจจะตกก็ได ้  (ขอ้คิดเห็น) 
  - วนันีฝนตกแลว้   (ขอ้เท็จจริง) 
 ขันสรุป 
 .  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปความรู้ เรืองการแยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น 

 .  มอบหมายให้นักเรียนทาํแบบฝึกตอนที  การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น เป็น
การบา้น 

ความจริง ความคดิเห็น 

สิงท ี

เหมอืนกนั 
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 ชัวโมงที  
 สอนวนัที................เดือน........................................................พ.ศ. ........................... 
 ขนันําเข้าสู่บทเรียน 
 . ครูสนทนากบันกัเรียนถึงการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยใช้คาํถามทีกระตุน้
ใหน้กัเรียนตอบ ดงันี 

  - การทีเราคาดคะเนเหตุการณ์ทีไดย้นิ ไดฟั้งหรือไดอ่้านมาล่วงหนา้ เรียกวา่อะไร 

  - การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหนา้ มีวธีิการอยา่งไร 
 .  ครูให้นักเรียนดูรูปภาพรูปหนึง (ภาคผนวก) แล้วให้นักเรียนร่วมกันคาดคะเน
เหตุการณ์ตามคาํถามทีครูกาํหนดให ้

 .  ครูยกตวัอย่างให้นกัเรียนดูภาพ แลว้ให้นกัเรียนฝึกคิด คาดคะเนเหตุการณ์ โดยให้
นกัเรียนยกมือตอบทีละคน 

 .  นกัเรียนศึกษาความรู้เรือง การคาดคะเนเหตุการณ์และเรืองราวจากใบความรู้แลว้
ครูไดอ้ธิบายเพิมเติม เพือใหน้กัเรียนเขา้ใจมากยงิขึน 

 .  ครูแบ่งนกัเรียนเป็น  กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มฝึกคาดคะเนเหตุการณ์จากนิทานและอีก
กลุ่มคาดคะเนเหตุการณ์จากภาพ เสร็จแลว้ใหน้าํเสนอผลงานหนา้ชนัเรียน 

 ขันสรุป 
 .  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปสาระสําคญัของเรือง การแยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น       
การคาดคะเนเรืองราวและเหตุการณ์ 

 .  มอบหมายให้นกัเรียนทาํแบบฝึกตอนที  –  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองทีอ่าน         
และวเิคราะห์เนือเรือง และสรุปใจความ 
 

สือการเรียนรู้ 
 .  ใบความรู้การอ่านจบัใจความ 

 .  ใบความรู้ การแยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น 

 .  ใบความรู้ การคาดคะเนเหตุการณ์  

 .  ใบความรู้การอ่านจบัใจความข่าว 
 .  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 .  แบบฝึกหาความหมายของคาํ 
 .  แบบฝึกตอบคาํถามจากเรืองทีอ่าน 

 .  แบบฝึกการวเิคราะห์เนือเรืองและสรุปความ 

 .  แบบฝึกแยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น 



 127 

                 .  แบบฝึกคาดคะเนเหตุการณ์ 

                 .  แบบประเมินการวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

                 .  แบบประเมินการทาํงานกลุ่ม 

                 .  แบบประเมินการตรวจแบบฝึก 

                 .  แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

                 .  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 

บันทกึผลหลงักระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้ทีเกิดขึนกบัผูเ้รียน (เก่ง  ดี  มีสุข) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

............................................................................................................................................................. 
 ขอ้เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข 

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

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

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

 

       ลงชือ.........................................ผูส้อน 

               (.........................................) 
       ตาํแหน่ง.............................................. 
       .............../............................./.............. 
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 บนัทึกขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารโรงเรียน 

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

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

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

         ลงชือ............................................................. 
                       (...........................................................) 

         ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน.................... 
                ................./....................................../............ 
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บัตรคํา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษียณอายุ คฤหัสถ์ 

ดุริยางค์ ปีพาทย์ 

พรสวรรค์ เยาว์วยั 

ลูกศิษย์ สมโภช 

เหรียญ อารมณ์ 
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ภาพตัวอย่างคาดคะเนเหตุการณ์ 
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. นกัเรียนคิดวา่ สุนขัเฝ้าบา้นจะกินหรือไม่ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

. สุนขัเฝ้าบา้นจะตายหรือไม่ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

. นกัเรียนคิดวา่ตอนจบของเรืองจะเป็นอยา่งไร 

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

............................................................................................................................................................. 
เพราะ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 

 

คําชีแจง   ให้นักเรียนอ่านนิทานเรือง สุนัขผู้ซือสัตย์  แล้วคาดคะเนเรืองราวทเีกดิขึน 

เรือง   สุนัขผู้ซือสัตย์  
บา้นหลงัหนึงเลียงสุนขัไวเ้ฝ้าบา้น  สุนขัตวันนัซือสัตยม์าก   

ในยามกลางคืน ขณะทีมนันอนหลบั หากไดย้นิเสียงผดิปกติ มนัก็จะลุกุ
เสมอ เพือเตือนภยัแก่เจา้ของบา้น คืนหนึงมนัไดย้นิเสียงฝีเทา้คนยาํใบไม ้

คาํราม ขู่ไวก่้อน เจา้หวัขโมยจึงโยนเนือชุบยาเบือชินหนึงเขา้มาในรัว 
ดบักรอบแกรบแผว่เบาทีใกลรั้วบา้น  แมจ้ะไม่เห็นวา่เป็นใคร มนัก็ส่งเสียง
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ใบความรู้ท ี  
เรือง  การอ่านจับใจความ 

 การอ่านจับใจความ คือ การพิจารณาสาระของเรืองหรือหนงัสือแต่ละเล่ม ทีเป็นส่วน
ใจความสาํคญัและส่วนขยายใจความสาํคญัของเรือง 

 การสรุปใจความสําคัญของเรือง คือ การพิจารณาขอ้ความทีมีสาระคลุมขอ้ความอืน ๆ 
ในย่อหน้านนัหรือเรืองนันทงัหมด ขอ้ความตอนหนึงจะมีใจความสําคญัทีสุดเพียงประเด็นเดียว   
คาํวา่ ใจความสําคัญ อาจเรียกไดห้ลายอยา่ง เช่น ขอ้คิดสําคญัของเรือง แก่นของเรือง หรือความคิด
หลกัของเรือง อยา่งไรก็ตาม ใจความสาํคญัก็คือ สิงทีเป็นสาระสาํคญัทีสุดของเรืองนนัเอง 
 

ขนัตอนการอ่านจับใจความสําคัญ 
 .  อ่านผา่น ๆ โดยตลอด เพือใหรู้้วา่เรืองทีอ่านวา่ดว้ยเรืองอะไร มีใคร ทาํอะไร ทีไหน 
อยา่งไร จุดใดเป็นจุดสาํคญัของเรือง 

 .  อ่านใหล้ะเอียด เพือทาํความเขา้ใจอยา่งชดัเจน ไม่ควรหยดุอ่านระหวา่งเรือง เพราะ
จะทาํใหข้าดความต่อเนือง 

 .  อ่านซาํในตอนทีไม่เขา้ใจ และตรวจสอบความเขา้ใจบางตอนใหแ้ม่นยาํถูกตอ้ง 

 .  เรียงเรียงใจความสาํคญัของเรืองทีสรุปไดด้ว้ยตนเอง 

ตัวอย่าง การอ่านจบัใจความสาํคญั เรือง คา้งคาว 

 คา้งคาวเป็นสัตว์ทีออกหากินในเวลาคาํคืน มนัสามารถบินผาดโผนฉวดัเฉวียนไปมา
โดยไม่ตอ้งพึงพอสายตาเลย มนัอาศยัเสียงสะท้อนกลับของตวัมนัเองนันแหละ ค้างคาวจะส่ง
สัญญาณพิเศษ ซึงสันและรวดเร็ว เมือเวลาไปถูกตอ้งสิงกีดขวางดา้นหนา้ก็จะสะทอ้นกลบัเขา้มา ทาํ
ให้รู้ว่าสิงใดอยู่ดา้นหน้า มนัจะคอยบินหลบเลียงได้ แมแ้ต่สายโทรศพัท์ทีระโยงรยางค์เป็นเส้น   
เล็ก ๆ คลืนเสียงก็จะสะทอ้นกลบัเขา้หูของมนัได ้ไม่มีสัตวช์นิดใดทีจะสามารถรับคลืนสะทอ้นกลบั
ไดใ้นระยะใกล ้แต่คา้งคาวทาํไดแ้ละบินวกกลบัไดท้นัท่วงที 

วธีิการสรุปความ 
 ใคร    - คา้งคาว 

 ทาํอะไร   - ออกหากิน 

 เมือไร    - ตอนกลางคืน 

 อยา่งไร    - โดยไม่ใชส้ายตาแต่อาศยัเสียงสะทอ้นกลบัของตวัมนัเอง 

 ผลเป็นอยา่งไร - สามารถหลบหลีกสิงกีดขวางได ้
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 สรุปความได้ ดงันี   คา้งคาวจะออกหากินในตอนกลางคืน โดยไม่ตอ้งอาศยัสายตา     
แต่จะอาศยัเสียงสะทอ้นกลบัของตวัมนัเอง แลว้มนัก็จะบินหลบหลีกสิงกีดขวางได ้
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ใบความรู้ท ี  
เรือง “การอ่านจับใจความข่าว” 

 

การอ่านจับใจความข่าว 
 ข่าว (News) คือ การรายงานเหตุการณ์หรือเรืองราวทีเกิดขึน ซึงอยูใ่นความสนใจใคร่รู้
ของประชาชน 
 

ลกัษณะของข่าวทดีี มีดังนี 
 .  มีความสําคญั หมายถึง เหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน
ส่วนใหญ่ 

 .  มีความน่าสนใจ หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึนแลว้ทาํใหป้ระชาชนสนใจใคร่ติดตาม 
เช่น มีความสดทันสมัยในการรายงานเหตุการณ์ มีความเด่นของเหตุการณ์ มีความผิดปกติ        
แปลกใหม่ มีความขดัแยง้ทีรุนแรง มีความลึกลับซับซ้อน มีผลกระทบกระเทือนกับมวลชน มี
ความกา้วหนา้ทางวิทยาการต่าง ๆ มีสิงทีมนุษยส์นใจหรือเป็นประโยชน์ต่อมนุษย ์มีเรืองทีเกียวกบั
เพศ 
 

โครงสร้างของข่าวโดยทวัไป แบ่งออกได้  ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี 
 .  พาดหวัข่าว (Headline) 

 .  ความนาํหรือวรรคนาํ (Lead) 

 .  เนือข่าว (Body) 
 

วธีิอ่านข่าว มีขนัตอนดังนี 
 .  อ่านขอ้มูลโดยทาํความเขา้ใจกบัความหมายของคาํทีควรรู้ อกัษรย่อ และสํานวน
ภาษาทีอยูใ่นข่าว 

 .  อ่านจบัประเด็นสาํคญัของข่าวและพิจารณาเหตุและผลของขอ้มูลทีนาํเสนอ 

 .  พิจารณาขอ้มูลวา่ส่วนใดเป็นขอ้มูลทีมีหลกัฐานในการนาํเสนอ ส่วนใดเป็นความ
คิดเห็นทีไม่มีขอ้มูลอา้งอิง 
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ใบความรู้ท ี  
เรือง การแยกข้อเทจ็จริงและข้อคิดเห็นจากการอ่าน 

 
 การอ่านหนงัสือ บทความ หรือขอ้เขียนต่าง ๆ นนั สิงหนึงทีผูอ่้านจะพบ คือ ผูเ้ขียนมกั
แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ ซึงเป็นความคิดเห็นส่วนของผูเ้ขียนควบคู่ไปกบัขอ้เท็จจริง 
นกัเรียนจะตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ เพือแยกแยะขอ้เท็จจริงออกจากขอ้คิดเห็น จึงจะได้
ขอ้เทจ็จริงทีเทียงตรง สมเหตุสมผล 
 

ความหมายของข้อเทจ็จริงและข้อคิดเห็น 
 ข้อเทจ็จริง  เป็นเรืองราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ขอ้มูล สถิติ หรือสิงทีตอ้งมีหลกัฐาน
มาสนบัสนุน ยนืยนัได ้มีความสมเหตุสมผล 

 ข้อคิดเห็น เป็นความคิดเห็น ความรู้สึก หรือข้อสรุปทีได้มาจากข้อเท็จจริงทีเป็น     
ความคิดเห็นส่วนตวัของแต่ละคน 
 

ขนัตอนการอ่านเพอืแยกแยะข้อเทจ็จริงและข้อคิดเห็น 
 .  จบัความสาํคญั เมืออ่านเรืองหรือขอ้ความแลว้ ตอ้งพิจารณาใจความสาํคญัใหไ้ด ้

 .  แยกขอ้เท็จจริงออกจากขอ้คิดเห็น โดยดูว่าขอ้เท็จจริงหรือสิงทีมีหลกัฐานอา้งอิง 
ขอ้คิดเห็นหรือสิงทีเป็นการแสดงความคิดเห็น 
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     ตัวอย่างการแยกข้อเทจ็จริงและข้อคิดเห็นจากการอ่าน 
 

ตัวอย่างเรือง 
 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นสถานทีท่องเทียวทียงัคงความสวยงามและมี        
มนต์ขลงัไม่เสือมคลาย อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ ตงัอยู่บนรอยต่อของสามจงัหวดั คือ อาํเภอ
นครไทย จงัหวดัพิษณุโลก อาํเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย อาํเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีพืนที 

,  ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลบัซบัซอ้น ประกอบดว้ยยอดเขามากมาย เช่น ภูแผงมา้ 
ภูขีเถา้ ภูลมโล ภูหินร่องกลา้ อุณหภูมิบนภูหินร่องกลา้เฉลียตลอดปีประมาณ -  องศาเซลเซียส 
ฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดตาํลง -  องศาเซลเซียส อากาศบนภูหินร่องกลา้คลา้ยภูกระดึงและภูหลวง 
คงเป็นเพราะความสูงใกล้เคียงกันไม่ว่าจะมาเทียวกีครัง ข้าพเจ้าก็ชอบทีนีเพราะการเดินทาง
สะดวกสบาย มีอาหารบริหาร ไม่ตอ้งลาํบากปีนป่ายเดินทางเหมือนทีอืน เราก็สามารถสัมผสัความ
งามของธรรมชาติได ้สําหรับผูเ้ขียนแลว้ ลานหินปุ่ม เป็นบริเวณทีน่าสนใจทีสุด ยงิมองเห็นผาชูธง
ตงัตระหง่าน ทาํให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยงัมีโรงเรียนการเมือง การทหาร สํานัก
อาํนาจรัฐ สถานทีเหล่านีมีความสําคญัและน่าศึกษา เพราะเป็นประวติัศาสตร์การสู้รบระหว่าง
รัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยในอดีต 
 

ข้อเทจ็จริง 
 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ ตงัอยูบ่นรอยต่อของพิษณุโลก เลย และเพชรบูรณ์  พืนที 

,  ไร่ ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลบัซบัซ้อน ประกอบดว้ยยอดเขาหลายยอด เช่น ภูแผงมา้ ภู
ขีเถา้ ภูลมโล ภูหินร่องกลา้ อุณหภูมิเฉลียตลอดปี -  องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวอุณหภูมิจะลด
ตาํถึง -  องศาเซลเซียส 
 

ข้อคิดเห็น 
 . อากาศบนภูหินร่องกลา้คลา้ยภูกระดึงและภูหลวง เพราะความสูงใกลเ้คียงกนั 

 . การเดินทางสะดวกสบาย ไม่ตอ้งลาํบากก็ไดส้ัมผสัความงามธรรมชาติ 

 . ลานหินปุ่มเป็นจุดทีน่าสนใจทีสุด 

 . ผาชูธง ทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 . โรงเรียนการเมือง การทหาร สาํนกัอาํนาจรัฐ มีความสาํคญัและน่าศึกษา 

 



 137 

ใบความรู้ท ี  
เรือง การคาดคะเนเหตุการณ์ 

 

 ในชีวิตประจาํวนัของคนเรา อาจพบเหตุการณ์ทีไม่น่าเกิดขึนเสมอ การคาดคะเน
เหตุการณ์ล่วงหนา้ ขณะทีนกัเรียนไดอ่้านหรือไดฟั้งเรืองราวต่าง ๆ นนั อาจจะพบกบัเหตุการณ์ทีไม่
น่าเกิดขึนเสมอ บางครังนักเรียนจาํเป็นตอ้งคาดการณ์ไวล่้วงหน้า ซึงถา้นักเรียนอาจนึกในใจถึง
เหตุการณ์ทีจะเกิดขึนต่อไปหรือคาดคะเนว่า ผลทีเกิดขึนเป็นอย่างไร แต่การคาดคะเนนันควรมี
เหตุผลว่าเหตุใดจึงคิดเช่นนัน ซึงถ้านักเรียนสามารถทาํได้และยอมรับสภาพความเป็นจริงหรือ
เตรียมเหตุทีจะเกิดขึน จะทาํใหชี้วติดาํเนินไปอยา่งปกติสุข ไม่พบกบัความเดือดร้อนในภายหลงั 
 

ตัวอย่าง  การคาดคะเนเหตุการณ์ 
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การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 

             ระดบั 
 
คะแนน 
เกณฑ์การประเมนิ 

    

. ซือสตัย ์ สุจริต นกัเรียนไม่ 

เลียนแบบผลงาน 

ของเพือน 

นกัเรียนมี 

ขอ้ความที 

คลา้ยคลึงกนั 

เลก็นอ้ย 

นกัเรียนมี 

ขอ้ความที 

คลา้ยคลึงกนั 

บางส่วน 

นกัเรียน 

เลียนแบบ 

ผลงานของ 

เพือน 

 

. มีวินยั ในขณะเรียน 

นกัเรียนแต่งกาย 

สุภาพ เรียบร้อย 

และไม่สร้าง 

พฤติกรรมที 

รบกวนเพือน 

ในขณะเรียน 

 นกัเรียนแต่งกาย 

ค่อนขา้งสุภาพ 

เรียบร้อย และไม่ 

สร้างพฤติกรรมที 

รบกวนเพือน 

ในขณะเรียน 

นกัเรียนแต่งกาย 

ไม่ค่อยสุภาพ 

เรียบร้อยและ 

สร้างพฤติกรรม 

ทีรบกวนเพือน 

ในบางครัง 

ในขณะเรียน 

นกัเรียนแต่งกาย 

ไม่สุภาพและ 

สร้างพฤติกรรม 

ทีรบกวนเพือน 

ตลอดเวลา 

. ใฝ่เรียนรู้ นกัเรียนตอบ 

คาํถามครูทุกครัง 

และตงัใจเรียน 

อยา่งสมาํเสมอ 

นกัเรียนตอบ 

คาํถามครูบางครัง  
และตงัใจเรียน 

อยา่งสมาํเสมอ 

นกัเรียนไม่ตอบ 

คาํถามครูและ 

ขาดสมาธิใน 

การเรียนบางครัง 

นกัเรียนไม่ตอบ 

คาํถามครูและ 

ขาดสมาธิใน 

การเรียน 

 

 เกณฑก์ารตดัสิน/ระดบัคุณภาพ 

  คะแนน   –  หมายถึง   ดีมาก 

  คะแนน     –   หมายถึง   ดี 

  คะแนน     –   หมายถึง   พอใช ้

  คะแนน     –   หมายถึง   ปรับปรุง 

  เกณฑก์ารผา่น   ผา่นระดบัดีขึนไป 
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รายละเอยีดระดับคุณภาพของหลกัฐาน เพอืแสดงผลการเรียนรู้การอ่านจับใจความ  
เรือง เล่าขานตํานาน 

 

ชินงาน/ภาระงาน 
ประเดน็การประเมนิ 

ระดบัคุณภาพ 
   

การตอบคาํถามจากเรือง 

ทีอ่าน 

ตอบคาํถามไดล้ะเอียด 

ถูกตอ้ง ครบถว้น โดยไม่ 

ตอ้งกลบัไปอ่านเรืองอีก 

ตอบคาํถามไดล้ะเอียด 

ถูกตอ้ง ครบถว้น  
แต่ตอ้งกลบัไปอ่าน 

เรือง 

บางตอนอีกครัง 

ตอบคาํถามไดไ้ม่ 

ละเอียด ตอ้งกลบัไป 

อ่านเนือเรือง 

หลายครังจึงจะตอบ
ถูก 

แยกขอ้เท็จจริงและ 

ขอ้คิดเห็น 

แยกขอ้เท็จจริงและ 

ขอ้คิดเห็นไดถู้กตอ้ง 

 ครบถว้น นาํความรู้ไป 

เชือมโยงกบั 

ประสบการณ์ในชีวติจริง 

ได ้

แยกขอ้เท็จจริงและ 

ขอ้คิดเห็นไดถู้กตอ้ง 

 ดว้ยตนเอง โดยทีครู 

ไม่ตอ้งแนะนาํ 

แยกขอ้เท็จจริงและ 

ขอ้คิดเห็นไม่ได ้ตอ้งมี 

ครูคอยแนะนาํ 

คาดคะเนเหตุการณ์ เขียนคาํตอบอยา่ง 

ละเอียด ชดัเจน  
มีการอธิบายและ 

ยกตวัอยา่งใหเ้ขา้ใจและ 

ชดัเจน 

เขียนคาํตอบอยา่ง 

ละเอียด ชดัเจน มีการ 

อธิบายและยกตวัอยา่ง 

ใหเ้ขา้ใจ แต่ยงัไม่ 

ชดัเจน 

เขียนคาํตอบอยา่ง 

สนั ๆ ตามทีครูบอก 

สรุปความรู้/ขอ้คิด สามารถอ่านและเขา้ใจ 

งานเขียนต่าง ๆ  
พร้อมทงัใหข้อ้คิดได ้

อยา่งถูกตอ้ง 

สามารถอ่านงานเขียน
ไดเ้ขา้ใจ 

สามารถอ่านงานเขียน
ได ้แต่ไม่เขา้ใจเนือหา 

 
 เกณฑก์ารตดัสิน/ระดบัคุณภาพ 

  คะแนน   –   หมายถึง   ดีมาก 

  คะแนน   –   หมายถึง   ดี 

  คะแนน   –   หมายถึง   พอใช ้
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แบบฝกการอานจับใจความโดยใชขอมูลทองถิ่น 
วิชา  ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 

ชุดที่ 2 ขาว ครูแจง  คลายสีทอง เสียชีวิตแลว 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย.....ณิชาพร   ปรีชาวิภาษ 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการนิเทศ 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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คํานํา 
 

 แบบฝึกการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  เล่มนี เป็นนวตักรรมทีจดัทาํขึนเพือให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการอ่านจบัใจความ 
ซึงในการจดักระบวนการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดบัชนัประถมศึกษาปีที  นนั 
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะความรู้ทงั  ด้าน คือ ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และ     
การเขียนอยูม่าก ดงันนัจึงตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองให้
มากทีสุด ตลอดจนบูรณาการไปสู่สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อนัส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดใ้น
ทีสุด  ดงันนัขา้พเจา้ จึงไดจ้ดัทาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความขึน โดยนาํขอ้มูลในทอ้งถินของอาํเภอ
สองพีนอ้งมาเป็นบทอ่าน ซึงแบบฝึกมีจาํนวน  ชุด ประกอบไปดว้ย 

 ชุดที  ตาํนานพืนบา้นสองพีนอ้ง 

 ชุดที  ข่าวครูแจง้ คลา้ยสีทอง เสียชีวติแลว้ 

 ชุดที  ข่าวเด็กนาฏศิป์สุพรรณบุรี ชนะเลิศเวทีเพลงพืนบา้น 

 ชุดที  บทความปลาหมาํ 
 ชุดที  บทความเพลงอีแซว 

 ชุดที  สารคดีท่องเทียววดัไผโ่รงววั 

 ชุดที  สารคดีชีวประวติัพุม่พวง ดวงจนัทร์ 

 ในการจดัทาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความครังนี ขา้พเจา้ไดล้าํดบัขนัตอนการทาํจากง่าย
ไปยาก เพือเป็นการกระตุน้ เร้าใจให้นกัเรียนมีความสนใจ กระตุน้เร้าใจให้นกัเรียนมีความสนใจ 
สนุกสนาน สนใจต่อการเรียนและมีเจตคติทีดีต่อการเรียนภาษาไทย 

 

 

           ณิชาพร   ปรีชาวภิาษ 
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คําชีแจง 
 

 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษา       
ปีที  ชุดที  ข่าว ครูแจง้  คลา้ยสีทอง  เสียชีวติแลว้  เป็นการอ่านจบัใจความจากข่าว ครูแจง้     คลา้ย
สีทอง เสียชีวิตแลว้ ทีกาํหนดให้แลว้ให้นกัเรียนโยงเส้นขอ้ทีมีความหมายตรงกนั ตอบคาํถามจาก
เรืองทีอ่าน แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นให้ถูกตอ้ง โดยนาํตวัเลขหน้าขอ้ความใส่ลงในตวัลูกปู 
คาดคะเนเหตุการณ์ตามหัวขอ้ทีกาํหนดให้และวิเคราะห์เนือเรืองและสรุปใจความจากเรืองทีอ่าน 
พร้อมกับทาํแบบทดสอบท้ายเรืองข่าวทีกําหนดให้เป็นเรืองเกียวกับข่าว ครูแจ้ง  คล้ายสีทอง 
เสียชีวิต แบบฝึกชุดนีมีทงัหมด  แบบฝึก ครูควรให้นกัเรียนฝึกครังละไม่เกิน  แบบฝึก เพือไม่ให้
นักเรียนเกิดความเบือหน่าย และควรให้นักเรียนระบายสีรูปภาพในแบบฝึก เพือเสริมสร้าง
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
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คําแนะนํา ขันตอนการใช้สําหรับครู 
 
 

ข้อควรปฏิบัติก่อนดําเนินการสอน  ครูควรปฏิบัติดังนี 

 .  ศึกษาแผนการสอนอยา่งละเอียด 

 .  ทดลองปฏิบติักิจกรรมทงัหมดตามแผนการสอน 

 .  เตรียมอุปกรณ์การฝึกไวล่้วงหนา้ ก่อนสอนทุกครัง เช่น แบบฝึกการอ่านจบัใจความ 
แบบทดสอบ แบบสังเกตใหพ้ร้อมเพือสะดวกในการใช ้
 

ขณะดําเนินการสอน  ครูควรปฏิบัติดังนี 
 .  อธิบายให้นกัเรียนทราบถึงความสําคญัของแบบฝึกแต่ละครัง เพือให้นกัเรียนเห็น
ประโยชน์ทีจะไดรั้บจากแบบฝึก 

 .  ชีแจงกิจกรรมการเรียนใหน้กัเรียนทุกคนทราบ 

 .  ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน 

 .  ขณะทีนกัเรียนทาํกิจกรรม ครูคอยควบคุมการทาํงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่มอยา่ง
ใกลชิ้ด และใหค้าํช่วยเหลือเมือนกัเรียนตอ้งการ 

 .  การสรุปบทเรียน ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มมีโอกาสร่วมกนัสรุป 

 .  หลงัจากทาํกิจกรรมเสร็จแลว้ ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึก 

 .  เมือดาํเนินการสอนสินสุดลง ครูตรวจแบบฝึกหดั 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 144 

คําแนะนํา ขันตอนการใช้สําหรับนักเรียน 
 

 

วธีิการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความ 
 .  นําความรู้ทีได้จากการเรียนเรืองการอ่านจับใจความ มาใช้ในการทาํแบบฝึก           
แต่ละชุด 

 .  ฝึกใหส้มาํเสมอ เพือพฒันาทกัษะในการอ่านจบัใจความได ้
 

ขนัตอนการทาํแบบฝึก 

 .  อ่านคาํชีแจงการทาํแบบฝึกในแต่ละแบบวา่ ใหท้าํอะไร 

 .  อ่านเนือเรืองและทาํแบบฝึกแต่ละชุดตามลาํดบั จากเรืองแรกไปถึงเรืองสุดทา้ย 

 .  ทาํแบบทดสอบทา้ยเรือง 

 .  ร่วมตรวจคาํตอบของแบบทดสอบทา้ยเรือง เมือเรียนในแต่ละเรืองแล้ว เพือวดั
ความรู้ทีพฒันาขึนในเรืองนนั ๆ 
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ตัวชีวดั 
 
 

 

ท .  ป. /  อ่านเรืองสัน ๆ ตามเวลาทีกาํหนดและตอบคาํถามจากเรืองทีอ่าน 

ท 1.1 ป.4/4 แยกขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็นจากเรืองทีอ่าน 
ท .  ป. /  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองทีอ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ 

ท .  ป. /  สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่าน เพือนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
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“ครูแจง้ คลา้ยสีทอง”  วยั  ปี เสียชีวติแลว้ 

 เมือวนัที 16 มิ.ย.นางบุญนะ คลา้ยสีทอง ภรรยา ครูแจง้ คลา้ยสีทอง  ศิลปิน
แห่งชาติ พ.ศ. 2538 สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) เปิดเผยวา่ ครูแจง้ ไดเ้สียชีวิตลง
อย่างสงบด้วยอาการหัวใจล้มเหลว ทีโรงพยาบาลศิริราช ขณะกาํลังทาํกิจกรรม
กายภาพบาํบดัจากการเป็นอมัพฤกษ ์ซึงทางคณะแพทยด์า้นโรคหวัใจ  ไดว้ินิจฉยัว่า 
เกิดจากอาการเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน ส่งผลให้ระบบหัวใจล้มเหลว โดย
คณะแพทยไ์ด้ทาํการปัมหัวใจครูแจง้อย่างสุดความสามารถแลว้ แต่ร่างกายครูแจง้   
ไม่ตอบสนอง จึงจากไปอยา่งสงบดว้ยวยั 74 ปี เมือเวลาประมาณ 10.00 น.  
      ทงันี ครูแจง้ได้เขา้รับการรักษาตวัด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบด้านขวา
เฉียบพลนัทีโรงพยาบาลศิริราช เมือวนัที 8 ก.พ.ทีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่า   
จะนาํศพครูแจง้ไปบาํเพญ็กุศลยงัวดัป่าเลไลย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ซึงจะมีการกาํหนด
วนัสวดพระอภิธรรมกีวนัอีกครัง  
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นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลดักระทรวงวฒันธรรม(วธ.) กล่าวว่า ได้รับ
ทราบ เรืองดงักล่าวแลว้ โดยในส่วนกระทรวงวฒันธรรม จะให้การช่วยเหลืออยา่ง
เต็มที  เนืองจาก  ครูแจ้ง  เป็นศิลปินแห่งชาติ  อยู่ในความดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ทงันี ตนขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ
บรมครูขบักรับทียงิใหญ่ ซึงประเทศไทยไดสู้ญเสียปูชนียบุคคลดา้นศิลปวฒันธรรม
ไปอีกคนหนึง  

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ
กล่าววา่ ทางสวช.ขอแสดงความเสียใจกบัทางญาติของครูแจง้ เพราะถือวา่ประเทศ
ไทย ไดสู้ญเสียศิลปินทีมีความคาํคญัของประเทศไทอีก 1 ท่าน อยา่งไรก็ตาม สวช.
จะเป็นเจา้ภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ พร้อมทงัมอบเงินค่าจดัพิมพ์หนังสือ 
120,000 บาท และขอพระราชทานเพลิงศพใหต่้อไป  
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สาํหรับประวติั ครูแจง้ คลา้ยสีทอง เกิดเมือวนัที 10 มีนาคม 2478  

ทีจังหวดัสุพรรณบุรี จบการศึกษาชันประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนวดัโบสถ์   
ดอนคําแพน  และเข้ารับราชการในตําแหน่งคีตศิลปินจัตวา กรมศิลปากร 

เนืองจากครูแจ้งเป็นผูมี้ความสามารถในการขบัเสภาพร้อมขยบักรับ ไพเราะ
หวานหู จนไดรั้บสมญาวา่ “ช่างขบัคาํหอม” เพราะเสียงดี ขยบักรับไดย้อดเยียม
จนไม่มีใครเทียบ เป็นนกัขบัเสภาทีดีทีสุดเท่าทีมีอยูใ่นปัจจุบนันี ขบัเสภาไดอ้ยา่ง
มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สามารถขบับทเสภาเก่า ๆ ทีถูกลืมกลบัมามีชีวิตโดดเด่น
จนกระทงัไดรั้บความนิยมจากคนรุ่นใหม่ เช่น เรืองขุนชา้ง ชุนแผน ตอนกาํเนิด
พลายงาม  

นอกจากนี ครูยงัเป็นผู ้ถ่ายทอดวิชาศิลปะการขับกล่อมให้แก่ศิษย์
มากมาย จนไดรั้บพระราชทานเหรียญราชรุจิ จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

เมือคราวขบัไมป้ระกอบซอสามสายในพระราชพิธีขึนระวาง สมโภชพระศรี   
นรารัฐราชกิริณี ทีจงัหวดันราธิวาส เมือปี 2520 และไดรั้บพระราชทานเหรียญ 

รัตนาภรณ์ในงานพระราชพิธีขึนระวาง และสมโภชชา้งสําคญั 3 เชือก ทีจงัหวดั
เพชรบุรี ปี 2521 และไดรั้บการยกยอ่งเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(คีตศิลป์) จาก สวช. เมือปี 2538  
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อ่านคาํ – จาํศัพท์ 
 

คําศัพท์ คําอ่าน ความหมาย 
เกษียณอายุ กะ – เสียน – อา – ยุ ครบกาํหนดอายุรับราชการ 
คฤหัสถ์ คะ – รึ – หัด  ผู้ครองเรือน,ผู้ทไีม่ใช่นักบวช, ฆราวาส 
ดุริยางค์ ดุ – ริ – ยาง เครืองดีดสีตีเป่า 
ปีพาทย์ ปี – พาด เครืองประโคมมีปีเป็นหลกัต่อไปมีกลอง 

ตะโพน ระนาด ฆ้องวง ฯลฯ พณิพาทย์ 
กเ็รียก 

พรสวรรค์ พอน – สะ – หวนั ความสามารถพเิศษหรือคุณสมบัติเด่น
ของบุคคลทมีีมาแต่กาํเนิด 

เยาว์วยั เยา – ไว อ่อนวยั 
ลูกศิษย์ ลูก – สิด ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรือผู้เยาว์วัย ซึงอยู่ใน

ความดูแลคุ้มครองของอาจารย์ 
สมโภช สม – โพด งานฉลองในพธีิมงคลเพอืความยนิดีร่าเริง 
เหรียญ เหรียน โลหะทีทาํเป็นรูปต่าง ๆ มีลกัษณะกลม 

แบน 
อารมณ์ อา – รม ความคิด ความรู้สึกทเีปลยีนแปลงอยู่  

เรือย ๆ 
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ตอนท ี   คําศัพท์น่าดู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําชีแจง    ให้นักเรียนโยงเส้นข้อทมีีความหมายตรงกนั 

. เกษียณอาย ุ       ก. ความคิดความรู้สึกทีเปลียนแปลงอยูเ่รือย ๆ 

. คฤหสัถ ์  ข. โลหะทีทาํเป็นรูปต่าง ๆ มีลกัษณะกลม แบน 

. ดุริยางค ์  ค. งานฉลองในพิธีมงคล เพือความยนิดี ร่าเริง 

. ปีพาทย ์  ง. ผูศึ้กษาเล่าเรียนหรือผูเ้ยาวว์ยั 

. พรสวรรค ์  จ. ครบกาํหนดอายุราชการ 

. เยาวว์ยั  ฉ. ผูค้รองเรือน , ผูที้ไม่ใช่นกับวช , ฆราวาส 

. ลูกศิษย ์  ช. เครืองประโคมมีปีเป็นหลกั ต่อไปมีกลอง 

. สมโภช  ซ. ความสามารถพิเศษหรือคุณสมบติัเด่น 

. เหรียญ             ฌ. อ่อนวยั 

. อารมณ์  ญ. เครืองดีด  สี  ตี  เป่า 

์ ํ
        ซึงอยูใ่นความดูแลของอาจารย ์

โ ื ่
      ตะโพน  ระนาด  ฆอ้งวง ฯลฯ พิณพาทยก์็เรียก 
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ตอนท ี    อยากรู้คําถาม 
คําชีแจง     ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี 

 

. บา้นเกิดของครูแจง้  อยูที่ตาํบลอะไร 

. ครูแจง้เขา้รับราชการครังแรกทีไหน 

. ความชาํนาญและความสามารถพิเศษของครูแจง้คืออะไร 

. บุคคลทวัไปยกยอ่งครูแจง้วา่อยา่งไร 

. ครูแจง้มีชือเสียงในการขบัเสภาเรืองอะไร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 

. 

. 

. 
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ตอนท ี    สอบถามเทจ็จริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แยกข้อเทจ็จริงและข้อคิดเห็นให้ถูกต้อง  
 โดยนําตัวเลขหน้าข้อความเขียนลงในตัวลูกปู 

. ครูแจง้  คลา้ยสีทอง  เกิดทีจงัหวดัสุพรรณบุรี 

. ความสามารถในการขบัเสภา พร้อมกบัขยบักรับไพเราะ 
    หวานหู จนไดส้มญานามวา่ “ช่างขบัคาํหอม” 

. พวกเราคนรุ่นใหม่ ควรช่วยกนัสืบทอดการขบัเสภา 
   เพือไม่ใหเ้ป็นทีถูกลืม 

. ครูแจง้  คลา้ยสีทอง เป็นศิลปินแห่งชาติ  
    สาขาศิลปะการแสดง   (คีตศิลป์) 

. เราควรปลูกฝังการขบัเสภาใหเ้ด็กฟังตงัแต่เด็ก ๆ  
    แทนการฟังเพลงสมยัใหม่  
    เพือเป็นการซึมทราบตงัแตง่เดก็ ๆ 

ข้อเทจ็จริง ข้อคิดเห็น 
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ตอนท ี   เก่งยงิคาดคะเน 
ดูภาพแล้วคาดคะเนเหตุการณ์ตามหัวข้อทกีาํหนดให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. การขบัเสภา ถา้ไม่ใช ้กรับ เครืองกาํกบัจงัหวะ แต่ใหฉิ้งแทน คาดวา่จะเป็นอยา่งไร 

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

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

............................................................................................................................................................. 
. บทเสภาทีนาํมาขบั ส่วนใหญ่เกียวกบัวรรณคดี ถา้เราจะเปลียนบทเสภาเป็นเรืองเกียวกบั 

     เหตุการณ์ปัจจุบนั  คาดวา่จะเป็นอยา่งไร 

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ตอนท ี   เก๋สรุปความ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ทีได.้......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

ให้นักเรียนวิเคราะห์เนือเรือง   
เรือง ศิลปินแห่งชาติแล้วสรุปใจความสําคัญ
ของเรืองทอ่ีาน 

ใคร: .................................................................................................... 
เป็นอะไร: ............................................................................................... 
ทีไหน:  .................................................................................................... 
เมือไร:  .................................................................................................... 
เป็นอยา่งไร: .............................................................................................. 
.................................................................................................................... 
สรุปไดว้า่:  ............................................................................................... 
.................................................................................................................... 
............................................................................................................. 
   ................................................................................................... 
            ................................................................................ 
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แบบทดสอบ 
 

คําชีแจง  ให้นักเรียนเลือกคําตอบทถูีกต้องเพยีงคําตอบเดียว 

. ครูแจง้  คลา้ยสีทอง  เกิดทีจงัหวดัอะไร 

 ก. สระบุรี    ข. สุพรรณบุรี  ค. อยธุยา ง. อ่างทอง 

. ครูแจง้จบการศึกษาทีโรงเรียนอะไร 

 ก. วดัสาํเภาทอง   ข. วดัโบสถด์อนคาํแพง 

 ค. วดัจรเขค้รึน   ง. วดัโคกงูเห่า 
. ชนัทีครูแจง้จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ไดแ้ก่ ชนัอะไร 

 ก. ป.      ข. ป.   ค. ม.   ง. ม.  

. ครังแรกครูแจง้เขา้รับราชการทีไหน 

 ก. กรมทีดิน     ข. กรมการปกครอง 

 ค. กรมเกษตร     ง. กรมศิลปากร 

. ตาํแหน่งทีครูแจง้ เขา้รับราชการไดแ้ก่ตาํแหน่งอะไร 

 ก. คีตศิลปินตรี    ข. คีตศิลปินโท 

 ค. คีตศิลปินเอก    ง. คีตศิลปินจตัวา 
. ครูแจง้ไดรั้บสมญานามวา่อยา่งไร 

 ก. ช่างขบัเสียงหวาน   ข. ช่างขบัคาํหอม 

 ค. ช่างขบัเสนาะหู    ง. ช่างขบัเสียงหวาน 

. เสภาทีครูแจง้นาํมาขบัจนไดรั้บความนิยมจากคนรุ่นใหม่ เรืองอะไร 

 ก. ปลาบู่ทอง     ข. สังขท์อง 

 ค. ขนุชา้งขนุแผน    ง. พิกุลทอง 

. ครูแจง้ไดรั้บการยกยอ่ง เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาอะไร 

 ก. ศิลปะการแสดง    ข. สาขาทศันศิลป์ 

 ค. สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม  ง. สาขาวรรณศิลป์ 
. ครูแจง้ เสียชีวติลงดว้ยโรคอะไร 

 ก. โรคหวัใจลม้เหลว   ข. โรคเบาหวาน 

 ค. โรคชรา      ง. โรคความดนัโลหิตสูง 

. ครูแจง้ เสียชีวติอยา่งสงบอายเุท่าไร 

 ก.      ข.   ค.   ง.  
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                 พฤติกรรม 

 

 

 

 
กลุ่มที 

การ
วางแผน
ร่วมกนั 

การแบ่ง
งานรับ
ผดิ 
ชอบ 

การ
ทํางาน
ร่วมกบั
หมู่คณะ 

การแสดง
ความ
คดิเห็น
ร่วมกนั 

งานเสร็จ
ทันเวลา สรุปผลการประเมิน 

               คะแนน
เฉลยี ผ่าน ไม่

ผ่าน 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

10                   

                   

                   

                   

                   

                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

 

       ลงชือ                                                ผูป้ระเมิน 
                              (...............................................) 
 เกณฑก์ารประเมิน 

  ระดบั    หมายถึง  ดี 

  ระดบั    หมายถึง  พอใช ้

  ระดบั    หมายถึง  ควรปรับปรุง 

  เกณฑก์ารตดัสินคะแนนเฉลียตงัแต่  ขึนไปใหผ้า่น 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน 
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เลขที ชือสกลุ 
ตอ

บค
าํถา

มจ
าก 

ื
ื

วเิค
ราะ

ห์ 
ป

จับ
คู่ค

าํ 

แย
กข้

อเท
็จจ

ริง 
้

ิ
็

คาด
คะ

เนเ
หตุ

การ
ณ์ 

รวม สรุป 

      ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

          

          

          

         

         

         

 

 

 

                  ลงชือ                                         ผูป้ระเมิน          
                  (.........................................) 

แบบประเมินการตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมทุกกจิกรรม ร้อยละ   ขึนไป ถือว่าผ่าน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ชันประถมศึกษาปีที    
หน่วยการเรียนรู้ท ี  ประกอบแผนการเรียนรู้ท ี  

 

เลขท ี ชือ – สกลุ 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
รวม 

ผ่าน
 / ไ

ม่ผ่
าน

 

ซือสัตย์
สุจริต มวีนิัย ใฝ่เรียนรู้ 

4 4 4 12  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

14       

15       

 

 ระดบัคุณภาพ     หมายถึง   ดี    
 ระดบัคุณภาพ  หมายถึง  พอใช ้  
 ระดบัคุณภาพ  หมายถึง  ปรับปรุง   

 เกณฑก์ารตดัสินคะแนนรวม  ได ้   คะแนนขึนไป ถือวา่ ผา่น 

 

 
                    ลงชือ                                                ผูป้ระเมิน                 
                                  (...............................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 

คําชีแจง    ให้ทาํเครืองหมาย  /  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมทกีาํหนด 
ชันประถมศึกษาปีที..............โรงเรียน................................................................ภาคเรียนท.ี.............. 
บทท.ี..............แผนการสอนท.ี................เรือง..................................................................................... 
 

เลข
ที ชือ – สกลุ 

รายการสังเกต สรุปผล 

การ
ประเมิน   
ผา่น/ 
ไม่ผา่น 

คว
าม
สน

ใจใ
น

บท
เรีย

น 

มีม
ารย

าท
ใน

การ
ฟัง

แล
ะพ

ดู 

มีส
มา
ธิใ
นก

ารฟั
งแ
ละ

 
การ

อ่าน
 

ตอ
บค

าํถา
มแ

ละ
เล่า

เรือ
งได

 ้

อ่าน
บท

เรีย
นไ

ด้
ถูก

ตอ้
ง 

กร
ะบ

วน
การ

กลุ่
ม 

ทาํ
ใบ

งาน
ได
ถู้ก

ตอ้
ง 

                      

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน   =  ดี ,   = ปานกลาง,   = ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

         

 

              ลงชือ..............................................ผูป้ระเมิน 

               วนัที..........เดือน..........................พ.ศ............. 
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แบบทดสอบก่อนเรียน เรือง การอ่านจับใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิน 
คําชีแจง     ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมาย  ทบัอกัษรหนา้ขอ้ทีถูกทีสุด 

จงอ่านข้อความต่อไปนี แล้วตอบคําถามข้อ  –  
 

ลิงตวัหนึงแสดงการเตน้รําท่ามกลางสัตวป่์าทีมาชุมนุม สัตวท์งัหลายต่างชืนชม การแสดง
ของลิงมาก และพากนัตบมือใหเ้กียรติอยา่งเกรียวกราว  จนอูฐรู้สึกอิจฉาและตอ้งการไดรั้บความยก
ยอ่งบา้ง  จึงยืนขึนและพยายามเตน้รําเช่นเดียวกบัลิง แต่การแสดงของมนัช่างน่าทุเรศเสียจนผูดู้พา
กนัไล่ตีดว้ยกระบองจนตอ้งวงิหนีกระเจิงไป 

(นิทานอีสป : กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ) 

 
.  ลิงแสดงใหใ้ครดู 

 ก.  พระราชา   ข.  ฝงูลิง 

 ค.  สัตวป่์า   ค.  หมาจิงจอก 

.  สัตวป่์าชืนชมการแสดงของใคร 

 ก.  ลิง    ข.  อูฐ 

 ค.  ชา้ง    ง.  หมาจิงจอก 

.  สัตวป่์าใหสิ้งใดแก่ลิงเป็นรางวลั 

 ก.  กลว้ย   ข.  อาหาร 

 ค.  ใหสิ้ทธิปกครอง  ค.  เสียงตบมือ 

.  ใครรู้สึกอิจฉาลิง 

 ก.  ชา้ง    ข.  มา้ 
 ค.  อูฐ    ง.  เสือ 

.  นิทานเรืองนีสอนให้รู้วา่ 
 ก.  ผูริ้ษยาคอยแข่งขนักบัผูอื้นยอ่มไดรั้บทุกข ์

 ข.  แพเ้ป็นพระชนะเป็นมาร 

 ค.  วนัหนึงอาจเป็นของเราได ้

 ง.  ความสาํเร็จของเราเกิดขึนดว้ยความพยายาม 
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อ่านขอ้ความต่อไปนี แลว้ตอบคาํถามขอ้  –  
 

เรือง  ของยา 
 ทุกคนคงเคยเจ็บป่วยไม่มากก็น้อย เวลาเจ็บป่วยต้องกินยา สมัยคุณย่าคุณยายยงัเล็ก                
มียาไทยหรือยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบนั 

 ยาไดจ้ากพืชและสัตวห์ลายชนิด พืชทีนาํมาใช้เป็นยาเช่น กระเทียม ข่า ขมิน ผกับุง้ ไพล 
กระเจียบ ฯลฯ 

 ส่วนสัตวน์นั เราใชอ้วยัวะบางอยา่งเป็นยา เช่น เขากวาง นอแรด งาชา้ง ฯลฯ นอกจากนียา
อาจสกดัไดจ้ากจุลชีพ เช่น เพนิซิลลิน ไดจ้ากเชือรา แร่ธาตุทีมีอยู่ตามธรรมชาติก็ใชเ้ป็นยาได ้เช่น 
เกลือ กาํมะถนั ดีเกลือ สารส้ม เป็นตน้ ปัจจุบนัมีวธีิการสังเคราะห์ใหไ้ดย้าหลายชนิด 

 ยามิไดมี้รสขมทุกชนิดอยา่งทีกลวักนั ยาบางชนิดมีรสหวาน เช่น ยาเขา้ชะเอมเทศ นาํออ้ย    
ยาบางชนิดมีรสเปรียว เช่น ยาทีเขา้มะนาว นอกจากนียงัมีรสฝาด รสเผด็ รสเค็ม และรสจืด ทงันี
ขึนอยูก่บัตวัยาทีใช ้

ยาแผนปัจจุบนัหรือยาฝรังมีการเพิมรสและกลินให้น่ากินยิงขึน มีทงัชนิดทีใช้ภายใน เช่น     
ยานาํ ยาเม็ด ยาใส่แคปซูลสาํหรับกินและยาฉีด ชนิดทีใชภ้ายนอก เช่น ยาทาแผล ยาทาผิวหนงัเวลา
คนั ยาหยอดตา และยาหยอดหู 

 การใช้ยาต้องระมดัระวงั เพราะยาแต่ละชนิดออกฤทธิแตกต่างกันไป การใช้ยาผิดเป็น
อนัตรายอยา่งยงิ เด็ก ๆ จึงไม่ควรกินยาดว้ยตนเอง 

(ทีมา  :  สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน เล่มที  หนา้  – ) 
 

. ในปัจจุบนั ยาสามารถทาํมาจากอะไรไดบ้า้ง 

 ก. พืชและสัตว ์     ข. สารสังเคราะห์ 

 ค. สารปรุงแต่ง     ง. สารธรรมชาติ 

. ขอ้ใดคือส่วนทีเป็นใจความสาํคญัของบทความเรืองนี 

 ก. ทุกคนเคยเจบ็ป่วยไม่มากก็นอ้ย    

ข. ยามิไดมี้รสขมทุกชนิดอยา่งทีกลวักนั 

 ค. ยาไดจ้ากพืช สัตว ์และแร่ธาตุบางชนิด   

ง. นอกจากนียงัมียา รสฝาด รสเผด็ และรสจืด 

. ขอ้ความใดในบทความทีเป็นขอ้คิดเห็น 

 ก. ยาไดจ้ากพืชและสัตว ์    ข. แร่ธาตุตามธรรมชาติใชเ้ป็นยาได ้

 ค. การใชย้าผดิเป็นอนัตรายอยา่งยงิ  ง. เด็ก ๆ ไม่ควรกินยาดว้ยตนเอง 
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. บทความเรืองนีมีความสาํคญัอยา่งไร 

 ก. ใหค้วามรู้เรืองยาและวธีิการใชย้า   

ข. ทาํใหเ้รารู้จกัดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 

 ค. ทาํใหเ้รารักษาโรคต่าง ๆ ใหห้ายไดร้วดเร็ว 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

. ขอ้ใดคือขอ้เทจ็จริง 

 ก. ยากทาํมาจากพืช    ข. ยาทาํมาจากสัตว ์

 ค. ยาทาํมาจากพืชและสัตว ์   ง. ผดิทุกขอ้ 

อ่านขอ้ความต่อไปนี แลว้ตอบคาํถามขอ้  –  

 

 

 

 

 

 

 

 

. ขอ้ความขา้งตน้นีจดัเป็นประเภทใด 

 ก. ข่าว      ข. บทความ 

 ค. จดหมาย     ง. คาํโฆษณา 
. ขอ้ความขา้งตน้นี กล่าวในลกัษณะใด 

 ก. สงัสอน     ข. ชีแจง 

 ค. แนะนาํ     ง. บอกกล่าวใหรู้้ 

. ขอ้ความขา้งตน้นีไม่ไดก้ล่าวถึงสิงใด 

 ก. เหตุทีตอ้งมีพิธีไหวค้รู    ข. เราไดอ้ะไรจากครูบา้ง 

 ค. กาํหนดเวลาทีจดัพิธีไหวค้รู   ง. ขนัตอนในการไหวค้รู 

. พิธีไหวค้รูแสดงใหเ้ห็นถึงคุณธรรมในขอ้ใด 

 ก. ความกตญั ูรู้คุณ    ข. ความซือสัตย ์

 ค. ความมีจิตสาํนึกทีดี    ง. ความเมตตากรุณา 
 

 พิธีไหวค้รูเป็นประเพณีทีดีงาม ซึงทุกโรงเรียนจะจัดให้มีพิธีไหวค้รูขึนในทุกต้นปี
การศึกษา เพือให้บรรดาลูกศิษยไ์ดก้ราบไหว  ้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย ์และเพือเป็นการ
ปลูกจิตสํานึกให้รู้ว่า การทีเราจะเป็นคนดีมีวิชาชีพเลียงตวัเองไดใ้นอนาคตนนั ก็ดว้ยพระคุณครู
บาอาจารยท์งัสิน 
 
ทีมา  :  แบบฝึกการอ่านจบัใจความ  พรทิพย ์ แฟงสุด 
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. เพราเหตุใดนกัเรียนจึงตอ้งมีพิธีไหวค้รู 

 ก. เพราะครูเป็นผูมี้ความรู้มาก    

ข. เพราเป็นประเพณีทีทาํสืบเนืองกนัมา 
 ค. เพราะครูเป็นผูมี้ความรักและเมตตาต่อศิษย ์

 ง. เพราะครูเป็นผูที้ทาํใหน้กัเรียนมีความรู้และเป็นคนดีของสังคม 
อ่านขอ้ความต่อไปนีแลว้ตอบคาํถามขอ้  –  

 
เรือง  ผงึ 

 ผึงเป็นแมลงชนิดหนึงทีมีขา  ขา ตวัโตประมาณนิวก้อย แบ่งเป็น  ตอน คือ ตอนหัว 
หนา้อก และทอ้ง มีงวงไวส้าํหรับดูดนาํหวาน มีตาขนาดใหญ่อยูข่า้งหวัขา้งละตา และมีตาเล็ก ๆ อีก 

 ตา อยูบ่นหวั มีหนวดเล็ก ๆ ทงัหมด  เส้นดว้ยกนั 

 อาหารของผึง คือ นาํหวานของดอกไม ้ผึงจะมีเหล็กในทีกน้เพือใชเ้ป็นเครืองต่อสู้ป้องกนั
ตวั ในรังของผงึแต่ละรังจะมีผงึอยู ่  ชนิด คือ ผงึนางพญา ซึงมีเพียงตวัเดียว ผงึตวัผู ้และผงึตวัเมีย 

 มนุษยไ์ดรั้บประโยชน์จากผึงหลายอยา่ง คือ ไดน้าํผงึและรังอ่อน ตวัอ่อนของผงึเป็นอาหาร 
ไดขี้ผงึมาใชเ้ป็นยา 
(ทีมา  :  แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ  พรทิพย ์ แฟงสุด) 
 

. ผงึเป็นสัตวป์ระเภทใด 

 ก. สัตวบ์ก     ข. สัตวน์าํ 
 ค. แมลง      ง. สัตวค์รึงบกครึงนาํ 

. อวยัวะทีผงึใชดู้ดนาํหวานคือขอ้ใด 

 ก. ปาก      ข. งวง 

 ค. หนวด     ง. เหล็กใน 

. อาวธุทีผงึใชใ้นการป้องกนัตวัคือขอ้ใด 

 ก. ปาก      ข. งวง 

 ค. หนวด     ง. เหล็กใน 

. ขอ้ใดคือขอ้เทจ็จริง 

 ก. ผงึเป็นแมลง มี  ขา    ข. ผงึเป็นแมลง มี  ขา 
 ค. ผงึเป็นแมลง มี  ขา    ง. ผงึเป็นแมลง มี  ขา 
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. ขอ้ใดคือขอ้คิดเห็น 

 ก. ผงึมีงวงไวส้าํหรับดูดนาํหวาน   ข. ผงึมีหนาดเล็ก ๆ  เส้น 

 ค. เราไม่ควรนาํไมห้รือสิงของขวา้งปารังผงึ ง. นางพญาผงึจะมีตวัเดียว 

 
อ่านขอ้ความต่อไปนี แลว้ตอบคาํถามขอ้  –  
 
 
 
 
 
 
 
 

. ขอ้ความขา้งตน้นีจดัเป็นประเภทใด 
 ก. นิทาน     ข. สารคดี 
 ค. นวนิยาย     ง. บทความ 

. ขอ้ความขา้งตน้นีไม่ได้กล่าวถึงสิงใด 
 ก. วธีิขดุเจาอุโมงค์    ข. ความเป็นอยูข่องอน้ 
 ค. ลกัษณะทวัไปของอน้    ง. ความสามารถพิเศษของอน้ 

. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งทีสุด 
 ก. อน้เป็นสัตวเ์ลียงลูกดว้ยนม   ข. อน้ก็คือตุ่นตามทีชาวบา้นเขา้ใจ 
 ค. อน้อาศยัอยูบ่นตน้ไมเ้ช่นเดียวกบันก   

ง. อน้ใชข้าหลงัและการมว้นตวัในการขุดดิน 
. สัตวช์นิดใดมีลกัษณะคลา้ยกบัอน้มากทีสุด 

 ก. กระทิง     ข. กระซู่ 
 ค. กระรอก     ง. กระจง 

. ฉายาของตวัอน้คือขอ้ใด 
 ก. ตุ่นนอ้ยผูส้ร้างรัง    ข. นกักดัแทะผูช้าํนาญ 
 ค. สถาปนิกหนา้ทู่    ง. วศิวกรสถาปนิกนกัขดุเจาะอุโมงค์ 
 

 อน้เป็นสัตวเ์ลียงลูกดว้ยนม อยูใ่นตระกูลกดัแหะ ลกัษณะทวัไปจะคลา้ยหนู หนา้ทู่สัน 
ฟันคู่ใหญ่ ตาเล็ก แต่หนวดยาว ชาวบา้นมกัเรียกมนัวา่ “ตุ่น” อน้มีความสามารถในการขุดรูหรือ
อุโมงค์ โดยใช้ปาก  ฟัน  ขาคู่หน้าขุดดิน อน้จะขุดรูอย่างช้า ๆ และตบแต่งรังอยู่ตลอดเวลา 
เพือใหรั้งใตดิ้นแขง็แรง จนไดฉ้ายาวา่ “วศิวกรสถาปนิก นกัขดุเจาะอุโมงคธ์รรมชาติ” 

ทีมา  :  สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน  เล่มที   เรืองที  
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อ่านขอ้ความต่อไปนีแลว้ตอบคาํถามขอ้  –  
 

ช่วยววัพลดัตกร่องนํา 
 เมือเวลา .  น. วนัที  ก.พ. ผูสื้อข่าวไดรั้บแจง้จากพลเมืองดีวา่ ไดมี้ววัเพศเมียไดต้กลง
ไปอยู่ในร่องนาํกลางทุ่งนา บริเวณถนนเลียงเมือง  หมู่ที  ต.บา้นแห  อ.เมือง  จ.อ่างทอง จึงไป
ตรวจสอบพบววัเพศเมียสีนาํตาล ขาหลงันนัไดต้กลงไปติดอยู่ในร่องนาํและมีชาวบา้นนบัสิบคน
ต่างเร่งช่วยเหลือโดยนาํเชือกมาโอบตวัววัก่อน สอดดว้ยไมค้านเพือหามววัขึนมาในสภาพทุลกัทุเล        
ใชเ้วลานานนบัชวัโมง จึงช่วยไดส้าํเร็จ สอบถามนางบุญลือ  รอดเจริญ อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที /  
หมู่  ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง ซึงเป็นคนเลียงววั กล่าววา่ ตนไดพ้าววัออกมากินหญา้ทีทุ่งนา 
โดยนางนาํตาลววัเพศเมีย อาย ุ  ปี นาํหนกั  –  กิโลกรัม ไดเ้ลียงจากฝงูมากินนาํอยูริ่มร่องนาํ 
แต่ในขณะทีกินนาํอยู่ ได้มีววัตวัผูใ้นฝูงไดเ้กิดอาการคึก ไล่ขีววัตวัเมียและได้วิงมาทีนางนาํตาล
กาํลงักินนาํ กระแทกจนขาหลงัตกลงไปในร่องนาํดงักล่าว 
ทีมา : ( , วนัที  กุมภาพนัธ์). เดลินิวส์, หนา้ . 

 

. ขอ้ความขา้งตน้นี เป็นงานเขียนประเภทใด 
 ก. ข่าว      ข. สารคดี 
 ค. บทความ     ง. บทละคร 

. สัตวอ์ะไรตกลงไปในร่องนาํ 
 ก. ชา้ง      ข. มา้ 
 ค. ววั      ง. ควาย 

. ข่าวนีเกิดขึนทีจงัหวดัอะไร 

 ก. ลพบุรี     ข. สุพรรณบุรี 

 ค. ชยันาท     ง. อ่างทอง 

. ววัทีตกไปในร่องนาํชือวา่อะไร 

 ก. นางนาํคา้ง     ข. นางนาํตาล 

 ค. นางนาํฝน     ง. นางนาํเงิน 

. นางนาํตาลจะมาทาํอะไรจึงตกร่องนาํ 
 ก. อาบนาํ     ข. กินนาํ 
 ค. กินหญา้     ง. เดินเล่น 

*********************************************************************** 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน   
 

ข้อ คําตอบ ข้อ คําตอบ ข้อ คําตอบ 
1 ค 11 ข  ข 
2 ก 12 ง  ข 
3 ค 13 ง  ข 
4 ค 14 ก  ค 
5 ก 15 ง  ง 
6 ก  ค  ก 
7 ค  ข  ค 
8 ง  ง  ง 
9 ก  ข  ข 

10 ค  ค  ข 
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แบบทดสอบหลังเรียน เรือง การอ่านจับใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิน 
คําชีแจง     ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมาย  ทบัอกัษรหนา้ขอ้ทีถูกทีสุด 
 

อ่านขอ้ความต่อไปนี แลว้ตอบคาํถามขอ้  –   
 

กาตวัหนึงกระหายนาํเจียนตาย ครันมองเห็นเหยือกใบหนึงตงัอยู่บนพืน จึงรีบบินลงมา 
หมายจะดืมใหชื้นใจ แต่ปรากฏวา่มีนาํเหลือติดกน้เหยือกไม่มากนกั กาพยายามยดืคอลงไปแต่ไม่ถึง
นาํ ครันจะควาํเหยอืกก็ไม่มีแรง ดว้ยสติปัญญาอนัเฉียบแหลมมนัจึงใชป้ากคาบกอ้นกรวดใส่ลงทีละ
กอ้น ๆ อยา่งไม่ยอ่ทอ้ ระดบันาํในเหยอืกค่อย ๆ สูงขึน จนมนัสามารถดืมไดส้มดงัความตงัใจ 

(นิทานอีสป : กรมวชิาการกระทรวงศึกษาธิการ) 

 

.  กามองเห็นอะไรจึงบินลงมา 
 ก.  แจกนั    ข.  ขวดนาํ 
 ค.  เหยอืกนาํ    ง.  แกว้นาํ 
.  กาใชอ้ะไรใส่ลงไปในเหยอืกนาํ 

 ก.  เมล็ดพืช    ข.  ทราย 

 ค.  กอ้นหิน    ง.  กอ้นกรวด 

.  ถา้ไม่มีกอ้นกรวดเราสามารถใชสิ้งใดต่อไปนีแทนได ้

 ก.  กระดาษ    ข.  ลูกแกว้ 

 ค.  ตน้หญา้    ง.  สาํลี 

. กานาํกอ้นกรวดใส่ในเหยือกเพืออะไร 

 ก. ใหน้าํในเหยอืกสูงขึน   ข. ทาํใหน้าํในเหยือกใส 

 ค. ทาํใหน้าํในเหยือกหวาน  ง. ทาํใหน้าํในเหยอืกเยน็ 

. นกอะไรต่อไปนีคลา้ยกบักามากทีสุด 

 ก. นกแกว้    ข. นกกาเหวา่ 
 ค. นกเอียง    ง. นกพิราบ 
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อ่านขอ้ความต่อไปนีแลว้ตอบคาํถามขอ้  –  

  

เรือง  นกเงือก 
 นกเงือกไดชื้อวา่เป็นสัญลกัษณ์แห่งความซือสัตว ์ เพราะมนัจะมีคู่เพียงตวัเดียว  ถา้ตวัผูถู้ก
ยงิตายนกตวัเมียทีอยูก่็จะยอมตายไปดว้ยตน้ไมที้นกเงือกเลือกทาํโพรงเป็นทีอยูน่นั  มกัเป็นตน้ไมที้
มีลาํตน้ใหญ่เพราะนกเงือกมีลาํตวัโต  โดยปกติจะมีความยาวจากปลายปากถึงปลายหางไม่ตาํกวา่    
เมตร  เวลาทีมนักระพือปีกบิน  เสียงจะดงัราวพายบุางชนิดส่งเสียงร้องดงักอ้งหุบเขา 
 ศตัรูทีสาํคญัสาํหรับนกเงือกคือคน  ล่าเพือนาํมาเป็นอาหารบา้งก็ล่าเพือนาํหวัมาสะสม  คน
ทีล่าจะปีนตน้ไมไ้ปเจาะโพรงขโมยลูกนกนาํมาขาย  แต่วิธีนีค่อนขา้งเสียงต่อการโดนแม่นกจิกตีเอา  
ดงันนัคนจึงเลือกโค่นตน้ไม ้ ซึงถา้ตน้ไมใ้หญ่ถูกทาํลายหมด  นกเหงือกก็ไม่สามารถมีชีวติรอด
ต่อไปได ้

(สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ  ภาษาไทย  ป. ) 
 

.  เหตุใดนกเงือกจึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งความซือสัตว ์

 ก.  มีคู่เพียงตวัเดียว   ข.  ยอมตายแทนคู่ของมนั 

 ค.  ไม่ยอมยา้ยทีอยูอ่าศยั   ง.  จงรักภกัดีต่อเจา้ของ 

.  นกเงือกทาํใหเ้กิดเสียงดงัราวกบัพายโุดยวธีิใด 

 ก.  ส่งเสียงดงั    ข.  กระพือปีก 

 ค.  เจาะตน้ไม ้    ง.  ทาํร้ายผูท้าํอนัตรายคู่ของมนั 

.  ขอ้ใดต่อไปนีไม่ใช่ขอ้เทจ็จริง  

 ก.  นกเงือกไดชื้อวา่เป็นสัญลกัษณ์แห่งความซือสัตย ์

 ข.  ถา้นกเงือกตวัใดตวัหนึงตายอีกตวัจะยอมตายไปดว้ย 

 ค.  นกเงือกมีความยาวจากปลายปากถึงปลายหางไม่ตาํกวา่    เมตร 

 ง.  เราควรช่วยกนัอนุรักษน์กเงือกใหมี้มากขึน 

.  นกัเรียนคิดวา่ถา้ไม่มีตน้ไมใ้หญ่ทาํโพรง  นกัเรียนจะใชอ้ะไรแทนได ้

 ก.  อิฐ     ข.  หญา้แหง้ๆ 

 ค.  กระดาน    ง.  ปูนซีเมนต ์
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.  ขอ้ใดทาํใหเ้กิดอนัตรายและผลเสียต่อนกเงือกมากทีสุด 

 ก.  การจบันกเงือกมาเป็นอาหาร  ข.  การจบันกเงือกมาเลียงไวใ้นสวนสัตว ์

 ค.  การล่านกเงือกเพือนาํหวัมาสะสม ง.  การตดัทาํลายตน้ไมใ้หญ่จนหมดสิน 
 

อ่านขอ้ความต่อไปนี แลว้ตอบคาํถามขอ้  -  
 
 
 
 
 
 
 
 

. ขอ้ความขา้งตน้นี จดัเป็นประเภทใด 
 ก. สารคดี     ข. บทความ 
 ค. นิทาน     ง. นวนิยาย 

. ขอ้ความขา้งตน้นีมุ่งกล่าวถึงสัตวใ์นขอ้ใด 
 ก. นก       ข. จระเข ้
 ค. สัตวที์เป็นอาหารของจระเข ้   ง. สัตวเ์ลียงลูกดว้ยนม 

. เพราะเหตุใดลูกจระเขจ้าํนวนมากมาย จึงกลายเป็นเหยอืของสัตวต่์าง ๆ 
 ก. เพราะมนัยงัเล็กเกินไป    

ข. เพราะมนัยงัไม่รู้วธีิเอาตวัรอด 
 ค. เพราะลูกจระเขเ้ป็นอาหารของสัตวอื์นอยูแ่ลว้ 
 ง. เพราะพอ่แม่ไม่ค่อยเลียงดูพวกมนัขณะทีเป็นตวัอ่อน 

. ลูกจระเขที้เป็นตวัอ่อน มีลกัษณะแตกต่างกบัจระเขที้เป็นตวัเจริญวยัตรงไหน 
 ก. มีตวัโตกวา่     ข. มีตวัเล็กกวา่ 
 ค. มีแขนขายงัไม่ครบ    ง. ยงัไม่สามารถหาอาหารกินเองได ้

. ลกัษณะพิเศษของลูกจระเขที้เพิมออกจากไข่นนั นกัเรียนคิดวา่เป็นขอ้ใด 
 ก. มีหวัโตกวา่ตวั     ข. สามารถหาอาหารกินเองได ้
 ค. สามารถเดินและวา่ยนาํไดเ้ลย   ง. ถูกเฉพาะขอ้ ข และ ขอ้ ค 
 

 แมจ้ระเขจ้ะวางไข่ในหลุมหรือทราย มนัวางไข่ไดม้ากถึงคราวละ  ฟอง และเฝ้าอยูจ่น
ไข่ฟักเป็นตวั ส่วนมากไม่เลียงลูกอ่อน ลูกจระเขจ้าํนวนมากกลายเป็นเหยือของสัตวต่์าง ๆ เช่น 
นก  สัตวที์เลียงลูกดว้ยนม และสัตวเ์ลือยคลานอืน ๆ ตวัอ่อนมีลกัษณะเหมือนตวัเจริญวยั แต่มี
ขนาดเล็กกวา่ เมือออกจากไข่มนัก็สามารถเดิน วา่ยนาํ และหาอาหารกินเองไดเ้ลย 

ทีมา  :  สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน เล่มที   
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อ่านขอ้ความต่อไปนีแลว้ตอบคาํถามขอ้  –  
 

ไฟฟ้าเป็นพลงังานทีให้คุณแก่มนุษยม์ากมาย แต่ก็มีโทษมากเช่นเดียวกนั ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี
หรือขาดความรอบคอบ อาจเกิดผลเสียหายได้มาก เช่น ไฟฟ้าอาจดบักะทนัหัน ทาํให้เกิดความ
โกลาหล อาจเกิดเพลิงไหม ้เกิดระเบิดปึงปัง ทาํความเสียหายให้กบัทรัพยสิ์น ผูใ้ชไ้ฟฟ้าถูกไฟฟ้าดูด
ตาย 
ทีมา  :  แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความวชิาภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที  
 

. จากขอ้ความขา้งตน้นี ควรตงัชือวา่อะไรจึงจะเหมาะสม 

 ก. คุณของไฟฟ้า     ข. โทษของไฟฟ้า 
 ค. ไฟฟ้าดูดคนตาย    ง. คุณและโทษของไฟฟ้า 

. ขอ้ใดเป็นขอ้คิดเห็น 

 ก. ไฟฟ้าเป็นพลงังาน    ข. ไฟฟ้ามีประโยชน์และมีโทษ 

 ค. ไฟฟ้าดบักระทนัหนัจะทาํใหเ้กิดความโกลาหล  

ง. เราควรใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัและตอ้งมีความรอบคอบ 

. เมือไฟฟ้าเกิดดบักะทนัหนั จะมีอะไรเกิดขึน 

 ก. เกิดไฟฟ้าดูด     ข. เกิดเพลิงไหม ้

 ค. เกิดระเบิดปึงปัง    ง. เกิดความวุน่วาย 

. เมือนกัเรียนอ่านเรืองนีแลว้ เห็นวา่ควรทาํอยา่งไร 

 ก. เลิกใชไ้ฟฟ้า     ข. ใชไ้ฟฟ้านอ้ยลง 

 ค. ระมดัระวงัการใชไ้ฟฟ้า   ง. เฉย ๆ เพราะเป็นเรืองธรรมดา 
. จากขอ้ความขา้งตน้นี ตรงกบัขอ้ใดมากทีสุด 

 ก. กนัไวดี้กวา่แก ้    ข. ววัหายลอ้มคอก 

 ค. รักววัใหผ้กูรักลูกใหตี้    ง. ไฟฟ้ามีคุณอนนัตมี์โทษมหนัต ์
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อ่านขอ้ความต่อไปนี แลว้ตอบคาํถาม ขอ้  –  
 
 
 
 
 
 

. โรคหดั ไม่ติดต่อ โดยทางใด 
 ก. ไอ      ข. จาม 
 ค. สัมผสั     ง. นาํมูก 

. ขอ้ความขา้งตน้นีตอ้งการใหท้ราบถึงอะไร 
 ก. อาการของโรคหดั    ข. ความเป็นมาของโรคหดั 
 ค. วธีิปฏิบติัตวัในการเป็นโรคหดั   ง. วธีิรักษาตวัเมือเป็นโรคหดั 

. โรคหดัไม่เกิดในคนทีมีอายเุท่าใดต่อไปนี 
 ก.   เดือน     ข.   เดือน 
 ค.   เดือน     ง.   เดือน 

. จากขอ้ความขา้งตน้นี จดัเป็นเรืองประเภทใด 
 ก. นิทาน     ข. บทความ 
 ค. ตาํนาน     ง. สารคดี 

. ผูเ้ขียนขอ้ความขา้งตน้นีจะเป็นบุคคลในขอ้ใด 
 ก. ตาํรวจ     ข. หมอ 
 ค. ทหาร     ง. ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรคหัด  เป็นโรคติดต่อในเด็กตงัแต่อายุ  เดือนขึนไป ติดต่อกนัโดยอาการไอ จาม 
นาํมูก นาํลาย หรือเสมหะของผูป่้วย อาการเริมแรกมีไขต้าํ นาํมูกไหล พ่อวนัที  –  จะเริมมี
ผนืขึนตามหลงัหูหนา้ก่อน 

ทีมา  :  สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน เล่มที  
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อ่านขอ้ความต่อไปนี แลว้ตอบคาํถาม ขอ้  –  
 

“โลมาปากขวด” เกยตืนหาดภูเก็ต 
 เมือเวลา .  น. วนัที  ก.พ. นายยนูู  เกราะเหล็ก  อายุ  ปี ประธานชมรมเรือหางยาว
อ่าวบางเทา หมู่   ต. เชิงทะเล  อ. ถลาง  จ. ภูเก็ต รับแจง้จากชาวบา้นวา่ พบโลมาขนาดใหญ่ตายเกย
ตืนชายหาดบางเทา หลงัโรงแรมดาหลา รีสอร์ท แอนด์สปา จึงประสานศูนยว์ิจยัทรัพยากรชายฝัง
ทะเลและป่าชายเลน ต. วิจิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต ไปตรวจสอบ พบนกัท่องเทียวจาํนวนมากกาํลงัมุงดู
ซากปลาโลมาขนาดใหญ่ริมหาด จึงลากขึนฝังและตรวจสอบเบืองตน้ เป็นปลาโลมาสายพนัธ์ุปาก
ขวด เพศเมีย ยาว .  เมตร หนกั  กก. มีบาดแผลฉกรรจที์ปากบนและโคนหาง ใตค้รีบขวาชาํ
แดง น่าจะตายมาแลว้  –  วนั 
 สอบถามทราบวา่ กลางดึกทีผา่นมามีฝนตกหนกัในพืนที แถมลมกระโชกแรง คลืนสูง พอ
ช่วงเชา้ชาวบา้นพบซากปลาโลมาถูกคลืนซดัเกยหาด ดา้นนายกอ้งเกียรติ  กิตติวฒันาวงศ์ หวัหน้า
ศูนยว์ิจยัฯ กล่าววา่ โลมาปากขวด มีถินอาศยัอยู่ฝังตะวนัตกของไทย บริเวณเกาะไมท้่อน จ.พงังา 
และ จ.ระนอง เป็นส่วนใหญ่ ถือเป็นปลาโลมาปากขวดตวัแรกทีพบเกยตืนในฝังอนัดามนั พืนที จ.
ภูเก็ต จะเร่งตรวจสอบบาดแผลทีพบวา่หลงัเกิดน็อกตายแลว้ถูกคลืนซดักระแทกหรือถูกฆ่า รวมทงั
ตรวจกระเพาะอาหารหาสาเหตุดว้ย 
ทีมา : (  ,  กุมภาพนัธ์ ). เดลินิวส์ , หนา้ . 
 

. ทีทีปลาโลมาเกยตืน อยูที่ชาดหาด 
 ก. บางแสน     ข. บางเพา 
 ค. พทัยา     ง. ชะอาํ 

. ปลาโลมาทีมาเกยตืน เป็นปลาโลมาสายพนั 
 ก. พนัธ์ุปากขวด     ข. พนัธ์ุหวับาตร 
 ค. พนัธ์ุหวัโหนก    ง. พนัธ์ุปากนกแกว้ 

. ปลาโลมาปากขวดมีถินทีอยูที่ 

 ก. ฝังทางเหนือของไทย    ข. ฝังตะวนัออกของไทย 

 ค. ฝังตะวนัตกของไทย    ง. ฝังใตข้องไทย 

. ปลาโลมาทีพบมีความยาว 

 ก. .  เมตร     ข. .  เมตร 

 ค. .  เมตร     ง. .  เมตร 
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. เพราะอะไรปลาโลมาจึงมาเกยตืน 

 ก. ฝนตกหนกัมีลมกระโชกแรง และมีคลืนสูง 

 ข. ติดอวนของชาวประมง 

 ค. วา่ยนาํหลงทางมา 
 ง. โดนปลาฉลามกดั 
 

************************************************************************ 
 

เฉลยแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลังเรียน 
 

ข้อ คําตอบ ข้อ คําตอบ ข้อ คําตอบ 
1 ค 11 ก  ค 
2 ง 12 ข  ก 
3 ข 13 ง  ก 
4 ก 14 ข  ข 
5 ข 15 ง  ข 
6 ก  ง  ข 
7 ข  ง  ก 
8 ง  ง  ค 
9 ข  ค  ก 

10 ง  ง  ก 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทมีีต่อแบบฝึกการอ่านจับใจความ 
โดยใช้ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  

............................ 
คําชีแจง   ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของนกัเรียน หลงัการเรียน   
  โดยใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 

  ระดบั    หมายถึง  เห็นดว้ยมาก  
  ระดบั    หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

  ระดบั    หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
 

รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 
   

 

. การเรียนดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินทาํใหน้กัเรียน 
เกิดความสนใจและกระตือรือร้นต่อการเรียน 

 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินช่วยใหน้กัเรียนอ่านและเขียน
ภาษาไทยไดดี้ขึน 

.......... 

 

.......... 

 

.......... 

 

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินทาํใหน้กัเรียนเกิดความ
สนุกสนานในการเรียน 

.......... 

 

.......... 

 

.......... 

 

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินช่วยใหน้กัเรียนเกิด 

การเรียนรู้ไดต้ามลาํพงัและประสบผลสาํเร็จ 

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

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินช่วยใหน้กัเรียน เขา้ใจ
เรืองราวในทอ้งถินไดดี้ขึน 

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

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินช่วยใหน้กัเรียนรักทอ้งถิน
ของตนเองมากขึน 

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

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

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

. นกัเรียนไดรั้บความรู้ในดา้นอืน เช่น การวาดภาพระบายสี การเล่นเกมเพิมขึน
นอกเหนือจากการอ่าน และเขียนภาษาไทย จากการใชแ้บบฝึก 

การอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 

.......... 

 

.......... 

 

.......... 

 

 

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถาม 
(สําหรับนักเรียน) 

……………….. 

 

เรือง    ความคิดเห็นและความตอ้งการแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 

 สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
 

คําชีแจง   แบบสอบถามนีเป็นแบบสอบถามเกียวกบัความตอ้งการของนกัเรียนในการพฒันา 
 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษา 
 ปีที  เพือใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ผูว้จิยัจึงขอใหน้กัเรียนตอบตามความเป็นจริง  
 โดยแบบสอบถามนีแบ่งเป็น  ตอน ดงันี 

  ตอนที  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที  ความตอ้งการใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 

  ตอนที  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

 

 

                
ผูว้จิยั 

นางณิชาพร    ปรีชาวภิาษ 

นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนท ี    ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชีแจง  ให้นักเรียนทาํเครืองหมาย    ลงใน    ตามสภาพทเีป็นจริง 
 .  เพศ    ชาย    หญิง 

 .  อาย ุ   8  ปี    9  ปี   10  ปี 

 .  อาชีพของผูป้กครอง   รับราชการ   คา้ขาย   รับจา้ง 
      ทาํนา   ทาํไร่   อืน ๆ (ระบุ)....................... 
 

ตอนท ี    ความต้องการในการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน 
คําชีแจง   ให้นักเรียนทาํเครืองหมาย    ลงในช่องระดับความคิดเห็นของนักเรียน  
  ความหมายของระดับความคิดเห็น 
   ระดบั    หมายถึง  มาก 

   ระดบั    หมายถึง  ปานกลาง 

   ระดบั    หมายถึง  นอ้ย  
 

รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

   

. นกัเรียนรู้เรืองราวในทอ้งถินในระดบัใด ............. ............. ............. 

. นกัเรียนตอ้งการเรียนรู้เรืองราวในทอ้งถินของเรา ............. ............. ............. 

. นกัเรียนคิดวา่แบบฝึกการอ่านจบัใจความ ช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ภาษาไทยดี
ขึน 

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

. นกัเรียนคิดวา่แบบฝึกการอ่านจบัใจความ ทีมีการฝึกจากง่ายไปหายาก ............. ............. ............. 

. ในการเรียนการสอนอ่านจบัใจความโดยใชแ้บบฝึกเป็นสือใน 

การเรียนแลว้ นกัเรียนยงัตอ้งการให้มีสือประเภทอืน ๆ  อีก 
............. ............. ............ 

6. นกัเรียนคิดวา่ในทอ้งถินของเรามีเรืองราวอะไรบา้งทีนกัเรียนสนใจและตอ้งการเรียน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ) 
    �  ประวติัความเป็นมาของชุมชน                              �  สถานทีสาํคญัของชุมชน 

    �  ประวติับุคคลสาํคญัของชุมชน                             �  ศิลปะในทอ้งถิน 

    �  อาชีพหรือสินคา้พืนบา้น                                      �  อืน ๆ (ระบุ)........................................... 
7.นกัเรียนตอ้งการให้แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินมีลกัษณะอยา่งไร  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ) 
    �  ตวัหนงัสือตวัโต ชดัเจน อ่านง่าย                        �  มีรูปภาพประกอบ 
    �  มีเนือหาสนุกสนาน อ่านเขา้ใจง่าย                      �  มีสีสนัสวยงาม 

    �  อืน ๆ (ระบุ)........................................... 
 

ตอนท ี   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพมิเติม
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 
 (สําหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 

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

เรือง    การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียน 

 ชนัประถมศึกษาปีที  

คําชีแจง   แบบสัมภาษณ์ฉบบันี เป็นแบบสัมภาษณ์เกียวกบัความคิดเห็นและความตอ้งการใน 

 การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียน 

 ชนัประถมศึกษาปีที  เพือเป็นขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ  
 โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  แบบสัมภาษณ์ฉบบันี  
 แบ่งเป็น 3 ตอนดงันี 

  ตอนที 1 สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูส้ัมภาษณ์ 

  ตอนที 2 ความคิดเห็นและแนวทางการจดัทาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  

  ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะทวัไป 

 

                
ผูว้จิยั 

นางณิชาพร    ปรีชาวภิาษ 

นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ์เกยีวกบัความคิดเห็นและความต้องการในการพฒันาแบบฝึกการอ่านจับใจความ        
โดยใช้ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี   

……………… 

 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์...................................................................ตาํแหน่ง..................................................... 
วนัที......................................เวลา...................................สถานที...................................................... 
 

ตอนท ี   สถานภาพและข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
.   เพศ............................................................................................................. 
.   อาย.ุ............................................................................................................. 
.   วฒิุการศึกษา............................................................................................... 
.   ตาํแหน่งการทาํงานปัจจุบนั......................................................................... 
.   ประสบการณ์ในการสอนวชิาภาษาไทย...........................ปี 

.   ประสบการณ์ในการฝึกอบรมในหวัขอ้เกียวกบัการพฒันาแบบฝึก 

 � ไม่เคยฝึกอบรม   � เคยฝึกอบรม จาํนวน.................ครัง 
 

ตอนท ี   ความคิดเห็นและแนวทางในการพฒันาแบบฝึกการอ่านจับใจความ     
                โดยใช้ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี   
1.  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรบา้งต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ     
 โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดวา่แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษา 
 ปีที  ในดา้นประวติัความเป็นมา สถานทีสาํคญั ศิลปะพืนบา้น อาหารพืนเมือง และประวติั 

 บุคคลสาํคญั มีประโยชน์ต่อนกัเรียนอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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3. ท่านคิดวา่แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 

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

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

............................................................................................................................................................. 
4.  ท่านคิดวา่รูปแบบของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ควรมีลกัษณะอยา่งไร

จึงจะเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  

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

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

............................................................................................................................................................. 
5.  ท่านคิดวา่ เนือหา และภาษาทีใชใ้นการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความสาํหรับนกัเรียน  
 ชนัประถมศึกษาปีที  ควรเป็นอยา่งไร 

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

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

............................................................................................................................................................. 
6.  ท่านคิดวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 

 ควรจะดาํเนินการอยา่งไร จึงจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ทีสุด 

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

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

............................................................................................................................................................. 
7.  ท่านคิดวา่การวดัผลและประเมินผลในแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 

 ควรมีลกัษณะอยา่งไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 

ตอนท ี3  ข้อเสนอแนะทวัไป 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ผู้รู้ในท้องถินเกยีวกบัความคิดเห็นและความต้องการในการพฒันาแบบฝึก
การอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี   

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

ผูใ้หส้ัมภาษณ์...................................................................................................................................... 
วนัที.......................................เวลา..................................สถานที........................................................ 
 

ตอนท ี   สถานภาพและข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
.  เพศ.......................................  อาย.ุ......................ปี 

.  วฒิุการศึกษา.....................................................  อาชีพ............................................ 

.  ระยะเวลาทีอาศยัอยูใ่นทอ้งถินนี...................... ปี 
 

ตอนท ี2  ข้อมูลท้องถิน 
 เรืองใดทีควรจะนาํมาไวใ้นบทเรียน 

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

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

.............................................................................................................................................................
  ประวติัเรืองราวความเป็นมาอยา่งไร 

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

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

............................................................................................................................................................. 
  ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

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

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

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

ตอนท ี3  ข้อเสนอแนะทวัไป 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
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ตารางที 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นและ 

 ความตอ้งการแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ของผูเ้ชียวชาญ   
 

ประเด็น 

คะแนนความคิดเห็น    
ของผูเ้ชียวชาญ IOC ความหมาย 

1 2 3 

1.นกัเรียนรู้เรืองราวในทอ้งถินในระดบัใด +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
. นกัเรียนตอ้งการเรียนรู้เรืองราวในทอ้งถิน 

ของเรา 
+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.  นกัเรียนคิดวา่แบบฝึกการอ่านจบัใจความ  
ช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้ภาษาไทยดีขึน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.นกัเรียนตอ้งการแบบฝึกการอ่านจบัใจความ  
ทีมีการฝึกจากง่ายไปหายาก 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.ในการเรียนการสอนอ่านจบัใจความ โดยใช้
แบบฝึกเป็นสือในการเรียนแลว้ นกัเรียนยงั
ตอ้งการใหมี้สือประเภทอืน ๆ อีก 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6. นกัเรียนคิดวา่ในทอ้งถินของเรามีเรืองราว
อะไรบา้งทีนกัเรียนสนใจและตอ้งการเรียน   
 -ประวติัความเป็นมาของชุมชน                              
- สถานทีสาํคญัของชุมชน 

-ประวติับุคคลสาํคญัของชุมชน                               
- ศิลปะในทอ้งถิน 

 - อาชีพหรือสินคา้พืนบา้น                                      

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

7. นกัเรียนตอ้งการใหแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถินมีลกัษณะ 

- ตวัหนงัสือตวัโต ชดัเจน อ่านง่าย                           
- มีรูปภาพประกอบ 

 - มีเนือหาสนุกสนาน อ่านเขา้ใจง่าย                      
มีสีสนัสวยงาม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที 19  ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและ 

 ความตอ้งการของครูผูส้อนภาษาไทยในการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ 

 โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 
 

ประเด็น 

คะแนนความคิดเห็น    
ของผูเ้ชียวชาญ IOC ความหมาย 

1 2 3 

1. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรบา้งต่อการจดั 

การเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ 

โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที   

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2. ท่านคิดวา่แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษา 
ปีที  ในดา้นประวติัความเป็นมา สถานทีสาํคญั 
ศิลปะพืนบา้น อาหารพืนเมือง และประวติับุคคล
สาํคญั มีประโยชน์ต่อนกัเรียนอยา่งไร 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3. ท่านคิดวา่แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถิน ควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4. ท่านคิดวา่รูปแบบของแบบฝึกการอ่าน 

จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน ควรมีลกัษณะ
อยา่งไรจึงจะเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 

ชนัประถมศึกษาปีที  

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

. ในการเรียนการสอนอ่านจบัใจความโดยใช้
แบบฝึกเป็นสือในการเรียนแลว้ นกัเรียนยงั
ตอ้งการใหมี้สือประเภทอืน ๆ อีก 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6. ท่านคิดวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน
ควรจะดาํเนินการอยา่งไร จึงจะทาํใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้ไดดี้ทีสุด 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

7. ท่านคิดวา่การวดัผลและประเมินผลในแบบฝึก
การอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 

ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที 20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อแบบฝึกการอ่าน 

 จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  
 

ประเด็น 

คะแนนความคิดเห็น    
ของผูเ้ชียวชาญ IOC ความหมาย 

1 2 3 

. การเรียนดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความ 

โดยใชข้อ้มูลทอ้งถินทาํใหน้กัเรียน เกิดความ
สนใจและกระตือรือร้นต่อการเรียน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถินช่วยใหน้กัเรียนอ่านและเขียนภาษาไทย
ไดดี้ขึน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถินทาํใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนานใน 

การเรียน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถินช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดต้าม
ลาํพงัและประสบผลสาํเร็จ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถินช่วยใหน้กัเรียน เขา้ใจเรืองราวในทอ้งถิน
ไดดี้ขึน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถินช่วยใหน้กัเรียนรักทอ้งถินของตนเอง 

มากขึน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

. แบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูล
ทอ้งถิน ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้น 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

. นกัเรียนไดรั้บความรู้ในดา้นอืน เช่น การวาด
ภาพระบายสี การเล่นเกมเพิมขึนนอกเหนือจาก
การอ่าน และเขียนภาษาไทย จากการใชแ้บบฝึก
การอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที 21  แสดงผลการหาค่าความเชือมนัแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อแบบฝึก   
 การอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
 โดยหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (  - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
 

ขอ้ที Mean Std. Deviation 

1 2.95 0.21 

2 2.68 0.47 

3 2.95 0.21 

4 2.63 0.58 

5 2.86 0.35 

6 2.95 0.21 

7 2.68 0.47 

8 2.72 0.63 

รวม 2.80 0.15 
 

 Reliability Coefficients 

 N of Cases =     27.0                    N of Items = 8 

 Alpha =   0 .73 
 

 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชือมนัแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อแบบฝึก
การอ่านจับใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง
ทีเก็บ (N of Cases) คือ 27 คน  จาํนวนขอ้สอบ (N of Items) 8 ขอ้ ค่าความเชือมนัทีคาํนวณจากสูตร
สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค(Alpha) มีค่าเท่ากบั 0.73 
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ตารางที 22 ค่าดชันีความสอดคลอ้งโครงร่างแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 

 สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4   
  

ประเด็น 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ
คนที  IOC ความหมาย 

เล่ม
ที  

เล่ม
ที  

เล่ม
ที  

เล่ม
ที  

เล่ม
ที  

เล่ม
ที  

เล่ม
ที  

.  ด้านคาํแนะนําการใช้แบบฝึกการอ่าน 
จบัใจความ      
    .   สือความหมายชดัเจนเขา้ใจง่าย 
    .   บอกรายละเอียดของเนือหาได้
ครอบคลุม 
    .   เร้าความสนใจของผูเ้รียน 

       1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

.  ด้านเนือหา 
    .   เนือหามีความสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 
    .   เนือหามีความชดัเจน 
    .   เหมาะสมกบัวยัและความสนใจ
ของนกัเรียน 
    .   เนือหาเป็นไปตามลาํดบัขนัของ 

การเรียนรู้ (จากง่ายไปหายาก) 
    .   มีความยากง่ายพอเหมาะ 
    .   ช่วยส่งเสริมทกัษะการอ่าน 

จบัใจความ 

       1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

    .   ภาพทีนาํมาประกอบมีความ
เหมาะสม 

         

.  ด้านแบบฝึกการอ่านจบัใจความ 
    .   แบบฝึกมีจาํนวนพอเหมาะ 
    .   แบบฝึกมีความยากง่ายพอเหมาะ 
    .   แบบฝึกเร้าความสนใจของผูเ้รียน 

       1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

.  ด้านแบบทดสอบ 
    .   แบบทดสอบมีจาํนวนพอเหมาะ 
    .   แบบทดสอบมีความสอดคลอ้ง          
กบัเนือหาและ ตวัชีวดั 

       1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางที 22  ค่าดชันีความสอดคลอ้งโครงร่างแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน 

 สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4  (ต่อ) 
  

ประเด็น 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ
คนที  IOC ความหมาย 

เล่ม
ที  

เล่ม
ที  

เล่ม
ที  

เล่ม
ที  

เล่ม
ที  

เล่ม
ที  

เล่ม
ที  

.  ด้านภาษา 
    .   ความเหมาะสมของการใชค้าํใน 

การสือความหมาย 
    .   ความถูกตอ้งของภาษา 
    .   ภาษาเขา้ใจง่ายเหมาะสมกบัวยั 
    .   ความเหมาะสมของตวัอกัษรทีใช ้

       1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 

.  ด้านรูปเล่ม 
    .   รูปภาพทีใชมี้ความเหมาะสมกบัวยั 

    .   สะดวกในการนาํไปใช ้

    .   รูปเล่มมีความสวยงาม 

    .   เร้าความสนใจของนกัเรียน 

       1.00 มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางที 23   ค่าดชันีความสอดคลอ้งโครงร่างแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชแ้บบฝึกการอ่าน     
 จบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินสาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4  
 

ประเด็น 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
คนที  IOC ความหมาย 

แผน
ที  

แผน
ที  

แผน
ที  

แผน
ที  

แผน
ที  

แผน
ที  

แผน
ที  

.  สาระสําคญั 
    สาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัผล 

การเรียนรู้ทีคาดหวงัและสาระ 

การเรียนรู้ 

       1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.  ตวัชีวดั 
    .   สอดคลอ้งกบัสาระ 

การเรียนรู้ 
    .   สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

การเรียนรู้ 
    .   สอดคลอ้งกบัสือการเรียนรู้
และการวดัและประเมินผล 

       1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.  สาระการเรียนรู้ 
    สอดคลอ้งกบัตวัชีวดัและ
คาํอธิบายรายวชิา 

       1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
    .   สอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 
    .   สอดคลอ้งกบัสาระ 

การเรียนรู้ 
    .   สอดคลอ้งกบัการประเมินผล 

       1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.  สือการเรียนรู้ 
    สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 

       1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.  การวดัและประเมนิผล 
    .   สอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

    .   สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

การเรียนรู้ 

       1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที 24  แสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 

 ขอ้สอบกบัจุดประสงค ์(IOC) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ  
 ฉบบัก่อนเรียน 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
ขอ้ที p r IOC ขอ้ที p r IOC 

1. 0.57 0.30 1.00 16. 0.67 0.30 1.00 

2. 0.20 0.23 1.00 17. 0.37 0.27 1.00 

3. 0.67 0.30 1.00 18. 0.33 0.20 1.00 

4. 0.33 0.23 1.00 19. 0.40 0.33 1.00 

5. 0.37 0.23 1.00 20. 0.53 0.27 1.00 

6. 0.47 0.37 1.00 21. 0.63 0.37 1.00 

7. 0.38 0.75 1.00 22. 0.60 0.27 1.00 

8. 0.63 0.25 1.00 23. 0.47 0.37 1.00 

9. 0.56 0.75 1.00 24. 0.70 0.20 1.00 

10. 0.75 0.50 1.00 25. 0.57 0.30 1.00 

11. 0.63 0.25 1.00 26. 0.33 0.20 1.00 

12. 0.33 0.20 1.00 27. 0.37 0.27 1.00 

13. 0.38 0.75 1.00 28. 0.75 0.40 1.00 

14. 0.69 0.25 1.00 29. 0.47 0.37 1.00 

15. 0.37 0.27 1.00 30. 0.60 0.27 1.00 
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ตารางที 25  แสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 

 ขอ้สอบกบัจุดประสงค ์(IOC) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ  
 ฉบบัหลงัเรียน 
 

แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 
ขอ้ที p r IOC ขอ้ที p r IOC 

1. 0.50 0.33 1.00 16. 0.43 0.30 1.00 

2. 0.37 0.27 1.00 17. 0.23 0.20 1.00 

3. 0.73 0.43 1.00 18. 0.67 0.30 1.00 

4. 0.40 0.33 1.00 19. 0.33 0.23 1.00 

5. 0.53 0.27 1.00 20. 0.37 0.23 1.00 

6. 0.63 0.37 1.00 21. 0.63 0.25 1.00 

7. 0.60 0.27 1.00 22. 0.38 0.75 1.00 

8. 0.47 0.37 1.00 23. 0.38 0.25 1.00 

9. 0.70 0.20 1.00 24. 0.56 0.75 1.00 

10. 0.57 0.30 1.00 25. 0.75 0.50 1.00 

11. 0.33 0.20 1.00 26. 0.63 0.25 1.00 

12. 0.37 0.27 1.00 27. 0.69 0.50 1.00 

13. 0.75 0.40 1.00 28. 0.38 0.75 1.00 

14. 0.37 0.27 1.00 29. 0.69 0.25 1.00 

15. 0.60 0.27 1.00 30. 0.44 0.25 1.00 
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ตารางที 26  แสดงค่าความเชือมนัของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ทงัสองฉบบั  
                      (ก่อนเรียนและหลงัเรียน)   
 

เลขที X Y X2 Y2 XY 

1 12 15 144 225 180 

2 13 17 169 289 221 

3 13 15 169 225 195 

4 12 11 144 121 132 

5 11 14 121 196 154 

6 17 20 289 400 340 

7 14 16 196 256 224 

8 15 18 225 324 270 

9 21 23 441 529 483 

10 15 16 225 256 240 

11 15 17 225 289 255 

12 17 16 289 256 272 

13 15 16 225 256 240 

14 12 15 144 225 180 

15 13 14 169 196 182 

16 15 17 225 289 255 

17 14 19 196 361 266 

18 11 10 121 100 110 

19 22 21 484 441 426 

20 21 24 441 576 504 

21 17 19 289 361 323 

22 18 17 324 289 306 

23 16 20 256 400 320 

24 19 20 361 400 380 

25 13 16 169 256 208 

26 15 16 225 256 240 

27 17 18 389 324 306 

28 22 19 484 361 418 

29 11 10 121 100 110 

30 16 13 256 169 208 

รวม 462 502 7,416 8,726 7,984 
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ตารางที 27 แสดงผลประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับ 

 นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 จากการทดลองแบบรายบุคคล (Individual Tryout) 
 

แบบฝึก ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก (E1/E2) 
ชุดที 1 60.71/63.33 
ชุดที 2 61.90/66.66 

ชุดที 3 61.90/66.66 

ชุดที 4 60.71/63.33 

ชุดที 5 63.09/63.33 

ชุดที 6 61.90/63.33 

ชุดที 7 61.90/63.33 

รวมเฉลยี 61.73/64.28 
 

ตารางที 28 แสดงผลประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับ 

 นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 จากการทดลองแบบกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) 
 

แบบฝึก ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก (E1/E2) 
ชุดที 1 72.22/73.41 
ชุดที 2 71.11/71.42 

ชุดที 3 71.82/73.33 

ชุดที 4 70.23/71.11 

ชุดที 5 72.22/74.44 

ชุดที 6 72.22/73.81 

ชุดที 7 71.11/73.01 

รวมเฉลยี 71.56/72.71 
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ตารางที 29   แสดงประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน สาํหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4   

 

เลขที 
คะแนนสอบ 

ระหวา่งเรียน 

70 คะแนน 

คะแนนสอบ 

หลงัเรียน 

30 คะแนน 
เลขที 

คะแนนสอบ 

ระหวา่งเรียน 

70 คะแนน 

คะแนนสอบ 

หลงัเรียน 

30 คะแนน 
1 43 25 12 63 20 

2 63 25 13 59 26 

3 49 26 14 60 21 

4 57 29 15 59 25 

5 55 27 16 55 27 

6 49 21 17 54 25 

7 56 22 18 60 28 

8 53 28 19 65 22 

9 59 28 20 59 25 

10 58 21 21 65 25 

11 59 25 22 60 25 

   รวม 1260 546 
 

 

 

               100
A
N

X

E1 x     100
B
N

Y

E2 x  

        E1/E2 = 81.81/82.70 
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ตารางที 30  แสดงคะแนนผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชข้อ้มูล 

 ทอ้งถิน 
 

เลขที ก่อนใชแ้บบฝึก หลงัใชแ้บบฝึก เลขที ก่อนใชแ้บบฝึก หลงัใชแ้บบฝึก 

1 10 25 12 9 20 

2 12 25 13 10 26 

3 14 26 14 9 21 

4 16 29 15 13 25 

5 14 27 16 16 27 

6 11 21 17 11 25 

7 13 22 18 17 28 

8 14 28 19 13 22 

9 12 28 20 12 25 

10 13 21 21 10 25 

11 15 25 22 12 25 

 รวม  276 546 
เฉลยี  12.54 24.81 

เฉลยีร้อยละ  41.80 82.70 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจัิย 
หนังสือขอทดลองเครืองมือวิจัย  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ภาพกจิกรรมการเรียนการสอน 
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กาํลงัทดลองเครืองมือ ทโีรงเรียนเทศบาล  ตลาดบางล ี(พานิชอุทศิ) 
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นักเรียนกาํลงัทาํกจิกรรมแบบฝึกการอ่านจับใจความ 
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นักเรียนโรงเรียนเทศบาล  วัดศรีสําราญ กาํลงัออกมาเล่าเรือง 
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