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ไพวิทยศิริธรรม.  197 หนา้. 
 

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) พฒันาแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถิน
ร่วมกบัแผนทีความคิด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน                   
จบัใจความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบั
แผนทีความคิดก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 3)  ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3     
ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด                 

กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ  นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3โรงเรียนบ้านป่าถล่ม อําเภอกุยบุรี      
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จํานวน 35 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียน                           
และหลงัเรียน 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3            
แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใชส้าระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด แบบทดสอบวดัความสามารถ                   
ในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน               
ชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบั
แผนทีความคิด การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( X )  ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)             
และการทดสอบค่า t-test  แบบ Dependent  

ผลการวิจยัพบว่า  
1. แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด มีประสิทธิภาพ              

เท่ากบั 81.05/81.33  
2.ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชันประถมศึกษา                       

ปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด หลงัการจดัการเรียนรู้  
สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01   

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่าน
จบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
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55255320 : MAJOR : TEACHING THAI LANGUAGE 
KEY WORD : COMPREHENSIVE  READING ABILITIES / EXERCISES / LOCAL   
                       TEXTS  /  MIND – MAPPING  TECHNIQUE 
 
 SARINDA  TIEMMOK : THE DEVELOPMENT  OF COMPREHENSIVE  READING  
ABILITIES  FOR  GRADE  3  STUDENTS  USING  READING  EXERCISES  WITH  LOCAL 
TEXTS  AND  MIND – MAPPING  TECHNIQUE. THESIS  ADVISORS  ASST. PROF. BUSABA  
BUASOMBOON, Ph.D.,  UBONWAN  SONGSERM , Ph.D.  AND  ASST. PROF.  CHAIYOS 
PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D.197 pp. 
 

The  purposes of this research  were  to : 1) develop of comprehensive  reading 
abilities  for grade 3 students  using  reading  exercises  with  local  texts and mind - mapping 
technique  to meet the selected  standard afficient  80/80, 2) compare comprehensive reading 
abilities for grade 3 students using  reading exercises with local  texts and mind - mapping 
technique of pretest and posttest,and 3) study grade 3  students ’ opinions  towards  learning  
using  reading  exercises  with  local  texts and  mind – mapping technique. The sample    
were 35 grade 3 students of Banpathalom School in Kuiburi, Prachuabkirikhan.                          
The  experimental  design  was  One Group Pretest  Posttest  Design. 

 
The research instruments were lesson plan for grade 3 students , reading  exercises  

with  local  texts and mind – mapping technique, comprehensive  reading abilities  test  and                  
a questionare for grade 3 students using reading exercises with local texts and                     
mind – mapping technique.The data were analyzed by percentage (%), mean ( X ), standard  
deviation (S.D.) and  t-test  dependent. 

 
The  results  of  this  research  were  as  follow : 
1.The  efficiency of reading exercises with local texts and mind – mapping technique  

was at 81.05/81.33. 
2.The posttest reading  exercises  with  local  texts and mind – mapping technique  

was higher than the pretest , there was statistically  significant at  .01  level. 
3.The grade 3 students ’opinion  towards towards learning using reading exercises  

with local texts and mind – mapping technique were  at high  agreement level.         
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สามารถดาํเนินการวจิยัจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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บทที 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา   

 สภาพสังคมในปัจจุบนัการอ่านเป็นสิงทีสาํคญั มีเอกสารสิงพิมพแ์ละสือต่างๆทีตอ้งอ่าน 
ไม่วา่จะเป็นตาํรา หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณา แผนที ป้ายชือถนนต่างๆ ลว้นแลว้แต่เป็นสิงทีทุกคน 
ตอ้งอ่านในชีวิตประจาํวนัเพือความรู้และเพือการใช้ชีวิต ดังที กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน, 2549 : 1) กล่าวว่า การอ่านเป็นพืนฐานทีสาํคญัของการเรียนรู้
และพฒันาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านทาํให้เกิดการพฒันาทงัด้านสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ  พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆ รวมทงัช่วยในการเปลียนแปลงการดาํเนินชีวิตในสังคม
ให้พฒันาไปสู่สิงทีดีทีสุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสําคญัต่อชีวิตมนุษยอ์ยา่งยิง สอดคลอ้งกับ
ศิริพร  ลิมตระการ (2541 : 5-6) กล่าวถึงความสาํคญัของการอ่านว่า การอ่านมีความสําคญัมาก                 
ในชีวิตประจาํวนัของทุกคน ข้อมูลหรือความรู้ ความเจริญในแทบทุกด้านได้รับการเผยแพร่                   
ในรูปของสิงตีพมิพม์ากมาย บุคคลในวงการต่างๆจึงควรมีความรู้และความสามารถในการอ่านเพือ
พฒันาตนเอง พฒันาความรู้ อนัจะนําไปสู่การพฒันาทางเทคโนโลยตีลอดจนพฒันาประเทศชาติ          
ในทีสุด    

แมจ้ะพน้วยัศึกษาเล่าเรียนแลว้ก็ตาม เป้าหมายขนัพืนฐานของการศึกษาก็มุ่งเน้นให้ผูเ้รียน     
มีทกัษะในการอ่านออกเขียนได้ ด้วยหวงัว่าผูเ้รียนจะไดอ้าศยัทกัษะการอ่านเพือแสวงหาความรู้
ต่อไปและนาํความรู้มาช่วยในการพฒันาประเทศในทุกดา้น นอกจากนีในปัจจุบนัเป็นทียอมรับกนั
ว่าการอ่านเป็นปัจจยัทีสําคญัในการดําเนินชีวิต เนืองจากวิทยาการสาขาต่างๆ เจริญก้าวหน้า                   
และเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผูท้ีอ่านมากย่อมได้รับประสบการณ์มาก สามารถนําความรู้                        
และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ความคิดเห็นเกียวกับความสําคญัของการอ่าน
ดังกล่าว สรุปได้ว่า การอ่านเป็นทักษะทีมีความสําคัญอย่างยิงต่อการศึกษา  เพราะการอ่าน                    
เป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เพือนําความรู้เหล่านันมาใช้ประโยชน์                    
ในการพฒันาตนเองและสงัคมส่วนรวม  

ดังนันในการจดัการเรียนการสอนจึงจาํเป็นต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน                   
และพฒันานักเรียนให้สามารถอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  แต่การทีจะพฒันานักเรียนให้อ่านได ้              
อย่างมีประสิทธิภาพนัน  จาํเป็นตอ้งอาศัยการฝึกปฏิบตัิอย่างสมาํเสมอจึงจะประสบผลสําเร็จ 
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โดยเฉพาะสาํหรับการฝึกอ่านจบัใจความ เนืองจากการอ่านจบัใจความเป็นพืนฐานของการอ่าน
ระดบัสูง เช่น อ่านตีความ อ่านวเิคราะห์ความ การอ่านจบัใจความมีความสาํคญัต่อการเรียนรู้ศิลปะ
วทิยาการอืนๆ เพราะผูท้ีจะเรียนรู้จนเขา้ใจแตกฉานในเนือความจากตวับทของศาสตร์แขนงต่างๆ 
จาํเป็นตอ้งอ่านจบัใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพ บอกได้ว่าสิงทีอ่านนันถูกหรือผิด เหมาะสม
หรือไม่ ดงัที แววมยุรา เหมือนนิล (2541 : 17) ไดก้ล่าวไวว้่า การอ่านจบัใจความเป็นความเขา้ใจ
เรืองทีอ่านระดับตน้ และเป็นพืนฐานสําคญัมากสาํหรับการอ่านระดับสูงต่อไป เช่น ถ้านักเรียน                
จบัใจความเรืองทีอ่านไม่ได ้ก็คงไม่สามารถอ่านเพอืวจิารณ์วา่เรืองนันดีหรือไม่ดีไดเ้ลย นอกจากนี 
ธิดา  โมสิกรัตน์ (2544 : 565) กล่าวว่า การอ่านจบัใจความสาํคญัเป็นพืนฐานสาํคญัทีทาํให้ผูอ่้าน
สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวจิารณ์หรือวเิคราะห์งานเขียนเป็นส่วนๆ ไดอ้ยา่งถีถว้น รวมทงัยงัทาํ
ใหผู้อ่้านสนใจศึกษาเรืองนนัเป็นพเิศษ ถา้ผูอ่้านมีความสนใจเรืองทาํนองนนัมาก่อน 

จากความคิดเห็นดงักล่าวสามารถสรุปความสาํคญัของการอ่านจบัใจความไดว้่า การอ่าน           
จบัใจความเป็นพนืฐานสาํคญัของการอ่านและมีความสาํคญัต่อการอ่านทุกประเภท เพราะถา้อ่าน          
จับใจความได้ย่อมเข้าใจเรืองทีอ่านและสามารถนําความรู้ทีได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิด               
ประโยชน์ได ้

เนืองจากการอ่านจบัใจความมีความสาํคญัต่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึง
ความสําคญัและประโยชน์ของการอ่านจบัใจความทีมีต่อการเรียนการสอน  จึงได้กาํหนดเรือง                
การอ่านจบัใจความไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ                
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความ คิด เพือนํา ไปใช้ตัด สินใจ  แก้ ปัญหา ในกา รดํา เ นิน ชีวิ ตและ มี นิสัย รักกา ร อ่ าน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2) ซึงในตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัชนัประถมศึกษา
ปีที 3 ไดก้ล่าวถึงการอ่านจบัใจความด้วยการให้อ่านจากสือต่างๆ เช่น นิทานทอ้งถิน เรืองเล่า                   
บทร้อยกรอง เพลงและข่าวในทอ้งถิน (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน, 2541 : 11)  

แมว้า่การอ่านจบัใจความจะมีความสาํคญัต่อการเรียนรู้และไดก้าํหนดให้เป็นเนือหาในการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยก็ตาม แต่จากประสบการณ์การสอนภาษาไทยในระดบัประถมศึกษา
ของผูว้จิยั พบวา่การเรียนการสอนไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าทีควร จากปัญหาดงักล่าวจึงส่งผลให้การ
เรียนของนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีโรงเรียนกาํหนด คือ ร้อยละ 60 ดังผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน  (National Test)ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3                      
ปีการศึกษา 2554 - 2556 พบว่าอยู่ในระดับตาํกว่าเป้าหมายทีโรงเรียนกําหนด ดังปรากฏใน                   
ตารางที 1  
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ตารางที 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติขนัพนืฐาน (National Test) ของนกัเรียน     
              ชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบา้นป่าถล่ม ปีการศึกษา 2554-2556  

ความสามารถ 

ดา้นภาษา 
 

จาํนวนนกัเรียน
ทีเขา้สอบ 

คะแนนเฉลีย 

สพฐ. สพป.ปข.2 โรงเรียน        
บา้นป่าถล่ม 

ปีการศึกษา 2554 29 50.29 40.46 52.30 

ปีการศึกษา 2555 37 42.93 43.17 47.21 

ปีการศึกษา 2556 39 50.42 49.79 57.59 
 

ทีมา : สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2, รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน (National  Test) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3.                        
ปีการศึกษา 2554-2556. 
 

จากตารางที 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลีย ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียน        
บ้านป่าถล่ม  ปีการศึกษา  2554-2556 มีคะแนนเฉลียตํากว่าเป้าหมายทีโรงเรียนกําหนดไว ้                          
คือ ร้อยละ 60 จึงควรไดรั้บการพฒันาและแกปั้ญหานีอยา่งเร่งด่วน จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยั                   
จึงไดส้ัมภาษณ์ครูผูส้อนภาษาไทย เกียวกบัปัญหาดา้นการสอนอ่านจาํนวน 3 คน (อารีย ์ ถือแก้ว  
จิตรา  ดิษฐเณร และศิรัชญา  เปลียนปราณ) ปัญหาส่วนใหญ่ทีพบ คือ 1)นักเรียนไม่รักการอ่าน             
ซึงมีสาเหตุหลักมาจากนักเรียนชอบดูการ์ตูน และเล่นคอมพิวเตอร์มากกว่าทีจะอ่านหนังสือ                     
2) ขาดการฝึกฝนให้มีนิสัยรักการอ่านจากทังครูและผู ้ปกครอง 3)นักเรียนมีทัศนคติทีไม่ดี                           
ต่อหนังสือ เบือหน่ายการอ่านหนังสือไม่ได้อ่านเพราะอยากอ่านแต่ต้องอ่านเพราะถูกบังคับ                       
หรือหลีกเลียงไม่ได ้4) นกัเรียนบางส่วนยงัอ่านหนงัสือไม่ออก หรืออ่านออกแต่ไม่คล่องซึงปัญหา
นีสามารถแก้ไขได้ถ้าครูผู ้สอน  ผู ้ปกครอง และนักเรียนร่วมมือและสนใจทีจะแก้ไขปัญหา                       
และฝึกฝนการอ่านร่วมกนั ทงันีเพราะการอ่านนับว่าเป็นพืนฐานสาํคญัของการแสวงหาความรู้               
และ5) นักเรียนไม่รู้วิธีการอ่านจบัใจความทีถูกตอ้ง จึงทาํให้จบัใจความไม่ได้ ไม่สามารถสรุป
ประเด็นสาระสาํคญัของเรืองทีอ่านไดถู้กตอ้ง ไม่สามารถตงัคาํถาม ตอบคาํถามจากเรืองทีอ่านได ้ 

ปัญหาดังกล่าวสอดคลอ้งกบันักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงปัญหาในการอ่านจบัใจความ         

ซึงสามารถจําแนกออก เป็นปัญหาประการแรก  คือ  ปัญหาที เ กิ ดจากผู ้เ รี ยน เอง  ดัง ที                            
แววมยรุา  เหมือนนิล (2541 : 5) กล่าวว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่านหนังสือต่างๆ น้อย                 
ส่วนหนึงเกิดจากนัก เรียนจํานวนมากอ่านจับใจความไม่เป็นหรืออ่านได้ช้า  ทําให้ เ กิด                          
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ความเบือหน่าย  กรมวชิาการ (2546 : 188) กล่าวว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นการจบัใจความ                  
มากทีสุด คือ อ่านแล้วจับใจความสําคัญไม่ได้ สรุปประเด็นและไม่สามารถแยกแยะความรู้ 
ขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็นได ้ทาํให้ไม่ไดรั้บประโยชน์จากการอ่านเท่าทีควรทงัยงัเป็นปัญหาอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้และการศึกษาวชิาต่างๆ  

ปัญหาการอ่านจับใจความประการต่อมา เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                   
และการใชสื้อของครู ดงัที ภูริภทัร ทิศร (2543 : 11) กล่าวว่า สาเหตุทีนักเรียนไม่ชอบอ่านหนังสือ
เป็นเพราะในปัจจุบนัสือประเภทต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วีดีทศัน์ คอมพิวเตอร์ ล้วนแลว้แต่เป็นสือ                    
ทีนักเรียนให้ความสนใจมากกว่าเพราะอาํนวยความสะดวกให้นักเรียนไดเ้รียนรู้และทราบขอ้มูล
ข่าวสารไดร้วดเร็ว ทาํใหน้กัเรียนสูญเสียเวลาทีควรไดอ่้านหนังสือไป ส่งผลให้เกิดปัญหาการอ่าน
จบัใจความทีไม่มีประสิทธิภาพ  

จากปัญหาการสอนอ่านดังกล่าว การทีจะพฒันาให้นักเรียนมีทกัษะทางภาษาไทยสูงขึน
โดยเฉพาะทักษะการอ่านจบัใจความนัน ครูผูส้อนจาํเป็นทีจะตอ้งแสวงหานวตักรรม เทคนิค           
การสอนแบบต่างๆ และตอ้งจดักิจกรรมให้เหมาะสม โดยครูผูส้อนตอ้งเอาใจใส่ให้นักเรียนได้
ฝึกฝนทกัษะการอ่านบ่อยๆ แมจ้ะฝึกปฏิบติัจนเกิดทกัษะแลว้ยงัจาํเป็นตอ้งฝึกเพมิเติมอีก ดว้ยวธีิการ
ฝึกปฏิบติัในเนือหาเดียวกนัซาํๆ ในสถานการณ์และวิธีการแตกต่างกนัเพือช่วยพฒันาทกัษะการ
อ่านจบัใจความให้มีประสิทธิภาพมากขึน จนนักเรียนเกิดความชาํนาญ ซึงแบบฝึก ก็เป็นสืออีก      
อยา่งหนึงทีช่วยพฒันาทกัษะในการอ่านจบัใจความของนักเรียน ดงัที ถวลัย ์ มาศจรัส (2546 : 18) 

กล่าวว่า  แบบฝึก  ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทีให้ผู ้เ รียนเกิดการเรียนรู้                      
อย่างเหมาะสม มีความหลากหลายและปริมาณเพียงพอ ทีสามารถตรวจสอบและพฒันาทกัษะ
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ สามารถนาํผูเ้รียนไปสู่การสรุปความคิดรวบยอดและหลกัการ
สําคัญของสาระการเรียนรู้ รวมทงัทาํให้ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจในบทเรียนด้วย                
ตนเองได ้นอกจากนี กรมวชิาการ (2538 : 4) กล่าววา่ สือทีทาํใหน้กัเรียนมีทกัษะหรือความสามารถ
ดา้นการฟัง พดู อ่านและเขียน คือ นวตักรรมเสริมทกัษะและแบบฝึกซึงวิชาภาษาไทยเป็นวิชาทีอยู่
ในกลุ่มทกัษะ โดยทีทกัษะจะเกิดขึนไดก้็ต่อเมือไดก้ระทาํซาํๆ จนเกิดความชาํนาญ  

ทังนีแบบฝึกจัดเป็นเครืองมือทีสําคัญอย่างหนึงทีช่วยให้ผู ้เรียนมีทักษะดังกล่าวได ้            
เพราะแบบฝึกคือ สือการเรียนการสอนทีสร้างขึนและมีกิจกรรมทีหลากหลาย มีจุดมุ่งหมายเพือให้
นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจนเกิดการเรียนรู้ เกิดทกัษะและความแม่นยาํในเนือหา ดว้ยการทบทวนเนือหา
หรือฝึกเพิมเติมหลงัจากเรียนแลว้  จากการวิจยัของ ภคิน โชติธนเลิศ (2553 : 85) เรืองการพฒันา     
แบบฝึกทกัษะเรืองการอ่านจบัใจความสาํคญัจากนิทานชาดก สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
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โรงเรียนวดัสุนทรพิชิตาราม อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก พบว่านักเรียนทีเรียนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะเรืองการอ่านจบัใจความสาํคญัจากนิทานชาดกมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และ รังษิมา สุริยารังสรรค ์(2555 : 80) เรืองการ
พฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 โดยใชข้อ้มูลทอ้งถินจงัหวดั
เพชรบุรี พบว่า ผลสัมฤทธิการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินจงัหวดัเพชรบุรีของนักเรียน                            
ชนัมธัยมศึกษาปีที 1หลงัการใชแ้บบฝึกสูงกวา่ก่อนใชแ้บบฝึก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

จากผลการวิจยัเกียวกับแบบฝึกเพือพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนภาษาไทยดังกล่าว                  
จะเห็นได้ว่าแบบฝึกทีสร้างขึน สามารถใช้พฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนได ้                     
โดยนักเรียนทีเรียนด้วยการใช้แบบฝึก จะมีผลสัมฤทธิสูงกว่านักเรียนทีไม่ได้เรียนด้วยแบบฝึก 
เพือให้แบบฝึกทีสร้างขึนสามารถนําไปพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความของนักเรียนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูว้จิยัจึงไดน้าํเอาสาระทอ้งถินมาช่วยในการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความครังนี
ดว้ย เพราะสาระทอ้งถินเป็นเรืองทีใกล้ตวันักเรียน ทาํให้นักเรียนมีความรู้เกียวกับทอ้งถินของ
ตนเองมากยงิขึน 

ส่วนบทอ่านทีใชใ้นการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเนือหาบทอ่านเกียวกบัทอ้งถินจงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ ซึงมีผูเ้ขียนขึนในโอกาสต่างๆ นักเรียนจะได้เกิดความสนใจในการเรียน                      
ดงัที กรมวชิาการ (2540 : 12) กล่าววา่ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีตอ้งการเน้นให้ผูเ้รียน
รู้จกัทอ้งถิน เกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถินของตนนัน นอกจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน               
ทีมุ่งให้ผูเ้รียนได้มีประสบการณ์ตรงเกียวกับชีวิต อาชีพ เศรษฐกิจ และสังคมของทอ้งถินแล้ว 
จะตอ้งนาํเอาทรัพยากรทีมีอยูใ่นทอ้งถินทีเป็นทรัพยากรซึงมนุษยส์ร้างขึนมาใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนด้วย เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงกับชีวิต สภาพเศรษฐกิจอย่างแทจ้ริง                            
จนสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ซึงตรงกับแนวคิดของ                            
ชาตรี  สําราญ (2545 : 5) กล่าวว่า สิงทีมีอยู่ในทอ้งถินซึงเป็นวิถีชีวิต เป็นวฒันธรรมประจาํถิน                     
เป็นประเพณี เป็นสิงของมรดกพืนบ้านทีมีอยู่ในท้องถินนันๆแต่ละท้องถินก็ไม่เหมือนกัน                     
ซึงเยาวชนรุ่นใหม่ตอ้งเรียนรู้และควรเรียนรู้ 

ดังนันการนําสาระท้อง ถินมาสร้า ง เ ป็นบทอ่านในแบบฝึก  จะ ช่วยให้แบบฝึก                            
มีความน่าสนใจและมีคุณค่าต่อการเรียนรู้อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความรอบรู้ อีกประการหนึง 
โรงเรียนของผูว้ิจยัอยู่ในจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึงประกอบไปด้วยเรืองราวเกียวกับทอ้งถิน
จาํนวนมาก สาระทอ้งถินเหล่านีจะช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนให้
เพิมขึน อีกทงัยงัช่วยปลูกฝังจิตสํานึกให้นักเรียน มีความรักและหวงแหนในทอ้งถินของตนเอง                 
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มีความภาคภูมิใจในชุมชน ทอ้งถินของตนอีกดว้ย ดังนันสาระทอ้งถินนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที
สาํคญัอีกประการหนึง สถานศึกษาควรนาํมาเป็นสาระในการจดัการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เพือให้
นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ทีสูงขึนพร้อมกบัมีความรู้ในเรืองราวทอ้งถินของตนเองมากยงิขึน และหาก
นาํสาระทอ้งถินมาเป็นสาระในการสร้างแบบฝึกจะช่วยให้แบบฝึกมีความน่าสนใจและมีคุณค่าต่อ
การเรียนรู้  

อนึง ในการสร้างแบบฝึกนัน ผูว้ิจยัเห็นว่าแบบฝึกควรมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้               
โดยใชแ้ผนทีความคิด (Mind- Mapping Technique) มาช่วยในการพฒันาความสามารถในการอ่าน
จบัใจความ ดงัที Tony Buzan (1997 : 96 ) กล่าวว่า แผนทีความคิดเป็นการแสดงออกดา้นความคิด
รอบทิศทาง เป็นการกระทาํตามธรรมชาติของสมองมนุษย  ์และเป็นเทคนิคการแสดงออกถึง
ความสาํคญัดว้ยภาพทีมีพลงันาํไปสู่ศกัยภาพในการทาํงานของสมอง แผนทีความคิดสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชไ้ด้ทุกแห่งทุกมุมของชีวิตซึงการเรียนรู้ทีได้รับการพฒันาและความคิดทีชดัเจนขึนจะ
นําไปสู่การพัฒนาการกระทาํต่างๆของมนุษย์ นอกจากนัน  สุวิทย์  มูลคาํและอรทัย มูลคํา                 
(2544 : 80) ไดก้ล่าวว่า แผนทีความคิดนันสามารถนาํไปใชไ้ดท้งัชีวิตส่วนตวัและการทาํงานจริง      
จะเห็นไดว้า่ถา้นาํแนวคิด เทคนิควิธีการนีไปขยายผลในวงการการศึกษาจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิ
ต่อผูท้ีมีหน้าทีในการจดัการเรียนรู้ โดยเฉพาะทาํให้ นักเรียนนันสามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 
ศาสตร์ศิลปะต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยงิขึน เช่น สามารถช่วยคิดจาํ บนัทึก เขา้ใจเนือหา 
การนําเสนอขอ้มูลและช่วยแก้ปัญหาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ทาํให้การเรียนรู้สนุกสนานมีชีวิตชีวา 
และจากการศึกษางานวิจยัของ จินดา ทองซุ้นห่อ (2549 : 85)ได้ศึกษาผลการใชเ้ทคนิคแผนที
ความคิดเพือพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 
ผลการวิจยัพบว่า วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแผนทีความคิดช่วยให้นักเรียนมีพฒันาการ
ทกัษะการอ่านจบัใจความสูงขึน  
 จากสภาพปัญหาและความสําคัญดังก ล่าว  จะเห็นได้ว่า  แบบฝึกมีส่วนส่งเสริม                         
และช่วยเหลือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ใช้ฝึกทกัษะทางภาษาในทุกดา้น
และหากนําสาระทอ้งถินซึงเป็นเรืองใกล้ตวัของนักเรียนมากาํหนดเป็นบทอ่านร่วมกับการใช ้             
แผนทีความคิดแลว้ จะทาํใหน้กัเรียนมีความรู้ในเรืองราวทอ้งถินของตนเอง สามารถสรุปหรือสร้าง
องคค์วามรู้ จดัระบบความคิดและช่วยใหแ้บบฝึกมีความน่าสนใจและมีคุณค่าต่อการเรียนรู้  

 ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจทีจะพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน                      
ชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 
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เพือช่วยแกปั้ญหาการอ่านจบัใจความ โดยจดัให้มีรูปแบบและเนือหาทีเหมาะสมกบัวยัและความ
สนใจของนกัเรียนทีจะช่วยใหก้ารพฒันาผลการเรียนรู้ทีสูงขึน 
 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือให้สอดคล้องกับแนวทางการจดัการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 ครูผูส้อนควรพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนให้
น่าสนใจและให้ผูเ้รียนภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเองทุกขนัตอน จึงควรนาํเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ มาพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาเต็มศกัยภาพ 
ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเรือง การพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียน                       
ชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด              
เพือเป็นนวตักรรมทีช่วยปรับปรุงแก้ไขปัญหาการอ่านจบัใจความให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยมี
นักวิชาการไดก้ล่าวถึงขนัตอนในการสร้างแบบฝึก ดงันีกรมวิชาการ (2545 : 37-38) ไดอ้ธิบาย
ขนัตอนการสร้างแบบฝึกไวด้งันี 1) ศึกษาปัญหา ความตอ้งการจากจุดประสงคแ์ละผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน  2) วิเคราะห์เนือหาหรือทักษะทีเป็นปัญหาเพือใช้สร้างแบบฝึก  3) พิจารณา
วตัถุประสงค ์รูปแบบและขนัตอนการใชแ้บบฝึก 4) สร้างแบบทดสอบให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและ
ทกัษะ 5) ทดลองหาคุณภาพและประสิทธิภาพของแบบฝึก  6) รวบรวมแบบฝึกเป็นชุดโดยจดัทาํ              
คาํชีแจงการใช ้

 จากแนวคิดของนกัวชิาการทีกล่าวมาแลว้นนั ยงัมีผูท้ีไดศึ้กษาวิจยัเกียวกบัแบบฝึก ดงัเช่น 
งานวิจยัของสุปราณี  สิทธิผล (2549 : 47-49) ศึกษาเรืองการสร้างแบบฝึกพฒันาความสามารถใน
การอ่านจบัใจความ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนวดัท่าสะอ้าน “บูรณะสิน
อนุสรณ์” จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า แบบฝึกพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความสาํหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 มีประสิทธิภาพ 84.06/86.25 ซึงสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานทีกาํหนดไว ้
และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกพฒันา
ความสามารถในการอ่านจบัใจความอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และภคิน  โชติธนเลิศ 
(2553) ศึกษาเรืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะเรืองการอ่านจบัใจความสาํคญัจากนิทานชาดก สาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนวดัสุนทรพชิิตาราม  อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก พบว่า 
แบบฝึกทกัษะเรืองการอ่านจบัใจความสาํคญัจากนิทานชาดก สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
มีประสิทธิภาพ 82.95/80.12 และนักเรียนทีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะเรืองการอ่านจบัใจความสาํคญั
จากนิทานชาดก มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 
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 ทงันีเพือให้แบบฝึกการอ่านจบัใจความมีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจมากยิงขึน 
ผูว้จิยัจึงไดน้าํสาระทอ้งถินมาเป็นบทอ่าน เพือช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความของ
นกัเรียนใหเ้พมิขึน อีกทงัยงัช่วยปลูกฝังจิตสาํนึกใหน้กัเรียน มีความรักและหวงแหนในทอ้งถินของ
ตนเอง โดยมีผูท้ีได้ศึกษาวิจัยเกียวกับการอ่านจบัใจความโดยใช้แบบฝึกสาระท้องถิน ดังเช่น 
งานวจิยัของ วธญัชนก  อุ่มสกุล (2553 : 104-105) ศึกษาเรืองการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ              
โดยใช้สือทอ้งถินพิษณุโลกสําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 พบว่า แบบฝึกทีสร้างขึนมี
ประสิทธิภาพ 78.05/81.67 นกัเรียนมีผลสมัฤทธิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความภาษาไทย
ในระดบัมาก รังษิมา  สุริยารังสรรค ์(2555 : 79) ศึกษาเรืองการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ               
ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โดยใชข้อ้มูลทอ้งถินจงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอยา่ง คือ นักเรียน                          
ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนปริยติัรังสรรค ์อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า แบบฝึกการอ่านจบั
ใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินจงัหวดัเพชรบุรีมีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.26/82.50 ผลสัมฤทธิทางการ
อ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินจงัหวดัเพชรบุรีของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 หลงัการใช้
แบบฝึกสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 และผลการศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการเรียนโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินจงัหวดัเพชรบุรี ในภาพรวมนักเรียนเห็น
ดว้ยในระดบัมากทีสุด 

 นอกจากนีผูว้ิจยัเห็นว่าแบบฝึก ควรมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนทีความคิด 
(Mind- Mapping Technique) มาช่วยในการพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความ เนืองจาก
แผนทีความคิดช่วยใหผู้เ้รียนสามารถสรุปความรู้ทีไดรั้บ มีการเชือมโยงความคิดหลกัและความคิด
รองใหใ้หส้มัพนัธก์นั ทาํใหน้กัเรียนอ่านจบัใจความไดดี้ขึน โดยมีผูท้ีไดศึ้กษาวิจยัเกียวกบัการอ่าน                    
จบัใจความโดยใช้แผนทีความคิด ดังเช่น งานวิจยัของวิลาวณัย ์ ธรรมชัย (2550 : 128) ศึกษา               
เรือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใชแ้ผนผงัความคิดและแบบฝึกทกัษะดา้นการอ่าน
และการคิดวิเคราะห์เรืองกระต่ายไม่ตืนตูม ชนัประถมศึกษาปีที 3 พบว่า แผนการจดักิจกรรม            
การเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แผนผงัความคิดและแบบฝึกทกัษะดา้นการอ่านและการคิดวิเคราะห์ 
เรือง กระต่ายไม่ตืนตูม ชนัประถมศึกษาปีที 3 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.47/84.73 มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความและการคิดวเิคราะห์หลงัเรียนเพิมขึนก่อนเรียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และจาํเนียร  เล็กสุมา (2552 : 117-119) ศึกษาเรืองการพฒันา
ความสามารถในการอ่านจบัใจความจากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนทีความคิด พบว่าความสามารถในการอ่าน                         

   ส
ำนกัหอ
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ตัวแปรตาม 

 

ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียน 

ชันประถมศึกษาปีที  3 ด้วยแบบฝึกการอ่าน   
จบัใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนที
ความคิด 
   

ความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 
ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน   
จบัใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนที
ความคิด 
 

จบัใจความจากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 ด้วยการจดัการเรียนรู้ 
โดยใชเ้ทคนิคการสร้างแผนทีความคิดของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  .01  ความสามารถในการสร้างแผนทีความคิดของนักเรียน                            
ชนัประถมศึกษาปีที 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2        
ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสร้างแผนทีความคิดอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  

จากการศึกษาแนวคิด หลกัการ และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึก
การอ่านจบัใจความ สาระทอ้งถิน และการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้ผนทีความคิด ทีกล่าวมา
ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดกรอบแนวคิดการวจิยั ดงันี 
 

 

                 ตัวแปรต้น    

                 
     การจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่าน 

     จบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบั 

     แผนทีความคิด    

 

 

 

 

 

                                          
 

 

แผนภูมิที 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

คาํถามทีใช้ในการวิจัย 

1.  แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80 หรือไม่ 

   ส
ำนกัหอ
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2.  ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ดว้ยแบบฝึก             
การอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจดัการเรียนรู้หรือไม่ 

3.  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่าน    
จบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด อยูใ่นระดบัใด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือพฒันาแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิด                    
ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2.  เพอืเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3                 
ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด ก่อนและหลังการจดั 
การเรียนรู้ 

3.  เพอืศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80 

2.  ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยแบบฝึก              
การอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจดัการเรียนรู้ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

    การวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยั ดงันี 

1.  ประชากร  
ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 อยูใ่นกลุ่มโรงเรียน                      

สามกระทาย ตาํบลสามกระทาย อาํเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 
2557 ประกอบด้วย  5 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม  จํานวน  25 คน  โรงเรียน                  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บา้นสามกระทาย  จาํนวน 17 คน  โรงเรียนบา้นสาํโหรง จาํนวน 25 คน โรงเรียนบา้นดอนกลาง 
จาํนวน 32 คน  และโรงเรียนบา้นป่าถล่ม จาํนวน 35 คน  รวมจาํนวนนกัเรียนทงัหมด 134 คน  

2.  กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยในครังนี ได้แก่ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียน                    
บา้นป่าถล่ม  อาํเภอกุยบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึงกาํลงัเรียนในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 
จาํนวนนกัเรียน 35 คน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย ใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

3.  ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษา 
ตัวแปรทีทําการวิจัย ตัวแปรทีศึกษาสําหรับการวิจัยในครังนี  ประกอบด้วยตัวแปร                          

2 ประเภท ดงันี 
    3.1 ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระ

ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 

    3.2 ตวัแปรตาม คือ 
          3.2.1 ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3                 

ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 
            3.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้                 
ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 

4.  เนือหา 
   เนือหาทีนํามาใช้สร้างแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับแผนที

ความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์จากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้                     
ชนัประถมศึกษาปีที 3 สาระที 1 การอ่านและใช้สาระทอ้งถิน โดยศึกษาเอกสารของจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์และจากการศึกษางานวิจยัมากาํหนดเป็นบทอ่าน ได้แก่ นิทานทอ้งถิน บทความ 
เรืองเล่า บทร้อยกรอง เพลง และข่าวเกียวกบัทอ้งถิน 

5.  ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลอง 

  ระยะเวลาในการดํา เนินการทดลองในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  2557 ใช้เวลา                            
ในการทดลอง 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั  วนัละ 1 ชวัโมง รวมระยะเวลาทงัสิน 12 ชวัโมง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดใ้ชศ้พัทบ์างคาํในความหมายและขอบเขตดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.  ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ หมายถึง คะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ            
วดัความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ทีผูว้ิจัยสร้างขึน                      
มีลกัษณะเป็นปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 

2. แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด หมายถึง                        
สือการเรียนรู้ทีผูว้จิยัสร้างขึนในรูปแบบของเอกสาร โดยนาํเรืองราวเกียวกบัทอ้งถินมากาํหนดเป็น
บทอ่านประกอบด้วย ชือแบบฝึก คาํนาํ ตวัชีวดั คาํชีแจง คาํแนะนําการใช้สําหรับครู คาํแนะนํา                 
การใชส้าํหรับนกัเรียน บทอ่าน กิจกรรมและแบบทดสอบทา้ยเรือง ซึงแบบฝึกมี 6 ชุด ไดแ้ก่ ชุดที 1 
นิทานทอ้งถินบา้นเรา ชุดที 2 พริงเพราในบทความ ชุดที 3 ตามรอยเรืองเล่าเมืองประจวบฯ ชุดที 4 
รวบรวมบทกวศีรีสยาม ชุดที 5 บทเพลงไพเราะเลืองลือนาม และชุดที 6 ติดตามข่าวสารบา้นเมือง 

3.  สาระทอ้งถิน หมายถึง รายละเอียดทีเป็นเรืองราวเกียวกบัทอ้งถิน ซึงประกอบไปดว้ย
นิทานท้องถิน  บทความ เรืองเล่า  บทร้อยกรอง เพลง  และข่าวเกียวกับท้องถินของจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์

4.  แผนทีความคิด หมายถึง การแสดงขอ้มูลความรู้ตามกระบวนการคิด โดยการจดักลุ่ม
ความคิดหลักและความคิดรองให้สัมพนัธ์กัน เพือช่วยให้เห็นภาพรวมของเรืองได้อย่างชัดเจน                 
ซึงแผนทีความคิดนีช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถสรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองที
อ่านไดถู้กตอ้ง 

5. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 
หมายถึง เกณฑคุ์ณภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิดที
ทาํใหบ้รรลุถึงพฤติกรรมตามทีไดต้งัความมุ่งหมายไวต้ามเกณฑ ์80/80                            

80  ตัวแรก   หมายถึง  คะแนนเฉลียคิดเป็นร้อยละทีนักเรียนสามารถทํา
แบบทดสอบระหวา่งเรียนไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 80 

80  ตัวหลัง  หมายถึ ง  คะแนน เฉลี ยคิ ด เ ป็น ร้อยละทีนั ก เ รี ยนสามารถ                             
ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 80 

 6.  ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด ทีผูว้ิจยัสร้างขึนมีลกัษณะ
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จาํนวน 10 ขอ้ สอบถามความคิดเห็น 3 ด้าน               
คือ ดา้นเนือหา ดา้นบรรยากาศการเรียน และดา้นประโยชน์  

   ส
ำนกัหอ
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7.  นักเรียน หมายถึง ผูท้ีกาํลังศึกษาอยู่ในระดับชันประถมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนที 2               

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบา้นป่าถล่ม  อาํเภอกุยบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาํนักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1.  เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน                            
ชนัประถมศึกษาปีที 3 

2.  เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูผู ้สอน  ในการช่วยแก้ปัญหาในสอนอ่าน                       
จบัใจความ 

3.  เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใหมี้เนือหาเกียวกบัทอ้งถิน
ของตนเองครอบคลุมและครบถว้น 
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 การศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกับการวิจยั เรือง การพฒันาความสามารถในการอ่าน                     
จบัใจความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกับแผนทีความคิด ผูว้ิจยัได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง                 
เพอืเป็นพนืฐานในการวจิยั โดยจาํแนกตามประเด็นดงัต่อไปนี 

 1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐานพทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นป่าถล่ม  
 2.   แนวคิดเกียวกบัการอ่านจบัใจความ 

 3.  แบบฝึก 

4.  สาระทอ้งถินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 5.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้ผนทีความคิด (Mind- Mapping Technique) 

6.  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

     6.1 งานวิจยัในประเทศ 

     6.2 งานวิจยัในต่างประเทศ 
 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ                     
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเครืองมือในการติดต่อสือสาร                  
เพอืสร้างความเขา้ใจและความสมัพนัธท์ีดีต่อกนั เป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ 

เพอืพฒันาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรคใ์ห้ทนัต่อการเปลียนแปลงทาง
สงัคม ตลอดจนนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพให้มีความมนัคง นอกจากนียงัเป็นสือแสดงภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพเป็นสมบติัลาํค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ ์

และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป โดยกาํหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มี ปัญญา มีคุณภาพชีวิตทีดี
สอดคล้องกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม 
(ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 ทีมุ่งเน้นการกระจายอาํนาจทางการศึกษาให้ทอ้งถินและสถานศึกษาได้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตร เพือให้สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของ
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ทอ้งถิน การจดัหลักสูตรการศึกษาขนัพืนฐานจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีคาดหวงัได ้              
ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งทงัระดบัชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตอ้งร่วมกันรับผิดชอบ โดยร่วมกัน
ทาํงานอย่างเป็นระบบและต่อเนืองในการวางแผน ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ 
ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเพือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้                            
ทีกาํหนดไว ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 12) 
 

 

วิสัยทัศน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช 2551  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซึงเป็น
กาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท์ีมีความสมดุลทงัทางดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพืนฐานรวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเป็นสําคัญบนพืนฐานความเชือว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

 

หลักการ 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551  มีหลกัการทีสาํคญัดงันี 

 1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพือความเป็น เอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน                       
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติและคุณธรรม                   
บนพนืฐานของความเป็นไทยควบคู่ความเป็นสากล 

 2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพือปวงชนทีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง                
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

 3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอาํนาจ ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน 

 4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทงัดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการ
จดัการเรียนรู้ 

 5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาสาํหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั
ครอบคลุมทกุกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
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จุดหมาย 
 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพงึประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบตัิ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

2. มีความรู้ ความสามารถในการสือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลย ี                  
และมีทกัษะชีวติ 

3.   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาํลงักาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมันในวิถีชีวิต                  
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพฒันา
สิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม                           
อยา่งมีความสุข 

 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะ
สาํคญั 5 ประการ ดงันี 

1.  ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรม                  
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง                            
เพอืแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 

รวมทงัการเจรจาต่อรองเพือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกตอ้งตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสือสาร ทีมีประสิทธิภาพ                     
โดยคาํนึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเองและสงัคม 

2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิด                   
อยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพอืการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.  ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ                
ทีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพนืฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสมัพนัธแ์ละการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้
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มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบ                     
ทีเกิดขึนต่อตนเอง สงัคมและสิงแวดลอ้ม 

4.  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ                  
ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนือง การทาํงาน                  

และการอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหา
และความขัดแยง้ต่างๆอย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลียนแปลงของสังคม                           
และสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ีส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผูอื้น 

5.  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆและมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพฒันาตนเองและสังคม ในด้าน                     
การเรียนรู้ การสือสารการทาํงาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

เพอืใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ดงันี 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

2.  ซือสตัยสุ์จริต 

3.  มีวนิยั 

4.  ใฝ่เรียนรู้ 

5.  อยูอ่ยา่งพอเพยีง 

6.  มุ่งมนัในการทาํงาน 

7.  รักความเป็นไทย 

8.  มีจิตสาธารณะ 

 

คุณภาพผู้เรียนจบชันประถมศึกษาปีที 3 

1.  อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ เรืองสันๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
คล่องแคล่ว เขา้ใจความหมายของคาํและขอ้ความทีอ่าน ตงัคาํถามเชิงเหตุผล ลาํดับเหตุการณ์
คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ขอ้คิดจากเรืองทีอ่าน ปฏิบติัตามคาํสัง คาํอธิบายจากเรืองทีอ่านได้
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เขา้ใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที และแผนภูมิ อ่านหนังสืออย่างสมาํเสมอ                       

และมีมารยาทในการอ่าน 

2. มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย บันทึกประจาํวนั                           

เขียนจดหมายลาครูเขียนเรืองเกียวกับประสบการณ์ เขียนเรืองตามจินตนาการและมีมารยาท                            
ในการเขียน 

3.  เล่ารายละเอียดและบอกสาระสาํคญั ตงัคาํถาม ตอบคาํถาม รวมทงัพูดแสดงความคิด  
ความรู้สึกเกียวกบัเรืองทีฟังและดู พูดสือสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะนาํ หรือพูดเชิญชวนให้
ผูอื้นปฏิบตัิตาม และมีมารยาทในการฟัง ดู และพดู 

4.  สะกดคาํและเขา้ใจความหมายของคาํ ความแตกต่างของคาํและพยางค ์ หน้าทีของคาํ                    
ในประโยค มีทกัษะการใชพ้จนานุกรมในการคน้หาความหมายของคาํ  แต่งประโยคง่ายๆ แต่งคาํ
คลอ้งจอง แต่งคาํขวญั และเลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

5.  เขา้ใจและสามารถสรุปขอ้คิดทีไดจ้ากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพือนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีทีอ่าน รู้จกัเพลงพืนบา้น เพลงกล่อมเด็ก ซึงเป็น
วฒันธรรมของทอ้งถิน ร้องบทร้องเล่นสาํหรับเด็กในทอ้งถิน ท่องจาํบทอาขยานและบทร้อยกรองที
มีคุณค่าตามความสนใจได ้

 

สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท ี1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพอืนาํไปใชต้ดัสินใจ 

แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติและมีนิสยัรักการอ่าน 

 

ตารางที 2 ตารางตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ชัน ตัวชีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.3  1.  อ่านออกเสียงคาํ ขอ้ความ เรืองสนัๆ 

และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
คล่องแคล่ว 

2.  อธิบายความหมายของคาํและ
ขอ้ความทีอ่าน 

การอ่านออกเสียงและการบอกความหมาย                  
คาํคลอ้งจองขอ้ความและบทร้อยกรองง่ายๆ               
ทีประกอบดว้ยคาํพนืฐานเพมิจาก ป.2                         
ไม่นอ้ยกวา่ 1,200 คาํ ประกอบดว้ย คาํทีมีตวั
การันต ์คาํทีมี รร คาํทีมีพยญัชนะและสระ คาํพอ้ง     
ไม่ออกเสียง คาํพอ้ง  คาํทีใช ้ฑ ฤ ฤๅ 
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ตารางที 2 ตารางตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ต่อ) 
ชัน ตัวชีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.3 3.  ตงัคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผล
เกียวกบัเรืองทีอ่าน 

การอ่านจบัใจความจากสือต่างๆ เช่นนิทาน
หรือเรืองเกียวกบัทอ้งถิน 

4.  ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรืองทีอ่านโดยระบุเหตุผล
ประกอบ 

5.  สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่าน
เพอืนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

เรืองเล่าสนั ๆ บทเพลงและบทร้อยกรอง 

บทเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน                 
ข่าวและเหตุการณ์ในชีวติประจาํวนัในทอ้งถิน
และชุมชน 

6.  อ่านหนงัสือตามความสนใจ                

อยา่งสมาํเสมอและนาํเสนอเรืองทีอ่าน 

การอ่านหนงัสือตามความสนใจ เช่น                  
หนงัสือทีนกัเรียนสนใจและเหมาะสมกบัวยั       
หนงัสือทีครูและนกัเรียนกาํหนดร่วมกนั 

7.  มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน  เช่น ไม่อ่านเสียงดงั
รบกวนผูอื้นไม่เล่นกนัขณะทีอ่าน                      
ไม่ทาํลายหนงัสือ ไม่ควรแยง่อ่านหรือชะโงก
หนา้ไปอ่านขณะทีผูอื้นกาํลงัอ่าน 

 
 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนบ้านป่าถล่ม   ตงัขึนโดยนายนิพนธ์  สุขกันตะ  เป็นผู ้ริเริมโดยแยกจากการ                     
เป็นสาขาของโรงเรียนบา้นดอนกลางและตงัเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนมีความรู้                 
และทกัษะทีจาํเป็นตามหลักสูตร  มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทกัษะ                    
ในการแสวงหาความรู้และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตทีดี                            
มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  อีกทงัให้ผูเ้รียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษแ์ละพฒันา
สิงแวดล้อมในชุมชนของตนเองโดยนําขอ้มูลท้องถินเข้ามาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระ                    
การเรียนรู้ภาษาไทย 
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หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าถล่มได้จัดทาํหน่วยการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดบัชนัประถมศึกษาปีที 3 โดยให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง ดงัตารางที 3   

 

ตารางที 3  หน่วยที 4 สนุกสนานบา้นเรา 
หน่วย
ที 

ชือ 

หน่วยการเรียน 
มาตรฐาน 

/ตัวชีวัด 
สาระสําคญั 

เวลา 
(ชัวโมง) 

4 สนุกสนาน 

บา้นเรา 
ป.3/3  ตงัคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผล
เกียวกบัเรืองทีอ่าน 

ป.3/4  ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์
จากเรืองทีอ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 

ป.3/5 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่าน
เพือนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

นิทานทอ้งถิน 2 

ป.3/3  ตงัคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผล
เกียวกบัเรืองทีอ่าน 

ป.3/4  ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์
จากเรืองทีอ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 

ป.3/5 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่าน
เพือนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

บทความ 2 

ป.3/3  ตงัคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผล
เกียวกบัเรืองทีอ่าน 

ป.3/4  ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์
จากเรืองทีอ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 

ป.3/5 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่าน
เพือนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

เรืองเล่า 2 
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ตารางที 3 หน่วยที 4 สนุกสนานบา้นเรา (ต่อ) 
หน่วย
ที 

ชือ 

หน่วยการเรียน 

มาตรฐาน 

/ตัวชีวัด 
สาระสําคญั 

เวลา 
(ชัวโมง) 

4 สนุกสนาน 

บา้นเรา 
ป.3/3  ตงัคาํถามและตอบคาํถามเชิง
เหตุผลเกียวกบัเรืองทีอ่าน 

ป.3/4  ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรืองทีอ่านโดยระบุเหตุผล
ประกอบ 

ป.3/5 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองที
อ่านเพือนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

บทร้อยกรอง 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

ป.3/3  ตงัคาํถามและตอบคาํถามเชิง
เหตุผลเกียวกบัเรืองทีอ่าน 

ป.3/4  ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรืองทีอ่านโดยระบุเหตุผล
ประกอบ 

ป.3/5 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองที
อ่านเพือนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

เพลง 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ป.3/3  ตงัคาํถามและตอบคาํถามเชิง
เหตุผลเกียวกบัเรืองทีอ่าน 

ป.3/4  ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรืองทีอ่านโดยระบุเหตุผล
ประกอบ 

ป.3/5 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองที
อ่านเพือนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

ข่าว 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
รวม 12 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าถล่ม หน่วยที 4 สนุกสนานบ้านเรา  มีเนือหา
สาระสาํคญั จาํนวน 6 เรือง ได้แก่ นิทานทอ้งถิน บทความ เรืองเล่า บทร้อยกรอง เพลง และข่าว
เกียวกบัทอ้งถิน รวมระยะเวลาทงัสิน 12 ชวัโมง โดยศึกษาเอกสารของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และ
จากการศึกษางานวจิยัผูท้ีเกียวขอ้ง 

 

2.  แนวคดิเกียวกับการอ่านจับใจความ 
 

ความหมายของการอ่านจับใจความ  
 การอ่านจบัใจความ เป็นกระบวนการในการพฒันาการเรียนรู้ พฒันานิสัยรักการอ่าน                  
และแสวงหาความรู้ให้แก่ผูอ่้าน เพราะเป็นเครืองแสดงได้ว่าผูอ่้านนนัเขา้ใจและรับรู้สาระเนือหา              
ในเรืองทีอ่านและยงัเป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้และพฒันาผูอ่้านให้ได้รับรู้มากยงิขึน            
และเข้าใจเรืองราวต่างๆได้เป็นอย่างดี ดังทีมีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมาย                 
ของการอ่านจบัใจความ ไวด้งันี  

ฉววีรรณ  คูหาภินนัท ์(2542 : 45) กล่าวว่า การอ่านจบัใจความ คือ การอ่านเขา้ใจเนือเรือง
จบัใจความสาํคญัได ้สามารถสรุปไดค้วามรู้จากสิงทีอ่านและสามารถตอบคาํถามไดอี้กทงัสามารถ
นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้

ศศิธร  ธญัลกัษณานนท์ (2542 : 236) กล่าวว่า การอ่านจบัใจความเป็นการอ่านแลว้สรุป
ใจความสาํคญัหรือขอ้ความทีสาํคญัดว้ยการจดบนัทึกหรือจดจาํไวใ้นสมองหรือดว้ยการขีดเส้นใต้
ไว้ในหนังสือนัน  ใจความสําคัญทีผู ้อ่ านได้รับอาจมีหลายลักษณะตามแต่จะต้องการ                            
เช่น เป็นสาระสาํคญัของเนือเรือง เป็นความรู้หรือขอ้มูลทีผูอ่้านสนใจ เป็นแนวคิดหรือทรรศนะ
ของผูเ้ขียนหรือเป็นจุดมุ่งหมายสาํคญัของเรือง 

สุนนัทา  มนัเศรษฐวทิย ์(2545 : 88) กล่าวว่า การอ่านจบัใจความเป็นกระบวนการทีเขา้ใจ
ความหมายของคาํ กลุ่มคาํ ประโยคและขอ้ความ ตามลาํดบัขนัของการอ่าน 4 ขนั คือ 1) การแปล
ความของสญัลกัษณ์ทีปรากฏในสาร 2) การทาํความเขา้ใจความหมายของคาํ ประโยค และขอ้ความ 
3) การจบัใจความสาํคญัและแนวคิดของผูเ้ขียน และ4) กระบวนการคิดทีเกิดขึนขณะทาํความเขา้ใจ
สญัลกัษณ์ 

กรมวชิาการ (2546 : 188) กล่าววา่ การอ่านจบัใจความ หมายถึง  การอ่านทีมุ่งคน้หาสาระ
ของเรืองหรือของหนงัสือแต่ละเล่มทีเป็นส่วนใจความสาํคญัและส่วนขยายใจความสาํคญัของเรือง 
 กล่าวโดยสรุปการอ่านจับใจความ  หมายถึง  กระบวนการอ่านทีผู ้เ รียนสามารถ                            
จบัสาระสาํคญัของเรืองเพือทาํความเขา้ใจความหมายของขอ้ความหรือเนือเรืองทีอ่านแล้วสรุป
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ใจความสาํคญั หากผูอ่้านจบัใจความไดก้็จะทาํให้เขา้ใจเนือเรืองทีอ่านและสามารถนําความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจาํวนั 

 

ความสําคญัของการอ่านจับใจความ 

 ปัจจุบนัการอ่านจบัใจความ จาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนัมากขึน เป็นเครืองมือในการแสวงหา
ความรู้ทีสาํคญัทีสุดของผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเรืองทีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดงัทีมี
นกัวชิาการและนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการอ่านจบัใจความ ไวด้งันี 
 ประทีป  วาทิกทินกร (2542 : 18) กล่าวถึง ความสาํคญัในการอ่านจบัใจความว่า การอ่าน
จบัใจความ มีความจาํเป็นอย่างยิงในการอ่านทวัไป การอ่านทีถูกวิธีจะช่วยให้นักเรียนประสบ
ผลสาํเร็จในการเรียนและเกิดความเขา้ใจเรืองทีอ่าน ทาํใหไ้ดรั้บความคิดและความบนัเทิง  
 ผะอบ  โปษะกฤษณะ (2537 : 39) กล่าวถึง ความสาํคญัของการอ่านจบัใจความสาํคญัว่า 
ความสําเร็จในการเรียนของนักเรียนอยู่ทีความสามารถในการอ่านจบัใจความ นักเรียนทีอ่าน               
ไม่เขา้ใจและจบัใจความสาํคญัไม่ได ้จะเบือหน่ายต่อการเรียน มีเจตคติทีไม่ดีต่อการอ่าน รวมไปถึง
ไม่เกิดนิสยัรักการอ่านและผลสมัฤทธิทางการเรียนจะไม่ดีเท่าทีควร 

 ธิดา  โมสิกรัตน์ (2544 : 565) กล่าววา่ การอ่านจบัใจความเป็นพืนฐานสาํคญัทีทาํให้ผูอ่้าน
สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวจิารณ์หรือวเิคราะห์งานเขียนเป็นส่วนๆไดอ้ยา่งถีถว้น รวมทงัยงัทาํ
ใหผู้อ่้านสนใจศึกษาเรืองนนัเป็นพเิศษ ถา้ผูอ่้านมีความสนใจเรืองทาํนองนนัมาก่อน 
 กรมวิชาการ (2546 : 49) กล่าวถึง ความสาํคญัในการอ่านจบัใจความว่า การเน้นการอ่าน
ออกเสียงและอ่านจบัใจความเพราะตอ้งการให้รู้เรืองอ่านจบัใจความได ้เป็นการจูงใจให้อยากอ่าน
หนงัสือ  
 จากความสาํคญัของการอ่านจบัใจความสรุปไดว้า่ ทกัษะการอ่านจบัใจความ ทาํให้คนเรามี
ความฉลาดรอบรู้โดยการใชก้ารอ่านเป็นเครืองมือแสวงหาความรู้ทงัในชีวิตประจาํวนัและในการ
เรียน การอ่านจบัใจความทีถูกวธีิจะช่วยใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จในการเรียนและเกิดความเขา้ใจ
เรืองทีอ่าน นอกจากนียงัทาํใหผู้อ่้านมีความรู้ ความสามารถปรับตวัและดาํรงชีวิตในสังคมปัจจุบนั
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
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ขนัตอนการอ่านจับใจความ  
 การสอนอ่านจับใจความนัน ครูผูส้อนควรคาํนึงถึงองค์ประกอบหลายๆด้าน เพือให้
นักเรียนพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังทีมีนักวิชาการ                            
และนกัการศึกษากล่าวถึงขนัตอนอ่านจบัใจความไวด้งันี 
 นภดล  จนัทร์เพญ็ (2542 : 87) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนการอ่านจบัใจความ ดงันี 

 1.  อ่านผ่านๆโดยตลอด เพือให้รู้ว่าเรืองนันกล่าวถึงเรืองอะไรบ้าง จุดใดทีเห็นว่าเป็น
จุดสาํคญัของเรือง 

 2.  อ่านโดยละเอียดโดยอ่านตลอดอีกครัง ทาํความเขา้ใจให้ชดัเจนและเห็นความสัมพนัธ์
ความคิดต่างๆในเรือง โดยอาจมีการขีดเสน้ใตข้อ้ความทีเห็นวา่สาํคญั 

 3.  อ่านซาํเฉพาะตอนทีไม่เขา้ใจและตรวจสอบความเขา้ใจในบางแห่งใหแ้น่นอน 

 4.  ทดสอบความเขา้ใจด้วยการตอบคาํถามสันๆเกียวกับประเด็นของเรืองและใจความ
สาํคญั 
 5.  เรียบเรียงใจความสําคญัด้วยภาษาของตนเองทีเห็นว่าจะทาํให้เขา้ใจเรืองได้ชัดเจน
ถูกตอ้งทีสุด โดยอาจให้รายละเอียดทีจาํเป็นของใจความสําคัญเพิมเติมเพือให้ได้เนือความที
สมบูรณ์ 

 ประทีป  วาทิกทินกร (2542 : 79)  กล่าวถึงขนัตอนการอ่านจบัใจความสาํคญัไวด้งันี 

 1.  ใหอ่้านเรืองหรือฟังเรืองราวใหต้ลอดทงัเรือง 

 2.  ตงัคาํถามหรือถามตัวเองสันๆว่าเรืองอะไร ใคร ทาํอะไร ทีไหน เมือไร อย่างไร                     
และทาํไม บางเรืองอาจมีคาํตอบไม่ครบก็ได้ แต่นักเรียนตอ้งตอบทีมีอยู่ให้ครบถ้วนเพือจะได ้                  
จบัใจความสาํคญัได ้

 3.  ขยายความในคาํตอบออกไปอีก เมือตอ้งการรายละเอียดทีจาํเป็นของใจความสาํคญั 

 กรมวิชาการ (2545 : 189) เสนอแนะขนัตอนการอ่านจบัใจความให้บรรลุจุดประสงคไ์ว้
ดงันี 

 1.  ตังจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน เช่นอ่านเพือหาความรู้ เพือความเพลิดเพลิน                      
หรือเพือบอกเจตนาของผูเ้ขียน เพราะจะเป็นแนวทางให้กําหนดการอ่านได้อย่างเหมาะสม                    
และจบัใจความสาํคญัหรือคาํตอบไดอ้ยา่งรวดเร็วขึน 

 2.  สํารวจส่วนประกอบของหนังสืออย่างคร่าวๆ เช่น ชือเรือง คาํนํา สารบญั คาํชีแจง                   
การใชห้นังสือและภาคผนวก เพราะส่วนประกอบของหนังสือ จะทาํให้เกิดความเขา้ใจเกียวกับ            
เรืองหรือหนงัสือทีอ่านไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว 
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 3.  ทําความ เข้า ใจลักษณะของหนัง สือว่ า เ ป็นประ เภทใด  เ ช่น  สารค ดี  ตํา รา                            
บทความ ฯลฯ ซึงจะช่วยใหมี้แนวทางอ่านจบัใจความไดง่้าย 

 4.  ใช้ความสามารถทางภาษาในด้านการแปลความหมายของคาํ ประโยคและขอ้ความ
ต่างๆอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 

 5.  ใช้ประสบการณ์ห รืภู มิหลัง เ กียวกับ เ รืองที อ่ านมาประกอบ  จะทําให้ เข้าใจ                            
และจบัใจความทีอ่านไดง่้ายและรวดเร็วขึน 

 จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ  (2547 : 43) กล่าวถึงขนัตอนการอ่านจบัใจความสาํคญัไวด้งันี 

1.  อ่านเรืองทีจบัใจความทงัหมด ผูอ่้านตอ้งอ่านเรืองทีจะจบัใจความนันให้จบอยา่งคร่าวๆ 
ถา้เป็นเรืองยาวมีหลายยอ่หนา้ก็ตอ้งอ่านทงัเรืองเพอืใหเ้ขา้ใจวา่เรืองทีอ่านมีเนือหาโดยรวมเกียวกบั
อะไร ซึงเป็นการคน้หาความคิดสาํคญัของเรืองทีอ่าน 

2.  หาใจความของเรืองทีอ่าน ผูอ่้านตอ้งอ่านขอ้ความทงัหมดอีกครังเพือจะไดเ้ขา้ใจเรือง  
โดยปกติยอ่หนา้ประกอบดว้ยใจความ 2 ส่วน คือ ใจความสาํคญัและใจความรอง 

  2.1 ใจความสาํคญั คือ ความคิดสาํคญัทีสุดทีผูเ้ขียนตอ้งการใหผู้อ่้านทราบ 

  2.2 ใจความรอง คือ เนือความอืนๆทีสนบัสนุนใจความสาํคญั 
 จากขันตอนการอ่านจับใจความข้างต้นสรุปได้ว่า ครูผูส้อนควรแนะนําวิธีการอ่าน                
จบัใจความทีถูกตอ้งด้วยการตังจุดมุ่งหมายในการอ่าน อ่านอย่างคร่าวๆหรืออ่านอย่างรวดเร็ว                  
ตงัคาํถามเพอืถามตนเองวา่ ใคร ทาํอะไร ทีไหน อยา่งไร และเมือไร และนาํมาเรียบเรียงเป็นสาํนวน
ภาษาของตนเอง การฝึกอ่านจบัใจความหลายๆกิจกรม จะทาํให้การสอนอ่านจบัใจความบรรลุ                    
สู่เป้าหมายทีตอ้งการ 

 

ประเภทสารในการอ่าน 

 การอ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารอย่างหนึง กล่าวคือเป็นการรับรู้เรืองราวโดยใชส้ายตา
มองดูตวัอกัษร แลว้สมองก็จะลาํดับเป็นถอ้ยคาํประโยคและขอ้ความต่างๆ เกิดเป็นเรืองราวตาม
ความรู้และประสบการณ์ของผูอ่้านแต่ละคน การอ่านช่วยให้เราสามารถติดตามความเคลือนไหว
ความกา้วหน้า และความเปลียนแปลงทงัหลายได้ทนัต่อเหตุการณ์  ฉะนันการอ่านจึงเป็นความ
จาํเป็นต่อชีวิต ของทุกคนในปัจจุบัน โดยสารทีใช้ในการอ่านมีหลายประเภท เช่น สารเพือ
การศึกษา ไดแ้ก่ ตาํราเรียน หนังสืออ่านประกอบ สารเพือความรอบรู้ ไดแ้ก่ หนังสือพิมพร์ายวนั 
วารสารวชิาการ สารเพอืความเพลิดเพลิน ไดแ้ก่ นิทาน นวนิยาย สารคดี 
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นิทานท้องถิน 

 นิทานทอ้งถิน เป็นเรืองราวทีเล่าสืบต่อกนัมาโดยวธีิมุขปาฐะ มีนักคติชนและผูส้นใจไดใ้ห้
ความหมายของนิทานทอ้งถินไวด้งันี  
 ประเทือง  คล้ายสุบรรณ์ (2531: 62) กล่าวว่า นิทานทอ้งถิน หมายถึง เรืองทีชาวบา้น                  
ผกูเรืองขึนเล่าสู่กนัฟังเป็นเวลาชา้นานดว้ยถอ้ยคาํธรรมดา โดยไม่ทราบวา่ใครเป็นผูแ้ต่ง 

 บุญส่ง  ครูศรี (2538 : 1) กล่าวว่า นิทานทอ้งถิน หมายถึง เรืองเล่าของคนในทอ้งถินทีเล่า
ถ่ายทอดดว้ยปากเปล่า จากความทรงจาํ จากคนรุ่นหนึงไปสู่คนอีกรุ่นหนึงจนกลายเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม โดยไม่ทราบว่าใครเป็นผูแ้ต่ง มีวตัถุประสงค์ในการเล่าเพือก่อให้เกิดความบนัเทิงใจ           
และสงัสอนใหบุ้คคลทาํความดี 

 เกริก  ยุน้พนัธ์ (2539 : 8-9) กล่าวว่า นิทานทอ้งถิน หมายถึง เรืองทีเล่ากนัมาตงัแต่สมัย
โบราณผูกเรืองขึนเพือให้ผูฟั้งเกิดความสุขและสนุกสนาน แฝงคาํสอนและจรรยาในการใช้ชีวิต 
การเล่านิทานเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมต่อเนืองของผูเ้ล่าให้คนรุ่นใหม่ฟัง นิทานอยูก่บัตวัผูใ้หญ่
ทุกคน ดงันนัเด็กๆ จะไดฟั้งนิทานตงัแต่อยูก่บัครอบครัว 

วิเชียร  เกษประทุม (2539 : 1-8) กล่าวว่า นิทานทอ้งถิน หมายถึง เรืองเล่าจากปากดว้ย
ถอ้ยคาํธรรมดาสืบต่อมาชา้นาน เป็นภาษาร้อยแกว้ทีไม่ใช่ร้อยกรอง ต่อมาจึงมีการบนัทึกไวเ้ป็น
ตวัหนงัสือและไม่ปรากฏชือผูเ้ล่าดงัเดิมว่าเป็นใคร นิทานพืนบา้นหรือนิทานทอ้งถินจดัไดว้่าเป็น
มรดกทางวฒันธรรม ส่วนใหญ่ถ่ายทอดดว้ยวธีิมุขปาฐะ แต่มีจาํนวนมากทีไดรั้บการบนัทึกไวแ้ลว้ 
 สรุปไดว้า่ นิทานทอ้งถิน เป็นเรืองทีเล่าสืบต่อกนัมาเป็นระยะเวลาอนัชา้นาน ไม่ปรากฏตวั          
ผูแ้ต่ง สะทอ้นใหเ้ห็นชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้นในทอ้งถินนนัรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี 

 
บทความ 
 บทความ เป็นงานเขียนร้อยแก้วประเภทหนึงทีพบเห็นได้ตามหนังสือพิมพ ์นิตยสาร 
วารสารต่างๆ เพราะเป็นงานเขียนทีไม่สลับซับซ้อนเนือหาไม่มากจนเกินไป จึงมีผูนิ้ยมอ่าน                     
และเขียนบทความกนัแพร่หลาย ดงันี 

 ปราณี  สุรสิทธิ (2541 : 146-147) กล่าวว่า บทความ หมายถึง ความเรียงประเภทหนึง                   
ทีเขียนขึนโดยมีความสาํคญัทงัต่อตวัผูอ่้านและตวัผูเ้ขียน คือ ผูเ้ขียนเป็นผูส่้งสารจะตอ้งคาํนึงวา่สาร
ทีส่งไปนันมีอิทธิพลต่อผูอ่้านหรือผูรั้บสารดว้ยการกาํหนดเนือหาสาระทีเอือประโยชน์ต่อผูอ่้าน 
ผูอ่้านก็คือผูรั้บสาร ส่วนใหญ่จะทราบข้อเท็จจริงบ้างแล้วทีอ่านบทความเพือต้องการแสดง                   
ความคิดเห็นเกียวกบัเรืองนนัๆ 

   ส
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 ดวงใจ  ไทยอุบุญ (2543 : 281) กล่าวว่า บทความหมายถึง ขอ้ความเรียงประเภทหนึงที                 
ทีผูเ้ขียนเขียนขึน  มีความรู้จริงในเรืองทีเขียนและข้อมูลทีนํามาเขียนนันเป็นข้อมูลทีมาจาก
ขอ้เทจ็จริงทีสามารถอา้งอิงเพอืวเิคราะห์วจิารณ์ปัญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆได ้ไม่ใช่ขอ้มูลทีมาจากเรือง
เพ้อฝันหรือเรืองทีแต่งตามจินตนาการและในเนือหานันผู ้เขียนได้สอดแทรกข้อเสนอแนะ                      
เชิงวจิารณ์หรือสร้างสรรคเ์อาไวด้ว้ย 
 สุชัญญา  วงค์เวสช์ (2550.ออนไลน์) กล่าวว่า บทความเป็นความเรียงประเภทหนึง                            
ซึงมีจุดประสงคห์ลายลกัษณะ เช่น เพือแสดงความรู้ เสนอขอ้เท็จจริง ความคิดเห็น ตงัขอ้สังเกต 
วิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ โดยตอ้งเขียนอยา่งมีหลักฐาน มีเหตุผลน่าเชือถือ หากมีขอ้เสนอแนะใดๆ             
ตอ้งเป็นไปในทางสร้างสรรค ์
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ . 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                        
พระเจา้อยู่หัว เนืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม                         
2554 (2556 : 648) กล่าวว่า บทความ หมายถึง ขอ้เขียนซึงเป็นรายงานหรือการแสดงความคิดเห็น                    
มกัตีพมิพใ์นหนงัสือพมิพ ์วารสาร สารานุกรม เป็นตน้ 
 สรุปไดว้่า บทความ เป็นความเรียงชนิดหนึงทีเขียนขึนเพือแสดงความคิดเห็นในเรืองใด
เรืองหนึงให้แก่ผูอ่้าน โดยในรายละเอียดของเนือหาผูเ้ขียนควรสอดแทรกขอ้เสนอแนะ วิจารณ์ที
สร้างสรรคป์ระกอบไวด้ว้ย 

 

เรืองเล่า 
 เรืองเล่า เป็นเรืองราวทีเกิดขึนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง ซึงผา่นการเล่าตามวิธีการต่างๆ
ตามความถนัดของผู ้เล่า  โดยเล่าทุกอย่างอย่างเรียบง่ายตามตาเห็นและตามความเป็นจริง                            
มีการสอดแทรกอารมณ์และความคิดลงไปในเรืองทีเล่า  ซึงมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย                       
ของเรืองเล่าไว ้ดงันี 

 เสาวลกัษณ์  อนนัตศานต ์(2541 : 2) กล่าวว่า เรืองเล่า หมายถึง เรืองราวทีสือสารถ่ายทอด
กนัตามประสบการณ์ทีไดฟั้งมาโดยไม่จาํเป็นวา่จะตอ้งเป็นเรืองทีเก่าแก่โบราณมาก อาจจะเป็นเรือง
ทีแต่งขึนมาเล่ากนัเพอืเกิดความสนุกสนานอารมณ์ ความรู้สึกของผูเ้ล่า 
 ศิราพร  ณ ถลาง (2542 : ถอ้ยแถลง) กล่าวว่า เรืองเล่า หมายถึง ขอ้มูลทางคติชนทีมีคุณค่า
เพราะเรืองเล่าประเภทต่างๆไดบ้นัทึกเรืองราวหรือแง่มุมทีน่าสนใจทางสังคม เป็นเรืองทีเล่าต่อๆ 
กนัมาอยา่งเก่าแก่คู่สงัคมไทย 

   ส
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 สิริวรรณ วงษ์ทตั (2543 : 27) กล่าวว่า เรืองเล่า หมายถึง การเล่าเรืองทีมีการใช้ถอ้ยคาํ                 
ทุกประเภท อาจเป็นเรืองราวทีเล่าสืบต่อกันมาเพือเป็นมรดกทางวฒันธรรม  โดยการถ่ายทอด                
แบบมุขปาฐะ คือ การเล่าแบบปากต่อปากสืบต่อกนัมาเป็นทอดๆ 
 Oxford (2006 : 576) กล่าวว่า เรืองเล่า หมายถึง เรืองเล่าทางวฒันธรรมอนัเก่าแก่ทีเล่ามา
จากทีต่างๆซึงมีการถ่ายทอดกนัมาในรูปแบบการเล่าปากต่อปาก 
 สรุปได้ว่า เรืองเล่า หมายถึง เรืองราวทีเล่าสืบต่อกันมาจากปากต่อปากเพือเป็นมรดก                  
ทางวฒันธรรมและเพอืใหเ้กิดความสนุกสนานอารมณ์ ความรู้สึกของผูเ้ล่า 
 

บทร้อยกรอง 

 บทร้อยกรอง เป็นถอ้ยคาํทีเรียงร้อยขึนตามลักษณะบญัญติั ฉันทลกัษณ์ โดยมีขอ้บงัคบั                 
คาํจดัความและวรรคตอน ซึงในระดับประถมศึกษาปีที 3 บทร้อยกรองทีใช้จะเป็นบทร้อยกรอง
ง่ายๆ ซึงมีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของบทร้อยกรอง ไวด้งันี 

 เนาวรัตน์   พงศ์ไพบูลย์ (2540 : 8-29) กล่าวว่า  บทร้อยกรอง หมายถึง ความงาม                     
ความไพเราะของกาพยก์ลอนทีร้อยเรียงขึน โดยขึนอยูก่บัจงัหวะของคาํเป็นสาํคญั เมือประกอบกบั
เนือหาดีหรือถอ้ยคาํแห่งความหมายดีก็เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั เรียกวา่ เอกภาพ 

 ผกาศรี  เยน็บุตร (2542 : 70) กล่าวว่า บทร้อยกรอง หมายถึง งานเขียนทีมีฉันทลักษณ์                      
ตามลกัษณะของร้อยกรองประเภทต่างๆ 

 นภดล  สังข์ทอง (2543 : 9) กล่าวว่า บทร้อยกรอง หมายถึง คาํทีเรียบเรียงตามลักษณะ     
ฉนัทลกัษณ์ของคาํประพนัธช์นิดนนัๆใหเ้กิดความไพเราะเหมาะเจาะดว้ยเสียงและความหมายเป็น
รูปแบบการอ่านอยา่งหนึงของไทยซึงได้แตกต่างไปจากร้อยแก้ว โดยมีลกัษณะพิเศษ คือ สัมผสั     
การ เลือกใช้ถ้อ ยคํา ที มีความหมายเหมาะสมกลมกลืนและย ังรวมไปถึงความงดงาม                          
ไพเราะ สละสลวยในสาํนวนภาษาดว้ย 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ . 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                        
พระเจา้อยู่หัว เนืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม                    
2554 (2556 : 649) กล่าวว่า บทร้อยกรอง หมายถึง ถ้อยคาํทีเรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบญัญติั                       
แห่งฉนัทลกัษณ์โดยมีกาํหนดขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพอืใหเ้กิดความครึกครืน และมีความไพเราะแตกต่าง                 
ไปจากถอ้ยคาํธรรมดา  
 สรุปได้ว่า  บทร้อยกรอง หมายถึง ถ้อยคําทีร้อยเรียงขึนโดยมีข้อบังคับ  จํากัดความ                       
และวรรคตอน ใหรั้บสมัผสักนัและถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ 
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 เพลง 

 เพลงเป็นปัจจยัทีทาํให้มนุษยมี์ความสุขและสงบทางใจ ทาํให้ร่าเริงเบิกบาน ก่อให้เกิด
สุนทรียภาพทางอารมณ์ ช่วยคลายความเหน็ดเหนือยจากการงานและการเรียน ซึงมีนักวิชาการ                   
ไดใ้หค้วามหมายของเพลงไว ้ดงันี 
 ทรง จิตประสาท (2534 : 18) กล่าวว่า เพลง หมายถึง ลาํนาํทาํนอง ท่วงทาํนองของดนตรี 
คาํขบัร้องต่างๆทีสามารถนาํมาใชป้ระกอบการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและเกิดการเรียนรู้ในเรืองนนัๆ 

 ดุษฎี  พนมยงค ์(2537 : 12) กล่าววา่ เพลง หมายถึง การแสดงความรู้สึกนึกคิดไดอ้ยา่งตรง
ทีสุด เป็นการสือในการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย ์
 ชยัวฒัน์  เหล่าสืบสกุลไทย (2546 : 6) กล่าววา่ เพลง หมายถึง สาํเนียงขบัร้อง ทาํนองดนตรี
ทีคนเรากระทาํขึน เพอืสนองต่อความตอ้งการทางดา้นร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ตลอดจนเพือเป็น
กิจกรรมทางสงัคม 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ . 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                        
พระเจา้อยู่หัว เนืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม               
2554 (2556 : 846) กล่าวว่า เพลง หมายถึง สําเนียงขบัร้อง ทาํนองดนตรี บทประพนัธ์ดนตรี 
กระบวนวธีิราํดาบราํทวน 
 สรุปไดว้า่ เพลง หมายถึง เนือหาทีผูแ้ต่งเขียนขึนมาและนาํมาประยกุตเ์ขา้กบัเสียงทาํนอง
จังหวะของดนตรี สามารถนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพือให้เกิดความสนุกสนาน                       
และสนองต่อความตอ้งการทางดา้นร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ 

 

ข่าว  
 ข่าวเ ป็นเ รืองราวทีมาจากทัวสารทิศ  สามารถเสนอออกมาได้ในรูปแบบต่างๆ                            
เช่น หนงัสือพมิพ ์วทิย ุโทรทศัน์  มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของข่าวไวห้ลายท่าน ดงันี 

 ศุภรัศมี  ฐิตกุลเจริญ (2540 : 33) กล่าวว่า ข่าว หมายถึง รายงานขอ้เท็จจริงหรือเหตุการณ์
ต่างๆทีเกิดขึน  ตลอดจนความคิดเห็นจากบุคคลระดับต่างๆซึงมีความสําคัญผ่านสือต่างๆ                            
ใหป้ระชาชนไดท้ราบ 

 พนม  วรรณศิริ (2544 : 4) กล่าวว่า ข่าว หมายถึง รายงานเหตุการณ์และขอ้เท็จจริงที
น่าสนใจผ่านสือต่างๆให้ประชาชนได้ทราบ การรายงานข่าวบางข่าวอาจจะนําไปสู่การเปิดเผย
ขอ้เทจ็จริงมากขึนในเวลาต่อมา 
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 วาริศา  พลายบวั (2548 : 2) กล่าวว่า ข่าว หมายถึง รายงานขอ้เท็จจริงต่างๆ ทีเกิดขึนเมือ              
ไม่นานมานี รวมทงัความคิดเห็นของบุคคลซึงมีความสําคญัเป็นทีน่าสนใจของผูรั้บสารหรือมี
ผลกระทบต่อสาธารณชน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ . 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                        
พระเจา้อยูห่วั เนืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554 
(2556 : 649) กล่าววา่ ข่าว หมายถึง คาํบอกเล่าเรืองราวซึงโดยปรกติมกัเป็นเรืองเกิดใหม่หรือเป็นที
สนใจ , คาํบอกกล่าว , คาํเล่าลือ 
 สรุปได้ว่า ข่าว หมายถึง รายงานเหตุการณ์ต่างๆทีเกิดขึนผ่านสือต่างๆให้ประชาชนได้
ทราบเป็นทีน่าสนใจของผูรั้บสาร หรือมีผลกระทบต่อสาธารณชน 
 

3.  แบบฝึก 
 

 พฤติกรรมการเรียนด้านทกัษะของนักเรียนจะเป็นไปอย่างคล่องแคล่วและชาํนาญนัน                 
ขึนอยูก่ ับการฝึกหัด โดยให้นักเรียนไดก้ระทาํกิจกรรมซาํๆ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และเขา้ใจ                
ทีถูกตอ้งและแม่นยาํ ทงันีแบบฝึกถือไดว้า่เป็นสือในการเรียนการสอนประเภทหนึงทีช่วยให้ผูเ้รียน       
มีความรู้ความเขา้ใจและไดฝึ้กทกัษะเพมิขึน ดงันนัมีนกัวชิาการและนักการศึกษาไดใ้ห้ความหมาย
ของแบบฝึกไวด้งันี 

 

ความหมายแบบฝึก 

 แบบฝึกเป็นสือการเรียนการสอนประเภทหนึงทีช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจและได้
ฝึกทกัษะเพมิขึน โดยครูผูส้อนควรใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัซาํๆบ่อยๆ โดยมีผูใ้ห้ความหมายของแบบ
ฝึกไวด้งันี 

ปรีชา  ชา้งขวญัยนื (2539 : 131) กล่าววา่ แบบฝึก หมายถึง หนังสือทีให้แนวทางแก่ผูเ้รียน
ในการฝึกฝนสิงทีได้เรียนรู้มาแล้ว เพือช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีชัดเจนขึนหรือเกิดทกัษะ             
ความชาํนาญมากขึน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541 : 147) กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง                         
สือการเรียนประเภทหนึง สาํหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบติัเพือให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะ
เพิมขึน ส่วนใหญ่หนังสือเรียนจะมีแบบฝึกหัดอยูท่า้ยบทเรียนในบางวิชาแบบฝึกหัดจะมีลกัษณะ
เป็นแบบฝึกปฏิบตัิ 
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 ถวลัย ์ มาศจรัส (2546 : 18) กล่าววา่ แบบฝึก หมายถึง กิจกรรมพฒันาทกัษะการเรียนรู้ทีให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม มีความหลากหลายและปริมาณเพียงพอ ทีสามารถตรวจสอบ
และพฒันาทกัษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ สามารถนําผูเ้รียนไปสู่การสรุปความคิด              
รวบยอดและหลกัการสาํคญัของสาระการเรียนรู้ รวมทงัทาํใหผู้เ้รียนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจ
ในบทเรียนดว้ยตนเองได ้
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ . 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                        
พระเจา้อยูห่วั เนืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554 
(2556 : 687) กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง แบบตวัอย่างปัญหาหรือคาํสังทีตงัขึนเพือให้นักเรียน                   
ฝึกตอบ 
 จากความหมายของแบบฝึก สรุปได้ว่า แบบฝึกเป็นสือการเรียนการสอนประเภทหนึง                    
ทีช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจและไดฝึ้กทกัษะเพมิขึน โดยครูผูส้อนควรให้นักเรียนฝึกปฏิบตัิ
ซาํๆ บ่อยๆ เพือทบทวนเนือหาความรู้ต่างๆ ทีไดเ้รียนไปแลว้ดว้ยตนเองและช่วยพฒันาการเรียน               
การสอนใหมี้คุณภาพ 

 

ลักษณะของแบบฝึกทีดี 
 แบบฝึกมีความจาํเป็นสาํหรับเตรียมความพร้อมดา้นทกัษะภาษาโดยเฉพาะทกัษะในการฟัง 
การพดู การอ่านและการเขียน ดงันนัครูผูส้อนควรศึกษาองคป์ระกอบของแบบฝึกทีดีและเลือกตาม
ความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ แบบฝึกทีดีควรมีลกัษณะดงันี 

 ดวงเดือน อ่อนน่วมและคณะ (2536 : 37) ไดส้รุปลกัษณะทีดีของแบบฝึกไวด้งันี 
 1.  ตอ้งมีความชัดเจนทงัคาํสังและวิธีทาํคาํสังหรือตวัอย่างแสดงวิธีทาํทีใช้ไม่ควรยาว

เกินไปเพราะจะทาํใหเ้ขา้ใจยาก ควรปรับปรุงให้ง่ายเหมาะสมกบัผูใ้ช ้ทงันีเพือให้นักเรียนสามารถ
ศึกษาดว้ยตนเองไดเ้มือตอ้งการ 

 2.  แบบฝึกทีดีควรมีความหมายต่อนักเรียนและตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา                     
คือ ลงทุนนอ้ย ใชไ้ดน้านและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 3.  ภาษาและภาพทีใชใ้นแบบฝึกควรเหมาะสมกบัวยัและพนืฐานความรู้ของนกัเรียน 
 4.  แบบฝึกทีดีควรแยกเป็นเรืองๆแต่ละเรืองไม่ควรยาวเกินไป แต่ควรมีกิจกรรมหลาย
รูปแบบเพอืเร้าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจและเพอืฝึกทกัษะดา้นใดดา้นหนึงจนเกิดความชาํนาญ 

 5.  แบบฝึกทีดีควรมีทังแบบกําหนดคาํตอบให้และแบบให้ตอบเสรี การเลือกใช้ค ํา 
ขอ้ความหรือรูปภาพควรเป็นสิงทีนักเรียนคุน้เคยและตรงกับความสนใจของนักเรียน เพือให ้                  
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แบบฝึกทีสร้างขึนมาก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและพอใจแก่นักเรียนซึงสอดคล้องกับหลกัการ
เรียนรู้ทีวา่เด็กมกัจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วในการกระทาํทีก่อใหเ้กิดความพงึพอใจ 

 6.  แบบฝึกทีดีควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง ใหรู้้จกัคน้ควา้รวบรวมสิงทีพบ
เห็นบ่อยๆหรือทีตวัเองเคยใชจ้ะทาํใหผู้เ้รียนนนัเขา้ใจเรืองนันๆมากยงิขึน และรู้จกันาํความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีหลักเกณฑแ์ละมองเห็นว่าสิงทีเขาได้ฝึกฝนนันมีความหมาย                
ต่อเขาตลอดไป 
 7.  แบบฝึกทีดีควรตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในหลายด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อมของระดับสติปัญญา                   
และประสบการณ์ ฉะนนัการจดัทาํแบบฝึกแต่ละเรืองควรจดัทาํให้มากพอและมีทุกระดบัตงัแต่ง่าย               
ปานกลาง จนถึงระดับค่อนขา้งยาก เพือว่าทงันักเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน จะไดเ้ลือกทาํตาม
ความสามารถ 

 8.  แบบฝึกทีดีควรสามารถเร้าความสนใจของนักเรียนทุกคนได้ตงัแต่หน้าแรกจนถึง
สุดทา้ย 

 9.  แบบฝึกทีดีควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข ควบคู่กันไปกับหนังสือแบบเรียนอยู่เสมอ          
และควรใชไ้ดดี้ทงัในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

 10.  แบบฝึกทีดีควรเป็นเครืองมือทีสามารถใช้ในการประเมินและจาํแนกความเจริญ                   
งอกงามของนกัเรียนไดด้ว้ย 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541 : 145) กล่าวถึงลกัษณะของแบบฝึกทีดี               
ไวด้งันี 

 1.  เกียวขอ้งกบัเรืองทีเรียนมาแลว้ 

 2.  เหมาะสมกบัระดบัวยัหรือความสามารถของนกัเรียน 

 3.  มีคาํชีแจงสนัๆทีช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจวธีิทาํโดยง่าย 

 4.  ใชเ้วลาทีเหมาะสม 

 5.  มีสิงทีน่าสนใจและทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ 

 6.  ควรมีขอ้แนะนาํในการใช ้
 7.  มีใหเ้ลือกทงัแบบตอบอยา่งจาํกดัและตอบอยา่งมีเสรี 
 8.  ถ้าเป็นแบบฝึกทีตอ้งการให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง แบบฝึกนันควรมีหลากหลาย
รูปแบบและใหค้วามหมายแก่ผูฝึ้กทาํดว้ย 

 9.  ควรใชส้าํนวนภาษาง่ายๆ ฝึกใหค้ิดไดเ้ร็วและสนุก 
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 10.  ปลุกความสนใจและใชห้ลกัจิตวทิยา 
ถวลัย ์มาศจรัส (2546 : 21) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของแบบฝึกทีดีวา่ 
1.  ต้องมีจุดประสงค์ทีชัดเจน สอดคล้องกับการพฒันาทักษะตามสาระการเรียนรู้                           

และกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.  เนือหาถูกตอ้งตามหลกัวิชา ใชภ้าษาไดอ้ยา่งเหมาะสม มีคาํอธิบายและคาํสังทีชดัเจน                 
ง่ายต่อการปฏิบติัตาม 

3.  สามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ นาํผูเ้รียนสู่การสรุปความคิดรวบยอดและหลกัการ
สาํคญัของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.  เป็นไปตามลาํดบัขนัตอนการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัวธีิการเรียนรู้และความแตกต่าง 
ระหวา่งบุคคล 

5.  มีคาํถามและกิจกรรมทีทา้ทายส่งเสริมทกัษะกระบวนการเรียนรู้ของธรรมชาติวชิา 
6.  มีกลยทุธก์ารนาํเสนอและตงัคาํถามทีชดัเจน น่าสนใจปฏิบติัไดส้ามารถให ้

ขอ้มูลยอ้นกลบัเพอืปรับปรุงการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งต่อเนือง 

สุวทิย ์ มูลคาํ และสุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 33) ยงัไดก้ล่าวถึงลกัษณะของแบบฝึก           
ทีดีสรุปได้ว่า แบบฝึกทีดีตอ้งสอดคลอ้งกบัเนือหาและจุดประสงคข์องหลกัสูตร เหมาะสมกบัวยั                 
และความสามารถของผูเ้รียน ใหค้วามรู้ผูเ้รียนเป็นขนัตอนจากง่ายๆ ไปยาก ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ไดร้วดเร็วและประหยดัเวลา เร้าความสนใจ และผูเ้รียนสามารถตอบสนองไดท้นัที ส่งเสริม
เจตคติทีดีต่อเนือหาทีสอน มีความประณีต ขนาดเหมาะสมกับผูเ้รียนทีจะใช้ประกอบกิจกรรม
ระหวา่งเรียนและเหมาะสมกบัการสอนของครู 

 สรุปไดว้า่ แบบฝึกทีดีนนัใชใ้นการฝึกทกัษะ ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้การพฒันาตนเอง มีเนือหา
เหมาะสมกับวยัและระดับความสามารถของผูเ้รียน  มีคาํชีแจงสันๆเรียงลาํดับจากง่ายไปหายาก                 

ใชจิ้ตวิทยาและกระบวนการของเด็ก ใชส้าํนวนภาษาเหมาะสมกบัผูเ้รียน มีสีสวยเพือดึงดูดความ
สนใจของผูเ้รียนและมีหลายรูปแบบ 

 

ขนัตอนการสร้างแบบฝึก  
 การสร้างแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพ ตอ้งมีหลกัการสร้างทีสอดคลอ้งกบัลักษณะทีดีของ
แบบฝึกดว้ย ซึงในเรืองนีไดมี้ผูเ้สนอแนะไวด้งันี 
 กาญจนา  คุณารักษ์ (2539 : 7-11) กล่าวถึงขนัตอนการสร้างแบบฝึกว่าเป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาการเรียนการสอน โดยวิเคราะห์สถานการณ์หรือเงือนไขการเรียนรู้อย่างมีระบบแล้ว                 
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จึงวางแผนอย่างเป็นระบบเพือให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย โดยอาศยัความรู้                   
จากหลายๆ ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน ตลอดจนหลายทฤษฎีทีเกียวขอ้ง
กบัวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์ โดยเสนอขนัตอนในการสร้างแบบฝึกดงันี 

 1.  วิเคราะห์ เป็นกระบวนการทีระบุวา่อะไรเป็นสิงทีตอ้งเรียน 

 2.  การออกแบบ เป็นกระบวนการของการระบุวา่จะเรียนอะไร  
 3.  การพฒันา เป็นกระบวนการของการจดัการและผลิตวสัดุอุปกรณ์ 

 4.  การนาํไปใช ้เป็นกระบวนการของการกาํหนดโครงการในบริบทของโลกแห่งความจริง 
 5.  การประเมินผล เป็นกระบวนการของการตดัสินตกลงใจต่อความเพยีงพอของการเรียน               
การสอน 
 

สาํนักนิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา  สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2544 : 51-55) ไดจ้ดัให้แบบฝึกเป็นนวตักรรมทีใชแ้กปั้ญหาดา้นความรู้ ความเขา้ใจของ
ผูเ้รียนและเสนอกระบวนการในการพฒันาแบบฝึกทีสาํคญัไวด้งันี คือ 

ขนัที 1  ศึกษาหลกัการ แนวคิดหรือผลงานวจิยัทีเกียวขอ้งหรือทฤษฎีของแบบฝึก 

ขนัที 2  ออกแบบแบบฝึก ซึงมีสิงทีควรคาํนึงถึงดงันี 

1.  วตัถุประสงคข์องผลทีตอ้งการใหเ้กิดหลงัจากใชแ้บบฝึก คืออะไร 

2.  ขอบข่ายของผูใ้ช ้ควรระบุวา่แบบฝึกทีสร้างขึนเหมาะกบันกัเรียนระดบัใด 

3.  โครงสร้างของแบบฝึกควรสอดคลอ้งหรือเหมาะสมกบัผูใ้ช ้

4.  การเสนอแนวทางหรือเทคนิคในการนาํไปใชจ้ริง 

5.  ควรมีตอ้งมีคู่มือหรือเอกสารแนะนาํการใช ้

ขนัที 3  สร้างหรือพฒันา เป็นการลงมือทาํตามรูปแบบและโครงสร้างทีกาํหนด 

ขนัที 4  การตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึก 

1.  ตรวจสอบคุณภาพของตวัแบบฝึกเองโดยทดลองใชก้บักลุ่มเล็กๆ เพอืปรับปรุงคุณภาพ               
ของส่วนต่างๆ เช่น ภาษา การจดัลาํดบัเนือหา เป็นตน้ 

2.  หาประสิทธิภาพของแบบฝึก 

3.  นาํไปจดักิจกรรมการเรียนรู้และหาประสิทธิผลของแบบฝึกในสถานการณ์จริง 

ขนัที 5 การประเมินผลการใชแ้บบฝึกโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยเทคนิคต่างๆ เมือจบ
การใชแ้บบฝึกแลว้รายงานขยายผลการใชถ้า้ไดผ้ลแสดงวา่สามารถลดสภาพปัญหาหรือแกปั้ญหาได ้
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กรมวชิาการ (2545 : 37-38) ไดอ้ธิบายขนัตอนการสร้างแบบฝึกไวด้งันี 

 1.  ศึกษาปัญหา ความตอ้งการจากจุดประสงคแ์ละผลสมัฤทธิทางการเรียน 

2.  วิเคราะห์เนือหาหรือทกัษะทีเป็นปัญหาเพอืใชส้ร้างแบบฝึก 

3.  พิจารณาวตัถุประสงค ์รูปแบบและขนัตอนการใชแ้บบฝึก 

4.  สร้างแบบทดสอบใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะ 

5.  ทดลองหาคุณภาพและประสิทธิภาพของแบบฝึก 

 6.  รวบรวมแบบฝึกเป็นชุดโดยจดัทาํคาํชีแจงการใช ้

สุวทิย ์มูลคาํ และสุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 47) กล่าววา่ การสร้างแบบฝึก ควรคาํนึง                         
ถึงหลกัการต่อไปนี 

1.  ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ใหม่จากการส่งเสริม ใหผ้า่นการฝึกฝนอยา่งสมาํเสมอ 

2.  การรักษาความรู้และทกัษะเดิม ผูเ้รียนตอ้งมีโอกาสฝึกฝนและทบทวนความรู้ 

3.  การฝึกปฏิบติัจะช่วยทรงความรู้เดิม และเพมิพนูทกัษะไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.  การฝึกหลงัจากการเรียนรู้ขนัแรกเป็นระยะสนัๆ จะไดผ้ลดีกวา่ 
5.  การฝึกฝนทีจะไดผ้ลแบบฝึกทกัษะนนั ตอ้งสอดคลอ้งและครอบคลุมเนือหาในบทเรียน 

6.  การสร้างแบบฝึกทกัษะควรมีรูปแบบทีน่าสนใจไม่ซาํซาก 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง สรุปได้ว่าขนัตอนการสร้างแบบฝึกมีดงันี                     
1) ศึกษาปัญหา ความตอ้งการจากจุดประสงคแ์ละผลสมัฤทธิทางการเรียน 2) ศึกษาเอกสาร แนวคิด 
และทฤษฎีทีเกียวขอ้ง 3) ศึกษาเนือหาเกียวกบัการสร้างแบบฝึกและจุดประสงค ์4) สร้างแบบฝึกให้
สอดคล้องกับเนือหาและทกัษะ 5) นําแบบฝึกเสนอต่อผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ และ6) ทดลองใช ้               
แบบฝึก 

 

หลักจิตวิทยาทีนํามาใช้ในการสร้างแบบฝึก 

 การสร้างแบบฝึกใหมี้ประสิทธิภาพ สาํหรับนาํไปใชก้บันกัเรียนนนัตอ้งอาศยัหลกัจิตวิทยา
การเรียนรู้และทฤษฎีซึงถือว่าเป็นแนวความคิดพืนฐานของการสร้างแบบฝึกเขา้มาช่วยเพือให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความสามารถของนกัเรียน ดงันี  

สุรพล  พยอมแยม้  (2540 : 19 -20) กล่าวถึง องคป์ระกอบของการเรียนรู้ว่าบุคคลจะเรียนรู้
ไดร้วดเร็วและผลการเรียนรู้นนัมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพยีงใดขึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่อไปนี 
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1.  ผูเ้รียน 

       1.1  มีวุฒิภาวะและความพร้อมทางจิตใจ ถา้ร่างกายและจิตใจของผูเ้รียนยงัไม่พร้อม
การฝึกฝนใหเ้กิดการเรียนรู้เป็นไปไดย้ากมาก การรอให้เกิดความพร้อมหรือการสร้างความพร้อม
ใหก้บัผูเ้รียนเป็นประเด็นสาํคญัประการหนึงทีทาํใหก้ารเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

       1.2  สติปัญญาและความสามารถทีเหมาะสม ผูเ้รียนทีมีสติปัญญาสูง มีความสามารถ
เฉพาะดา้นดีกวา่ผูเ้รียนในกลุ่มเดียวกนั มีแนวโน้มทีจะเรียนรู้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพดีกว่าผูท้ีมี
สติปัญญาตาํกวา่หรือมีความถนดัตาํกวา่ 

       1.3  อายทุเีหมาะสม ลกัษณะวิชาบางวิชาเหมาะสมกบัผูเ้รียนอายนุ้อย แต่บางลกัษณะ
วิชาเหมาะสมกบัผูเ้รียนทีอายมุากขึน การจดัลาํดบัขนัของการเรียนรู้มีความสาํคญัต่อเนืองกบัวยั                   
ของผูเ้รียนและประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 

       1.4  แรงจูงใจทีเหมาะสม การเรียนรู้ทีดีมาจากการจูงใจทีดี หากผูเ้รียนไดรั้บการจูงใจ                     
ทีเหมาะสมก็สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วมากกวา่ผูท้ีขาดแรงจูงใจ 

       1.5  ประสบการณ์เดิม โดยทวัไปแล้วผูเ้รียนมีประสบการณ์เดิมอยูทุ่กคน หากการ
เรียนรู้เดิมสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัสิงทีจะเรียนรู้ใหม่ได ้การเรียนรู้ก็จะเกิดขึนรวดเร็วกว่าผูเ้รียนทีมี
ประสบการณ์เดิมไม่สอดคลอ้งหรือขดัขวางการเรียนรู้ใหม่ การเลือกใชป้ระสบการณ์เดิมให้เป็น
ประโยชน์ต่อการ  เรียนรู้หรือขจดัประสบการณ์เดิมทีขดัขวางการเรียนรู้ออกไปเป็นองคป์ระกอบ
สาํคญัทีทาํใหก้ารเรียนรู้เกิดขึนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  วธีิการเรียน 

       2.1 การถ่ายทอดการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อยา่งมาก การถ่ายทอดโดยแบ่งงาน
ทีจะเรียนรู้ออกเป็นส่วนๆจะทาํให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการถ่ายทอด
รายละเอียดทงัหมดทนัที 

       2.2 การฝึกฝนทบทวนการเรียนรู้ทุกชนิดตอ้งมีการทบทวนและการฝึกฝนเป็นระยะๆ                             
เพราะนอกจากจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ยงัทาํใหก้ารเรียนรู้อยูค่งทนดว้ย 

       2.3 การได้รับรู้ผลการเรียน การเรียนรู้ทุกประเภทมีโอกาสทีจะได้รับผลสําเร็จ                   
หรือประสบความล้มเหลวเท่าๆกัน การได้รับรู้ผลจะมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ดีขึน การรู้ผล                   
ของขอ้ผิดพลาดจะช่วยให้ผูเ้รียนแกไ้ขขอ้บกพร่องไดถู้กตอ้ง และถา้รับรู้ผลสาํเร็จก็สามารถนํา
ความสาํเร็จหรือสิงทีดีจากการเรียนรู้ครังก่อนไปใชใ้นการเรียนรู้ครังต่อไป 
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       2.4 การได้รับการเสริมแรง เช่น รางวลั คาํชมเชย จะมีผลต่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้ทีไม่ไดรั้บการเสริมแรง ผูถ่้ายทอดจาํเป็นตอ้งหาสิงเสริมแรงแก่
ผูเ้รียนใหม้ากทีสุด 

 กรมวิชาการ (2542 : 29-30) ได้กล่าวถึงหลกัทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาในการสร้าง            
แบบฝึกดงันี 

 1.  การฝึกหัด การให้ผูเ้รียนได้กระทาํซําๆย่อมทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้และความเข้าใจ                        
ทีแม่นยาํ 
 2.  ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการสร้างแบบฝึก ควรคาํนึงว่าผูเ้รียนแต่ละคนมีความรู้   
ความถนดั ความสามารถและความสนใจต่างกนั ดงันนัจึงควรพจิารณาถึงความเหมาะสมคือ ไม่ยาก
หรือง่ายเกินไป  และควรมีหลายแบบ 

 3.  การจูงใจใหผู้เ้รียน โดยการจดัแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพือเป็นการดึงดูดความสนใจ      
ของผูเ้รียน 

 4.  การใหผู้เ้รียนทราบผลการทาํงานของตน การเฉลยคาํตอบให้ทราบเพือให้ผูเ้รียนทราบ
ผลงานของตนวา่ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือกา้วหน้าเพียงใดและในส่วนตวัผูส้อนเองก็จะทราบไดว้่า
ผูเ้รียนคนใดควรจะไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งไร 

 มาลี  จุฑา (2542 : 82-83) กล่าวถึงกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดคท์ีสาํคญั 3 กฎ ทีสามารถ
นาํไปใชใ้นแบบฝึก สรุปไดว้า่ 
 1.  กฎแห่งความพร้อม (Law of Reading) แนวคิดเกียวกับความพร้อม เป็นการเน้น
ความสาํคญัของการตงัใจหรือแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยสภาพความพร้อมจะรวมถึงสภาพทาง
ร่างกายและจิตใจ ซึงความพร้อมในการเรียนรู้ทงัหมดจะเกิดจากความพึงพอใจ ครูผูส้อนจึงตอ้ง
สร้างแรงจูงใจ กระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นของนกัเรียนออกมา 

 2.  กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) กล่าวถึงการสร้างความมนัคงของการเชือมโยง
ระหว่างสิงเร้ากบัการตอบสนองทีถูกตอ้ง โดยเน้นเรืองของการฝึกปฏิบติัอยา่งสมาํเสมอ ดงันัน               
การเรียนรู้จึงควรเนน้ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัอยา่งต่อเนือง จะทาํใหก้ารเรียนรู้คงทนถาวร 

 3.  กฎแห่งผล  (Law of  Effect) กฎนีกล่าวถึงผลทีไดรั้บเมือมีการแสดงพฤติกรรมออกมา
ประสบการณ์การรับรู้จะเกียวขอ้งกบัความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ หากเกิดความรู้สึกพอใจผูเ้รียน          
ก็จะเกิดการเรียนรู้ต่อไป หากเกิดความรู้สึกไม่พอใจผูเ้รียนก็ไม่อยากเรียนซึงในการเรียนการสอน
ครูจึงตอ้งนาํการเสริมแรงเขา้มาช่วยในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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 สุรางค ์ โคว้ตระกูล (2544 : 289-290) กล่าวถึงหลกัของ skinner ทีนาํมาใชใ้นการสร้าง
แบบฝึกดงันี 

 1.  ครูตอ้งมีความแน่ใจวา่สิงทีตอ้งการจะสอนนนัคืออะไร หรือควรจะมีวตัถุประสงคข์อง
แต่ละบทเรียนอยา่งชดัเจน 

 2.  ควรจะสอนจากง่ายไปหายาก หรือสอนสิงทีนักเรียนจาํเป็นจะตอ้งเรียนเป็นความรู้
พืนฐานก่อน โดยวิเคราะห์บทเรียนทีจะสอนนักเรียนออกเป็นขันๆว่านักเรียนควรจะเปลียน
พฤติกรรมอะไรบา้ง 
 3.  การสอนควรจะสอนเป็นรายบุคคล ใหน้กัเรียนแต่ละคนเรียนตามความสามารถ ครูควร
ระลึกอยู่เสมอว่า  นักเรียนมีความแตกต่างกันและไม่ควรคาดหวังให้นักเรียนทุกคนควรรู้                         
ในขณะเดียวกนัไม่มีครูคนใดจะสามารถสอนนักเรียน 30-40 คน ให้นักเรียนรู้โดยไม่ใชเ้ครืองช่วย
ในการสอน   
 4.  ครูควรจะใชต้ารางการเสริมแรง โดยให้รางวลัเป็นคาํพูดหรือให้เป็นเบียทีจะแลกเป็น
ของไดท้ีหลงั 
 จากความเห็นข้างต้น  ผู ้วิจัยได้นําหลักจิตวิทยามาใช้ในการพัฒนาแบบฝึก  ได้แก่                         
เรืองกฎแห่งการฝึกหดัของธอร์นไดค ์ การจูงใจผูเ้รียน ไดแ้ก่ การเรียงลาํดบัแบบฝึกจากง่ายไปยาก
และเนือเรืองทีนํามาสร้างแบบฝึกควรมีหลายรูปแบบและมีภาพประกอบเพือเร้าความสนใจ                   
ของนักเรียน การเสริมกาํลังใจและคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงหลกัจิตวิทยานีล้วน                 
มีความเกียวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนและเป็นพืนฐานสําคญัในการจดักิจกรรม                   
การเรียนการสอน 
 

การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 

 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกนนั เป็นการนาํแบบฝึกไปทดลองใชต้ามขนัตอนทีกาํหนด
ไว ้ซึงมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกไวด้งันี 
 ชยัยงค์  พรหมวงศ์ (2532 : 494) ได้กล่าวถึงความจาํเป็นทีจะตอ้งทดสอบประสิทธิภาพ              
ของชุดการสอนหรือแบบฝึกอยูห่ลายประการ คือ 

 1.  สําหรับหน่วยงานผลิตแบบฝึกเป็นการประกันคุณภาพของแบบฝึกว่าอยู่ในขันสูง
เหมาะสมทีจะผลิตออกมาจาํนวนมาก หากไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพเสียก่อนแลว้ ผลิตออกมา
ใชป้ระโยชน์ไม่ไดดี้ก็จะตอ้งทาํใหม่ เป็นการสินเปลืองเวลาและเงินทอง 

 2.  สําหรับผูใ้ช้แบบฝึก แบบฝึกจะทาํหน้าทีสอน โดยทีช่วยสร้างสภาพการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนเปลียนพฤติกรรมตามทีมุ่งหมาย ดังนันก่อนนาํแบบฝึกมาใช้จึงควรมันใจว่าแบบฝึกนัน                        
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มีประสิทธิภาพ ในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง การทดสอบประสิทธิภาพตามลาํดบัขนั            
จะช่วยใหมี้คุณค่าทางการสอนจริงตามเกณฑท์ีกาํหนดไว ้

 3.  สาํหรับผูผ้ลิตแบบฝึก การทดสอบประสิทธิภาพจะทาํให้ผูผ้ลิตมันใจได้ว่าเนือหา
สาระทีบรรจุลงในชุดแบบฝึกง่ายต่อการเขา้ใจ อนัจะช่วยใหผู้ผ้ลิตมีความชาํนาญสูงขึน 

 การกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพทาํได้โดยการประเมินพฤติกรรมต่อเนือง (กระบวนการ)               
และพฤติกรรมขันสุดทา้ย  (ผลล ัพธ์)โดยกําหนดค่าประสิทธิภาพ  E1 เป็นประสิทธิภาพ                    
ของกระบวนการและ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลพัธ์ กาํหนดเป็นเกณฑท์ีผูส้อนคาดหมายว่า
ผูเ้รียนจะเปลียนพฤติกรรมทีพึงพอใจ โดยกาํหนดให้เป็นเปอร์เซ็นตข์องผลการทดสอบหลงัเรียน
ของผูเ้รียนทงัหมด นนัคือใชเ้กณฑใ์นเนือหาเป็นทกัษะไว ้80/80  
 

การกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของแบบฝึก 
การกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของแบบฝึกนัน ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2534 : 138) เสนอว่า 

การกาํหนดประสิทธิภาพของบทเรียนนิยมตงัไว ้ 90/90 สาํหรับเนือหาทีมีความจาํเป็น เช่น วิชา
ทกัษะจะตงัไม่ตาํกวา่ 80/80 จากเกณฑ ์80/80 หมายความว่า ดงันี เมือเรียนจบบทเรียนแลว้นักเรียน
สามารถทาํแบบฝึกหรืองานไดผ้ลเฉลียร้อยละ80 และทาํแบบทดสอบหลงัเรียนไดผ้ลเฉลียร้อยละ 

80 ซึงการทดสอบหาประสิทธิภาพดาํเนินการทดลองเป็นขนัตอน ดงันี 

1.  แบบหนึงต่อหนึง (individual testing) 1 : 1 นาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความภาษาไทยไป
ใชก้บัผูเ้รียน ซึงมีระดบัความรู้แตกต่างกนั คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน อยา่งละ 1 คน รวมจาํนวนทงัสิน                

3 คน แลว้นาํมาคาํนวณหาประสิทธิภาพ เพอืปรับปรุงแกไ้ข 

2.  แบบกลุ่มเล็ก (small group testing) 1 : 10 นาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความภาษาไทย                  
ทีปรับปรุงแลว้ ไปทดลองใช้กบันักเรียนทีมีระดบัความรู้แตกต่างกนั คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน             
รวมจาํนวนทงัสิน 10 คน เพอืปรับปรุงแกไ้ข 

3.  แบบภาคสนาม (field try out) นาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความภาษาไทยทีปรับปรุงแลว้
ไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 จาํนวน 50 คนโดยมีการคาํนวณค่าสถิติการหา
ประสิทธิภาพ  

 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2540 : 101-102) อธิบายว่า เกณฑป์ระสิทธิภาพของแบบฝึก หมายถึง 
ระดับประสิทธิภาพของแบบฝึกทีจะช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ หากแบบฝึกถึงระดับนัน                     
แลว้แบบฝึกนันจะมีคุณค่าทีจะนาํไปสอนนักเรียน การกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพกระทาํไดโ้ดย
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การประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนืองและพฤติกรรมขนัสุดทา้ยได้
กาํหนดตวัเลขเป็นร้อยละของประสิทธิภาพมีค่าเป็น E1 / E2โดยมีการคาํนวณค่าสถิติดงัต่อไปนี 

 

   E1 = x 100   
 

   E1      หมายถึง    ประสิทธิภาพของผลลพัธเ์ป็นร้อยละ 

∑X    หมายถึง     คะแนนรวมของกิจกรรมหรืองานทุกชินทีทาํไดถู้กตอ้ง 

A       หมายถึง     คะแนนเตม็ของกิจกรรมหรืองานทุกชินทีทาํไดถู้กตอ้ง 

N       หมายถึง     จาํนวนผูเ้รียน 
 

 

E2 =       x 100    

E2      หมายถึง     ประสิทธิภาพของผลลพัธเ์ป็นร้อยละ 

∑F    หมายถึง     คะแนนรวมของผลสอบหลงัเรียน 

B       หมายถึง     คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 

N       หมายถึง     จาํนวนผูเ้รียน 
 

การทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึก ทาํไดโ้ดย 

1.  แบบรายบุคคล (Individual tryout) นําแบบฝึกไปทดลองใชก้ับนักเรียน 1-2 คน                
ซึงมีระดับความรู้แตกต่างกนัแล้วนํามาคาํนวณหาประสิทธิภาพแลว้นําขอ้บกพร่องมาปรับปรุง
แกไ้ข 

2.  แบบกลุ่มเล็ก ( Small Group tryout) นาํแบบฝึกทีปรับปรุงแกไ้ขจากขนัการทดลองแบบ
รายบุคคลไปทดลองใชก้บันักเรียน 6 -10 คน ซึงระดบัความรู้แตกต่างกนั แลว้นาํมาคาํนวณหา
ประสิทธิภาพ แลว้ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึน 

3.  แบบภาคสนาม ( Field tryout) นาํแบบฝึกทีผา่นขนัการทดลองแบบรายบุคคลและแบบ
กลุ่มเล็กและไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียน 30-100 คน แลว้นาํมาคาํนวณหา
ประสิทธิภาพ เพอืปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึน หากการทดลองในภาคสนามมีค่า E1 และ E2 ไม่ถึงเกณฑ์
ทีตังไว้ จะต้องปรับปรุงแบบฝึกด้วยตนเองและทดสอบหาประสิทธิภาพซําอีกในกรณีทีมี
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทีสร้างขึนไม่ถึงเกณฑ์ทีตังไว  ้ เนืองจากมีตัวแปรทีควบคุมไม่ได ้                  
เช่น ความพร้อมของนักเรียน บทบาทของครูผูส้อน ความเชียวชาญในการใชแ้บบฝึก  เป็นตน้จะมี

A
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B
N
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การกาํหนดระดบัค่าความคลาดเคลือนในการยอมรับหรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝึกไว้
ร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 5 

เกณฑป์ระสิทธิภาพของแบบฝึก กาํหนดไว ้3 ระดบั คือ 

1.  สูงกวา่เกณฑ ์เมือประสิทธิภาพของแบบฝึกสูงกวา่เกณฑท์ีตงัไวร้้อยละ 2.5 ขึนไป 

2.  เท่ากบัเกณฑ ์เมือประสิทธิภาพของแบบฝึกสูงกว่าหรือเท่ากบัเกณฑท์ีตงัไวแ้ต่ไม่เกิน           
ร้อยละ 2.5 

3.  ตาํกวา่เกณฑ ์เมือประสิทธิภาพของแบบฝึกตาํกวา่เกณฑท์ีตงัไว ้แต่ไม่ตาํกว่าร้อยละ 2.5 

ถือวา่แบบฝึกยงัมีประสิทธิภาพทียอมรับได ้

 สรุปได้ว่า  การกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของแบบฝึก  พิจารณาตามเกณฑ์ 80/80                   
โดยกาํหนดให ้  

80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉลียคิดเป็นร้อยละทีนกัเรียนสามารถทาํแบบทดสอบระหว่าง
เรียนไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 80 

80 ตวัหลัง หมายถึง คะแนนเฉลียคิดเป็นร้อยละทีนักเรียนสามารถทาํแบบทดสอบหลัง
เรียนไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 80 
 

4.  สาระท้องถินจังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
 

    ทีตงัและอาณาเขต 
 ขอ้มูลการท่องเทียวประจวบคีรีขนัธ ์(2548 : 12-20)  กล่าววา่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตงัอยู่
ทางทิศใต้สุดของภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามระยะทางหลวงแผ่นดินสายเพชรเกษม 
ประมาณ 293 กิโลเมตร ลกัษณะพนืทีเป็นแนวยาวไปตามเทือกเขาตะนาวศรี ทางฝังตะวนัตกติดต่อ
ชายแดนพม่ายาวประมาณ 180 กิโลเมตร โดยเส้นตรงทิศเหนือจรดทิศใตข้องจงัหวดั ยาวประมาณ                    
212 กิโลเมตรและชายฝังทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตดงันี 

 ทิศเหนือ จรดเขตอาํเภอหวัหิน ติดต่อจงัหวดัเพชรบุรี 

 ทิศใต ้ จรดเขตอาํเภอบางสะพานนอ้ย ติดต่อจงัหวดัชุมพร 

 ทิศตะวนัออก จรดอ่าวไทย ตลอดแนวฝังตะวนัออกของจงัหวดั 

 ทิศตะวนัตก ตลอดแนวฝังตะวนัตกของจงัหวดั จดประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยม                    
                                         แห่งสหภาพเมียนมาร์  
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ลักษณะภูมิอากาศ 

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์มีลกัษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 

 ฤดูร้อน       เริมตงัแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน  อากาศร้อนสุดในเดือนเมษายน 

              ฤดูฝน         เริมตงัแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน  ฝนตกสูงสุดในเดือนตุลาคม               
                                 ถึงพฤศจิกายน 

              ฤดูหนาว     เริมตงัแต่เดือนธนัวาคม ถึง กุมภาพนัธ ์ อากาศหนาวสุดในเดือนมกราคม 

 

การปกครองส่วนภูมิภาค 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนือทีประมาณ 6,357.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ     
3,973,512 ไร่ แบ่งการปกครองเป็น 8 อาํเภอ ไดแ้ก่ 

 1.  อาํเภอหวัหิน 

 2.  อาํเภอปราณบุรี 

 3.  อาํเภอสามร้อยยอด 
 4.  อาํเภอกุยบุรี 

 5.  อาํเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ 
 6.  อาํเภอทบัสะแก 

 7.  อาํเภอบางสะพาน 

 8.  อาํเภอบางสะพานนอ้ย 

 

ประวัติความเป็นมา 
 ดินแดนอนัเป็นทีตงัของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธใ์นปัจจุบนันี มีความเป็นมาทีไม่ชดัเจนนัก 
บันทึกทางประวัติศาสตร์ทีค้นพบแสดงให้เห็นว่า เคยเป็นทางผ่านการเดินทัพทังทัพไทย                            
และทพัพม่า เนืองจากพม่าเดินทางเขา้มาตีกรุงศรีอยธุยาหลายครังดว้ยกนั ทาํให้อาคารบา้นเรือน
หรือสถานทีทางศาสนาเป็นเพียงการสร้างขึนใช้ชวัคราว เมือถูกโจมตีก็สูญหายไปเสียคราวหนึง               
จึงไม่มีโบราณสถานถาวรใดๆเหลืออยูเ่ช่นจงัหวดัอืน  
 

สภาพโดยทัวไป 

 ลกัษณะภูมิประเทศโดยทวัไปด้านทิศตะวนัออกของจงัหวดัจดทะเลด้านอ่าวไทยตลอด
แนวเขตของจังหวัดและด้านทิศตะวันตกจดแนวเทือกเขาตะนาวศรี พืนทีส่วนมาเป็นภูเขา                        
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ถาํ และมีเกาะในทะเลจาํนวนถึง 28 เกาะ สภาพเนือดินมีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย อุดมไปดว้ย
ทรัพยากรทางทะเล ชายหาด ภูเขา และถ้าทีสวยงามจาํนวนมาก แร่ธาตุทีสาํคญั ไดแ้ก่ แร่ควอทซ์ 
หินอ่อน ทองคาํ โพแทสเซียม สภาพป่าส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวนัตกของจงัหวดั ชนิดของป่า
ประกอบด้วย ป่าดิบชืน ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณซึงเป็นป่าผืนใหญ่ติดต่อกันตังแต่อาํเภอ                      
หวัหินถึงอาํเภอบางสะพาน 

 สภาพสังคมของคนในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีลกัษณะเป็นสังคมชนบท แต่ละชุมชน                     
มีสภาพความเป็นอยูแ่ละการประกอบอาชีพทีแตกต่างกนั โดยสภาพพืนทีอย่างเห็นไดช้ดัจาํแนก
ออกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ อาชีพประมง และอาชีพเกษตรกรรม ชาวจงัหวดัประจวบคีรีขนัธส่์วนใหญ่
มีความรักสงบ พูดน้อย   ยิมง่าย ชอบทาํบุญ มีนําใจและเอือเฟือเผือแผ่ ด้านการศึกษา มีการ                        
จดัการศึกษาทงัในระบบและนอกระบบ มีการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกธรรมและบาลี 
แผนกสามัญ และศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ด้านการนับถือศาสนา โดยการสํารวจ                      
ของสาํนกัวฒันธรรมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธแ์ละสาํนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ปรากฏว่ามีผู ้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  98.75 ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  0.82 ศาสนาคริสต ์                           
ร้อยละ 0.41 และศาสนาอืนๆ ร้อยละ 0.02 ดา้นศิลปวฒันธรรม จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีวฒันธรรม
หลายประเภท ไดแ้ก่ สงัคมและเศรษฐกิจ ภาษาและการเล่นตามเทศกาลประเพณี ศาสนา จริยธรรม 
การดาํรงชีวติและสุนทรียศาสตร์  
 

สถานทีและบุคคลสําคญั 
เขาตาม่องล่าย 

เขาตาม่องล่าย อยู่ทีหมู่บ้านอ่าวน้อย ซึงเขาแห่งนีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน                    
เป็นนิทานท้องถินทีคนในจังหวดัประจวบคีรีขันธ์รู้จักกันเป็นอย่างดี ชาวประมงส่วนใหญ่                       
ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธจ์ะใหค้วามเคารพและนบัถือและไดส้ร้างศาลไวเ้พอืเป็นอนุสรณ์ 

 

เขาสามร้อยยอด 

 เขาสามร้อยยอดนันอยู่ในอาํเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ บริเวณเขามีถํา                
หลายแห่ง เช่น ถาํไทร ถาํแก้ว ซึงเป็นถาํทีมีความสวยงาม พืนทีทุ่งสีเขียวทีอยู่ระหว่างเทือกเขา              
สามร้อยยอดกบัทางรถไฟสายใต ้มีชือเรียกวา่ ทุ่งเขาสามร้อยยอด อนัเป็นทุ่งนาํจืดขนาดใหญ่ซึงเคย
เป็นอู่ขา้วอู่นําของชาวบา้นในละแวกนี ทุ่งเขาสามร้อยยอดเป็นพืนทีนําท่วมและมีนาํขงัตลอดปี             
เป็นทีอยูอ่าศยัและขยายพนัธุข์องนก 
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อุทยานแห่งชาติกยุบุรี   
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี หรือ ผืนป่ากุยบุรี เป็นแหล่งตน้นาํสาํคญัของแม่นาํกุยบุรีและแม่นํา

ปราณบุรี หล่อเลียงชีวติของคนจงัหวดัในประจวบคีรีขนัธ ์ไดถู้กประกาศใหเ้ป็น “อุทยานแห่งชาติ”            

มีวตัถุประสงค์หลักเพือคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติทีปรากฏในพืนที เพือเป็นแหล่งหาความรู้
ศึกษาวิจยั และการประกอบกิจกรรมนันทนาการของประชาชน มีอาณาเขตครอบคลุม 4 อาํเภอ               
คือ อาํเภอปราณบุรี อาํเภอสามร้อยยอด อาํเภอกุยบุรี และอาํเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ป่ากุยบุรี              
มีความหลากหลายทางระบบนิเวศทางชีวภาพสูง ประกอบดว้ย สงัคมพชื ทีมีความโดดเด่นและเป็น
แหล่งอาศยัของสัตว์ป่าหายาก อาทิ ช้างป่า กระทิง ววัแดง เสือโคร่ง สมเสร็จ เก้งหม้อ ไก่ฟ้า                   
หนา้เขียว และนกนานาชนิดอีกทงัยงัเป็นแหล่งท่องเทียว แหล่งศึกษาวิจยัและศูนยก์ลางการเรียนรู้                    
ของประเทศ  

 

หลวงพ่อในกฏุิวัดกยุบุรี 
 หลวงพอ่ในกุฏิวดักุยบุรี เกจิอาจารยท์ีมีชือเสียงองคห์นึงของประจวบคีรีขนัธ์ บารมีรวมทงั
ความศรัทธาหลวงพ่อในกุฏิได้จารึกอยู่ในสายเลือดของชาวกุยบุรีทุกเพศทุกวยั ไม่ว่าจะเป็น                   
เด็ก ผูใ้หญ่ คนชรา ต่างเคารพศรัทธามิเสือมคลาย ทุกปีในวนัขึนสิบสามคาํเดือนห้า ซึงเป็นงาน
ประจาํปีถวายเครืองสกัการะหลวงพอ่ในกุฏิ ชาวกุยบุรีไม่วา่จะอยูแ่ห่งหนใด จะตอ้งเดินทางกลบัมา
บา้นเกิดเพอืสกัการะหลวงพอ่ในกุฏิจนเป็นประเพณีทียดึถือสืบต่อกนัมาถึงปัจจุบนั 

 

วัดกยุบุรีและวัดกวย 

 วดักุยบุรีและวดักวย คงเป็นวดัศูนยก์ลางของเมืองกุยบุรีตลอดมา โดยเฉพาะในช่วงสมัย
กรุงศรีอยธุยาตอนปลาย เมืองกุยบุรีมีบทบาทมากขนึในฐานะเป็นเมืองทีมีแร่ทองคาํและสถานภาพ
ของเมืองก็สูงกว่าเดิมมาก วดัทงัสองน่าจะเจริญรุ่งเรืองมากขึนดว้ยตามลาํดบัในฐานะศูนยก์ลาง
เมืองแต่หลกัฐานทีกล่าวถึงสิงก่อสร้างในสมยันันเหลืออยูใ่นปัจจุบนัน้อยมาก โบราณวตัถุทีพอจะ
ยนืยนัไดว้า่วดักุยเป็นวดัทีเก่าแก่และน่าจะมีมาตงัแต่สมยักรุงศรีอยธุยาพร้อมกบัเมืองกุย คือ เสมา
หินทรายแดง โดยฐานล่างจะทาํเป็นเดือยสวมกบัแท่นตวัใบเสมาสลกัเป็นลายนูนตาํธรรมดาไม่ได้
เป็นลวดลายกนกหรือลวดลายอืนๆ จากลกัษณะรูปแบบศิลปะเห็นไดช้ดัวา่อยูใ่นสมยักรุงศรีอยธุยา 
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ขุนรองปลัดชู 

ขุนรองปลัดชู นับว่าเป็นบุรุษไทยทีมีชือเสียงโด่งดังมากทีสุดในประวติัศาสตร์ไทยสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนปลายไม่แพว้ีรชนค่ายบางระจนั ทีได้ยอมสละชีวิตเพือชาติไทยในสมรภูมิ                   
อ่าวหวา้ขาว จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  จากสงครามระหว่างไทยกับพม่า ในปี พ.ศ.2301 ครังนัน                  
ขุนรองปลัดชูเป็นผูรู้้วิทยาคมเขา้มาอาสาราชการสงครามมาตงัทพัอยู่ทีกุยบุรีและประกอบพิธี                  
ทางไสยศาสตร์ ทีว ัดกุยบุรีแล้วยกทัพไปยนักับพม่าทีอ่าวหว้าขาว ตําบลอ่าวน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์และยอมสละชีวิตเลือดเนือพลีชีพเพือชาติ จนชาวอาํเภอกุยบุรีไดส้ร้างอนุสาวรีย์
ขนุรองปลดัชูไวเ้ป็นอนุสรณ์ 

 

วัวลาน  กยุบุรี 

 วัวลาน  กีฬาพืนบ้านทีสืบทอดมานานตังแต่บรรพบุรุษ จนอาจกล่าวได้ว่า  วัวลาน                       
มีถินกาํเนิดครังแรกจากกุยบุรี ปรากฏหลกัฐานในสมยักรุงศรีอยธุยา ประเพณี “ววัลาน” ปีหนึงจะมี
ขึนครังหรือสองครังเท่านัน ทีสนามววัลานวดัวงัยาวและวดักุยบุรี นับว่าเป็นประเพณีเก่าแก่                       
ทีมีชือเสียงโด่งดงัของกุยบุรีและ ยงัคงสืบทอดประเพณีจนถึงปัจจุบนั  
 

ถําพระยานคร 
 ถาํพระยานครหรือ ถาํบ่อพระยานคร ตงัอยูบ่นไหล่เขาสูงลูกหนึงในทิวเขาสามร้อยยอด 
ชายฝังทะเลตะวนัตกของอ่าวไทย ในเขตหมู่บา้นบางปู ตาํบลสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

เป็นบริเวณส่วนหนึงของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หัว ได้เสด็จประพาสและพระราชทานนามว่า พระทีนังคูหาคฤหาสน์ ซึงในปัจจุบนัใชเ้ป็น
ตราสญัลกัษณ์ของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จึงนบัวา่มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์  
 
โรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล  
 การก่อตงัโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษทั ทีพีอุตสาหกรรมเหรียญชยั จาํกดั ในตาํบลห้วยยาง                     
และตาํบลแสงอรุณ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึงกาํลงัมีปัญหาขอ้พิพาทกบัชาวบา้น เนืองจากการ
ก่อตงัโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลนีไม่โปร่งใส เพราะใบอนุญาตการก่อสร้างไดห้มดอาย ุ                
อีกทงัโรงไฟฟ้าฟ้าอาจมีการปลอมปมดว้ยการนาํเชือเพลิงจากถ่านหินลิกไนตม์าผสมเพือลดตน้ทุน
การผลิต จึงทาํใหเ้กิดปัญหากบัชาวบา้น 
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การตายของกระทิง 
 กระทิงป่าในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรีทยอยล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุตงัแต่ตน้เดือน
มกราคม 57 จนถึงช่วงปลายเดือนเดียวกนัถึงจาํนวน 24 ตวั แต่ขณะนีเวลาผ่านไปนานกว่า 2 เดือน
แลว้การตายของกระทิงยงัคงเป็นปริศนาวา่อะไร คือ สาเหตุลม้ตายของกระทิงฝูงนี แมทุ้กฝ่ายจะยงั
รอผลการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานทีเกียวข้องไม่ว่าจะเป็นจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า                      
และพนัธุ์พืชหรือกรมปศุสัตว ์ หากคาํตอบก็ยงัเป็นปริศนาดาํมืด มีการตงัขอ้สังเกตว่า จากกลุ่ม
เจา้หน้าทีและชาวบา้นในทอ้งถินทีเขา้ไปพบซากกระทิงทีเสียชีวิตว่า ลกัษณะการตายของกระทิง           
ทุกตัวต่าง หันหน้าไปทางทิศใต้ทังหมด  เพราะวิงออกมาจากแหล่งนําด้านทิศเหนือ  มีการ
สนันิษฐานวา่กระทิง ทีตายอาจเกิดจากการเกิดโรคระบาดกะทนัหนัทีมีผลรุนแรงเฉียบพลนัหรือถูก
สารพิษทีมีการกระทาํโดยมนุษย ์รวมทงัเป็นการตายจากธรรมชาติ โดยเฉพาะกรณีทีเกิดจากฝีมือ
มนุษย ์มีความเป็นไปไดห้รือไม่ว่าอาจเกียวขอ้งกบัประเด็นความขดัแยง้หลายประการ อาทิความ
โกรธแค้นของเจ้าหน้า ที ศูนย์พิทักษ์ป่ า ที ถูกหัวหน้า อุทยานแห่งชาติกุยบุ รีให้ออกจาก
งาน  นอกจากนียงัพบประเด็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้ใช้งบประมาณถึงจาํนวน 10 ลา้นบาท                 
เพือสํารวจความเป็นไปได้ในการพฒันารูปแบบการท่องเทียว โดยให้เอกชนเขา้บริหารจดัการ
อุทยาน ทงัโรงแรมทีพกั อาหาร  ของทีระลึก รถรับส่ง และสิงอาํนวยความสะดวก 

สาระทอ้งถินทีนาํมาใชใ้นการวิจยัครังนีประกอบไปดว้ยนิทานทอ้งถิน บทความ เรืองเล่า                    
บทร้อยกรอง เพลง และข่าวเกียวกบัทอ้งถิน เรืองเหล่านีจะช่วยให้นักเรียนพฒันาทกัษะการอ่าน        
จบัใจความอีกทงัยงัช่วยปลูกจิตสาํนึกใหผู้เ้รียนมีความรักและหวงแหน มีความภาคภูมิใจในทอ้งถิน
ของตนเอง 

 
5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนทีความคดิ (Mind – Mapping Technique) 

 

ความหมายของแผนทีความคดิ  
 การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนทีความคิด เป็นการแสดงขอ้มูลความรู้ ตามกระบวนการคิด
โดยการจดักลุ่มความคิดหลกัและความคิดรองให้สัมพนัธ์กนั เพือช่วยให้เห็นภาพรวมของเรืองได้
อยา่งชดัเจน ซึงมีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงแผนทีความคิดไวด้งันี  
 วฒันาพร  ระงบัทุกข์ (2542 : 19-21) ได้กล่าวถึงแผนทีความคิดไวว้่า แผนทีความคิด               
เป็นการนาํทฤษฎีเกียวกบัสมองไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด การเขียนแผนทีความคิดนันเกิด
จากการใชท้กัษะทงัหมดของสมองหรือเป็นการทาํงานร่วมกนัของสมอง 2 ซีก คือสมองซีกซ้ายจะ
ทาํหน้าทีในการวิเคราะห์คาํ ภาษา สัญลักษณ์ ระบบ  ลําดับความเป็นเหตุเป็นผล ตรรกวิทยา               
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ส่วนสมองซีกขวาจะทาํหนา้ทีสงัเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์จินตนาการ ความงาม ศิลปะ จงัหวะ โดยมี
แถบเสน้ประสาทคอร์ปสโลซมัเป็นเสมือนสะพานเชือม 

 สมศกัดิ  สินธุระเวชญ ์(2542 : 125) ไดก้ล่าววา่ แผนทีความคิดเป็นการนาํทฤษฎีทางสมอง
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มที แผนทีความคิดเป็นการทาํงานร่วมกันของสมองด้านซ้ายและ
ด้านขวา สมองด้านซ้ายจะทาํหน้าทีในการวิเคราะห์คาํ สัญลักษณ์ ตรรกวิทยา สมองด้ านขวา                  
ทาํหนา้ทีในการสงัเคราะห์ รูปแบบ สี รูปร่าง 

 ศิริกาญจน์  โกสุมภ ์(2545 : 29) ไดใ้ห้ความหมายแผนทีความคิด ว่าเป็นการแสดงแผนผงั
มโนภาพและกระบวนการคิดตงัแต่ตน้จนจบ เพือช่วยให้เห็นภาพรวมของเรืองทีกล่าวถึงอย่าง
ชดัเจน  
 สุวิทย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2545 : 170)   ไดก้ล่าวว่าแผนทีความคิด เป็นการจดัการ
เรียนรู้แบบจดักรอบมโนทศัน์ วา่ มโนทศัน์เป็นคาํมาจากภาษาองักฤษว่า Concept ซึงมีการกาํหนด
คาํอืนๆขึนมาใชใ้นความหมายเดียวกนัอีกมากมาย เช่น ความคิดรวบยอด มโนภาพ มโนคติ เป็นตน้         
 Tony Buzan (1997 : 96) ไดใ้ห้ความหมายของแผนทีความคิดว่า หมายถึง แผนผงัทีเป็น
การแสดงออกด้านความคิดรอบทิศทาง เป็นการกระทาํตามธรรมชาติของสมองมนุษย ์และเป็น
เทคนิคการแสดงออกถึงความสําคญัด้วยภาพทีมีพลังนําไปสู่ศกัยภาพในการทาํงานของสมอง               
แผนทีความคิดสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดทุ้กแห่งทุกมุมของชีวิตซึงการเรียนรู้ทีไดรั้บการพฒันา
และความคิดทีชดัเจนขึนจะนาํไปสู่การพฒันาการกระทาํต่างๆของมนุษย ์

 จากความหมายของแผนทีความคิด สรุปได้ว่า แผนทีความคิด หมายถึง การแสดงขอ้มูล 
ความรู้ตามกระบวนการคิด โดยการจดักลุ่มความคิดหลกัและความคิดรองให้สัมพนัธ์กนัเพือช่วย
ให้เห็นภาพรวมของเรืองไดอ้ยา่งชดัเจน ซึงแผนทีความคิดนีช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ 
สามารถสรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่านไดถู้กตอ้ง 

 

รูปแบบของแผนทีความคดิ  
 รูปแบบของแผนทีความคิดหรือกรอบมโนทศัน์ หรือผงัมโนทศัน์ หรือผงัมโนภาพ มโนมติ    
มีผูน้าํเสนอไวม้ากมาย หลากหลายรูปแบบ สาํหรับการนาํรูปแบบของแผนทีความคิดแต่ละรูปแบบ
มาใชน้นัขึนอยูก่บัลกัษณะของขอ้มูล องคป์ระกอบต่างๆของขอ้มูลทีมีความเหมาะสมกบัโครงสร้าง
ของแผนทีความคิด ตลอดจนความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดก้ล่าวถึง
รูปแบบของแผนทีความคิดไวด้งันี                
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 วมิลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2545 : 183 - 189) กล่าวถึง การสร้างแผนทีความคิดว่าเป็นการจดั
กลุ่มความคิดรวบยอด เพอืใหเ้ห็นความสมัพนัธข์องความคิดระหวา่งความคิดหลกัและความคิดรอง
ลงไป โดยนาํเสนอเป็นภาพหรือเป็นผงั สามารถนาํไปใชไ้ดห้ลายลกัษณะ เช่น 
 1.  แผนผงัแบบกิง (Branching Map) นําเสนอโดยการเขียนความคิดรวบยอดหลักไว้
ข้างบนหรือตรงกลาง แล้วลากเส้นให้เชือมโยงกับความคิดรวบยอดอืนๆทีสําคัญรองลงไป
ตามลาํดบั 
 

 

 

แผนภูมิที 2 แผนผงัแบบกิง 

 

 2.  แผนผงัวงจร (Circle Map) นาํเสนอโดยการเขียนเป็นแผนผงัเพือเสนอความสาํคญัเป็น
ขนัตอนต่างๆทีสมัพนัธก์นัเรียงลาํดบัเป็นวงกลม 
 
  

 

             
 

                                                        แผนภูมิที 3 แผนผงัวงจร 

 

 3.  แผนผงัใยแมงมุม  (Spider Map) นาํเสนอโดยเขียนความคิดรวบยอดหลกัทีสาํคญัไว้
กึงกลางหนา้กระดาษ แลว้เขียนอธิบายหรือบอกลกัษณะของความคิดรองลงไปไวใ้นลกัษณะของใย
แมงมุม 
 

 

   

   แผนภูมิที 4 แผนผงัใยแมงมุม 
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 4.  แผนผังแบบก้างปลา (Fishbone Map) นําเสนอโดยเขียนประเด็นหรือเรืองหลัก                    
แลว้เสนอสาเหตุและผลงานต่างๆทีเกียวขอ้ง 
 

 

 

      
          แผนภูมิที 5 แผนผงัแบบกา้งปลา 

 

 5.  แผนผงัตารางเปรียบเทียบ (Compare Table Map) เสนอโดยการเขียนเป็นตาราง                    
เพอืเปรียบเทียบสองสิงหรือสองเรืองในประเด็นทีกาํหนด  
 
   

 

 

                       
                แผนภูมิที 6 แผนผงัตารางเปรียบเทียบ 

 

 6.  แผนผงัรูปวงกลมทบัเหลือมกนั (Overlapping Circle Map) เสนอการเปรียบเทียบสอง
สิงหรือเรืองทีมีลกัษณะเหมือนกนัและต่างกนั  
 

   

 

                            แผนภูมิที 7 แผนผงัรูปวงกลมทบัเหลือมกนั 
 

 สุวิทย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2545 : 176-192) ได้นําเสนอรูปแบบกรอบมโนทศัน์                    
บางรูปแบบทีเห็นว่าผูส้อนสามารถนําไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ย่างสะดวกและเกิด
ประโยชน์โดยมีลกัษณะทีหลากหลาย ดงันี 

1.  ผงัมโนทศัน์หรือผงัมโนภาพ(Concept Map) 
   2.   แผนผงัความคิด (Mind Mapping)  

    3.  แผนผงัใยแมงมุม (Web Diagram หรือ Spider Map)  

   4.  แผนภูมิโครงสร้างตน้ไม ้(Tree Structure)  
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   5.  แผนภูมิเวนน์ (Venn Diagram) 

    6.  แผนภูมิขนับนัได (Descending Ladder หรือ Time Ladder Map)  

   7.  แผนภาพวงจร แผนภูมิแบบวฏัจกัร (Cycle Graph) 

    8.  แผนผงัการดาํเนินงาน (Flowchart Diagram)  

   9.  แผนภาพหรือแผนรูปแสดงความสมัพนัธ์ (Matrix Diagram)  

  10.  แผนภูมิ หรือแผนผงักา้งปลา (Fishbone Map)  

   11.  แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องเหตุการณ์ต่าง ๆ (Interval Graph or Time Line)  

  12.  แผนภาพแสดงลาํดบัเหตุการณ์ (Order Graph or Event Chain)  

  13.  แผนผงัแสดงความสมัพนัธแ์บบจาํแนกประเภท (Classification Map)  

 
  Marion B. Schmidt (1986: 82-84) ไดจ้าํแนกแผนทีความคิดไว ้5 รูปแบบ ดงันี 

 1.  แผนทีรูปแมงมุม ( Spider map) สาํหรับขอ้ความทีแสดงใจความสาํคญัและรายละเอียด
สนบัสนุนไวช้ดัเจน  
                            พดู             ฟัง 
 

 

 

                            อ่าน             เขียน 

แผนภูมิที 8 แผนทีรูปแมงมุม 

 

 2.  แผนทีรูปขนับนัได ( Time ladder map) สาํหรับขอ้ความทีแสดงลาํดบัเวลากระบวนการ 

หรือขนัตอน 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 9 แผนทีรูปขนับนัได 

ปัญหาการสอน
ภาษาไทย

กระต่ายพบเต่า/ทา้เต่าวงิแข่ง 

เต่าชะล่าใจ / พกัหลบั / เต่าแซง 

กระต่ายตกใจตืน / รีบวงิตามเต่า 

สายเกินไป / เต่าถึงเส้นชยัก่อน 
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 3.  แผนทีแสดงเหตุ-ผล (Cause / effect map) สาํหรับขอ้ความทีแสดงเหตุผล 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที 10 แผนทีแสดงเหตุ-ผล 
 

 

 4.  แผนทีแสดงการเปรียบเทียบ (Comparison / Contrast map) สาํหรับขอ้ความทีแสดงการ
เปรียบเทียบหรือความตรงขา้ม 

 

 

 

 

แผนภูมิที 11 แผนทีแสดงการเปรียบเทียบ 
 

 

 5.  แผนทีแบบผสมผสาน (Combined  map) สําหรับขอ้ความทีมีเนือความซับซ้อน                      
หรือผสานความคิดแบบต่างๆไวใ้นเรืองเดียวกนั 

  Tony Buzan (1997 : 96 ) ไดส้ร้างรูปแบบของแผนทีความคิดเป็นลกัษณะกิงทีแตกแขนง
ความคิดออกรอบทิศทางไร้ขอบเขต 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภูมิที 12 แผนทีความคิด ตามแนวคิด Tony Buzan 

 

โจรเขา้บา้น 

ขโมยววั 

 

คนเลียงววัลอ้มคอก 
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 สรุปได้ว่า รูปแบบของแผนทีความคิดทีนํามาใช้ในการวิจัยครังนี ผูว้ิจัยได้นําแผนที
ความคิด (Mind – Mapping Technique) ตามแนวคิด Tony Buzan มาประกอบเขา้กบัแบบฝึก                 
เพอืช่วยพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความและช่วยจดักลุ่มความคิดหลกัและความคิดรองให้สัมพนัธ์
กนั ทาํใหผู้เ้รียนมองเห็นภาพรวมของเรืองไดอ้ยา่งชดัเจน  
 

  ขนัตอนการสร้างแผนทีความคดิ  
 แผนทีความคิดใชแ้สดงการเชือมโยงขอ้มูลเกียวกบัเรืองใด เรืองหนึงระหว่างความคิดหลกั 
ความคิดรองและความคิดยอ่ยทีเกียวขอ้งสมัพนัธก์นัพฒันาขึน                                
 สมศกัดิ  สินธุระเวชญ ์(2542 : 126 -127) ไดน้าํเสนอขนัตอนการทาํแผนทีความคิด ไวด้งันี 
  1.  กาํหนดคาํถามใหน้กัเรียนคิด 
  2.  ใหน้กัเรียนระดมพลงัสมอง เพอืหาสิงทีนกัเรียนคิด  
  3.  เขียนความคิดรวบยอดหลกัไวต้รงกลาง แลว้แตกสาขาออกมาเป็นความคิดรวบยอด
ยอ่ยตามลกัษณะของความคิด  
 4.  ลากเส้นเชือมโยงในแต่ละความคิดรวบยอด โดยความคิดรวบยอดทีสาํคญัจะอยู่ใกล ้                   
จุดศูนยก์ลางมากกวา่ความคิดรวบยอดทีสาํคญันอ้ยลงไปจะอยูห่่างจุดศูนยก์ลางออกไปเรือยๆ 
  5.  ลากเสน้เชือมโยงใหเ้หมาะสม แต่ละเสน้ตอ้งเชือมโยงต่อกบัเสน้อืนๆ  
 6.  คาํต่างๆ ควรมีลกัษณะเป็นหน่วย เช่น หนึงคาํต่อหนึงเส้น จะช่วยให้แต่ละคาํสามารถ
เชือมโยงกบัคาํอืนๆไดง่้ายขึน 
  7.  ใชสี้ช่วยในการจดจาํและจุดประกายความคิดสร้างสรรค ์
 8.  ใชลู้กศร ช่วยแสดงให้เห็นวา่แนวคิดต่างๆมีความเชือมโยงกนั 
 9.  ใชเ้ครืองหมายแสดงการเชือมโยงมิติอืนๆ 
 10.  ใชรู้ปทรงเรขาคณิต แสดงขอบเขตของคาํทีมีลกัษณะของคาํใกลเ้คียงกนั 
 วมิลรัตน์   สุนทรโรจน์ (2549 : 183-184) ไดก้ล่าวถึง หลงัการสร้างแผนผงัความคิด ดงันี 

 1.  เริมด้วยภาพสีตรงกึงกลางหน้ากระดาษ ภาพๆเดียวมีคาํกว่าพนัคาํและยงัช่วยให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคแ์ละยงัเพมิจาํนวนมากขึนดว้ย 

 2.  ใช้ภาพให้มากทีสุด เพือเป็นการช่วยการทาํงานของสมอง ดึงดูดสายตาและช่วยใน               
การจาํ 
 3.  ควรเขียนคาํสาํคญับรรจงใหญ่ๆ ถา้เป็นภาษาองักฤษใหใ้ช ้ตวัพมิพใ์หญ่เมือยอ้นกลบัมา
อ่านใหม่จะใหภ้าพทีชดัเจน สะดุดตา อ่านง่ายและก่อผลกระทบต่อความคิดมากกวา่ การใชเ้วลาเพมิ
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อีกเล็กนอ้ยในการเขียนตวัใหใ้หญ่ จะทาํใหอ่้านง่าย ชดัเจน จะช่วยใหป้ระหยดัเวลาไดเ้มือยอ้นกลบั
มาอ่านใหม่อีกครัง  
 4.  เขียนคาํสาํคญัเหนือเสน้ และแต่ละเสน้ตอ้งเชือมต่อกบัเส้นอืนๆ เพือให้แผนทีความคิด
มีโครงสร้างพนืฐานรองรับ                            
 5.  คาํสาํคญัควรจะมีลกัษณะเป็น หน่วย โดยคาํสาํคญั 1 คาํ ต่อ 1 เส้น จะช่วยให้แต่ละคาํ
เชือมโยงคาํอืนๆไดอ้ยา่งอิสระ เปิดทางใหแ้ผนทีความคิดคล่องตวัและยดืหยุน่มากขึน  
 6.  ระบายสีให้ทวัแผนทีความคิด เพราะสีจะช่วยยกระดบัความจาํ เพลินตา กระตุน้สมอง
ซีกขวา  
 7.  เพอืใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ ควรปล่อยใหห้วัคิดอิสระมากทีสุดเท่าทีจะเป็นไป
ได ้อยา่มวัคิดวา่จะเขียนลงตรงไหนดีหรือวา่จะใส่หรือไม่ใส่อะไรลงไป เพราะลว้นแต่จะทาํให้งาน
ล่าชา้อยา่งน่าเสียดาย 

 ธญัญา  ผลอนนัต ์และขวญัฤดี ผลอนนัต ์(2550 : 55-57) ไดน้าํเสนอขนัตอนการทาํแผนที
ความคิดไวด้งันี 
 1.  วางกระดาษเปล่าตามแนวนอน เริมจากกลางหน้าเพราะจะช่วยให้สมองของนักเรียนมี
อิสระในการคิดแผข่ยายแขนงกิงออกไปไดทุ้กทิศทางและแสดงออกไดอ้ยา่งอิสระตามธรรมชาติ 

 2.  ใชรู้ปภาพหรือสญัลกัษณ์แทนประเด็นหลกั/หวัเรืองทีเป็นแกนกลางของเรือง 

 3.  ใชสี้สนัใหท้วัทงัแผน่ 

 4.  เชือมโยงกิงแกว้ซึงเป็นประเด็นสาํคญัๆเขา้กบัแก่นแกนทีเป็นภาพอยูต่รงกลางและเชือม
กิงกอ้ยหรือความคิดยอ่ยๆแตกแขนงออกจากก่งแกว้ออกไปเป็นขนัที 2 และขอ้ที 3 ตามลาํดบั 

 5.  วาดกิงทีมีลกัษณะเป็นเสน้โคง้แทนทีจะเขียนเป็นเสน้ตรง 
 6.  ใชค้าํมูล เพียงคาํเดียวทีสะทอ้นใจความหรือประเด็นสาํคญัๆเท่านนัและหนึงคาํมูลต่อ
หนึงกิงเท่านนั 

 7.  ใช้รูปภาพ ประกอบให้ทวัทังแผนทีความคิด ภาพทุกๆภาพก็เหมือนกับ แก่นแกน                       
มีความหมายเท่ากบัคาํพนัคาํ 

Tony Buzan ( 1997 : 98 ) มีขนัตอนการสร้าง การนาํไปใชแ้ละรูปแบบ ดงันี ขนัตอนการ
สร้างแผนทีความคิด  
 1.  เริมเขียนหรือวาดภาพมโนทศัน์หรือหัวขอ้เรือง ตรงกึงกลางหน้ากระดาษ ซึงควรใช้
กระดาษชนิดไม่มีเสน้และวางกระดาษตามแนวนอน ควรเป็นภาพสี  
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  2.  เขียนหรือวาดภาพมโนทศัน์รองทีสัมพนัธ์กบัมโนทศัน์หลกัหรือหัวขอ้เรือง กระจาย
ออกไปรอบมโนทศัน์หลกั 
 3.  เขียนหรือวาดภาพมโนทศัน์ยอ่ยทีสมัพนัธก์บัมโนทศัน์รอง แตกออกไปเรือยๆโดยเขียน
ขอ้ความไวบ้นเสน้แต่ละเสน้ 
  4.  ใชภ้าพสือความหมายใหม้ากทีสุด  
  5.  เขียนหรือพมิพด์ว้ยตวับรรจงขนาดใหญ่  
  6.  เขียนคาํทีมีลกัษณะเป็นหน่วย เป็นคาํหรือขอ้ความทีมีความหมายในตวัเอง  
 7.  เขียนคาํเหนือเสน้แต่ละเสน้ตอ้งเชือมต่อกบัเสน้อืนๆ 
  8.  ระบายสีใหท้วัแผนทีความคิด  
 สรุปไดว้่า ขนัตอนในการสร้างแผนทีความคิดนัน ผูว้ิจยัไดน้าํขนัตอนในการสร้างแผนที
ความคิด ตามแนวคิดของTony Buzan คือ 1) เริมเขียนหรือวาดภาพมโนทัศน์ตรงกึงกลาง
หนา้กระดาษ ซึงควรใชก้ระดาษไม่มีเสน้และวางกระดาษตามแนวนอน ควรเป็นภาพสี 2) เขียนหรือ
วาดภาพมโนทัศน์รองทีสัมพนัธ์กับหลักหรือหัวข้อเรืองกระจายออกไปรอบมโนทัศน์หลัก                        
3) เขียนหรือวาดภาพมโนทัศน์ย่อย ๆ ทีสัมพนัธ์กับมโนทศัน์รองแตกออกไปเรือย ๆโดยเขียน
ขอ้ความไวบ้นเสน้แต่ละเสน้ 4) ใชภ้าพสือความหมายใหม้ากทีสุด 5) เขียนหรือพิมพด์ว้ยตวับรรจง
ขนาดใหญ่ 6) เขียนคาํทีมีลกัษณะเป็นหน่วย 7) เขียนคาํเหนือเส้นแต่ละเส้น ตอ้งเชือมกบัเส้นอืน 
และ 8) ระบายสีใหท้วัแผนทีความคิด       
 

 

 การนําแผนทีความคดิไปใช้ 

 การใชแ้ผนทีความคิดมีประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนทงัใน
ชีวิตประจาํวนัและชีวิตการทาํงาน ดังทีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงการนําแผนที
ความคิดไปใช ้ดงันี 
  สมศกัดิ  สินธุระเวชญ ์(2544 : 21) ไดเ้สนอถึงการนาํแผนทีความคิดไปใช ้ดงันี 
  1.  นาํแผนทีความคิดมาใชใ้นการเรียนการสอน 
        1.1  เป็นเครืองมือการเรียนรู้ 

       1.2  ใช้ในการจดบนัทึกการเรียนรู้ การสรุป การอภิปราย ทาํให้ผูเ้รียนเห็นส่วนต่างๆ                
ทีเรียน เห็นความสมัพนัธร์ะหวา่งวชิา 
        1.3  ใชท้บทวนบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  
        1.4  เป็นเครืองมือทีช่วยใหก้ารจดจาํเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและฝึกฝนความจาํ 
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        1.5  ใชใ้นการสรุปบทเรียนทีเรียนก่อนสอบ  
        1.6  ช่วยในการจดัระบบขอ้มูลทีกระจดักระจายให้เป็นระเบียบ 
        1.7  ใชใ้นการวางแผน การแกปั้ญหา การทาํโครงงาน การนาํเสนอผลงาน การเขียน
เรียงความ การเขียนรายงานและอืนๆ 

        1.8  เป็นเครืองมือทีจะขยายความคิดของตนของกลุ่มใหก้วา้งไกล 
         1.9  เป็นเครืองมือระดมความคิด  
 2.  นาํแผนทีความคิดใช้ในการบนัทึกคาํบรรยาย การจดบนัทึกคาํบรรยายแบบเก่า ทาํให้
ขอ้มูลหลักๆ คลุมเครือ ไม่มีการเชือมโยงและปนเปกับขอ้มูลอืนๆทีไม่เกียวขอ้งกัน แต่การจด
บนัทึกโดยใชแ้ผนทีความคิดกลบัจะประณีต เรียบร้อยกว่าในแง่ของเนือหา บนัทึกจะแสดงแนวคิด
ทีสาํคญัอยา่งชดัเจนรวมทงัการเชือมโยง 

 3.  นาํแผนทีความคิดมาใช้ในการจดบนัทึกและการสือสาร โดยเฉพาะในการจดบนัทึก                      
และสือสารคือผูเ้ขา้ร่วมทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัและต่อเนือง ในการทาํให้เรืองทีประชุม
สมบูรณ์แทนทีจะนังรอว่าคนอืนพูดจบหรือยงั ถา้ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมอยา่งแข็งขนัแลว้จะเกิดการ
วิจารณ์และการวิเคราะห์คุณภาพ เกิดการประสานความคิดกันมากขึน ฟืนความจาํได้มากขึน                      
ทงัยงัเขา้ใจองค์รวมไดสู้งขึนด้วยออกมาเขียนให้เห็นอยา่งชัดเจน ช่วยทาํให้สมองเราเห็นตวัเอง
อยา่งชดัเจนมากขึน นาํไปสู่การใชท้กัษะในการคิดของเราอยา่งเต็มทีและช่วยเพิมความสามารถใน
การทาํงานบนัเทิงความมีเสน่ห์และความสนุกสนานในชีวติ 

 4.  นาํแผนทีความคิดมาใชเ้พือการพูดในทีสาธารณะและการเขียนบทความ คนส่วนใหญ่
เมือเห็นแผนทีความคิดเป็นครังแรกก็มกัมีคาํถามว่าจะนํามาใช้กบังานทีมีรูปแบบในเชิงเส้นตรง 
ดงัเช่น การกล่าวสุนทรพจน์หรือการเขียนบทความไดอ้ยา่งไร เราตอ้งลงมือเขียนแผนทีความคิด
และเมือเขียนแผนทีความคิดเสร็จแลว้ ขอ้มูลทีเราตอ้งการก็พร้อมทีจะใชไ้ดท้นัที 
 สุวทิย ์ มูลคาํ (2547 : 22) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการนาํแผนทีความคิดไปใช ้ดงันี 
  1.  ใชร้ะดมพลงัสมอง 
  2.  ใชส้รุปหรือสร้างองคค์วามรู้ 
  3.  ใชว้ิเคราะห์เนือหาหรืองานต่างๆ  
  4.  ใชจ้ดัระบบความคิดและช่วยให้จาํไดดี้ 
  5.  ใชน้าํเสนอขอ้มูล 

 สรุปได้ว่า การใชแ้ผนทีความคิดมีประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ
ผูเ้รียนทงัในชีวิตประจาํวนัและชีวิตการทาํงาน ช่วยในการจดบนัทึกการเรียนรู้ ทบทวนบทเรียน 
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การวางแผนงาน ระดมความคิดสรุปและสร้างองค์ความรู้ ทาํให้ผูเรียนมีความรู้ความเขา้ใจใน
ภาพรวมไดช้ดัเจนมากขึน 
 

ประโยชน์ของแผนทีความคดิ   
 การใชแ้ผนทีความคิดมีประโยชน์ในการนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั และเพือให้
การเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพทีดี โดยมีนักวิชาการและนักการศึกษากล่าวถึงประโยชน์ของแผนที
ความคิด ดงันี 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 80) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแผนทีความคิด ดงันี 
 1.  ช่วยบูรณาการความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 

 2.  ช่วยพฒันาความคิดรวบยอดให้ชดัเจนขึน 

 3.  ช่วยเนน้องคป์ระกอบสาํคญัของเรือง 

 4.  ช่วยพฒันาการอ่าน การเขียนและการคิด 

 5.  ช่วยวางแผนในการเขียนและการปรับปรุงการเขียน 

 6.  ช่วยในการอธิบาย 

 7.  ช่วยวางแผนการสอนของครูโดยการสอนแบบบูรณาการเนือหา 
 8.  เป็นเครืองมือการวดัผล 

 สมศกัดิ  สินธุระเวชญ ์(2544 : 21) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแผนทีความคิด ดงันี 
 1.  ดา้นผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถนาํแผนทีความคิดมาใชส้าํหรับการจดบนัทึกความรู้ การสรุป 
การอภิปราย ทบทวนความรู้เดิม การจดัระบบขอ้มูลทีกระจดักระจายให้เป็นระเบียบ ตลอดจนการ
วางแผนการทาํงาน การเสนอผลงานและการเขียนรายงาน 

 2.  ดา้นผูส้อน ครูผูส้อนสามารถนาํแผนทีความคิดมาใชเ้ป็นเครืองมือในการวางแผนการ
สร้างหลกัสูตร แผนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินโครงการ การเตรียมบทเรียน 
การเสนอผลงาน  การบันทึกการประชุม  การสรุป  การอภิปราย  ใช้ในการระดมความคิด                         
การตรวจสอบความรู้ของผูเ้รียนและใหผู้เ้รียนสรุปความเขา้ใจจากบทเรียน 
  วลยั พานิช (2549 : 87 – 88) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแผนทีความคิด ดงันี 
 1. ใช้สร้างระบบสือความหมายของนักเรียนแสดงให้เห็นความเชือมโยงสัมพันธ ์                     
ของมโนทศัน์หรือความคิดรวบยอดต่างๆ ขณะทีนกัเรียนอยูใ่นกระบวนการเรียนรู้ 

 2.  แสดงให้เห็นรูปแบบของการคิดของนักเรียนทงัในรูปของการวิเคราะห์ สังเคราะห์       
และการบูรณาการ 
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 3.  ช่วยให้นักเรียนสามารถพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง นาํสิงทีตนเองได้
เรียนรู้กบัความรู้เดิมมาเชือมโยงความสมัพนัธแ์ละพฒันาการคิดในระดบัสูงและนาํมาใชป้ระโยชน์
ต่อไป 

 4.  ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในเนือหาสาระ ความเชือมโยงของเนือหาหรือความคิด
รวบยอดต่างๆเนน้ใหเ้ห็นวธีิการคิด  
 5.  ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจจุดประสงคข์องการเรียนรู้และเสน้ทางการเรียนรู้ทีครูจะพฒันา
นกัเรียน  
 6.  เป็นเครืองมือทีเรียกว่า Cognitive tools ช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์หาความคิดรวบยอดที
กาํลงัศึกษา รู้ความหมาย การแบ่งประเภท ความเกียวขอ้งของขอ้มูลทีแสดงลกัษณะของความคิด
รวบยอดนนัๆ เรียงลาํดบัของสิงทีเกียวขอ้งกบัความคิดรวบยอดนันๆ สาเหตุของเหตุการณ์หรือผล
อนัเกิดจากสาเหตุต่างๆ 
  7.  เป็นเครืองหมายทีช่วยพฒันาให้นักเรียนเกิดทกัษะการคิด ครูสามารถเขา้ใจความคิด
ของนกัเรียน สามารถตรวจสอบความคิดของนกัเรียนเกียวกบัเนือหาหรือความคิดรวบยอดต่างๆ 

  8.  ใชเ้ป็นเครืองมือในการวางแผนการสอนแบบบูรณาการ ครูใชแ้ผนทีความคิดเชือมโยง
ความเกียวขอ้งของเนือหาสาระทีเกียวขอ้งในสาขาวิชาต่างๆกับกระบวนการเรียนรู้ทีทาํให้เกิด
ทกัษะแผนทีความคิด 
 9.  แผนทีความคิดทีเป็นแผนทีความคิด สามารถใชเ้ป็นเครืองมือในการวิเคราะห์หนังสือ
เรียนก่อนที ครูจะเลือกใชเ้พอืศึกษาการพฒันาความคิดรวบยอดใหแ้ก่นกัเรียน 
 Tony Buzan (1997 :  96) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแผนทีความคิด ดงันี 
  1.  ใชท้บทวนบทเรียน สรุปสาระสาํคญัทีเรียน ทาํใหจ้ดจาํไดง่้าย ไม่เครียด 
  2.  ใชค้ิดเรืองใหม่ทีหลากหลาย สร้างสรรคมี์ชีวิตชีวา 
  3.  ใชใ้นการวางแผนการสอน การพดูในทีสาธารณะเมือมีแผนทีความคิด จะทาํใหเ้กิด
ความมนัใจ 

 4.  ใชส้าํหรับทบทวนการประชุม 
 5.  ใชใ้นการจดบนัทึกความคิด ฟืนความจาํ 
 6.  ใชเ้ชือมโยงเครือข่ายความสาํคญัจากเรืองใดเรืองหนึง มีหวัเรืองหลกัอยูต่รงกลางแลว้มี
หวัเรืองยอ่ยแตกเป็นเรืองรองลงไป 
 7.  การใชส้ญัลกัษณ์ในบทเรียนต่างๆ แทนตวัหนงัสือ  
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 สรุปแผนทีความคิดมีประโยชน์ ต่อการเ รียนการสอนและสามารถนําไปใช้ใน
ชีวติประจาํวนั ใชท้บทวนบทเรียน สรุปสาระสาํคญัทีเรียน ทาํใหจ้ดจาํไดง่้าย อีกทงัยงัเป็นเครืองมือ
ช่วยพฒันาใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการคิดและสามารถพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
 

การให้คะแนนแผนทีความคดิ 

 การใหค้ะแนนแผนทีความคิด โดยใชห้ลกัการประเมินผลการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้
อยา่งมีความหมายของ ออซูเบล โดยพจิารณาความสมบูรณ์ ความสมเหตุสมผลของแผนทีความคิด
ในการใหค้ะแนนโดย Novak and Govin (1984 : 105) มีหลกัดงันี 

 1.  นบัความสมัพนัธท์งัหมดทีสมเหตุสมผลและใหค้ะแนนความสมัพนัธล์ะ 1 คะแนน 

2.  นบัจาํนวนของการเรียงลาํดบัขนั การใหค้ะแนนลาํดบัขนันาํตวัเลขตวัใดมาคูณกบัลาํดบั
ขนันนัขึนอยูก่บัความพึงพอใจของผูส้อนไม่มีกฎเกณฑต์ายตวั ซึงโดยทวัไปอยูร่ะหว่าง 3-10 เท่า
ของความสมัพนัธ์แลว้นาํมาคูณกบัจาํนวนลาํดบัขนัของแผนทีความคิดทีผูเ้รียนสร้างขึนทีมีแขนง
สาขามากทีสุดมานบัเป็นจาํนวนลาํดบัขนัและจะไม่ใหค้ะแนนถา้มีการจดัลาํดบัขนัไม่ชดัเจน 

3.  การเชือมโยงระหว่างสายของมโนคติทีแสดงความสัมพนัธ์อย่างสมเหตุสมผลจะให้
คะแนน 2-10 เท่าของคะแนนทีให้ในแต่ละระดับคูณด้วยจาํนวนความสัมพนัธ์ทีเกิดจากการ
เชือมโยงระหวา่งสายของมโนคติ 

4.  ให้นักเรียนยกตวัอยา่งมโนคติทีเป็นเหตุการณ์หรือวตัถุทีอยูใ่นแผนผงัมโนคติเพือให้
เกิดความแน่ใจวา่นกัเรียนเขา้ใจถูกตอ้งและใหค้ะแนนเช่นเดียวกบัความสมัพนัธ์อืนๆ คือ 1 คะแนน  
หรืออาจจะใหค้รึงคะแนนก็ได ้เพราะจะทาํใหง่้ายกวา่การหาความสมัพนัธ ์

ธญัญา  ผลอนนัต ์และขวญัฤดี ผลอนนัต ์(2550 : 65) ไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน  
 กิงแกว้ (ดูความกวา้งของประเด็นทีนกัเรียนจบัไวไ้ด)้   5 คะแนน 

 กิงกอ้ย (ดูรายละเอียดในแต่ละประเด็นวา่ลงไดลึ้กแค่ไหน)  5 คะแนน 

 มีความคิดเห็นของนกัเรียนหรือไม่    2 คะแนน 
  ภาพรวมการใชแ้ผนทีความคิด     2 คะแนน 

  สี        2 คะแนน 

  ภาพ / สญัลกัษณ์       2 คะแนน 

  ลูกศร การโยงขอ้มูลความคิด     2 คะแนน 

  รวม       20 คะแนน 
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 เกณฑก์ารให้คะแนนแผนทีความคิด ผูส้อนสามารถกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนไดอ้ยา่ง
อิสระ โดยพจิารณาความสมเหตุสมผล การแตกแขนงของกิงกา้น  การเชือมโยง  สี  และภาพ 

 สรุปเกณฑ์การให้คะแนนแผนทีความคิด ผูว้ิจยัได้มีการประยุกต์เกณฑ์การให้คะแนน              
แผนทีความคิดของ ธัญญา  ผลอนันต์ และขวัญฤดี ผลอนันต์ โดยมีการประเมิน  4 ด้าน คือ                        
ด้านเนือหา การออกแบบ สี ขนาดแก่นแกน โดยเกณฑ์การให้คะแนนใช้มาตราประเมินค่า                 
3 ระดบั 

 

แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคดิ  

แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิด เป็นสือการเรียน      
การสอนประเภทหนึงทีช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจและไดฝึ้กทกัษะเพิมขึน โดยให้นักเรียน
ฝึกปฏิบัติซําๆ  บ่อยๆ  เพือทบทวนเนือหาความรู้ต่างๆ ทีได้เรียนไปแล้วด้วยตนเองและช่วย
พฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและการนาํเทคนิคแผนทีความคิดเขา้มาประยกุตใ์ช ้สามารถ
ใชพ้ฒันาผลการเรียนรู้ของ นักเรียนให้ ดงันันผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดและกระบวนการพฒันา
ความสามารถในการอ่านจบัใจความและนาํสาระทอ้งถินมาเป็นเนือหาสาระในการสร้างแบบฝึก 
ไดแ้ก่ นิทานทอ้งถิน บทความ เรืองเล่า บทร้อยกรอง เพลง และข่าวเกียวกบัทอ้งถิน โดยในแบบฝึก
จะมีแผนทีความคิดให้นักเรียนได้ฝึกจบัใจความสําคญัว่า ใคร ทาํอะไร ทีไหน เมือไร อย่างไร                 
ช่วยให้นักเรียนรู้จกัคิดอย่างเป็นระบบและ มีความรู้ความเขา้ใจในการอ่านจบัใจความ มีความ
ภาคภูมิใจในชุมชนและทอ้งถินของตน 

 
6.งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

6.1 งานวิจยัในประเทศ    
การวจิยั เรือง การพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษา            

ปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
งานวจิยัทีเกียวขอ้งทงัในประเทศและต่างประเทศเพอืเป็นแนวทางในการดาํเนินการพฒันางานวิจยั
ให้เสร็จสมบูรณ์และมีคุณภาพ ซึงงานวิจยัทีเลือกศึกษาในครังนีจะเป็นงานวิจัยทีเกียวขอ้งกับ            
การอ่านจบัใจความโดยใชแ้บบฝึก การใชข้อ้มูลทอ้งถินและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้
โดยใชแ้ผนทีความคิด ซึงงานวจิยัทีไดศึ้กษาสามารถสรุปไดด้งันี 
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6.1.1  งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการการอ่านจบัใจความโดยใชแ้บบฝึก 

สุปราณี  สิทธิผล (2549 : 47-49) ศึกษาเรืองการสร้างแบบฝึกพฒันาความสามารถในการ
อ่านจบัใจความ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนวดัท่าสะอา้น “บูรณะสินอนุสรณ์” 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุ่มตวัอยา่ง คือ นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 จาํนวน 40 คน เครืองมือทีใช ้
ไดแ้ก่ แบบฝึกพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความ ขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนทีเป็น
แบบทดสอบคู่ขนาน จาํนวน 2 ฉบบั ผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกพฒันาความสามารถในการอ่าน                  
จบัใจความสาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 มีประสิทธิภาพ 84.06/86.25 ซึงสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีกาํหนดไว ้และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกสูงกว่าก่อน
ใชแ้บบฝึกพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

ภคิน  โชติธนเลิศ (2553) ศึกษาเรืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะเรืองการอ่านจบัใจความ
สาํคญัจากนิทานชาดก สาํหรับนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนวดัสุนทรพิชิตาราม  อาํเภอ
องครักษ ์จงัหวดันครนายก มีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาแบบฝึกทกัษะเรืองการอ่านจบัใจความสาํคญั
จากนิทานชาดก สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนวดัสุนทรพิชิตาราม  อาํเภอองครักษ ์
จงัหวดันครนายก กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนวดัสุนทรพิชิตาราม  
อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก จาํนวน 28 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ แบบฝึกทกัษะเรือง
การอ่านจบัใจความสําคญัจากนิทานชาดก แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน ผลการวิจยั
พบวา่ แบบฝึกทกัษะเรืองการอ่านจบัใจความสาํคญัจากนิทานชาดก สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 2 มีประสิทธิภาพ 82.95/80.12 และนักเรียนทีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะเรืองการอ่านจบัใจความ
สําคัญจากนิทานชาดก มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ                
ทางสถิติทีระดบั .05 
 6.1.2 งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความโดยใชแ้บบฝึกสาระทอ้งถิน 
 วธัญชนก  อุ่มสกุล (2553 : 104-105) ศึกษาเรืองการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ              
โดยใช้สือท้องถินพิษณุโลกสําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน                   
ชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนคูหาสวรรค์ จาํนวน 35 คน เครืองมือทีใช้ คือ แบบฝึกการอ่าน                   
จับใจความโดยใช้สือท้องถินพิษณุโลกสําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 แบบประเมิน                 
ความเหมาะสมของผูเ้ชียวชาญและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการ
เรียน แบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนทีเรียนโดยใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ ผลการวิจยั
พบว่า แบบฝึกทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพ 78.05/81.67 นักเรียนมีผลสัมฤทธิหลังเรียนสูงกว่า                
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ก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช ้
แบบฝึกการอ่านจบัใจความภาษาไทยในระดบัมาก 
 รังษิมา  สุริยารังสรรค์ (2555 : 79) ศึกษาเรืองการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ               
ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โดยใชข้อ้มูลทอ้งถินจงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอยา่ง คือ นักเรียน                          
ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนปริยตัิรังสรรค ์อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี เครืองมือทีใช ้คือ แบบฝึก
การอ่านจบัใจความโดยใช้ขอ้มูลทอ้งถินจังหวดัเพชรบุรี แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบ                 
วดัผลสมัฤทธิทางการอ่านจบัใจความและแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกการ
อ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินจงัหวดัเพชรบุรีมีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.26/82.50 ผลสัมฤทธิ
ทางการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลทอ้งถินจังหวดัเพชรบุรีของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1             
หลงัการใชแ้บบฝึกสูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และผลการศึกษา
ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินจงัหวดัเพชรบุรี ในภาพรวมนักเรียน
เห็นดว้ยในระดบัมากทีสุด 

ณิชาพร  ปรีชาวิภาษ (2555 : 100)  ศึกษาเรืองการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ                  
โดยใช้ข้อมูลท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  4  กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักเรียน                          
ชนัประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนเทศบาล 5 วดัศรีสาํราญ จงัหวดัสุพรรณบุรี เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั                      
ไดแ้ก่ แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถิน  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ดา้นการอ่าน
จบัใจความและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทีสร้างขึน                   
มีประสิทธิภาพ 81.81/82.70 นักเรียนมีผลสัมฤทธิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ                   
ทางสถิติทีระดับ .01และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความ
ภาษาไทยในระดบัมาก 

6.1.3 งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนทีความคิด 

 จินดา ทองซุ้นห่อ (2549 : 85) ศึกษาเรืองผลการใช้เทคนิคแผนทีความคิดตามแนวคิด                 
ของ Tony Buzan เพอืพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชนัประถมศึกษา         
ปีที 5 โรงเรียนทรงวิทยศ์ึกษา กลุ่มตวัอยา่ง คือ นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนทรงวิทย์
ศึกษา เครืองมือทีใช ้คือ  แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านจบัใจความ 
ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีพฒันาการดา้นทกัษะการอ่านจบัใจความสูงขึนเป็นลาํดบัและนักเรียน            
มีคะแนนทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง                 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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 วิลาวัณย  ์  ธรรมชัย  (2550 : 128) ศึกษาเรืองผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย                        
โดยใชแ้ผนผงัความคิดและแบบฝึกทกัษะดา้นการอ่านและการคิดวิเคราะห์เรืองกระต่ายไม่ตืนตูม 
ชนัประถมศึกษาปีที 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบา้นซองแมว                
จาํนวน 19 คน เครืองมือทีใช้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แผนผงัความคิดและแบบฝึกทักษะ               
ด้านการอ่านและการคิดวิเคราะห์ เรือง กระต่ายไม่ตืนตูม ชนัประถมศึกษาปีที 3 แบบทดสอบ          
วดัความสามารถด้านการอ่านจบัใจความและการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความคิดเห็น            
ของนักเรียน ผลการวิจยัพบว่า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แผนผงัความคิด              
และแบบฝึกทกัษะดา้นการอ่าน และการคิดวเิคราะห์ เรือง กระต่ายไม่ตืนตูม ชนัประถมศึกษาปีที 3 
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.47/84.73 มีผลสมัฤทธิทางการเรียน ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ
และการคิดวเิคราะห์หลงัเรียนเพิมขึนก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และนักเรียน            
มีความสนใจในกิจกรรมและร่วมทํากิจกรรมอย่างสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน  รูจัก                          
แบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดี  
 จาํเนียร  เล็กสุมา  (2552 :117-119) ศึกษาเรืองการพัฒนาความสามารถในการอ่าน                    
จบัใจความจากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 ด้วยการจดัการเรียนรู้                
โดยใชเ้ทคนิคการสร้างแผนทีความคิด กลุ่มตวัอยา่ง คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 2 โรงเรียน               
วดัทพัยายทา้ว จาํนวน 14 คน  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
การสร้างแผนทีความคิด แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ  แบบประเมิน
ความสามารถในการใชแ้ผนทีความคิดแบบขนับนัไดและแบบประเมินความสามารถในการสร้าง
แผนทีความคิดตามแนวคิดของ Tony Buzan  แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสร้างแผนทีความคิด ผลการวิจยัพบว่าความสามารถในการอ่านจบัใจความ            
จากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค
การสร้างแผนทีความคิดของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดับ .01  ความสามารถในการสร้างแผนทีความคิดของนักเรียน ชนัประถมศึกษาปีที 2              
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิคการสร้างแผนทีความคิดอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้นและเมือพจิารณารายดา้น พบว่า 
นกัเรียนเห็นดว้ยมากในดา้นบรรยากาศการเรียนรู้เป็นลาํดบัที 1  
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6.2 งานวจิยัต่างประเทศ  
  Lowrey (1978 : 17-A , อ้างถึงใน ณิชาพร  ปรีชาวิภาษ , 2555 : 56) ได้ศึกษาเรือง                     
ผลในการใช้แบบฝึกทักษะกับนักเรียนในระดับ  1 ถึงระดับ 3 จํานวน 87 คน ผลปรากฏว่า 
แบบฝึกหดัเป็นเครืองมือช่วยทาํแบบฝึกหัดมากกว่าคะแนนก่อนทาํแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัดช่วย
ในเรืองความแตกต่างระหว่างบุคคล เนืองจากนักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาแตกต่างกัน                          
การนาํแบบฝึกมาใชจึ้งเป็นการช่วยใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จในการเรียนเพมิขึน 

  Stevens (1980 : 367, อา้งถึงใน มณัฑนา  พนัธ์ประสิทธิ , 2543 : 45) ไดศ้ึกษาความเขา้ใจ
ในการอ่านเรืองทีน่าสนใจของนักเรียนทีมีความสามารถสูงทีมีคะแนนเปอร์เซนไทล์ที 83 ขึนไป                        
กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนเกรด 5 และ6 โดยสํารวจความสนใจในการอ่านจากรายการ 25 เรือง                   
ซึงระดับความน่าสนใจตงัแต่ 1-7 เลือกเรืองทีนักเรียนน่าสนใจในองค์ประกอบในการอ่านแล้ว
ทดสอบความเขา้ใจในการอ่าน พบว่า นักเรียนทีน่าสนใจองคป์ระกอบทีสาํคญัมีผลทาํให้นักเรียน
อ่านง่ายและสะดวกต่อการทาํความเขา้ใจเรืองทีอ่าน 

 

 สรุปได้ว่าการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                
ขนัพนืฐานพทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้น
ป่าถล่ม แนวคิดเกียวกบัการอ่านจบัใจความ แบบฝึก สาระทอ้งถินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้ผนทีความคิด (Mind – Mapping Technique) นอกจากนีผูว้ิจยัยงัศึกษา
งานวิจัยทังในและต่างประเทศทีเกียวข้องเพือให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจในเนือหาสาระ                    
การเรียนรู้ภาษาไทยในเรืองการอ่านจบัใจความ สามารถนาํการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้ผนที
ความคิดควบคู่กบัการอ่านจบัใจความไปเป็นเครืองมือในการศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาอืน อีกทงัการ
นาํสาระทอ้งถินมาสอนในเรืองการอ่านจบัใจความนัน เป็นการช่วยปลูกฝังจิตสาํนึกให้นักเรียนมี
ความรักและหวงแหนในทอ้งถินของตนเองมีความภาคภูมิใจในชุมชน ทอ้งถินของตน 
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บทที 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวจิยั เรือง การพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษา         
ปีที3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิดเป็นการวิจัย                  
เชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจยัขนัพืนฐาน (Pre - Experimental Design)               
แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (The One Group Pretest Posttest Design) มีนักเรียน
ชันประถมศึกษา  ปีที  3 โรงเ รียนบ้านป่าถล่ม  ตําบลสามกระทาย  อํา เภอกุยบุ รี  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์เป็นหน่วยสุ่ม มีรายละเอียดการวจิยัดงันี 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 งานวิจยัครังนีจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยันัน        
ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดรายละเอียดต่างๆเกียวกบัวิธีการวิจยัประกอบดว้ย แบบแผนการวิจยั ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง ตวัแปรทีศึกษา เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ขันตอนการสร้างและหาคุณภาพ
เครืองมือ การดาํเนินการทดลองและการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 

แบบแผนการวิจัย 
 การวิจยัในครังนี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental  Research) ซึงผูว้ิจยัได้ดาํเนิน             
การทดลองตามแบบแผนการวิจยัพืนฐาน (Pre - Experimental  Design) แบบกลุ่มเดียวทดสอบ                  
ก่อนเรียนและหลงัเรียน (The One Group Pretest Posttest Design) (มาเรียม นิลพนัธุ์ 2547 : 144)              
มีแบบแผนการวจิยัดงันี 

 

 

  

แผนภูมิที 13 แบบแผนการวจิยั 

 

 

 

T1   X   T2 
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สญัลกัษณ์ทีใชใ้นแบบทดลอง 

T1 แทน  การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความ       
โดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 

 X แทน การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกบัแผนทีความคิด 

T2 แทน การทดสอบหลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความ               
โดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 อยูใ่นกลุ่มโรงเรียน                      
สามกระทาย ตาํบลสามกระทาย อาํเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 
2557  ประกอบด้วย  5 โรงเรียน   คือ  โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม  จํานวน  25 คน  โรงเรียน                      
บา้นสามกระทาย จาํนวน 17 คน  โรงเรียนบา้นสาํโหรง จาํนวน 25 คน โรงเรียนบา้นดอนกลาง 
จาํนวน 32 คนและโรงเรียนบา้นป่าถล่ม จาํนวน 35 คน  รวมจาํนวนนกัเรียนทงัหมด 134 คน 

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยในครังนี ได้แก่ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียน               
บา้นป่าถล่ม  อาํเภอกุยบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึงกาํลงัเรียนในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 
จาํนวนนกัเรียน 35 คน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย โดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 
ตัวแปรทีศึกษา 

ตัวแปรทีทําการวิจัย ตัวแปรทีศึกษาสําหรับการวิจัยในครังนี  ประกอบด้วยตัวแปร                           
2 ประเภท ดงันี 

3.1 ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกบัแผนทีความคิด 

3.2 ตวัแปรตาม คือ 
          3.2.1 ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3                    

ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 
            3.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 
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เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 การวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดก้าํหนดเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัดงันี คือ 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้  สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  3 จํานวน  6 แผน                     
แผนการจดัการเรียนรู้แผนละ 2 ชวัโมง รวม 12 ชวัโมง มีขนัตอนการสอน ดงันี ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 
ขนัสอน และขนัสรุป แผนการจดัการเรียนรู้ 6 แผน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 การอ่านจบัใจความจากนิทานทอ้งถิน  
แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 การอ่านจบัใจความจากบทความ 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 การอ่านจบัใจความจากเรืองเล่า  
แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 การอ่านจบัใจความจากบทร้อยกรอง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 5 การอ่านจบัใจความจากเพลง  

แผนการจดัการเรียนรู้ที 6 การอ่านจบัใจความจากข่าว 

2.  แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด จาํนวน 6 ชุด 
3.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3                          

เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้  

4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 
 

ขันตอนการสร้างและหาคุณภาพเครืองมือ 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือโดยมีรายละเอียดดงันี 

1.   การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 

การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 จาํนวน 6 แผน  
 มีขนัตอนในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ดงันี 

 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สาระที 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด                      
เพอืนาํไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านและหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบา้นป่าถล่ม 

1.2 วิเคราะห์ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย                            
ชนัประถมศึกษาปีที 3 เกียวกบัการอ่านจบัใจความ เพอืเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมให้เหมาะสม
กบัเนือหา และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
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สาระที 1 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนําไปใช้
ตดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ และมีนิสยัรักการอ่าน  

ตวัชีวดั 
ท 1.1 ป.3/3  ตงัคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผลเกียวกบัเรืองทีอ่าน   
ท 1.1 ป.3/4 ลําดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองทีอ่านโดยระบุเหตุผล

ประกอบ 

ท 1.1 ป.3/5  สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่านเพอืนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

1.3 กาํหนดเนือหาและสาระการเรียนรู้ เพอืสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้จิยัไดเ้สนอตาราง
วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ ดงัตารางที 4 

 

ตารางที 4  วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ โรงเรียนบา้นป่าถล่ม 
แผนการ

จัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวัด เรือง เวลา

(ชัวโมง) 
แผนที 1 ป.3/3 ตังคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผลเกียวกับ   

เรืองทีอ่าน 

ป.3/4  ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองที
อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 

ป.3/5 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่านเพือนาํไปใช้
ในชีวิตประจาํวนั 

นิทานทอ้งถิน 2 

แผนที 2 ป.3/3 ตังคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผลเกียวกับ   
เรืองทีอ่าน 

ป.3/4  ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองที
อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 

ป.3/5 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่านเพือนาํไปใช้
ในชีวิตประจาํวนั 

บทความ 2 
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ตารางที 4  วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ โรงเรียนบา้นป่าถล่ม (ต่อ) 
แผนการ

จัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวัด เรือง เวลา

(ชัวโมง) 
แผนที 3 ป.3/3 ตังคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผลเกียวกับ   

เรืองทีอ่าน 

ป.3/4  ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองที
อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 

ป.3/5 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่านเพือนาํไปใช้
ในชีวิตประจาํวนั 

เรืองเล่า 2 

แผนที 4 ป.3/3 ตังคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผลเกียวกับ   
เรืองทีอ่าน 

ป.3/4  ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองที
อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 

ป.3/5 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่านเพือนาํไปใช้
ในชีวิตประจาํวนั 

บทร้อยกรอง 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
แผนที 5 ป.3/3 ตังคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผลเกียวกับ   

เรืองทีอ่าน 

ป.3/4  ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองที
อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 

ป.3/5 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่านเพือนาํไปใช้
ในชีวิตประจาํวนั 

เพลง 

 

2 

แผนที 6 ป.3/3 ตังคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผลเกียวกับ   
เรืองทีอ่าน 

ป.3/4  ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองที
อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 

ป.3/5 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่านเพือนาํไปใช้
ในชีวิตประจาํวนั 

ข่าว 

 
2 

รวม 12 
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R

1.3 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 จาํนวน 6 แผน โดยใช้
เวลาในการสอน 12 ชวัโมง  

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีขนัตอนดงันี  

ขันนํา  ครูชีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน  เชือมโยงประสบการณ์เดิม                       
ของนักเรียนกับเรืองทีอ่าน โดยครูอาจใช้เกม การร้องเพลง การเล่านิทาน การสนทนารูปภาพ                 
เป็นตน้ 

ขนัสอน ให้นักเรียนทาํภาระงานหรือกิจกรรมทีกาํหนดไวใ้นแบบฝึกการอ่านจบัใจความ
โดยใชข้อ้มูลทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 

ขนัสรุป เป็นขนัทบทวนเนือหาทีไดเ้รียนไปแลว้เพอืตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่าน 

1.4 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 เสนออาจารยท์ีปรึกษา
วทิยานิพนธต์รวจสอบความถูกตอ้งทางดา้นเนือหา ภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 
3 คน ไดแ้ก่ ดา้นวิธีสอน 1 คน ดา้นเนือหา 1 คน ดา้นวดัและประเมินผล 1 คน ตรวจสอบคุณภาพ
ความเทียงตรงเชิงเนือหา  เพือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบฝึกกับจุดประสงค ์                          
เชิงพฤติกรรม (Index of Item Objective Congruence : IOC ) (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ,                      
2553 : 139) โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินดงันี 

 +1 หมายถึง          แน่ใจว่าองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน     
ชนัประถมศึกษาปีที 3 มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

0 หมายถึง         ไม่แน่ใจวา่องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ สาํหรับนักเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 3 มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 - 1 หมายถึง         แน่ใจว่าองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน     
ชนัประถมศึกษาปีที 3 ไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

จากนนัคาํนวณหาค่า IOC จากสูตร 

IOC  = 
N

R  

IOC  หมายถึง        ดัชนีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้  สาํหรับนักเรียน                         
ชนัประถมศึกษาปีที 3 กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 หมายถึง         ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
N          หมายถึง         จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 
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โดยค่าดัชนีความสอดคล้องตังแต่ 0.5 ขึนไป  ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ ์                           
ทียอมรับได ้เมือนาํผลจากการพจิารณาค่า IOC ของผูเ้ชียวชาญทงั 3 คน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 
เท่ากับ  1.00 (ดูภาคผนวก ก หน้า 105-110)  และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขในเรือง                      
ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัชีวดั          

           

 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดงัแผนภูมิที 14 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 14 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 

 

2.  การสร้างแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคดิ 

แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด จาํนวน 6 แบบฝึก             
ได้แก่ ชุดที 1 นิทานทอ้งถินบา้นเรา ชุดที 2 พริงเพราในบทความ ชุดที 3 ตามรอยเรืองเล่าเมือง
ประจวบฯ ชุดที 4 รวบรวมบทกวีศรีสยาม ชุดที 5 บทเพลงไพเราะเลืองลือนาม ชุดที 6 ติดตาม
ข่าวสารบา้นเมือง โดยแต่ละแบบฝึกประกอบดว้ย ชือแบบฝึก คาํชีแจง คาํแนะนาํขนัตอนการใช้
สาํหรับครู คาํแนะนําขนัตอนการใชส้ําหรับนักเรียน ตวัชีวดั บทอ่าน กิจกรรมและแบบทดสอบ  
ทา้ยเรือง โดยมีขนัตอนการสร้างดงันี 

1.  วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาความต้องการในการเรียนโดยใช้แบบฝึกก ารอ่าน                      
จบัใจความ ศึกษาความคิดเห็นดา้นเนือหาสาระ รูปแบบ การวดัผลและประเมินผล วิธีการนาํไปใช้

ศึกษาสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 

วเิคราะห์ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ สาํหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้เสนออาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข 

กาํหนดเนือหาสาระการเรียนรู้เพือสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ชียวชาญ 3 คนเพือหาค่า IOC แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์ 
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R

ของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิดเพือนาํมาใชใ้นการเรียน
การสอน  
 2.  ดาํเนินการสร้างแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 
ประกอบดว้ยนิทานทอ้งถิน บทความ เรืองเล่า บทร้อยกรอง เพลง และข่าวเกียวกบัทอ้งถิน 

 3.  นาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิดทีสร้างขึน
เสนออาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธเ์พอืตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 

 4.  นําแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิดทีปรับปรุง
แกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ชียวชาญ 3 คน ไดแ้ก่ ดา้นวธีิสอน 1 คน ดา้นเนือหา 1 คน ดา้นวดัและประเมินผล               
1 คน ตรวจสอบคุณภาพความเทียงตรงเชิงเนือหา เพือหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบฝึก           
กบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC ) (บุญธรรม  กิจปรีดา
บริสุทธิ, 2553 : 139) โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินดงันี 

 +1 หมายถึง  แน่ใจว่าองค์ประกอบของแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้
สาระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิดมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

0 หมายถึง             ไม่แน่ใจว่าองคป์ระกอบของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
สาระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิดมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 - 1 หมายถึง  แน่ใจว่าองค์ประกอบของแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้
สาระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิดไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

จากนนัคาํนวณหาค่า IOC จากสูตร 

IOC  = 
N

R  

  

IOC      หมายถึง            ดชันีความสอดคลอ้งของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิดกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

            หมายถึง            ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
N          หมายถึง           จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 
 

โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.5 ขึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท์ียอมรับ
ได ้เมือนาํผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผูเ้ชียวชาญทงั 3 คน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 
1.00 (ดูภาคผนวก ก หน้า 111-112) และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขในเรืองของขนาด
ตวัอกัษร และเนือหาทียาวเกินไป  
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 5.  นาํแบบฝึกทีไดป้รับปรุงแลว้ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญแลว้ไปหาประสิทธิภาพ                 
E1 / E2 โดยทดลองใชก้บันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ดงันี 
 

 ครังที 1 ขนัหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) 1 : 1 ทดลองกบันักเรียน
เก่ง ปานกลาง อ่อน จาํนวน 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนโรงเรียนบา้นสามแยก                 
ป่าถล่มทีมีผลการเรียนระดับ 4 หรือ ระดับ 3 จาํนวน 1 คน ผลการเรียนระดับ 2 จาํนวน 1 คน                          
และผลการเ รียนระดับ  1  จํานวน  1  คน  ได้ค่ าประ สิท ธิภาพของแบบฝึก  73.88/75.60                          
รายละเอียดดงัตารางที 5 
 

ตารางที 5  แสดงผลประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนที 
               ความคิดแบบรายบุคคล   
กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 3 60 44.33 8.50 73.88 

ผลลพัธ ์ 3 30 22.67 4.51 75.60 
     

จากตารางที 5 พบวา่ ผลประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกับแผนทีความคิดแบบรายบุคคล   ได้ค่ า ประ สิท ธิภาพของแบบฝึก  73.88/75.60                        
(ดูภาคผนวก ข หน้า 121) ซึงตาํกว่าเกณฑ์ 80/80ทีกาํหนดไว ้จึงนาํมาปรับปรุงด้านการใช้ภาษา 
รูปแบบ ความเหมาะสมของแบบฝึก และเวลาในการปฏิบติักิจกรรม 

 

ครังที 2 ขนัหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group tryout)  1 : 3 ทดลองกบันักเรียน
เก่ง ปานกลาง อ่อน จาํนวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนโรงเรียนบา้นสามแยก                
ป่าถล่มทีมีผลการเรียนระดับ 4 หรือ ระดับ 3 จาํนวน 3 คน ผลการเรียนระดับ 2 จาํนวน 3 คน                   
และผลการเรียนระดับ 1 จาํนวน 3 คน  ทีไม่ใช่กลุ่มเดิม นําผลมาหาประสิทธิภาพของแบบฝึก                 
การอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิด ได้ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก 
76.29/76.67 รายละเอียดดงัตารางที 6 
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ตารางที 6  แสดงผลประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนที 
               ความคิดแบบกลุ่มเล็ก   
กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 9 60 45.78 6.72 76.29 

ผลลพัธ ์ 9 30 23.00 3.39 76.67 
 

จากตารางที 6 พบวา่ ผลประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกบัแผนทีความคิดแบบกลุ่มเล็ก ไดค้่าประสิทธิภาพของแบบฝึก 76.29/76.67 (ดูภาคผนวก ข 
หนา้ 122) ซึงตาํกวา่เกณฑ ์80/80ทีกาํหนดไว ้จึงนาํมาปรับปรุงดา้นเนือหาทียาวเกินไปใหส้นัลง 

 

ครังที 3 ขนัหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม ( Field tryout) นาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความ
โดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิดทีผ่านขนัการทดลองแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มเล็ก
และไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนบา้นดอนกลาง จาํนวน 32 คน แลว้นาํมา
คาํนวณหาประสิทธิภาพ ไดค้่าประสิทธิภาพของแบบฝึก 78.80/79.06 รายละเอียดดงัตารางที 7 

 

ตารางที 7  แสดงผลประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนที 
               ความคิดแบบภาคสนาม   
กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 32 60 47.28 3.12 78.80 

ผลลพัธ ์ 32 30 23.72 2.29 79.06 
 

จากตารางที 7 พบวา่ ผลประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกบัแผนทีความคิดแบบภาคสนาม ไดค้่าประสิทธิภาพของแบบฝึก 78.80/79.06 (ดูภาคผนวก ข                            
หนา้ 123-124) ซึงตาํกวา่เกณฑ ์80/80 ทีกาํหนดไว ้จึงนาํมาปรับปรุงดา้นเนือหาให้มีความเหมาะสม
กบัผูเ้รียน ขนาดตวัอกัษรใหญ่ขึน แลว้จึงนาํไปใชจ้ริง 
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การสร้างแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด เพือใชใ้น
การวจิยัมีขนัตอนในการสร้าง ดงัแผนภูมิที 15 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที 15  การสร้างแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนที 
                                  ความคิด 

 

  3.   การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชันประถมศึกษา               
ปีที 3                           

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3                          
เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ซึงผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างตามขนัตอน
ดงัต่อไปนี 

1.  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปีที 3 วิเคราะห์เนือหา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวดักลุ่มสาระ                    
การเรียนรู้ภาษาไทย 

2.  ศึกษาหลกัการ ทฤษฎีและวธีิสร้างแบบทดสอบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก 

3.  สร้างตารางกาํหนดเนือหาในแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ                        
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 โดยยดึตวัชีวดัการอ่านจบัใจความและวเิคราะห์ ดงัตารางที 8 
 

 

 

 

 

วเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช 2551  

สร้างแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 

นาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทคีวามคิดทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ชียวชาญ         

นาํแบบฝึกทีไดป้รับปรุงแลว้ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญแลว้ไปหาประสิทธิภาพ 

นาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทคีวามคิดทีสร้างขึนเสนออาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

จดัทาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิดฉบบัสมบูรณ์ 
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ตารางที 8  จาํนวนขอ้ในแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียน                                 
               ชนัประถมศึกษาปีที 3                             

เนือหา พฤติกรรม รวม 

ความจาํ เขา้ใจ นาํไปใช ้ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า 

นิทานทอ้งถิน 1 1 - 1 1 1 5 

บทความ 1 1 1 - 1 1 5 

เรืองเล่า 2 1 1 1 - - 5 

บทร้อยกรอง - 1 1 1 1 1 5 

เพลง 1 1 1 1 1 - 5 

ข่าว 1 1 1 1 - 1 5 

รวม 6 6 5 5 4 4 30 
 

4.  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษา    
ปีที 3 เพือใชเ้ป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จาํนวน 45 ขอ้ ประเภทเลือกตอบ คดัเลือก
และนาํไปใชจ้ริง 30 ขอ้ 

5.  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษา           
ปีที 3 ให้อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา  ความสอดคล้อง                     
ของตวัชีวดัแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

6.  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษา            
ปีที 3 เสนอต่ออาจารยต่์อผูเ้ชียวชาญ 3 คน ได้แก่ ด้านวิธีสอน 1 คน ด้านเนือหา 1 คน ด้านวดั                        
และประเมินผล  1 คน  ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) ภาษาทีใช ้                         
และการวัดผล แล้วประเมินแบบทดสอบในตารางวิเคราะห์เพือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง                
(Index of Item  Objective  Congruence : IOC ) (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ, 2553 : 139) โดยใช้
เกณฑก์ารประเมินดงันี 

 +1 หมายถึง          แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 0 หมายถึง          ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 -1 หมายถึง           แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
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R

จากนนัคาํนวณหาค่า IOC จากสูตร 
 

IOC  = 
N

R  

 

IOC หมายถึง          ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   หมายถึง          ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

N          หมายถึง          จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 
 

โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.5 ขึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท์ียอมรับ
ได ้เมือนาํผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผูเ้ชียวชาญทงั 3 คน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 
1.00 (ดูภาคผนวก ก  หน้า 113-114) และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขในเรืองเนือหา                
ของบทร้อยกรองทียาวเกินไป  

7.  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษา             
ปีที 3 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนบา้นป่าถล่ม ซึงกาํลงัเรียนอยู่ใน                            
ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 34 คน ซึงนกัเรียนกลุ่มนีเคยเรียนเรืองนีมาแลว้ เพือหาความ
ยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก และตรวจสอบความเชือมนัของแบบทดสอบ 

8. นําผลการทดสอบทีได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ                            
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 มาวเิคราะห์รายขอ้เพอืตรวจสอบคุณภาพ ดงันี 

       8.1 ตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) โดยเลือกขอ้สอบทีมีความ
ยา ก ง่ า ย  อ ยู่ ร ะหว่ า ง  0 . 2 0  – 0 . 8 0  แล ะค่ า อํา น า จ จํา แนก  มี ค่ า ตั ง แ ต่  0 . 2 0  ขึ น ไป                            
(พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2540 : 128-133) วิเคราะห์ผล ซึงแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน                         
จับใจความของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  3 มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.44 ถึง 0.79                      
และค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.27 ถึง 0.73 (ดูภาคผนวก ก  หนา้ 117) 

8.2 หาค่าความเชือมัน (Reliability) ตามสูตร KR-20 ของคูเดอร์และริชาร์ดสัน                 
(Kuder-Richardson, อา้งใน พชิิต  ฤทธิจรูญ 2550 :158) ทงันีเนืองจากแบบทดสอบ เป็นแบบวดัทีมี
เกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน ซึงได้ค่าความเชือมัน                     
เท่ากบั 0.78  (ดูภาคผนวก ก  หนา้ 117) 

10.  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษา        
ปีที 3 ทีปรับปรุงแลว้ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั 
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การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชนัประถมศึกษา                 
ปีที 3 ดงัแผนภูมิที 16 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 16  การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียน 

                                 ชนัประถมศึกษาปีที 3 

 

4.   การสร้างแบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคดิ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งเป็น                
2 ตอน ดงันี 

ตอนที 1 ความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  3 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้                       
ดว้ย แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 

ตอนที 2 ขอ้เสนอแนะ 

 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ศึกษาหลกัการ ทฤษฎีและวธีิสร้างแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก 

สร้างตารางกาํหนดเนือหาแบบทดสอบ โดยยึดตวัชีวดัการอ่านจบัใจความและวเิคราะห์แบบทดสอบ 

เสนอต่ออาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ และผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง 

นาํแบบทดสอบไปทดลองใชก้บันักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนบา้นป่าถล่ม 

นาํผลทีไดม้าวเิคราะห์รายขอ้ หาค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเชือมนัของคูเดอร์- ริชาร์ดสัน 

นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 นาํไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 

สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 
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ซึงผูว้จิยัดาํเนินการสร้างตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

1.  ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถาม หลักการสร้าง      
แบบฝึก  การอ่านจบัใจความจากเอกสาร ตาํราและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

2.  กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการสร้างแบบสอบถาม โดยตงัวตัถุประสงค์ของการศึกษาว่า               
เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก                
การอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 

3.  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด โดยมีโครงสร้าง
ของแบบสอบถาม ดงันี 

ตอนที 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด จาํนวน 10 ขอ้ 
ได้แก่  ด้านเนือหา  ด้านบรรยากาศการเรียนและด้านประโยชน์ โดยใช้มาตราประเมินค่า                          
3 ระดบั จากหนงัสือการวจิยัเบืองตน้ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 103) ดงันี 

  ระดบัคะแนน 3 หมายถึง  มาก 
ระดบัคะแนน 2 หมายถึง  ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 1 หมายถึง  นอ้ย 

เกณฑใ์นการแปลผล (มาเรียม  นิลพนัธุ,์ 2551 : 190) ดงันี 

ค่าเฉลีย 2.50 – 3.00         หมายถึง               มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49         หมายถึง               มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49          หมายถึง              มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

ตอนที 2 ขอ้เสนอแนะ 
4.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด ทีผูว้ิจยัสร้างขึน
เสนออาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธต์รวจสอบการใชภ้าษาและความเทียงตรงของเนือหา 

5.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิดทีปรับปรุง                
แก้ไขแล้ว  เสนอผู ้เ ชียวชาญ  3 คน  ได้แก่  ด้านวิธีสอน  1 คน  ด้านเนือหา  1  คน  ด้านวัด                            
และประเมินผล 1 คน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา ภาษาทีใช้และนํามาหาค่าดัชนี              
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ความสอดคลอ้งของเครืองมือ (Index of Item Objective Congruence : IOC )  (บุญธรรม  กิจปรีดา
บริสุทธิ, 2553 : 139) โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินดงันี 

 

+1 หมายถึง          แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้     
    0 หมายถึง          ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 - 1 หมายถึง          แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

จากนนัคาํนวณหาค่า IOC จากสูตร 
 

IOC  = 
N

R  

 

IOC หมายถึง          ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

R  หมายถึง          ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
N         หมายถึง           จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.5 ขึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท์ียอมรับ
ได้ เมือนําผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผูเ้ชียวชาญทงั 3 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง                   
เท่ากับ 1.00 (ดูภาคผนวก ก หน้า 115-116) และนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขในเรืองมาตรา                     
ประเมินค่า และรายละเอียดของรายการประเมิน  

6.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด ทีปรับปรุงแกไ้ข
เนือหาและการใช้ภาษาตามคาํแนะนําของอาจารย  ์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญแล้ว                    
ไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  3 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม  ตําบล                        
สามกระทาย อาํเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จาํนวน 35 คน  

การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด ดงัแผนภูมิที 17 

 
 

 
 

 

 
 

ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถาม 

กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการสร้างแบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียน 

นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนออาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบการใชภ้าษาและความเทียงตรงของเนือหา 
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แผนภูมิที 17 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมี                   
                     ต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน 

                     ร่วมกบัแผนทีความคิด 
 

การรวบรวมข้อมูล 

 การวจิยัครังนีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทดสอบก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน 
มีขนัตอนการเก็บขอ้มูล มีรายละเอียดดงันี 

1.  ขันก่อนการทดลอง ผูว้ิจัยนําแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ                    
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 จาํนวน 1 ฉบบั มีจาํนวน 30 ขอ้ นํามาทดสอบกับนักเรียน               
กลุ่มตวัอยา่ง ชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบา้นป่าถล่ม จาํนวน 35 คน เพอืเก็บคะแนนก่อนเรียน 

2.  ขนัทดลอง ผูว้จิยันาํแผนการจดัการเรียนรู้และแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด  ทีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง                         
ชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบา้นป่าถล่ม จาํนวน 35 คนโดยเริมจากชุดที 1 จนถึงชุดที 6  
 3.  ขนัหลังการทดลอง ผูว้ิจัยนําแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ                    
ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 จาํนวน 1 ฉบบั มีจาํนวนขอ้ 30 ขอ้ ซึงเป็นแบบทดสอบชุด
เดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน นาํมาทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตวัอย่างชนัประถมศึกษาปีที 3 
โรงเรียนบา้นป่าถล่ม จาํนวน 35 คน เพือเก็บคะแนนหลงัเรียน จากนันรวบรวมคะแนนจากการ
ทดสอบไปหาค่าทางสถิติ โดยรวบรวมคะแนนจากการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเปรียบเทียบ                  
กับหลังเรียน เพือหาค่าคะแนนทีเพิมขึนของคะแนนความสามารถในการอ่านจบัใจความของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดย
ใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด จากนันนําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน                     
ชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกบัแผนทีความคิด ไปสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 

 
 

นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอผูเ้ชียวชาญ 3 คน เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา โดยหาค่า IOC แลว้
นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบา้นป่าถล่ม จาํนวน 35 คน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.  การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือสาํหรับการวจิยัครังนี มีรายละเอียดดงันี 

      1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  

หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 
ความคิด (Index of Item Objective Congruence : IOC) ตงัแต่ 0.5 ขึนไป 
      1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับ               
แผนทีความคิด 

  การหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกบัแผนทีความคิด 

80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉลียคิดเป็นร้อยละทีนกัเรียนสามารถทาํแบบทดสอบ
ระหวา่งเรียนไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 80 

80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนเฉลียคิดเป็นร้อยละทีนกัเรียนสามารถทาํแบบทดสอบ
หลงัเรียนไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 80 

       1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ                       
ของนัก เ รียนชันประถมศึกษาปีที  3  โดยหาค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ                            
วดัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3  (Index of Item 

Objective Congruence : IOC ) หาค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก และหาค่าความเชือมนั 
      1.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษา                    
ปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับแผนที
ความคิด โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC )        

ตงัแต่ 0.5 ขึนไป 
 2.การทดสอบสมมติฐาน 

 2.1 การวเิคราะห์แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 

          สถิติทีใช ้คือโดยการใชค้่าเฉลีย ( X ) ของค่า E1/E2 โดยใชเ้กณฑ ์80/80 

 2.2 การวเิคราะห์ความสามารถในการอ่านจบัใจความจากแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3                                 
 สถิติทีใช้ คือ ค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านจบัใจความก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความ
โดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด โดยการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent 
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 2.3 การวเิคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 

 สถิติทีใช ้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และใชเ้กณฑใ์นการ
แปลผล (มาเรียม  นิลพนัธุ,์2551 : 190) ดงันี 

ค่าเฉลีย 2.50 – 3.00         หมายถึง               มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49         หมายถึง               มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49          หมายถึง              มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

 

 สรุปได้ว่าการวิจัย เรือง การพฒันาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน                   
ชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 
เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental  Research) แบบแผนการวจิยัขนัพืนฐาน (Pre - Experimental  

Design) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (The One Group Pretest Posttest Design ) 

มีนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบา้นป่าถล่ม ตาํบลสามกระทาย อาํเภอกุยบุรี จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นหน่วยสุ่ม ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองจดัการเรียนรู้และเก็บขอ้มูลด้วยตนเอง
จากนันนํามาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนก่อนและหลังจดัการ
เรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด มีการทดสอบ 
t-test แบบ Dependent  ดงัตารางที 9 
 

ตารางที 9 สรุปวธีิดาํเนินการวจิยั 

วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/การวิเคราะห์
ข้อมูล 

1.เพือพฒันาแบบฝึก       
การอ่านจบัใจความ
โดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกบัแผนทีความคิด
ใหมี้ประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 

1.แนะนาํขนัตอนการใช้
แบบฝึกการอ่านจบั
ใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนที
ความคิดโดยแจง้
จุดประสงค ์แนะนาํ
กิจกรรมทีตอ้งปฏิบติั 

2.ทดสอบก่อนเรียน 

3.ทดลองใชแ้บบฝึก 

นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 
โรงเรียน                  
บา้นป่าถลม่  
จาํนวน 35 คน 

-แบบฝึกการอ่าน                  
จบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนที
ความคิด 

-แบบทดสอบ                      
วดัความสามารถในการ
อ่านจบัใจความของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 3 
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ตารางที 9 สรุปวธีิดาํเนินการวจิยั (ต่อ) 
วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/การวิเคราะห์

ข้อมูล 

 4.ทดสอบหลงัเรียน 
(Posttest) 

5.หาประสิทธิภาพ               
ของแบบฝึก 

 -แผนการจดัการเรียนรู้
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการ
วิเคราะห์หาค่าร้อยละ              
คะแนนเฉลีย  ( X )             
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และค่า E1 / E2                 
โดยใชเ้กณฑ ์80/80 

2. เพือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการ
อ่านจบัใจความของ
นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3           
ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบั
ใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนที
ความคิดก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้ 

ทดสอบความสามารถ          
ในการอ่านจบัใจความ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 
โรงเรียน                 
บา้นป่าถลม่                 
จาํนวน 35 คน 

-แบบทดสอบ                         
วดัความสามารถในการ
อ่านจบัใจความของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษา       
ปีที 3 ทีผูวิ้จยัสร้างขึนโดย
หาค่าเฉลีย  ( X )                       
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบค่า             
t-test แบบ Dependent 

3. เพอืศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียน 
ชนัประถมศึกษา            
ปีที 3 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยแบบฝึก          
การอ่านจบัใจความ
โดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกบัแผนทีความคิด 

สอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 ทีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
แบบฝึกการอ่าน                  
จบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนที
ความคิด 

นกัเรียนชนั                
ประถมศึกษาปีที 3  
โรงเรียนบา้นป่าถล่ม  
จาํนวน 35 คน 

-แบบสอบถาม                    
ความคิดเห็นของนกัเรียน 
ชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
แบบฝึกการอ่านจบัใจความ
โดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบั
แผนทีความคิด วเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉลีย ( X )      
 และส่วนเบียงเบน                 
มาตรฐาน  ( S.D.) 
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บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวจิยั เรือง การพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษา       
ปีที 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิด ผูว้ิจยัได้เก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยนําเครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน                  
ชนัประถมศึกษาปีที 3 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด               
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  3                            
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความ
โดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิด นําไปทดลองใช้กับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 
โรงเรียนบา้นป่าถล่ม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2                       
ทีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  จํานวน  35 คน  โดยทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน                           
การจัดการเรียนรู้  ทดสอบหลังเรียน  และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลอง                        
ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น  เพือ เป็นการตอบวัตถุประสงค์และข้อคําถามในการวิจัย                          
ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามลาํดบัดงัต่อไปนี 

ตอนที 1  ผลการพฒันาแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนที
ความคิดใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

ตอนที  2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ อ่านจับใจความของนัก เรียน                            
ชนัประถมศึกษาปีที 3 โดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนที
ความคิดก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 

 ตอนที 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 
 
 

ตอนที 1 ผลการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถนิร่วมกับแผนทีความคดิ                      
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพอืตอบคาํถามการวจิยัขอ้ที 1 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (  รายละเอียดปรากฏ                            
ในภาคผนวก ข หนา้ 125-126 ) ดงันี 
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1.  การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคดิ 

 ผูว้จิยัไดห้าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนที
ความคิด รายละเอียดดงัตารางที 10 

 

ตารางที 10  แสดงผลประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบั         
                 แผนทีความคิด     
กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 35 60 48.62 2.51 81.05 

ผลลพัธ ์ 35 30 24.40 1.85 81.33 
        

จากตารางที 10 พบวา่ ผลประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกับแผนทีความคิด มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ เท่ากับ 81.05/81.33                          
(ดูภาคผนวก ข หนา้ 125-126) ซึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1 

 
ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 
โดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิดก่อนและหลัง                   
การจัดการเรียนรู้ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามการวิจยัขอ้ที 2 ความสามารถในการอ่านจบัใจความ    
ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกับ
แผนทีความคิด  หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ (รายละเอียดปรากฏใน
ภาคผนวก ข หนา้ 119-120) ดงันี 

1.  ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ดว้ยแบบฝึก
การอ่านจบัใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิดก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้                        
มีรายละเอียด ดงัตารางที 11 
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ตารางที 11 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชนัประถม                              
                ศึกษาปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด                          
                ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

การทดสอบ N คะแนน
เตม็ 

 X  S.D. t-test Sig 

(2-tailed) 

การทดสอบก่อนเรียน 35 30 19.74 4.60 -7.955 .000 

การทดสอบหลงัเรียน 35 30 24.40 1.85 

 
 จากตารางที 11 พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชันประถม                         
ศึกษาปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีหลังเรียนสูงกว่า              
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  .01 ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยทีตังไว ้                   
โดยค่าเฉลียคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้                            
( X = 24.40 , S.D. = 1.85 ) สูงกว่าค่าเฉลียของคะแนนความสามารถในการอ่านจบัใจความของ
นกัเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้  ( X = 19.74, S.D. = 4.60)  
 

ตอนที 3  ผลการศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อแบบฝึกสาระท้องถิน
ร่วมกับแผนทีความคดิ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพือตอบคําถามการวิจัยข้อที 3 นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  3                          
มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับ              
แผนทีความคิด อยูใ่นระดบัมาก  รายละเอียดดงัตารางที 12 

 

ตารางที 12  ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้                                
     ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 
 

รายการ X  
 

S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

ลาํดบัท ี

1.  ด้านเนือหา 
    1.1 เนือหาของแบบฝึกการอ่านจบัใจความ
โดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด มี
ความน่าสนใจ 

2.91 0.28 มาก 1 
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ตารางที 12  ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้                                
                 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด (ต่อ) 
 

รายการ X  
 

S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

ลาํดบัท ี

1.   ด้านเนือหา  

    1.2 ระดบัภาษาของแบบฝึกการอ่าน                  
จบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนที
ความคิด มีความเหมาะสมกบัความสามารถของ
นกัเรียน 

2.60 0.50 มาก 3 

    1.3 รูปภาพประกอบในแบบฝึกการอ่าน            
จบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนที
ความคิด มีความชดัเจนและน่าสนใจ 

2.80 0.41 มาก 2 

รวมด้านเนือหา 2.77 0.40 มาก 3 

2.   ด้านบรรยากาศการเรียน  
   2.1 เนือหาของแบบฝึกการอ่าน                         
จบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนที
ความคิด ทาํใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

2.71 0.46 มาก 3 

   2.2 ระยะเวลาในการฝึกอ่านจบัใจความดว้ย
แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกบัแผนทีความคิด มีความเหมาะสม 

2.69 0.47 มาก 4 

   2.3 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิดทาํใหน้กัเรียน
เกิดความมนัใจในการอ่านจบัใจความครังต่อไป   

2.86 0.36 มาก 2 

   2.4 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิดช่วยกระตุน้ให้
นกัเรียนสนใจและตงัใจอ่านมากขึน                      

2.94 0.24 มาก 1 

รวมด้านบรรยากาศการเรียน 2.80 0.38 มาก 2 
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ตารางที 12  ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้                       
                 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด  (ต่อ) 
 

รายการ X  S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

ลาํดบัท ี

3.   ด้านประโยชน์ 

   3.1 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด ทาํใหน้กัเรียนรู้
ความสามารถในการอ่านจบัใจความของตนเอง    

2.89 0.32 มาก 2 

   3.2 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิดทาํใหน้กัเรียน        
มีความเขา้ใจวธีิการอ่านจบัใจความ                   

2.86 0.36 มาก 3 

   3.3 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด ทาํใหน้กัเรียน
อ่านจบัใจความไดดี้ขึน                      

2.94 0.24 มาก 1 

รวมด้านประโยชน์ 2.90 0.30 มาก 1 

รวมทุกด้าน 2.82 0.36 มาก 
 

 จากตารางที 12 แสดงค่าระดบัเฉลีย ( X ) ความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3                      
ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 

พบว่า ระดับความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิดอยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.82 , S.D. = 0.36) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ อนัดบัที 1 คือ ดา้นประโยชน์ นักเรียนแสดงความคิดเห็นระดบัมาก ( X = 2.90, S.D. = 0.30) 
โดยมีความคิดเห็นวา่ แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด ทาํให้
นกัเรียนอ่านจบัใจความไดดี้ขึน ( X  = 2.94 , S.D. = 0.24)  แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิด ทาํให้นักเรียนรู้ความสามารถในการอ่านจบัใจความของตนเอง      
( X = 2.89 , S.D. = 0.32) และแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกบัแผนที       
ความคิด ทาํให้นักเรียนมีความเขา้ใจวิธีการอ่านจบัใจความ ( X = 2.86,S.D.= 0.36) รองลงมา                            
คือ ด้านบรรยากาศการเรียน นักเรียนแสดงความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 2.80, S.D. = 0.38)                            
เป็นอนัดบัที 2 โดยมีความคิดเห็นวา่ แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนที
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ความคิด ช่วยกระตุน้ให้นักเรียนสนใจและตงัใจอ่านมากขึน ( X  = 2.94 , S.D. = 0.24) แบบฝึก               
การอ่านจับใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิด ทาํให้นักเรียนเกิดความมันใจ                     
ในการอ่านจบัใจความครังต่อไป ( X = 2.86 , S.D. = 0.36) เนือหาของแบบฝึกการอ่านจบัใจความ               
โดยใช้สาระท้อ ง ถิน ร่วมกับแผนทีความคิ ด  ทํา ให้ เ กิ ดความสนุกสนาน เพลิด เพ ลิน                            
( X = 2.71 ,S.D. = 0.46) ระยะเวลาในการฝึกอ่านจบัใจความดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
สาระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด มีความเหมาะสม  ( X = 2.69 , S.D. = 0.47) และอนัดบัสุดทา้ย                
คือ ดา้นเนือหา นกัเรียนแสดงความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 2.77, S.D. = 0.40) โดยมีความคิดเห็น
ว่าเนือหาของแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด มีความ
น่าสนใจ ( X = 2.91, S.D. = 0.28) รูปภาพประกอบในแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิดมีความชดัเจนและน่าสนใจ ( X = 2.80, S.D. = 0.41) ระดบัภาษา                  
ของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด มีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของนกัเรียน ( X = 2.60, S.D. = 0.50)  

ขอ้เสนอแนะของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด  คือ  นักเรียนส่วนใหญ่ชอบเรียนด้วยแบบฝึกการอ่าน                          
จบัใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด เนืองจากมีกิจกรรมทีหลากหลาย ไดเ้ขียน
แผนทีความคิด วาดภาพระบายสี และเนือหาทีเป็นบทอ่านน่าสนใจ ทาํใหไ้ดค้วามรู้เกียวกบัทอ้งถิน
และช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยเนือหาทีเป็นนิทานทอ้งถินนักเรียน                    
ใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ  
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บทที 5 

สรุปผลการวิจัย การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยั เรือง การพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษา      
ปีที 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิด เป็นการวิจยั                  
เชิงทดลอง (Experimental  Research) แบบแผนการวิจยัขนัพืนฐาน (Pre –Experimental Design)              
แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One Group Pretest Posttest Design)                

โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงันี 1) เพือพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกบัแผนทีความคิด ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  2) เพอืเปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านจบัใจความของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิดก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้ และ3) เพือศึกษาความคิดเห็น                 
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
สาระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัประถมศึกษา                
ปีที 3 อยู่ในกลุ่มโรงเรียนสามกระทาย ตาํบลสามกระทาย อาํเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์                    
ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557  ประกอบด้วย 5โรงเรียน คือ โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม จาํนวน                
25 คน โรงเรียนบา้นสามกระทาย  จาํนวน 17 คน โรงเรียนบา้นสาํโหรง จาํนวน 25 คน โรงเรียน
บา้นดอนกลาง จาํนวน 32 คน และโรงเรียนบา้นป่าถล่ม จาํนวน 35 คน รวมจาํนวนนกัเรียนทงัหมด 
134 คน กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจัยในครังนี ได้แก่ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียน                 
บา้นป่าถล่ม  อาํเภอกุยบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึงกาํลงัเรียนในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 
จาํนวนนักเรียน 35 คน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย ใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครืองมือทีใชใ้นการ
วิจยัครังนี ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 แบบฝึกการอ่าน                
จบัใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน                  
จับใจความของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน                       
ชนัประถมศึกษาปีที  3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกบัแผนทีความคิด การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบค่า t-test  แบบ Dependent 
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สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย  เ รือง  การพัฒนาความสามารถในการ อ่านจับใจความของนัก เรียน                            
ชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 
สรุปผลการวจิยัไดด้งันี 

1.  ผลการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชข้อ้มูลทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 
พบว่า แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด ประกอบด้วย                      
ชือแบบฝึก คาํนํา คาํชีแจง คาํแนะนาํขนัตอนการใชส้ําหรับครู คาํแนะนําขนัตอนการใช้สาํหรับ
นกัเรียน ตวัชีวดั  บทอ่านสาระทอ้งถิน แบบทดสอบหลงัเรียน โดยในแต่ละแบบฝึก ประกอบดว้ย 
ชุดที 1 นิทานทอ้งถินบา้นเรา ชุดที 2 พริงเพราในบทความ ชุดที 3 ตามรอยเรืองเล่าเมืองประจวบฯ 
ชุดที 4 รวบรวมบทกวีศรีสยาม ชุดที 5 บทเพลงไพเราะเลืองลือนาม ชุดที 6 ติดตามข่าวสาร
บา้นเมือง การหาประสิทธิภาพไดค้่า 81.05/81.33 ซึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ 1 ทีกาํหนดไว ้

2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษา                   
ปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิด ก่อนและหลัง               
การจัดการเรียนรู้ โดยค่าเฉลียของคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน                   
หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ซึงยอมรับ
สมมติฐานการวจิยัทีตงัไว ้

3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิดโดยภาพรวมอยู่ใน                   
ระดบัมาก 

 

การอภิปรายผล 

 การวจิยั เรือง การพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษา   
ปีที 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด ผูว้ิจัยได ้               
อภิปรายผล ดงันี 

 1.  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับ           
แผนทีความคิด พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.05/81.33 สูงกว่าเกณฑท์ีกาํหนดไว ้ทงันีอาจเป็น
เพราะวา่ แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด มีการเลือกเนือหา      
ทีหลากหลาย เป็นเรืองราวในทอ้งถินของตนเอง อีกทงัมีภาพประกอบสามารถดึงดูดความสนใจ
ของนกัเรียนและมีความเหมาะสมกบัวยั ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ทกัษะการอ่านจบัใจความได้
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จากแบบฝึกดว้ยตนเอง ซึงสอดคลอ้งกบั วธญัชนก  อุ่มสกุล (2553:35-36) ทีกล่าวว่า แบบฝึกทีใช้
สือทอ้งถิน ทาํให้นักเรียนมีความเขา้ใจในบทอ่านมากขึน สามารถอ่านจบัใจความได้ดียิงขึน                       
และแบบฝึกทีมีเนือหาเกียวขอ้งกับชีวิตประจาํวนัและเป็นสิงทีนักเรียนพบเห็นอยู่แล้วทีสําคัญ               
ตอ้งยวัยแุละกระตุน้ให้นักเรียนสนใจอยากฝึก ตลอดจนผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้วิธีการสร้างแบบฝึก              
มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตรวจสอบโดยการทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝึก                      
แบบรายบุคคล  แบบกลุ่มเล็กและแบบภาคสนาม  อีกทังได้รับคําแนะนําจากผู ้เ ชียวชาญ                           
ทาํใหแ้บบฝึกมีความสมบูรณ์ทงัเนือหา ภาษาทีใชซึ้งสอดคลอ้งกบั ศศิกญัชณัฐ  เส็งแส (2554 : 82)                      
ทีกล่าวว่า แบบฝึกทีมีประสิทธิภาพเกิดจากการสร้างทีเป็นระบบและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ       
จากผูเ้ชียวชาญนํามาปรับปรุงแก้ไขแล้วนําไปใช้ ปรับปรุงอีกครังแล้วนําไปใช้กับกลุ่มทดลอง                 
ทาํให้ได้แบบฝึกทีมีประสิทธิภาพ จากผลการทดลองและงานวิจยัต่างๆแสดงให้เห็นว่า การสร้าง
แบบฝึกทีมีประสิทธิภาพนันจะต้องมีเนือหาทีเหมาะสมกับวยั เป็นเรืองราวทีใกล้ตัวนักเรียน                      
มีการเรียงลาํดบัแบบฝึกจากง่ายไปหายากและมีการทดลองใชแ้บบฝึกและนาํมาปรับปรุงแกไ้ขก่อน
นาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง นอกจากนีอาจเป็นเพราะวา่ แบบฝึกการอ่านจบัใจความนาํการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แผนทีความคิด (Mind- Mapping Technique) เขา้มาประกอบ ทาํให้นักเรียน                    
มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถจบัใจความ สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่านไดถู้กตอ้ง ซึงเห็นได้
จากการทาํกิจกรรมในแต่ละแบบฝึก จะเห็นได้ว่านักเรียนสามารถเขียนแผนทีความคิดได้อย่าง
ถูกตอ้ง ส่งผลใหน้กัเรียนสามารถอ่านจบัใจความไดดี้ขึน โดยมีค่าเฉลียของคะแนนความสามารถ                       
ในการอ่านจบัใจความของนักเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้ง
กบัจาํเนียร  เล็กสุมา (2552 : 117-119) ศึกษาเรืองการพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความ
จากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
การสร้างแผนทีความคิด พบว่าความสามารถในการอ่านจบัใจความจากนิทานส่งเสริมคุณธรรม           
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 2 ด้วยการจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิคการสร้างแผนทีความคิด
ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01   
 2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษา                
ปีที 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิด ก่อนและหลัง                
การจัดการเรียนรู้โดยค่าเฉลียของคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน                    
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  .01                      
ซึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัทีตงัไว ้โดยค่าเฉลียของคะแนนความสามารถในการอ่านจบัใจความ
ของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้  ทงันีอาจเนืองมาจากแบบทดสอบ
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วดัความสามารถในการอ่านจบัใจความผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งจากผูเ้ชียวชาญ และนํา
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข มีการหาค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจาํแนก ความเชือมันของ
แบบทดสอบ ทาํใหไ้ดแ้บบทดสอบทีมีประสิทธิภาพ นอกจากนีก่อนทีนักเรียนจะทาํแบบทดสอบ
หลงัเรียน นกัเรียนไดฝึ้กทาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด                       
มีเนือหาเป็นไปตามลาํดับขนัตอนการเรียนรู้เพือให้นักเรียนเขา้ใจและทาํแบบฝึกได้ด้วยตนเอง 
เรืองราวในแบบฝึกทัง 6 ชุด เป็นเรืองราวในท้องถินของนักเรียนทังสิน  ทาํให้นักเรียนอ่าน                     
จับใจความได้ดีขึน  ส่งผลให้คะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน                    
หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนัเพญ็  คุณพิริยะ 
(2548 : 113) ทีพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและหลังเรียน                
ด้วยแบบฝึกการอ่านจบัใจความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 โดยคะแนน              
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน จะเห็นไดว้า่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทียดึนักเรียนเป็นศูนยก์ลางจะตอ้ง
คาํนึงถึงความตอ้งการ ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงแบบฝึกขอ้มูลท้องถิน
ร่วมกับแผนทีความคิด เปิดโอกาสให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามขันตอน ช่วยให้
นกัเรียนเรียนรู้ไดต้ามความสามารถของตนเอง เกิดความเขา้ใจในเรืองราวของทอ้งถิน นอกจากนี
การนาํแผนทีความคิดมาใชใ้นแบบฝึก ถือได้ว่าเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีน่าสนใจ ช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกคิดอยา่งเป็นระบบขนัตอนโดยใชแ้ผนทีความคิดเป็นเครืองมือและแผนทีความคิด
ช่วยให้ผูเ้รียนเห็นความเชือมโยงของเหตุการณ์และแนวคิดของเรืองทีอ่าน โดยมีครูผูส้อนคอย               
ใหค้าํชีแนะและกระตุน้ดว้ยคาํถามเพือให้ผูเ้รียนไดค้าํตอบทีเป็นแนวทางเดียวกนัจนสามารถสรุป
เรืองทีอ่านได้ นอกจากนีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกสาระท้องถินร่วมกับแผนที
ความคิดมาใช้ในการพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความเป็นการฝึกให้นักเรียนได้คิด               
และคน้หาคาํตอบดว้ยตนเองซึงสอดคลอ้งกบั Tony Buzan (1997 :  96) ทีกล่าวว่า แผนทีความคิด
ช่วยในการทบทวนบทเรียน สรุปสาระสําคัญทีเรียนทาํให้จดจาํได้ง่าย ใช้เชือมโยงเครือข่าย
ความสาํคญัจากเรืองใดเรืองหนึงและฝึกใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกทางความคิดรอบทิศทาง  
 3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิดโดยภาพรวม                          
พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิดอยูใ่นระดบัมาก เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่านักเรียนเห็นดว้ยมาก
เรียงตามลาํดับ คือ อันดับที 1 ด้านประโยชน์ โดยนักเรียนมีความคิดเห็นว่าแบบฝึกการอ่าน                        
จบัใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด ทาํให้นักเรียนอ่านจบัใจความได้ดีขึน                          
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รู้ความสามารถในการอ่านจบัใจความของตนเองและมีความเขา้ใจวิธีการอ่านจบัใจความ รองลงมา 
คือ ดา้นบรรยากาศการเรียน โดยนกัเรียนมีความคิดเห็นวา่ แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิดช่วยกระตุน้ให้นักเรียนสนใจ ตงัใจอ่านมากขึน เกิดความมันใจ                      
ในการอ่านจบัใจความครังต่อไป เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและระยะเวลามีความเหมาะสม 
และลาํดบัสุดทา้ย คือ ด้านเนือหา นักเรียนมีความคิดเห็นว่า เนือหาของแบบฝึกมีความน่าสนใจ                       
มีรูปภาพประกอบทีชัดเจนน่าสนใจ และระดับภาษาเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน                  
ทงันีอาจเป็นเพราะว่าการสร้างแบบฝึกอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้                        
ของ ธอร์นไดค ์(Thorndike) ไดแ้ก่ กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎแห่งการฝึกฝน         
(Law of Exercise) และกฎแห่งผล (Law of Effect) การเรียงลาํดบัแบบฝึกจากง่ายไปยาก มีเนือหา             
ทีหลากหลายและมีภาพประกอบเพือเร้าความสนใจของนักเรียน  สอดคล้องกับ  สุรีย ์มาศ                          
บุญฤทธิรุ่งโรจน์ (2544 : 56) ทีกล่าวว่า แบบฝึกทีดีนันใช้ในการฝึกทกัษะ ส่งเสริมให้ผูเ้รียน                          
มีพัฒนาการและควรจัด เ นือหาให้สอดคล้อ งกับ เนือหาในบทเรียน  เหมาะสมกับวัย                            
และความสามารถของผูเ้รียน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะทีคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้                        
และการศึกษาครังต่อไป ซึงประกอบดว้ย ขอ้เสนอแนะเพือการนาํไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะสาํหรับ
การวจิยัครังต่อไป ดงันี 
 

ข้อเสนอแนะเพือการนําไปใช้ 

1.แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิด เป็นเครืองมือ
ทางการเรียนทีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้ฝึกทาํด้วยตนเอง ดังนันก่อนการใช้แบบฝึกเพือให้การเรียน               
การสอนเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ครูตอ้งเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเกียวกบับทเรียนก่อน 
เพือให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้ล่วงหน้า เพือให้ขอ้
ชีแนะนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม อีกทังแบบฝึกควรมีความชัดเจน มีการอธิบายอย่างชัดเจน              
อ่านแลว้เขา้ใจง่าย เพอืใหน้กัเรียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง 
 2.  ข้อสังเกตจากการทดลองพบว่า  ระดับภาษาและระยะเวลาของแบบฝึกการอ่าน                   
จับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด  ย ังไม่มีความเหมาะสมเท่าทีควร                            
จึงควรปรับเปลียนระดบัภาษาให้มีความยากง่ายเหมาะสมกบันักเรียนและเพิมระยะเวลาในการทาํ
แบบฝึกใหม้ากขึน 
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3.ขอ้สงัเกตจากการทดลองพบวา่ นกัเรียนใหค้วามสนใจในเนือเรืองประเภทนิทานทอ้งถิน 
ดงันนัการเลือกเนือหาทีนาํมาเป็นบทอ่านไม่ควรยาวหรือยากจนเกินไป เพราะจะทาํให้นักเรียนเกิด
ความเบือหน่าย เนือหาของแบบฝึกควรมีความหลากหลายและสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครังต่อไป   
 1.  ควรมีการศึกษาวจิยัทีใชแ้บบฝึกสาระทอ้งถินร่วมกบัการจดัการเรียนรู้เทคนิคอืนๆ  

2.  ควรมีการศึกษาวิจยัโดยใช้แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับ                 
แผนทีความคิดกบัทกัษะอืนๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น ทกัษะการเขียน 

 3.  ควรมีการพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด                      
ในลักษณะการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อืนๆ                      
ทีมีเนือหาคลา้ยกนั เช่น กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
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ตารางที  13  แบบสาํรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของ 

                  แผนการจดัการเรียนรู้ทงั 6 แผนการจดัการเรียนรู้ 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ  

IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที 1 

1.  สาระสําคญั 

1.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

1.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

2.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2.3  สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3.  เนือหา 
3.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.2  สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

4.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5.  สือการจัดการเรียนรู้ 

5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.  การวัดและประเมินผล 

6.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

6.3  สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

รวมเฉลีย 1.00 
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ตารางที  13  แบบสาํรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของ 

                  แผนการจดัการเรียนรู้ทงั 6  แผนการจดัการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ  

IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที 2 

1.  สาระสําคญั 

1.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

1.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

2.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2.3  สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3.  เนือหา 
3.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.2  สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

4.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5.  สือการจัดการเรียนรู้ 

5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.  การวัดและประเมินผล 

6.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

6.3  สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

รวมเฉลีย 1.00 
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ตารางที  13 แบบสาํรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของ 

                 แผนการจดัการเรียนรู้ทงั 6  แผนการจดัการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ  

IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที 3 

1.  สาระสําคญั 

1.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

1.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

2.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2.3  สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3.  เนือหา 
3.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.2  สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

4.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5.  สือการจัดการเรียนรู้ 

5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.  การวัดและประเมินผล 

6.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

6.3  สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

รวมเฉลีย 1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  13 แบบสาํรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของ 

                 แผนการจดัการเรียนรู้ทงั 6  แผนการจดัการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ  

IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที 4 

1.  สาระสําคญั 

1.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

1.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

2.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2.3  สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3.  เนือหา 
3.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.2  สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

4.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5.  สือการจัดการเรียนรู้ 

5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.  การวัดและประเมินผล 

6.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

6.3  สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

รวมเฉลีย 1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13  แบบสาํรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของ 

                  แผนการจดัการเรียนรู้ทงั 6  แผนการจดัการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ  

IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที 5 

1.  สาระสําคญั 

1.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

1.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

2.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2.3  สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3.  เนือหา 
3.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.2  สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

4.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5.  สือการจัดการเรียนรู้ 

5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.  การวัดและประเมินผล 

6.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

6.3  สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

รวมเฉลีย 1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  13  แบบสาํรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของ 

                  แผนการจดัการเรียนรู้ทงั 6 แผนการจดัการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ  

IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที 6 

1.  สาระสําคญั 

1.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

1.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

2.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2.3  สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3.  เนือหา 
3.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.2  สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

4.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5.  สือการจัดการเรียนรู้ 

5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.  การวัดและประเมินผล 

6.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.2  สอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 

6.3  สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

รวมเฉลีย 1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  14  แบบสาํรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช ้

                  สาระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ  

IOC 1 2 3 

1.  ด้านคาํแนะนําการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความ 

1.1  สือความหมายชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 

1.2  บอกรายละเอียดของเนือหาไดค้รอบคลุม +1 +1 +1 1.00 

1.3  เร้าความสนใจของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

2.  ด้านเนือหา 
2.1  มีความสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั +1 +1 +1 1.00 

2.2  มีความชดัเจน +1 +1 +1 1.00 

2.3  เหมาะสมกบัวยัและความสนใจของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

2.4  เป็นไปตามลาํดบัขนัของการเรียนรู้ (จากง่ายไปหายาก) +1 +1 +1 1.00 

2.5  มีความยากง่ายพอเหมาะ +1 +1 +1 1.00 

2.6  ช่วยส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ +1 +1 +1 1.00 

2.7  ภาพทีนาํมาประกอบมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.  ด้านแบบฝึกการอ่านจับใจความ 

3.1  แบบฝึกมีจาํนวนพอเหมาะ +1 +1 +1 1.00 

3.2  แบบฝึกมีความยากง่ายพอเหมาะ +1 +1 +1 1.00 

3.3  แบบฝึกเร้าความสนใจของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

4.  ด้านแบบทดสอบ 

4.1  แบบทดสอบมีจาํนวนพอเหมาะ +1 +1 +1 1.00 

4.2  แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัเนือหาและตวัชีวดั +1 +1 +1 1.00 

5.  ด้านภาษา 
5.1  ความเหมาะสมของการใชค้าํในการสือความหมาย +1 +1 +1 1.00 

5.2  ความถูกตอ้งของภาษา +1 +1 +1 1.00 

5.3  ภาษาเขา้ใจง่ายเหมาะสมกบัวยั +1 +1 +1 1.00 

5.4  ความเหมาะสมของตวัอกัษรทีใช ้ +1 +1 +1 1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



112 

 

ตารางที  14  แบบสาํรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช ้

                  สาระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ  

IOC 
1 2 3 

6.  ด้านรูปเล่ม 

6.1  รูปภาพทีใชมี้ความเหมาะสมกบัวยั +1 +1 +1 1.00 

6.2  สะดวกในการนาํไปใช ้ +1 +1 +1 1.00 

6.3  มีความสวยงาม +1 +1 +1 1.00 

6.4  เร้าความสนใจของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

รวมเฉลีย 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  15 แบบสาํรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ                      
                 ในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3                           
 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 

 

รายการพฤติกรรม 

 

ขอ้ที 
ผูเ้ชียวชาญ  

IOC 1 2 3 

นักเรียนมีความสามารถด้านการ
อ่านจบัใจความ 

  

ความจาํ 
 

 

 

 

2 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 1.00 

14 +1 +1 +1 1.00 

19 +1 +1 +1 1.00 

20 +1 +1 +1 1.00 

21 +1 +1 +1 1.00 

23 +1 +1 +1 1.00 

28 +1 +1 +1 1.00 

30 +1 +1 +1 1.00 

36 +1 +1 +1 1.00 

40 +1 +1 +1 1.00 

44 +1 +1 +1 1.00 

นักเรียนมีความสามารถด้านการ
อ่านจบัใจความ 

เขา้ใจ 

 

 

 

1 +1  +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 1.00 

9 0 +1 +1 0.67 

13 +1 +1 +1 1.00 

17 +1 +1 +1 1.00 

24 +1 +1 +1 1.00 

32 +1 +1 +1 1.00 

37 +1 +1 +1 1.00 

39 +1 +1 +1 1.00 

43 +1 +1 +1 1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  15  แบบสาํรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ            
                  ในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 (ต่อ)                          
 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 

 

รายการพฤติกรรม 
 

ขอ้ที 
ผูเ้ชียวชาญ  

รวม 1 2 3 

นักเรียนมีความสามารถด้านการ
อ่านจบัใจความ 

นาํไปใช ้

 

 

8 +1 +1 +1 1.00 

10 +1  +1 +1 1.00 

22 +1 +1 +1 1.00 

25 +1 +1 +1 1.00 

31 +1 +1 +1 1.00 

35 +1 +1 +1 1.00 

42 +1 +1 +1 1.00 

นักเรียนมีความสามารถด้านการ
อ่านจบัใจความ 

วเิคราะห์ 5 +1 +1 +1 1.00 

15 +1 +1 +1 1.00 

26 +1 +1 +1 1.00 

29 +1 +1 +1 1.00 

34 +1 +1 +1 1.00 

41 +1 +1 +1 1.00 

นักเรียนมีความสามารถด้านการ
อ่านจบัใจความ 

สงัเคราะห์ 12 +1 +1 +1 1.00 

18 +1 +1 +1 1.00 

27    +1 +1 +1 1.00 

38 +1 +1 +1 1.00 

นักเรียนมีความสามารถด้านการ
อ่านจบัใจความ 

ประเมินค่า 11 +1 +1 +1 1.00 

16 +1 +1 +1 1.00 

33 +1 +1 +1 1.00 

45 +1 +1 +1 1.00 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  16  แบบสาํรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ 
      นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความ 

      โดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ  

IOC 1 2 3 

1.ด้านเนือหา 
1.1 เนือหาของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกบัแผนทีความคิด มีความน่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 

1.2 ระดบัภาษาของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด มีความเหมาะสมกบั
ความสามารถของนกัเรียน 

+1 +1 +1 1.00 

1.3 รูปภาพประกอบในแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด มีความชดัเจนและน่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 

2. ด้านบรรยากาศการเรียน 

2.1 เนือหาของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกบั แผนทีความคิด ทาํใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

+1 +1 +1 1.00 

2.2 ระยะเวลาในการฝึกอ่านจบัใจความดว้ยแบบฝึกการอ่าน        
จบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด                 
มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 

2.3 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบั
แผนทีความคิด ทาํใหน้กัเรียนเกิดความมนัใจในการอ่าน              
จบัใจความครังต่อไป                    

+1 +1 +1 1.00 

2 . 4  แบบฝึกการ อ่ านจับใจความโดยใช้สาระท้อ ง ถิน   
ร่วมกบัแผนทีความคิด ช่วยกระตุน้ให้นักเรียนสนใจและตงัใจ
อ่านมากขึน                      

+1 +1 +1 1.00 

3. ด้านประโยชน์ 

3.1 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบั
แผนทีความคิด ทาํใหน้กัเรียนรู้ความสามารถในการอ่าน              
จบัใจความของตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  16  แบบสาํรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ 
      นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความ 

      โดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ  

IOC 1 2 3 

3. ด้านประโยชน์     

3.2 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบั
แผนทีความคิด    ทาํใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจวธีิการอ่านจบั
ใจความ                   

+1 +1 +1 1.00 

3.3 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบั
แผนทีความคิด ทาํใหน้กัเรียนอ่านจบัใจความไดดี้ขึน                   

+1 +1 +1 1.00 

รวมเฉลีย 1.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17 แสดงความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ              
                ในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าความเชือมนั = 0.78 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ท ี (p) (r) 

1 0.79 0.27 

2 0.76 0.64 

3 0.74 0.73 

4 0.50 0.73 

5 0.59 0.55 

6 0.71 0.55 

7 0.76 0.27 

8 0.68 0.64 

9 0.79 0.45  

10 0.56 0.27 

11 0.76 0.45 

12 0.76 0.64 

13 0.79 0.36 

14 0.79 0.27 

15 0.79 0.36 

ขอ้ท ี (p) (r) 

16 0.76 0.55 

17 0.79 0.36 

18 0.74 0.36 

19 0.47 0.27 

20 0.50 0.64 

21 0.76 0.45 

22 0.44 0.45 

23 0.79 0.27 

24 0.50 0.55 

25 0.65 0.27 

26 0.79 0.36 

27 0.65 0.55 

28 0.74 0.36 

29 0.71 0.45 

30 0.47 0.64 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ข 

การตรวจสอบสมติฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 18  ตารางคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ที คะแนนก่อนเรียน 

(30 คะแนน) 
คะแนนหลงัเรียน 

(30 คะแนน) 
1 17 23 

2 18 23 

3 17 24 

4 20 26 

5 20 23 

6 15 21 

7 27 25 

8 25 26 

9 14 23 

10 18 24 

11 12 22 

12 11 24 

13 14 23 

14 19 22 

15 15 22 

16 22 24 

17 22 23 

18 22 27 

19 16 22 

20 27 27 

21 15 24 

22 14 22 

23 16 24 

24 19 26 

25 28 28 

26 25 26 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 18 ตารางคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน (ต่อ) 
ที ก่อนเรียน 

(30 คะแนน) 
หลงัเรียน 

(30 คะแนน) 
27 25 25 

28 24 27 

29 19 26 

30 22 24 

31 20 25 

32 20 24 

33 26 26 

34 22 25 

35 25 28 

 X  19.74 24.40 

S.D. 4.60 1.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 19 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกรายบุคคล 

ที แบบฝึก 

ชุดที 1 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 2 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 3 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 4 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 5 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 6 

(10) 

รวม 

60

คะแนน 

หลงัเรียน 
30 

คะแนน 

1 10 8 9 9 9 8 53 27 

2 8 7 8 7 7 7 44 23 

3 5 6 6 7 5 7 36 18 

รวม 133 68 

 

   ∑X =   133           ∑F   =   68 

     E1        =   73.88           E2   =   75.60  
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ตารางที 20 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกบักลุ่มเล็ก 

ที แบบฝึก 

ชุดที 1 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 2 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 3 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 4 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 5 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 6 

(10) 

รวม 

60

คะแนน 

หลงัเรียน 
30 

คะแนน 

1 10 8 9 9 8 10 54 28 

2 9 8 10 8 9 9 53 27 

3 9 10 8 9 9 9 54 26 

4 8 8 7 8 7 7 45 22 

5 8 8 8 8 7 8 47 23 

6 7 8 7 8 7 7 44 23 

7 7 6 6 7 6 7 39 19 

8 7 6 7 6 6 7 39 20 

9 7 6 6 6 6 6 37 19 

รวม 412 207 

 

∑X    =  412        ∑F    =  207   

E1       =  76.29                      E2      =  76.67 
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สมุดกลาง
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ตารางที 21 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกบักลุ่มแบบภาคสนาม 

ที แบบฝึก 

ชุดที 1 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 2 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 3 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 4 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 5 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 6 

(10) 

รวม 

60

คะแนน 

หลงัเรียน 
30 

คะแนน 

1 8 8 9 8 8 8 49 24 

2 9 8 8 8 8 7 48 23 

3 7 6 7 8 7 8 43 21 

4 8 7 8 8 7 7 45 21 

5 7 7 7 7 8 7 43 22 

6 9 9 9 9 8 10 54 26 

7 9 8 10 8 8 9 52 28 

8 9 10 8 8 8 9 52 28 

9 8 6 7 8 8 7 44 21 

10 7 7 8 8 8 8 46 22 

11 7 8 7 7 8 8 45 20 

12 7 7 7 8 8 8 45 22 

13 7 7 7 7 7 7 42 20 

14 7 7 7 7 7 7 42 22 

15 8 7 8 7 7 7 44 21 

16 8 8 8 6 8 8 46 24 

17 8 8 7 8 8 8 47 24 

18 9 8 9 7 7 8 48 25 

19 8 8 9 8 7 8 48 25 

20 7 8 8 7 8 8 46 23 

21 8 8 7 8 7 9 47 23 

22 10 9 9 9 8 7 52 28 

23 8 8 9 8 7 8 48 24 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 21  การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกบักลุ่มแบบภาคสนาม (ต่อ) 
ที แบบฝึก 

ชุดที 1 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 2 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 3 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 4 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 5 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 6 

(10) 

รวม 

60

คะแนน 

หลงัเรียน 
30 

คะแนน 

24 7 8 8 7 8 8 46 23 

25 8 8 9 8 8 8 49 24 

26 8 9 9 8 7 7 48 24 

27 9 8 9 8 6 8 48 24 

28 9 9 9 8 8 8 51 26 

29 8 8 9 7 7 8 47 24 

30 7 7 9 8 8 7 46 23 

31 10 8 9 8 8 9 52 27 

32 9 8 9 8 8 8 50 27 

รวม 1,513 759 

 

 

              ∑X  = 1,513      ∑F = 759 

                     E1  = 78.80                    E2   = 79.06 
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ตารางที 22  การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกบักลุ่มตวัอยา่ง 

ที แบบฝึก 

ชุดที 1 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 2 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 3 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 4 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 5 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 6 

(10) 

รวม 

60

คะแนน 

หลงัเรียน 
30 

คะแนน 

1 8 8 9 8 8 8 49 23 

2 8 10 9 8 7 7 49 23 

3 9 8 9 8 7 8 49 24 

4 9 8 7 8 7 7 46 26 

5 8 8 9 7 7 8 47 23 

6 7 7 9 8 8 7 46 21 

7 8 8 9 9 8 10 52 25 

8 9 8 10 8 8 9 52 26 

9 8 7 8 8 7 7 45 23 

10 8 8 8 7 7 8 46 24 

11 8 8 7 8 7 7 45 22 

12 10 7 8 8 8 8 49 24 

13 8 7 7 8 7 7 44 23 

14 7 7 8 8 7 8 45 22 

15 8 8 9 8 7 8 48 22 

16 7 8 8 7 8 8 46 24 

17 8 8 10 8 7 9 50 23 

18 8 9 9 9 8 7 50 27 

19 9 8 10 10 7 8 52 22 

20 9 10 8 8 7 9 51 27 

21 8 7 8 7 7 8 45 24 

22 8 8 10 6 8 8 48 22 

23 8 8 7 8 8 8 47 24 

24 9 8 9 7 7 8 48 26 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 22 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกบักลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ที แบบฝึก 

ชุดที 1 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 2 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 3 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 4 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 5 

(10) 

แบบฝึก 

ชุดที 6 

(10) 

รวม 

60

คะแนน 

หลงัเรียน 
30 

คะแนน 

25 8 8 9 8 8 10 51 28 

26 9 8 9 8 7 8 49 26 

27 8 9 8 8 8 10 51 25 

28 9 9 8 8 8 8 50 27 

29 9 9 8 9 8 8 51 26 

30 8 8 10 7 9 7 49 24 

31 8 8 8 8 8 8 48 25 

32 10 8 9 8 7 8 50 24 

33 8 8 8 8 8 8 48 26 

34 10 9 10 8 7 8 52 25 

35 8 9 10 9 9 9 54 28 

รวม 1,702 854 

 
 

∑X     =  1,702       ∑F  =  854 

        E1      =  81.05         E2  =  81.33   
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ภาคผนวก ค 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 

- แผนการจดัการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  

- แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด  
- แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3                           

- แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้  
  ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 1 
 

หน่วยการเรียนรู้ที 4 สนุกสนานบ้านเรา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
เรือง การอ่านจับใจความนิทานท้องถนิ    ชันประถมศึกษาปีที 3                               เวลา   2  ชัวโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั 

 มาตรฐาน  ท 1.1  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพอืนาํไปใชต้ดัสินใจ 
แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ  และมีนิสยัรักการอ่าน 

 ตวัชีวดั 

ป.3/3  ตงัคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผลเกียวกบัเรืองทีอ่าน 

ป.3/4  ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองทีอ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 

ป.3/5 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่านเพอืนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 

2.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 2.1 เพอืใหน้กัเรียนตงัคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผลเกียวกบันิทานทอ้งถิน  
 2.2 เพอืใหน้กัเรียนลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองทีอ่าน 
 2.3 เพอืใหน้กัเรียนสรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่านเพอืนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 
3.  สาระสาํคญั 

 การอ่านจบัใจความนิทานทอ้งถิน เป็นการอ่านทีผูอ่้านตอ้งจบัสาระสาํคญัของเนือเรืองหรือ
ขอ้ความทีอ่าน ซึงช่วยให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจในสิงทีผูเ้ขียนตอ้งการสือ ตลอดจนจุดมุ่งหมายของ
ผูเ้ขียนได้ดีขึน นิทานทอ้งถินเป็นงานเขียนประเภทหนึงทีตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านจับใจความ 
เพราะผูเ้ขียนจะสอดแทรกแนวคิด ทศันคติ เจตคติทีมีต่อทอ้งถิน เมือผูอ่้านมีทกัษะในการอ่านจบั
ใจความไดก้็จะสามารถเขา้ใจเนือเรืองและแนวคิดของเรืองนนัๆ  
 
4.  สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

การอ่านจบัใจความนิทานทอ้งถิน 

ทกัษะ / กระบวนการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- กระบวนการอ่าน 

- กระบวนการคิดวเิคราะห์ 

คุณลกัษณะทีพงึประสงค ์

- มีวนิยั 

- มีความรับผดิชอบ 

- ใฝ่เรียนรู้ 

 
5.  ชินงาน /ภาระงาน ( หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้ ) 

5.1 แบบฝึกการอ่านจบัใจความนิทานทอ้งถิน เรือง เขาตาม่องล่าย 

5.2 แบบฝึกการอ่านจบัใจความนิทานทอ้งถิน เรือง เขาสามร้อยยอด 

 

 

6.  การประเมินผล 

 6.1 วธีิการประเมิน 

 -  สงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 

- การตรวจแบบฝึก 

- การตรวจแผนทีความคิด 
 6.2 เครืองมือประเมิน 

 -  แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 

 - แบบประเมินการตรวจแบบฝึก 

- แบบประเมินความสามารถในการสร้างแผนทีความคิด 

 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ชัวโมงที 1 

 กิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียน 

1. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน                            
ชนัประถมศึกษาปีที 3 (ก่อนเรียน)                           

2.  ครูนาํสมุดภาพนิทานทอ้งถิน เรือง เขาตาม่องล่าย มาใหน้กัเรียนดู 
3.  ครูสนทนาซกัถามนกัเรียนเกียวกบันิทานทอ้งถิน เรือง เขาตาม่องล่าย ดงักล่าว 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ 

1.  ครูอธิบายหลกัการอ่านจบัใจความนิทานทอ้งถิน  

2.  นกัเรียนร่วมกนัสรุปหลกัการอ่านจบัใจความนิทานทอ้งถิน  
3.  นกัเรียนฝึกปฏิบติัโดยทาํแบบฝึกการอ่านจบัใจความนิทานทอ้งถิน เรือง เขาตาม่องล่าย 

โดยใหน้กัเรียนตอบคาํถามจากเรืองทีอ่าน เขียนแผนทีความคิด เรียงลาํดบัเหตุการณ์ ระบายสีและ
สรุปใจความจากเรืองทีอ่าน โดยครูคอยใหค้าํแนะนาํ 

4.  ครูเฉลยแบบฝึกการอ่านจบัใจความนิทานทอ้งถิน เรือง เขาตาม่องล่าย 
 กิจกรรมรวบยอด 

ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปใจความสาํคญันิทานทอ้งถิน เรือง เขาตาม่องล่าย 

ชัวโมงที 2 

กิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียน 

1. ครูนาํภาพ เขาสามร้อยยอด มาใหน้กัเรียนดู 
2. ครูสนทนาซกัถามนกัเรียนเกียวกบัภาพเขาสามร้อยยอด ดงักล่าว 

 กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนหลกัการอ่านจบัใจความนิทานทอ้งถินใหน้กัเรียนฟังอีกครัง 
2.  นัก เ รียน ฝึกปฏิบัติ โดยทําแบบฝึกการอ่ านจับใจความนิทานท้อ งถิน  เ รือ ง                            

เขาสามร้อยยอด โดยให้นักเรียนตอบคาํถามจากเรืองทีอ่าน เขียนแผนทีความคิด เรียงลําดับ
เหตุการณ์ ระบายสีและสรุปใจความจากเรืองทีอ่าน โดยครูคอยใหค้าํแนะนาํ 

3.  ครูเฉลยแบบฝึกการอ่านจบัใจความนิทานทอ้งถิน เรือง เขาสามร้อยยอด 
 กิจกรรมรวบยอด 

1.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปใจความสาํคญันิทานทอ้งถิน เรือง เขาสามร้อยยอด 

2.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบทา้ยเรือง 

 

 

8.  สือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 8.1 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3             
(ก่อนเรียน) 

8.2 สมุดภาพนิทานทอ้งถิน เรือง เขาตาม่องล่าย 

 8.3 แบบฝึกการอ่านจบัใจความนิทานทอ้งถิน เรือง เขาตาม่องล่าย 
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8.4 ภาพนิทานทอ้งถิน เรือง เขาสามร้อยยอด 

8.5 แบบฝึกการอ่านจบัใจความนิทานทอ้งถิน เรือง เขาสามร้อยยอด                     
   

 

9.  กิจกรรมเสนอแนะ (ถา้มี) 
 การเขียนแผนทีความคิด นอกจากให้นักเรียนทาํเป็นรายบุคคลแล้วครูอาจแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มร่วมกนัเขียนแผนทีความคิด และนิทานทอ้งถินทีนาํมาใชใ้นกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้
นนั สามารถปรับเปลียนเป็นเรืองอืนๆทีใกลต้วัและเป็นทีสนใจของนกัเรียน 
 

 

10.  รายละเอียดเนือหาสาระความรู้เพมิเติม 

 นิทานทอ้งถิน เป็นเรืองราวทีเล่าสืบต่อกนัมาหลายชวัอายคุนโดยวิธีมุขปาฐะ ไม่ปรากฏตวั
ผูแ้ต่ง เป็นเรืองราวของคนในทอ้งถินนนั สะทอ้นให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องคนในทอ้งถิน
รวมทงัขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรม 
 

 

11.  เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ 

 -  
 

 

12.  สรุปผลการจดัการเรียนรู้ 

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

 

13.  แนวทางแกไ้ขปัญหาและการพฒันา 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

ลงชือ......นางสาวศริญดา  เทียมหมอก........ผูส้อน 

                   ( นางสาวศริญดา  เทียมหมอก ) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและทํางานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ชือ.....................................................................................วิชา......................................ชัน.......... 
 

คาํชีแจง  ใหค้รูผูส้อนสงัเกตพฤติกรรมการเรียนและการทาํงานของนกัเรียนเป็นรายบุคคล                                      
             โดยทาํเครืองหมาย / ลงในช่องตารางตามความเป็นจริง 

พฤติกรรม ระดบั รวม 

3 2 1 

1.  ความสนใจในการเรียน     

2.  การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย     

3.  การรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น     

4.  การตอบคาํถาม     

5.  การรับผดิชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย     

รวมคะแนน     

 

ระดบัคุณภาพ 

3         หมายถึง     ดีมาก 
2        หมายถึง     ดี 
1        หมายถึง     พอใช ้

 
เกณฑต์ดัสินคุณภาพ 

 13 - 15 คะแนน       อยูใ่นระดบัดีมาก 

 9 - 12    คะแนน       อยูใ่นระดบัดี 

 5 - 8   คะแนน      อยูใ่นระดบัพอใช ้  
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึก 

 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1.  ความถูกตอ้ง ทาํแบบฝึกหดัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งมากกวา่ 80%  

ทาํแบบฝึกหดัได ้           
50 - 80%  

ทาํแบบฝึกหดัได ้        
นอ้ยกวา่ 50% 

2.  ความครบถว้น ทาํแบบฝึกหดัไดอ้ยา่ง
ครบถว้น 

ทาํแบบฝึกหดัได้
มากกวา่ครึงของ
จาํนวนทงัหมดแต่ยงั
ไม่ครบ 

ทาํแบบฝึกหดัได้
นอ้ยกวา่ครึงของ
จาํนวนทงัหมด 

3.  ความตรงต่อเวลา ทาํแบบฝึกหดัเสร็จ
ตรงตามกาํหนดเวลา 

ทาํแบบฝึกหดัเสร็จ
ตรงตามกาํหนดเวลา
เป็นบางครัง 

ทาํแบบฝึกหดั              
ไม่เสร็จตรงตาม
กาํหนดเวลาสกัครัง 

4.  ความสะอาด             
และเรียบร้อย 

เขียนดว้ยลายมือที
เรียบร้อย ไม่มีรอยลบ 

เขียนดว้ยลายมือที
เรียบร้อย มีรอยลบ  

เขียนไม่เรียบร้อย 

 

 

เกณฑต์ดัสินคุณภาพ 

 11 – 12   คะแนน  อยูใ่นระดบัดีมาก 

 8 – 10     คะแนน อยูใ่นระดบัดี 

 4 – 7      คะแนน  อยูใ่นระดบัพอใช ้
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แบบประเมินความสามารถในการสร้างแผนทีความคดิ 

 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3 2 1 

1.  เนือหา ครอบคลุมประเด็น
สาํคญัของเรืองที
อ่านทุกประเด็น 

ประเด็นสาํคญัของ
เรืองทีอ่านขาด            
1-2  ประเด็น 

ประเด็นสาํคญัของ
เรืองทีอ่านขาด
มากกวา่ 2 ประเด็น 

2.  การออกแบบ การเชือมโยง
ความคิดสมัพนัธก์บั
คาํสาํคญัของเรืองที
อ่าน 

การเชือมโยง
ความคิดไม่สือกบัคาํ
สาํคญั    ของเรืองที
อ่าน                        

1-2  แห่ง 

การเชือมโยง
ความคิดไม่สือกบัคาํ
สาํคญัของเรือง            
ทีอ่านมากกวา่             
2 แห่ง 

3.  สี สีทีแตกจากกิงแกว้
เดียวกนัใชสี้เดียวกนั 

สีทีแตกจากกิงแกว้
เดียวกนัมี 2 สี 

สีทีแตกจากกิงแกว้
เดียวกนัมีมากกวา่        
2 สี 

4. ขนาดแก่นแกน ความยาวเท่ากบัคาํ
หรือภาพ 

 ความยาวเกินกบัคาํ
หรือภาพ 1 เสน้ 

ความยาวเกินกบัคาํ
หรือภาพมากกวา่         
1 เสน้ 

 

เกณฑต์ดัสินคุณภาพ 

 11 – 12   คะแนน  อยูใ่นระดบัดีมาก 

 8 – 10     คะแนน อยูใ่นระดบัดี 

 4 – 7      คะแนน  อยูใ่นระดบัพอใช ้
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                   นทิานท้องถิน เขาตาม่องล่าย 
 

 

ณ หมู่บา้นอ่าวน้อย มีบา้นหลังหนึง หัวหน้าครอบครัวชือ ตาม่องล่าย เมียชือยายรําพึง                       
และลูกสาวชือ ยมโดย ความงามและความดีของนางเลืองลืออยูใ่นหมู่ชาวประมงและพ่อคา้ทีเคย
เขา้มาคา้ขายในอ่าวนอ้ย ขณะเดียวกนัหมู่บา้นแห่งหนึงในเขตเมืองเพชรบุรีมีเจา้เมืองปกครองดว้ย
ความร่มเย็น  มีลูกชายรูปงามชือ  เจ้าลาย ได้ยินคํารําลือความงามของยมโดยจึงคิดอุบาย                   
เพือชมความงามของนาง จึงไดป้ลอมตวัเป็นชาวประมงล่องเรือขายปลามาถึงหมู่บา้นอ่าวน้อย 
และได้ทาํความรู้จกัยายรําพึงด้วยความขยนัขนัแข็งสุภาพอ่อนน้อมของเจา้ลาย ทาํให้ยายรําพึง
ยนิดีใหเ้จา้ลายสนิทสนมกบันางยมโดย 

 เมือมีเรือสําเภาจีนเขา้มาคา้ขาย และได้จอด
ทอดสมอ เ รื อ ทีบ ริ เ วณหน้ าบ้าน  ตา ม่อ ง ล่ า ย                
ในอ่าวน้อย เจ้าของเรือคือ  เจ้ากรุงจีน  ซึงได้ยิน
กิตติศัพท์ความงามของนางยมโดยจึงตีสนิทกับ                 
ตาม่องล่ายได้สํา เ ร็จต่อมาเมือเจ้าลายส่งผู ้ใหญ่                        
มาสู่ขอยมโดยจากยายรําพึงโดยไม่ให้ตาม่องล่ายรู้ 
และเมือเจา้กรุงจีนมาสู่ขอนางยมโดยจากตาม่องล่าย 
ตาม่องล่ายก็ไม่ให้ยายรําพึงรู้ เมือถึงวนันัดหมาย

ขบวนขนัหมากของทงัสองฝ่ายก็ยกเขา้มา โดยทีทางเจา้กรุงจีนยกเขา้มาทางดา้นใตข้องอ่าวน้อย 
ส่วนขบวนขันหมากของเจ้าลายยกเข้ามาทางด้านเหนือของอ่าวน้อย สร้างความตกตะลึง                      
ของทุกฝ่าย สองผวัเมียทะเลาะกนัอยา่งรุนแรงและต่างก็ปาขา้วของใส่กนั จนกลายเป็นตาํนานของ
สถานทีต่างๆ สืบมา 

ยายรําพึงฉวยหมวกใบหนึงขวา้งไปยงัตาม่องล่าย  แต่ตาม่องลายหลบทนัหมวก                 
จึงลอยไปตกบริเวณอ่าวเกาะหลกัหรืออ่าวประจวบฯ กลายเป็นเขาล้อมหมวก ฝ่ายตาม่องล่าย                 
ควา้สากตาํขา้วขวา้งยายรําพึง สากลอยไปถูกเขาทะลุ กลายเป็นเกาะทะลุในอาํเภอบางสะพาน  
ด้วยความเสียใจ ยายรําพึงเดินซมซานไปนอนรําพึงถึงเคราะห์กรรมของครอบครัวของตน                     
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จนกลายเป็นเขาแม่รําพึง ในอาํเภอบางสะพาน ส่วนตาม่องล่ายหันมาเห็นยมโดยซึงเป็นตน้เหตุ        
จึงจับลูกสาวฉีกออกเป็นสองซีก ซีกหนึงขวา้งไปทางบา้นเจา้ลายทางเหนือ ตกลงกลายเป็น                  
เขานมสาวอยู่บริเวณชายทะเลบ้านบางปู อําเภอสามร้อยยอด  อีกซีกหนึงขวา้งไปทางเมือง                
เจา้กรุงจีนทางดา้นทิศตะวนัออก 

กลายเป็น  เกาะนมสาว  ในจังหวัดจันทบุ รี                     
เจ้าลายเสียใจจึงเดินทางกลับบ้านและตรอมใจตาย 
กลายเป็นเขาเจ้าลาย ในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี                  
ส่วนตาม่องล่ายเสียใจไปนังดืมเหลา้อยูท่ีเชิงเขา ริมทะเล
จนตายกลายเป็นเขาตาม่องล่ายทีหมู่บา้นอ่าวนอ้ย  

                 
 

ทีมา 
                                                    เนือเรือง : หนงัสือตาํนานตาม่องล่าย 

                                 ภาพ :   www.myfirstbrain.com 
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          นิทานท้องถิน เขาสามร้อยยอด 

 

 

 

 

 
 

เขาสามร้อยยอดนัน เล่ากนัว่าแถบทีบริเวณริมๆเขา ตงัแต่สมยัก่อนจะเป็นทะเลลอ้มรอบ                  
มีหมู่เกาะขนาดใหญ่ เ รียงรายอยู่ในสมัยนัน  มีขบวนเรือสําเภาจีนซึงแล่นทําการค้าขาย                        
กับประเทศไทยแล่นผ่านมาบังเอิญในเวลานันเกิดลมมรสุมรุนแรง ไต้ก๋งเรือจึงนําเรือเข้ามา               
เพอืจะหลบมรสุมบริเวณเขาสามร้อยยอดแต่วา่ดว้ยความไม่ชาํนาญในภูมิประเทศ เรือจึงไดไ้ปเกย
หินใตน้ําจนล่มลง ผูค้นก็จมนาํลม้ตายเป็นจาํนวนมาก ส่วนทีเหลือรอดตายก็อาศยัอยู่ตามเกาะ
ต่างๆของบริเวณภูเขาประมาณ  300 คน จึงเรียกเกาะนนัวา่ เกาะสามร้อยรอด ต่อมานาํทะเลลดลง 
เกาะสามร้อยยอดจึงเหลือแต่พนืดิน ไม่มีนาํลอ้มรอบเหมือนแต่เดิมแลว้ก็มีผูเ้ขา้มาอาศยัทาํมาหา
กินชาวบา้นจึงเรียกภูเขานนัวา่ ภูเขาสามร้อยยอด เพราะภูเขาลูกนนัเป็นภูเขาหินปูนทีสลบัซบัซ้อน
มียอดเป็นจาํนวนมาก ซึงอาจเพียนมาจากเขาสามร้อยรอด เขาสามร้อยยอด มีพืนที 62,000 ไร่                    
เป็นแหล่งทีอยูอ่าศยัของนกนานาชนิด ทงันกประจาํถินและนกอพยพตามฤดูกาล นอกจากนียงัมี
พชืชนิดต่างๆเช่น หญา้ แขม ออ้ ตน้ธูปฤาษี มอสนาํ จอก บวัหลวง สาหร่ายฉตัร สาหร่ายพุงชะโด 
บางชนิดนันหาดูได้ยากแต่ทีนีมีให้ดู ทีนีมีและสถานทีกางเต็นท์ ไวใ้ห้บริการนัดท่องเทียว                  
การเดินทางเขา้ถึงสะดวกเป็นทางลาดยางจนถึงศูนยศ์ึกษาธรรมชาติ  ได้รับการประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติ เมือวนัที  28 มิถุนายนพ.ศ. 2509 และเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝังทะเล
แห่งแรกของประเทศไทย 

 

ทีมา 
 เนือเรือง : หนงัสือวดัธรรมิการาม จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 ภาพ : www.paiduaykan.com/76_province/central/.../samroiyod.html 
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แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกบัแผนทีความคดิ 

สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 

                                    
โดย  นางสาวศริญดา  เทยีมหมอก 

              นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาไทย 

                คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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คาํนํา 
 
 

แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิด สําหรับนักเรียน                            
ชนัประถมศึกษาปีที 3 เป็นนวตักรรมทีจดัทาํขึนเพือให้นักเรียนได้ฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ             
ซึงในกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดบัชนัประถมศึกษาปีที 3 นนัพบว่า 
นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะดา้นการอ่านจบัใจความอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ดงันนัครูจึงจาํเป็นตอ้งจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองใหม้ากทีสุด ตลอดจนบูรณาการไปสู่
สาระการเรียนรู้ต่างๆอนัส่งผลใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดใ้นทีสุด  

ดังนันขา้พเจ้าจึงได้จดัทาํแบบฝึกสาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิดขึน โดยนําสาระ
ทอ้งถินในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธม์าเป็นบทอ่าน ซึงแบบฝึกมีจาํนวน 6 ชุด ประกอบดว้ย 

ชุดที 1 นิทานทอ้งถินบา้นเรา 
ชุดที 2 พริงเพราในบทความ 

ชุดที 3 ตามรอยเรืองเล่าเมืองประจวบฯ 

ชุดที 4 รวบรวมบทกวศีรีสยาม 
ชุดที 5 บทเพลงไพเราะเลืองลือนาม 

ชุดที 6 ติดตามข่าวสารบา้นเมือง 

ในการจดัทาํแบบฝึกสาระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิดในครังนี ขา้พเจา้ไดล้าํดบัขนัตอน
การฝึกจากง่ายไปหายาก เพือเป็นการกระตุน้เร้าความสนใจของนักเรียน ให้มีความสนุกสนาน                
มีเจตคติทีดีต่อวิชาภาษาไทยอีกทงัเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้นักเรียนมีความรัก และหวงแหน                
มีความภาคภูมิใจในชุมชนและทอ้งถินของตนเอง  

 
 

                                                                นางสาวศริญดา  เทียมหมอก 
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ชุดที 1  
นิทานท้องถินบ้านเรา 
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คาํชีแจง 

 
 

แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิด สําหรับนักเรียน          
ชนัประถมศึกษาปีที 3 ชุดที 1นิทานทอ้งถินบา้นเรา เป็นการอ่านจบัใจความจากนิทานทอ้งถิน                
เขาตาม่องล่ายและเขาสามร้อยยอด ทีกําหนดให้แล้วให้นักเรียน ตอบคาํถามจากเรืองทีอ่าน                    
เขียนแผนทีความคิด เรียงลาํดับเหตุการณ์ ระบายสีและสรุปใจความจากเรืองทีอ่าน พร้อมทาํ
แบบทดสอบท้ายเรือง ครูควรให้นักเรียนฝึกครังละไม่เกิน  2 เรือง เพือไม่ให้นักเรียนเกิด                     
ความเบือหน่าย และควรให้นักเรียนระบายสีรูปภาพในแบบฝึก  เพือเสริมสร้างจินตนาการ                     
และความคิดสร้างสรรค ์
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          คาํแนะนํา ขนัตอนการใช้สําหรับครู 
 

 

ข้อควรปฏิบัติก่อนดําเนินการสอน ครูควรปฏิบัติดังนี 

1.  ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งละเอียด 

2.  ทดลองปฏิบติักิจกรรมทงัหมดตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

3.  เตรียมแบบฝึกไวล่้วงหนา้ก่อนสอนทุกครัง เพอืสะดวกในการใช ้

 

ขณะดําเนินการสอน 

1.  อธิบายใหน้กัเรียนทราบถึงความสาํคญัของแบบฝึกในแต่ละครัง เพอืให้
นกัเรียนเห็นประโยชน์ทีจะไดรั้บจากแบบฝึก 

  2.  ชีแจงกิจกรรมการเรียนใหน้กัเรียนทุกคนทราบ 

  3.  ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.  ขณะทีนกัเรียนทาํกิจกรรม ครูคอยควบคุมการทาํงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม
อยา่งใกลชิ้ดและใหค้าํช่วยเหลือเมือนกัเรียนตอ้งการ 

  5.  การสรุปบทเรียน ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มมีโอกาสร่วมกนัสรุป 

  6.  หลงัจากทาํกิจกรรมเสร็จแลว้ ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึก 

  7.  เมือดาํเนินการสอนสินสุดลง ครูตรวจแบบฝึก 
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คาํแนะนํา ขนัตอนการใช้สําหรับนักเรียน 
 

 

วิธีการใช้แบบฝึกสาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคดิ 
 1.  นาํความรู้ทีไดจ้ากการเรียนเรืองการอ่านจบัใจความมาใชใ้นการทาํแบบฝึกแต่ละชุด 

 2.  ฝึกใหส้มาํเสมอ เพอืพฒันาทกัษะในการอ่านจบัใจความได ้

 

ขนัตอนการทําแบบฝึก 

 1.  อ่านคาํชีแจงการทาํแบบฝึกในแต่ละแบบวา่ใหท้าํอะไร 

 2.  อ่านเนือเรืองและทาํแบบฝึกแต่ละชุดตามลาํดบั จากเรืองแรกไปเรืองสุดทา้ย 

 3.  ทาํแบบทดสอบทา้ยเรือง 

 4.  ร่วมกนัตรวจคาํตอบของแบบทดสอบทา้ยเรือง เมือเรียนในแต่ละเรืองแลว้เพอืวดัความรู้                       
ทีพฒันาขึนในเรืองนนัๆ 
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ตัวชีวดั 
 

 

 

มาตรฐาน  ท 1.1  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพอืนาํไปใชต้ดัสินใจ 
แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ  และมีนิสยัรักการอ่าน 

 

ป.3/3  ตงัคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผลเกียวกบัเรืองทีอ่าน 

ป.3/4  ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองทีอ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 

ป.3/5 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรืองทีอ่านเพอืนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
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                   นทิานท้องถิน เขาตาม่องล่าย 
 

 

ณ หมู่บา้นอ่าวน้อย มีบา้นหลังหนึง หัวหน้าครอบครัวชือ ตาม่องล่าย เมียชือยายรําพึง                       
และลูกสาวชือ ยมโดย ความงามและความดีของนางเลืองลืออยูใ่นหมู่ชาวประมงและพ่อคา้ทีเคย
เขา้มาคา้ขายในอ่าวนอ้ย ขณะเดียวกนัหมู่บา้นแห่งหนึงในเขตเมืองเพชรบุรีมีเจา้เมืองปกครองดว้ย
ความร่มเย็น  มีลูกชายรูปงามชือ  เจ้าลาย ได้ยินคํารําลือความงามของยมโดยจึงคิดอุบาย                   
เพือชมความงามของนาง จึงไดป้ลอมตวัเป็นชาวประมงล่องเรือขายปลามาถึงหมู่บา้นอ่าวน้อย 
และได้ทาํความรู้จกัยายรําพึงด้วยความขยนัขนัแข็งสุภาพอ่อนน้อมของเจา้ลาย ทาํให้ยายรําพึง
ยนิดีใหเ้จา้ลายสนิทสนมกบันางยมโดย 

 เมือมีเรือสําเภาจีนเขา้มาคา้ขาย และได้จอด
ทอดสมอ เ รื อ ทีบ ริ เ วณหน้ าบ้าน  ตา ม่อ ง ล่ า ย                
ในอ่าวน้อย เจ้าของเรือคือ  เจ้ากรุงจีน  ซึงได้ยิน
กิตติศัพท์ความงามของนางยมโดยจึงตีสนิทกับ                 
ตาม่องล่ายได้สํา เ ร็จต่อมาเมือเจ้าลายส่งผู ้ใหญ่                        
มาสู่ขอยมโดยจากยายรําพึงโดยไม่ให้ตาม่องล่ายรู้ 
และเมือเจา้กรุงจีนมาสู่ขอนางยมโดยจากตาม่องล่าย 
ตาม่องล่ายก็ไม่ให้ยายรําพึงรู้ เมือถึงวนันัดหมาย

ขบวนขนัหมากของทงัสองฝ่ายก็ยกเขา้มา โดยทีทางเจา้กรุงจีนยกเขา้มาทางดา้นใตข้องอ่าวน้อย 
ส่วนขบวนขันหมากของเจ้าลายยกเข้ามาทางด้านเหนือของอ่าวน้อย สร้างความตกตะลึง                      
ของทุกฝ่าย สองผวัเมียทะเลาะกนัอยา่งรุนแรงและต่างก็ปาขา้วของใส่กนั จนกลายเป็นตาํนานของ
สถานทีต่างๆ สืบมา 

ยายรําพึงฉวยหมวกใบหนึงขวา้งไปยงัตาม่องล่าย  แต่ตาม่องลายหลบทนัหมวก                 
จึงลอยไปตกบริเวณอ่าวเกาะหลกัหรืออ่าวประจวบฯ กลายเป็นเขาล้อมหมวก ฝ่ายตาม่องล่าย                 
ควา้สากตาํขา้วขวา้งยายรําพึง สากลอยไปถูกเขาทะลุ กลายเป็นเกาะทะลุในอาํเภอบางสะพาน  
ด้วยความเสียใจ ยายรําพึงเดินซมซานไปนอนรําพึงถึงเคราะห์กรรมของครอบครัวของตน                     
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จนกลายเป็นเขาแม่รําพึง ในอาํเภอบางสะพาน ส่วนตาม่องล่ายหันมาเห็นยมโดยซึงเป็นตน้เหตุ        
จึงจับลูกสาวฉีกออกเป็นสองซีก ซีกหนึงขวา้งไปทางบา้นเจา้ลายทางเหนือ ตกลงกลายเป็น                   
เขานมสาวอยู่บริเวณชายทะเลบ้านบางปู อําเภอสามร้อยยอด  อีกซีกหนึงขวา้งไปทางเมือง                
เจา้กรุงจีนทางดา้นทิศตะวนัออก 

กลายเป็น  เกาะนมสาว  ในจังหวัดจันทบุ รี                     
เจ้าลายเสียใจจึงเดินทางกลับบ้านและตรอมใจตาย 
กลายเป็นเขาเจ้าลาย ในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี                  
ส่วนตาม่องล่ายเสียใจไปนังดืมเหลา้อยูท่ีเชิงเขา ริมทะเล
จนตายกลายเป็นเขาตาม่องล่ายทีหมู่บา้นอ่าวนอ้ย  

                 
 

ทีมา 
                                                    เนือเรือง : หนงัสือตาํนานตาม่องล่าย 

                                 ภาพ :   www.myfirstbrain.com 
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กจิกรรมที 1 มาตอบคาํถามกนัเถอะ 

 

คาํชีแจง  ให้นักเรียนตอบคาํถามต่อไปนี 
 

1.  ครอบครัวของตาม่องล่าย อาศยัอยูที่หมู่บา้นใด 

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

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

2.  เพราะเหตุใดนางยมโดยจึงเป็นหญิงสาวทีมีชายหนุ่มหมายปอง 

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

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

3.  เจา้ลายและพระเจา้กรุงจีนยกขบวนขนัหมากมาขอใคร 

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

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

4.  เพราะเหตุใดตาม่องล่ายกบัยายรําพึงจึงทะเลาะกนัอยา่งรุนแรง 

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

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

5.  ตาม่องล่ายจบัยมโดยฉีกแลว้ปาไปเป็นสถานทีแห่งใด 

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

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

 
 

ชือ...............................................................................................................ชนั...................เลขที..... 
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กจิกรรมที 2 แผนทีความคดิสุดสร้างสรรค์ 
 

 

คาํชีแจง  ให้นักเรียนเขียนแผนทีความคดิ โดยสรุปจากกจิกรรมที 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ....................................................................................................................ชนั...................เลขที... 
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กจิกรรมที  3  เรียงลาํดบัเหตุการณ์ 
 
 

 

คาํชีแจง  ให้นักเรียนใส่หมายเลข 1-5 เรียงลาํดบัเหตุการณ์ต่อไปนี 
 

      เสียใจไปนงัดืมเหลา้อยูที่เชิงเขา ริมทะเลจนตาย 
              ------------- 
 

 

ความงามและความดีของยมโดยเลืองลือ         

                 -------------                    อยูใ่นหมู่ชาวประมง 

    

 

    

              -------------  เจา้ลายและเจา้กรุงจีนยกขนัหมากมาขอยมโดย 
 

 

 

    

              -------------  ตาม่องล่ายกบัยายราํพึงทะเลาะกนัต่างขวา้งปาสิงของ 
 

 

    

              -------------  ตาม่องล่ายฉีกยมโดยออกเป็น 2 ซีก 

 

 

ชือ.............................................................................................................ชนั...................เลขที......  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กจิกรรมที 4  ระบายสีเพมิสีสัน 

 
 

คาํชีแจง   ให้นักเรียนระบายสีให้สวยงาม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ...............................................................................................................ชนั...................เลขที...... 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กจิกรรมที 5 สรุปใจความ 
 

 

คาํชีแจง  ให้นักเรียนสรุปใจความสําคัญของนิทานท้องถิน เขาตาม่องล่าย 
 

 

 

 

 

                              สรุปใจความสําคญั  
 

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

 

 

 

 

ข้อคดิทีได้รับ 
...........................................................................................................................  

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

 

ชือ..................................................................................................................ชนั...................เลขที..... 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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          นิทานท้องถิน เขาสามร้อยยอด 

 

 

 

 

 
 

เขาสามร้อยยอดนัน เล่ากนัว่าแถบทีบริเวณริมๆเขา ตงัแต่สมยัก่อนจะเป็นทะเลลอ้มรอบ                  
มีหมู่เกาะขนาดใหญ่ เ รียงรายอยู่ในสมัยนัน  มีขบวนเรือสําเภาจีนซึงแล่นทําการค้าขาย                        
กับประเทศไทยแล่นผ่านมาบังเอิญในเวลานันเกิดลมมรสุมรุนแรง ไต้ก๋งเรือจึงนําเรือเข้ามา               
เพอืจะหลบมรสุมบริเวณเขาสามร้อยยอดแต่วา่ดว้ยความไม่ชาํนาญในภูมิประเทศ เรือจึงไดไ้ปเกย
หินใตน้ําจนล่มลง ผูค้นก็จมนาํลม้ตายเป็นจาํนวนมาก ส่วนทีเหลือรอดตายก็อาศยัอยู่ตามเกาะ
ต่างๆของบริเวณภูเขาประมาณ  300 คน จึงเรียกเกาะนนัวา่ เกาะสามร้อยรอด ต่อมานาํทะเลลดลง 
เกาะสามร้อยยอดจึงเหลือแต่พนืดิน ไม่มีนาํลอ้มรอบเหมือนแต่เดิมแลว้ก็มีผูเ้ขา้มาอาศยัทาํมาหา
กินชาวบา้นจึงเรียกภูเขานนัวา่ ภูเขาสามร้อยยอด เพราะภูเขาลูกนนัเป็นภูเขาหินปูนทีสลบัซบัซ้อน
มียอดเป็นจาํนวนมาก ซึงอาจเพียนมาจากเขาสามร้อยรอด เขาสามร้อยยอด มีพืนที 62,000 ไร่                    
เป็นแหล่งทีอยูอ่าศยัของนกนานาชนิด ทงันกประจาํถินและนกอพยพตามฤดูกาล นอกจากนียงัมี
พชืชนิดต่างๆเช่น หญา้ แขม ออ้ ตน้ธูปฤาษี มอสนาํ จอก บวัหลวง สาหร่ายฉตัร สาหร่ายพุงชะโด 
บางชนิดนันหาดูได้ยากแต่ทีนีมีให้ดู ทีนีมีและสถานทีกางเต็นท์ ไวใ้ห้บริการนัดท่องเทียว                  
การเดินทางเขา้ถึงสะดวกเป็นทางลาดยางจนถึงศูนยศ์ึกษาธรรมชาติ  ได้รับการประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติ เมือวนัที  28 มิถุนายนพ.ศ. 2509 และเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝังทะเล
แห่งแรกของประเทศไทย 

 

ทีมา 
 เนือเรือง : หนงัสือวดัธรรมิการาม จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 ภาพ : www.paiduaykan.com/76_province/central/.../samroiyod.html 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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          กจิกรรมที 6  มาตอบคาํถามกนัเถอะ 
 

คาํชีแจง  ให้นักเรียนตอบคาํถามต่อไปนี 
 

1.  เขาสามร้อยยอด ตงัอยูใ่นเขตอาํเภอใด 

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

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

2.  เพราะเหตุใด จึงไดชื้อว่าเขาสามร้อยยอด 

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

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

3.  เขาสามร้อยยอด เป็นแหล่งทีอยูอ่าศยัของนกชนิดใด 

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

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

4.  ลกัษณะภมิูประเทศของเขาสามร้อยยอดมีลกัษณะเช่นไร 

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

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

5.  เขาสามร้อยยอด ไดขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติเมือวนัทีเท่าใด 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 
 

 

ชือ.................................................................................................................ชนั...................เลขที.... 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กจิกรรมที 7  แผนทีความคดิสุดสร้างสรรค์ 
 

 

คาํชีแจง  ให้นักเรียนเขียนแผนทีความคดิสรุปจากกจิกรรมที 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ................................................................................................................ชนั...................เลขที..... 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กจิกรรมที  8  เรียงลาํดบัเหตุการณ์ 
 
 

 

คาํชีแจง  ให้นักเรียนใส่หมายเลข 1-5 เรียงลาํดบัเหตุการณ์ต่อไปนี  
 

       ประสบกบั ลมพาย ุ
              ------------- 
 

 

       พืนทีแถบนีเคยเป็นทะเลมีเกาะใหญ่นอ้ยอยูม่ากมาย               

               -------------    
 

 

    

              -------------  คนบนเรือทีรอดชีวิตไดไ้ปอาศยัอยูต่ามเกาะต่าง ๆ 

 

 

    

              -------------  เรียกว่า "เกาะสามร้อยรอด" 
 

 

 

    

              -------------  ขบวนเรือ สาํเภาจีน แล่นผา่นมา                      
 

 

ชือ.................................................................................................................ชนั...................เลขที...... 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     กจิกรรมที 9  ระบายสีเพมิสีสัน 

 

 

คาํชีแจง   ให้นักเรียนวาดรูปเขาสามร้อยยอดเพมิเติม พร้อมทังระบายสีให้ 

                สวยงาม 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ.................................................................................................................ชนั...................เลขที...... 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กจิกรรมที  10 สรุปใจความ 
 

 

คาํชีแจง  ให้นักเรียนสรุปใจความสําคัญของนิทานท้องถิน เขาสามร้อยยอด 
 

 

 

 

 

                              สรุปใจความสําคญั  
 

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

 

 

 

 

ข้อคดิทีได้รับ 
      ........................................................................................................................... 

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

 

ชือ..................................................................................................................ชนั...................เลขที..... 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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      แบบทดสอบท้ายเรือง ชุดที 1 
 

 

1. ครอบครัวของตาม่องล่าย อาศยัอยูที่หมู่บา้นใด 

ก. อ่าวมะนาว  ข. อ่าวนอ้ย      ค. อ่าวประจวบ        ง. อ่าวแม่รําพึง 
 

2. เพราะเหตุใดนางยมโดยจึงเป็นหญิงสาวทีมีชายหนุ่มหมายปอง 

ก. พดูเก่ง  ข.  รํารวย      ค.รูปงาม    ง. ขยนัทาํงาน         
 

3. เจา้ลายยกขบวนขนัหมากมาขอใคร 

ก.  ยมโดย                    ข.รําพึง                ค. ตาม่องล่าย             ง. พระเจา้กรุงจีน 
 

4. เพราะเหตุใดตาม่องล่ายกบัยนางรําพึงจึงทะเลาะกนัอยา่งรุนแรง 

ก.   ขนัหมากยกมาพร้อมกนั    
ข.   ตาม่องล่ายหวงลูกสาว   
ค.   นางรําพึงไม่ชอบลูกเขย 

ง.   ตาม่องล่ายไม่ชอบลูกเขย 
 

5. ตาม่องล่ายจบัยมโดยฉีกแลว้ปาไปเป็นสถานทีแห่งใด 

ก.   บา้นบางปู    ข.  เขานมสาว      ค. อ่าวมะนาว          ง.อ่าวประจวบ 
 

6. เขาสามร้อยยอด ตงัอยูใ่นเขตอาํเภอใด 

      ก. อาํเภอกุยบุรี              ข. อาํเภอหวัหิน       
ค. อาํเภอปราณบุรี       ง. อาํเภอสามร้อยยอด 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7. อุทยานเขาสามร้อยยอด มีพืนทีเท่าใด 

       ก. 60,000 ไร่            ข. 61,000 ไร่    ค. 61,300 ไร่          ง. 62,000 ไร่ 

 

8. เขาสามร้อยยอด เป็นแหล่งทีอยูอ่าศยัของพืชชนิดใด 

       ก.ตน้เทียน            ข. ตน้เฟิร์น    ค. ตน้ธูปฤๅษี         ง. ตน้ราชพฤกษ ์

 
9. ลกัษณะภมิูประเทศของเขาสามร้อยยอดมีลกัษณะเช่นไร 

ก. ภเูขาหินปนู                  
ข.ภเูขาหินแกรนิต     
ค. ภเูขาหินอคันี        
ง. ภเูขาหินปนูปนทราย 

 

10. เขาสามร้อยยอด ไดขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติเมือวนัทีเท่าใด 
ก. 26 มิถุนายน 2509 
ข. 27 มิถุนายน 2509 

ค. 28 มิถุนายน 2509 

ง. 29 มิถุนายน 2509 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เฉลยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระท้องถนิร่วมกบัแผนทคีวามคดิ 
สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี3 

ชุดที 1 นิทานท้องถินบ้านเรา 
กิจกรรมที 1 มาตอบคาํถามกนัเถอะ 

1. หมู่บา้นอ่าวนอ้ย 

2. เพราะความงามและความดีของนางยมโดย 

3. นางยมโดย 

4. เพราะขบวนขนัหมากของเจา้ลายและเจา้กรุงจีนยกมาพร้อมกนัโดยทีไม่ไดป้รึกษากนั 

5. เขานมสาวทีบา้นบางปูและเกาะนมสาวทีจงัหวดัจนัทบุรี 

 

กิจกรรมที 3 เรียงลาํดบัเหตุการณ์ 

 

      เสียใจไปนงัดืมเหลา้อยูท่ีเชิงเขา ริมทะเลจนตาย 
              -------5------ 

 

 

       ความงามและความดีของยมโดยเลืองลืออยูใ่นหมู่ชาวประมง 

              ------1-------    

 

 

    

              ------2-------  เจา้ลายและเจา้กรุงจีนยกขนัหมากมาขอยมโดย 
 

 

    

              ------3------  ตาม่องล่ายกบัยายราํพงึทะเลาะกนัต่างขวา้งปาสิงของ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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        ------4-------  ตาม่องล่ายฉีกยมโดยออกเป็น 2 ซีก 

 

 

กิจกรรมที 6  มาตอบคาํถามกนัเถอะ 

 1. อาํเภอสามร้อยยอด 

 2. ผูค้นทีรอดตาย จาํนวน 300 คน จากการเกิดลมมรสุมรุนแรง  
 3. นกประจาํถินและนกอพยพตามฤดูกาล 

 4. ภูเขาหินปูนทีสลบัซบัซอ้นมียอดเป็นจาํนวนมาก 

 5. 28 มิถุนายน พ.ศ.2509 

 
กิจกรรมที 8 เรียงลาํดบัเหตุการณ์ 

 

      ประสบกบั ลมพาย ุ
              -------3------ 

 

 

       พนืทีแถบนีเคยเป็นทะเลมีเกาะใหญ่นอ้ยอยูม่ากมาย               

              ------1-------    

 

 

    

              ------4-------  คนบนเรือทีรอดชีวติไดไ้ปอาศยัอยูต่ามเกาะต่าง ๆ 
 

 

    

              ------5------  เรียกวา่ "เกาะสามร้อยรอด" 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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             ------2-------  ขบวนเรือ สาํเภาจีน แล่นผา่นมา                      
 

 

แบบทดสอบทา้ยเรือง 

1. ข 

2. ค 

3. ก 

4. ก 

5. ข 

6. ง 

7. ง 

8. ค 

9. ก 

10. ค 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 

ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คาํชีแจง แบบทดสอบฉบบันีมีจาํนวน 30 ขอ้ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

อ่านข้อความแล้วตอบคาํถามข้อ 1 - 2 

             มีประวติัเล่าต่อกนัมาวา่เดิมทีตงัอาํเภอทบัสะแกเป็นป่ารกร้างมีตาปะขาวรูปหนึง ไม่ปรากฏ
วา่มาจากทีใดเขา้มาทาํสวนและปลูกทบั(กระท่อม)เป็นทีอาศยัต่อมามีชายสองคน ชือ "แทน"และ"
คง"มาจากทางทิศใตแ้ละอีกสองคนชือ"ขนุด่านเจาะ"และ"ขวญัแกว้ขวญัเมือง" มาจากทิศตะวนัออก 
ไดต้งับา้นเรือนและทาํสวน  ทาํนา อยูใ่กลก้บักบัตาปะขาว จนเกิดเป็นหมู่บา้นเล็ก ๆขึน ตาปะขาวผู ้
นีเป็นคนแก่ชรา เมือใครจะไปหมู่บา้นแห่งนีมกัจะพูดติดปากว่าไป "ทบัตาแก่" นานเขา้ภาษาพูดก็
เพยีนไปเป็น"ทบัสะแก"ซึงเป็นชือเรียกของอาํเภอทบัสะแกจนกระทงัถึงปัจจุบนันี 

ทีมา : สุนนัทา  สายคง 
 

       1.  ใจความสาํคญัของเรืองนีเกียวกบัอะไร 

ก.  ตาํนานกุยบุรี  
ข.  ตาํนานทบัสะแก  

ค.  ตาํนานปราณบุรี  

ง.  ตาํนานบางสะพาน  
 

 

       2.  ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 

ก.  แทนมาจากทิศใต ้

ข.  คงมาจากทิศใต ้

ค.  ขวญัแกว้มาจากทิศตะวนัออก 

ง.  ขนุด่านเจาะมาจากทิศตะวนัตก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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อ่านข้อความแล้วตอบคาํถามข้อ 3 - 5 

เมือครังอดีตนานมาแลว้ มีววัทองคาํตวัหนึงอาศยัอยูใ่นถาํบริเวณนัน โดยถาํนีจะปิดอยู่
เสมอแต่จะเปิดเฉพาะเมือถึงวนัดี ครันไดโ้อกาสก็ออกมาถ่ายมูลซึงเป็นทองคาํแลว้ววัศกัดิสิทธิก็
หายไป หลายปีต่อมาไดมี้ผูว้ิเศษใชเ้วทมนตร์คาถาทาํเทียนวิเศษขึน เขาได้จุดเทียนขึนเพือระเบิด
ปากถาํและขนทองเอาไปไดม้ากมาย ได้เดินทางสวนกบัตาหมวก ตาหมวกออกปากขนทองจาก
ผูว้ิเศษ ผูว้ิเศษแนะนําให้ไปเอาในถาํเพราะเทียนยงัสว่างอยู่และถาํยงัไม่ปิด ตาหมวกก็รีบควา้
กะลามะพร้าวริมทางเขา้ไปในถาํโกยทองแลว้รีบเดินทางกลบับา้น เขาเดินสวนทางกบัเพือนบา้น
คนหนึง เพือนบา้นคนนนัก็เอ่ยปากขอทองจากตาหมวก ตาหมวกบอกว่าให้ไปเอาเองเพราะถาํยงั
เปิดอยู ่เพอืนบา้นจึงบอกวา่ใหเ้อาทองแลกกบักระบุงของเขาเพือตาหมวกจะไดท้องมากๆ เขาโกย
ทองใส่กระบุงเพลินจนเทียนศกัดิสิทธิลามไหมไ้สเ้ทียนมอดดบัไป เมือเทียนดบัปากถาํก็ปิดลงทนัที                  
ตาหมวกจึงถูกขงัอยูใ่นถาํ  
 ฝ่ายภรรยาของตาหมวกตามมาพบเขา้แต่ก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได ้นางทาํไดแ้ต่เพียงช่วยส่ง
อาหารให้ตาหมวกมีชีวิตต่อไป ต่อมาถาํนีเรียกว่า ถาํตาหมวก เป็นถาํอนัศกัดิสิทธิของนักขุดทอง          
เมือนาํของมาเซ่นไหวเ้จา้พอ่ทาํใหไ้ดล้าภ คือขดุทองไดม้ากมาย 

ทีมา : สุนนัทา  สายคง 

 

        3.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะของตาหมวก 

ก.  ฉลาด  ข.  ขเีกียจ  ค.  เห็นแก่ตวั  ง.  โลภมาก 
     

 

        4.  จากเรืองนีใครฉลาดทีสุด 

ก.  ผูว้เิศษ เพราะใชเ้ทียนเปิดปากถาํได ้

ข.  ตาหมวก เพราะขนทองออกมาจากถาํไดม้าก 

ค.  เพอืนบา้น เพราะพดูใหไ้ดท้องโดยไม่ตอ้งออกแรง 

ง.  ภรรยาตาหมวก เพราะพยายามขดุปากถาํใหส้ามีส่งทองออกมา 
 

 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



165 

 

       5.  คาํวา่ ลาภ ในเรืองนีตรงกบัขอ้ใด 

ก.  ทองคาํ 
ข.  เงินทอง 

ค.  เสือผา้ 

ง.  ของกิน 
 

อ่านข้อความแล้วตอบคาํถามข้อ 6 - 7  

     ววัลาน กีฬาพืนบา้นทีสืบทอดมานานตงัแต่บรรพบุรุษ จนอาจกล่าวได้ว่า ววัลาน มีถิน
กาํเนิดครังแรกจากกุยบุรี ในช่วงหน้าแลง้ฤดูกาลเก็บเกียวขา้ว ชาวบา้นจะเกียวขา้วมาไวท้ียุง้ฉาง           
เจา้เมืองกุยได้รวบรวมชาวบา้นมาจดัตงัเป็น สนามววัลาน(ววันวดขา้ว) พร้อมกับมีการแข่งขนั                  
ววัลานไปดว้ย  

ในเวลาคาํคืนจะมีการติดไตต้ามไฟรอบลานนวดขา้ว ในเพลาเดียวกันเจา้เมืองกุยก็ถือ
โอกาสคดัเลือกบุคคลทีมีความเชียวชาญในเชิงดาบ กระบีกระบอง เขา้มาเ ป็นครูฝึกสอนให้กับ
ชาวบา้นและเป็นทหารในยามสงคราม งานววัลานแต่ละครังจึงเป็นทีเอิกเกริกสนุกสนานตลอดทงั
คืนในยามทีพม่าเดินทพั เมือมาถึงคลองกุย “ท่าขา้ม” ก็จะไดย้ินเสียงโห่ร้องจากสนามววัลานอึง
คะนึงไปทวัจนสาํคญัผิดคิดว่ากองทพักรุงศรีอยธุยาและกองทพัเมืองอืนเขา้มาเสริมเมืองนับไดว้่า
เจา้เมืองกุยไดใ้ชก้ลอุบาย และทาํลายขวญัขา้ศึกโดยใชว้วัลานเป็นกลศึก 

ทีมา : หนงัสือบนัทึกเรืองเล่าชาวกุยบุรี  
  

       6.  ใจความสาํคญัของเรืองนีเกียวกบัอะไร 

ก.  กิจกรรมขณะเล่นววัลาน 

ข.  ผูเ้ชียวชาญในการเล่นววัลาน 

ค.  ประวตัิความเป็นมาของววัลาน 

ง.  การอนุรักษกี์ฬาพนืบา้นววัลาน 

 

       7.  นกัเรียนคิดวา่การเล่นววัลานมีความเหมาะสมหรือไม่ 

ก.  เหมาะสม เพราะไดอ้อกกาํลงักาย 

ข.  เหมาะสม เพราะเป็นการอนุรักษกี์ฬาพนืบา้น   
ค. ไม่เหมาะสม เพราะถือไดว้า่เป็นการพนนั  

ง.  ไม่เหมาะสม เพราะทาํใหเ้สียสุขภาพ  

   ส
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อ่านข้อความแล้วตอบคาํถามข้อ  8 – 10 
 

ถาํพระยานคร ประวติัแต่โบราณไดชื้อนีเพราะเจา้พระยานครเป็นผูค้น้พบครา ร่วมเสด็จ
ประพาสในรัชกาลที 5  เป็นถาํขนาดใหญ่ บนเพดานถาํมีปล่องให้แสงสว่างลอดเขา้มาได ้จุดเด่น
ของถาํแห่งนี คือ พระทีนงัคูหาคฤหาสน์ เป็นพลบัพลา สร้างในสมยัรัชกาลที 5 คราวเสด็จประพาส
เมือวนัที  20 มิถุนายน พ.ศ. 2433 พระทีนงัคูหาคฤหาสน์นบัเป็นจุดเด่นของถาํพระยานคร และเป็น
ตราประจาํจงัหวดัประจวบคีรีขนัธใ์นปัจจุบนั                                            

                                             ทีมา : หนงัสือวดัธรรมิการาม จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

       8.  นกัเรียนคิดวา่ถาํพระยานครมีความสาํคญัอยา่งไร 
ก.  เป็นถาํขนาดเล็ก 

ข.  เป็นถาํมีพลบัพลาอนัสวยงาม 

ค.  เป็นถาํทีมีศาลาทีประทบัอนัสวยงาม 

ง.  เป็นถาํทีมีเพดานถาํปิดทึบมืดมิดไม่มีแสงสวา่ง 
 

 

       9.  จุดเด่นของถาํพระยานครคืออะไร 

ก.  พระทีนงัราชฤดี 

ข.  พระทีนงัวมิานเมฆ 

ค.  พระทีนงัคูหาสวรรค ์

ง.  พระทีนงัคูหาคฤหาสน์ 
 

 

       10.  ถา้นกัเรียนตอ้งการเดินทางไปเทียวภายในถาํพระยานคร นกัเรียนจะเดินทางไปอยา่งไร 

ก.  ทางเรือ  

ข.  ทางเทา้  

ค.  ทางรถยนต ์  

ง.  ทางเครืองบิน 
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อ่านข้อความแล้วตอบคาํถามข้อ 11 - 12 

บ่อนาํทิพยห์รือบ่อนาํศกัดิสิทธิอยูใ่นเขตพืนทีชายเขาใกลก้บัพืนทีวดัเขาเขียว เป็นบ่อนาํที
ขดุขึนเพอืใหเ้กิดเป็นสระนาํและนาํดินไปใชป้ระโยชน์แต่เนืองจากมีข่าวลาํลือกนัว่า มีชายคนหนึง
ตกตน้มะม่วงแล้วเดินไม่ได้ไปรักษาตัวตามทีต่างๆก็ไม่หาย หลังจากนันฝันเห็นบอกนําแห่งนี 
หลวงพอ่บอกแกในฝันวา่ให้นาํนาํจากบ่อนาํนีมารักษาแลว้จะหาย หลงัจากนันแกก็พยายามหาบ่อ
นาํในความฝันลูกหลานท่านก็ไม่เชือไม่ช่วยตามหา บงัเอิญท่านถามเด็กๆมีเด็กบางคนเคยมาเล่นนาํ
จึงรู้จกัและพาท่านมายงับ่อนํา หลงัจากทีท่านนาํมากินมาทาก็หายเป็นปรกติ ข่าวจึงแพร่กระจาย
ออกไป ผูค้นจึงเดินทางแห่มานาํนาํไปรักษาโรคต่างๆโดยชาวบา้นเชือกนัว่าบ่อนาํแห่งนีสามารถ
รักษาโรคได ้ตลอดจนมีการสร้างศาลกราบไหวบู้ชา อีกทงัยงัเล่าถึงความศกัดิสิทธิต่างๆว่า บางคน
ทีไม่เชือถือพูดจาลบหลู่พอกลับบา้นก็พูดไม่ได้ ตอ้งมาขอขมาจึงจะหาย  ทาํให้มีคนสนใจและ
เชือถือศรัทธามากยงิขึน หลวงพ่อท่านมาเขา้ทรงบอกเจา้พ่อดอกไม้ว่า เดือนเมษายน พ.ศ.2546                   
นีบ่อนาํแห่งนีจะหมดความศกัดิสิทธิกลายเป็นบ่อนาํธรรมดา 

ทีมา : ดุสดี  บุญส่ง 

 

       11.  บ่อนาํทิพย ์ในเรืองนีพบอยูใ่นบริเวณใด 
ก.  พนืทีชายเขาใกลก้บัพนืทีวดัเขาแดง 

ข.  พนืทีชายเขาใกลก้บัพนืทีวดัเขาหลวง 

ค.  พนืทีชายเขาใกลก้บัพนืทีวดัเขาเขียว 

ง.  พนืทีชายเขาใกลก้บัพนืทีวดัเขาลนัทม 
 

 

       12.  บ่อนาํทิพย ์มีความสาํคญัอยา่งไร 

ก.  ใชอุ้ปโภค 

ข.  ใชบ้ริโภค 
ค.  ใชเ้ป็นแหล่งนาํ 
ง.  ใชเ้ป็นยารักษาโรค 
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อ่านข้อความแล้วตอบคาํถามข้อ 13 - 15 

สบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวยี เป็นพนัธุ์ทีมีขนาดใหญ่ มีกลินหอม เนือสีเหลืองนวล เริมมีเขา้มา
ในประเทศไทย โดยแขกปาทานเดินทางมาทางเรือจากเกาะหมากมาหาซือววัและมา้ โดยไดม้าซือ
ววัและมา้จากขุนคีรินทร์บุรีซึงเป็นกาํนันตาํบลปราณบุรีคนแรก สับปะรดพนัธุ์ปัตตาเวียนีตอ้งใช้
เวลาปลูกถึง 18 เดือน สมยัก่อนจะไม่มีการเร่งให้ออกแต่ว่าสมยันีมีการเร่งให้ออกก่อนกาํหนดคือ 
ถา้ฝนตกดีใชเ้วลาเพยีง 7-8 เดือนก็หยอดยาแต่ถา้ฝนแลง้ก็อาจจะถึง 10 เดือนหรือ 1 ปี ถึงจะหยอด
ยาไดห้ลงัจากปลูกก็ประมาณปีกวา่ถึงจะเก็บตดัลูกได ้สับปะรดพนัธุ์ปัตตาเวียนีเป็นทีนิยมขยายวง
กวา้งไปจากตาํบลปราณบุรีไปยงัตาํบลเขาน้อยและตาํบลศิลาลอย ต่อมาจึงขยายไปยงัอําเภอ
ใกลเ้คียงของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

ทีมา : ดุสดี  บุญส่ง 

 
       13.  ถา้นกัเรียนตอ้งการซือสบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวยีไปฝากผูป้กครอง นกัเรียนจะเลือกสบัปะรด
ทีมีลกัษณะใด 

ก.  ผลเล็ก เนือสีเหลืองนวล 
ข.  ผลใหญ่ เนือสีเหลืองนวล 
ค.  ผลเล็ก เนือสีขาวนวล 
ง.  ผลใหญ่ เนือสีขาวนวล 

 

 

       14.  สบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวยีขยายพนัธุ์โดยใชส่้วนใด 
ก.   เหงา้ 
ข.   เมล็ด 
ค.   หน่อ 
ง.   ปักกิง 

 

 

       15.  ถา้ใหน้กัเรียนตงัชือเรืองทีอ่าน นกัเรียนจะตงัชือวา่อะไร 

ก.  การปลูกสบัปะรด 
ข.  สบัปะรดขนาดใหญ่ 
ค.  สถานทีปลูกสบัปะรด 
ง.  สบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวยี 
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อ่านข้อความแล้วตอบคาํถามข้อ 16 - 18 

 
บทร้อยกรอง ประจวบครีีขันธ์ 

                                                                                                                  ผูป้ระพนัธ ์: ชวน เอมโอฐ 
  บทบญัญตัิเทพสถิตนิมิตภาพ  อิมเอมอาบสายตามาสู่สิง 

เปรมเวทมนตเ์ทวามาแอบอิง   ฝงูกระทิงอุทยานละลานตา 
  ทองเนือเกา้พงศาวดารพยานสอน  ด่านสิงขรเมืองสามอ่าวเรืองราวหนา 

เฒ่าม่องล่ายยายราํพงึถึงทีมา   ถินกีฬาชือสลกันกัมวยดงั 

  โผนกิงเพชรพเยาวพ์นูธรัตน์  นวมหุม้หมดัผนืผา้ใบไดฝ้ากฝัง 

เป็นตาํนานทรัพยสิ์นแผน่ดินยงั   เสน้ทางหวงัทางกีฬาฟ้ากอ้งไกล 

 ประวตัิศาสตร์พรรณนาหาใดจบ  ประจวบครบทุกสิงแสนยงิใหญ่ 
อาณาจกัรขนุเขาลาํเนาไพร   เมืองสายใจมิตรภาพตราบนิรันดร์ 

 

       
       16.  ขอ้ใด ไม่ได้ กล่าวถึงในบทร้อยกรอง 
 ก.  นกัมวย    ข.  อาชีพประมง          ค.  สถานทีท่องเทียว      ง.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 

       17.  บทร้อยกรอง เรือง ประจวบคีรีขนัธ์ กล่าวถึงนกัมวยคนใด 

ก.  โผน กิงเพชร 
ข.  สมรักษ ์คาํสิงห์ 
ค.  เขาทราย กาแล็กซี 
ง.  สามารถ  พยคัฆอ์รุณ 

 

 

       18.  ในฐานะทีนกัเรียนทีเป็นชาวประจวบคีรีขนัธ ์นกัเรียนมีวิธีการใดเผยแพร่สถานทีท่องเทียว  
      ในจงัหวดั 

ก.  บรรยายใหเ้พอืนฟัง 
ข.  ร้องเพลงใหเ้พอืนฟัง 

ค.  อ่านบทร้อยกรองใหเ้พอืนฟัง 
ง.  นาํภาพถ่ายสถานทีท่องเทียวมาใหเ้พอืนดู 
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อ่านข้อความแล้วตอบคาํถามข้อ 19 - 20 

บทร้อยกรอง  แผ่นดินดี 
ผูป้ระพนัธ ์: ชวน เอมโอฐ 

  ชลประทานเขือนอ่างสร้างใหร้าษฎร์ เพมิเงินบาทคนไทยไดสุ้ขสม 

ทุ่งรวงขา้วเหลืองสะพรังเลียงสงัคม  อยูใ่นร่มเศวตรัฐกษตัริยค์ง 

  เมืองประจวบแผน่ดินค่าสินทรัพย ์ เมืองนองนบัประชาค่าสูงส่ง 

แผน่ดินสืบสานเผา่รากเหงา้พงษ ์  หยดุโลกหลงทาํร้ายขายจิตตน 

  แผน่ดินดีธรรมชาติสะอาดพร้อม  สิงแวดลอ้มครบถว้นลว้นเหตุผล 

แผน่ดินดีงามลว้นพร้อมมวลชน   ลว้นกุศลแผน่ดินดีทีบา้นเรา 
  รักแผน่ดินรักบา้นรักฐานผกู  ช่วยกนัปลูกจิตรจินแผน่ดินเผา่ 

เมืองประจวบอยา่ใหไ้ดสี้เทา   รักษน์านเนาธรณินทร์แผน่ดินดี 

 
  

       19.  บทร้อยกรอง เรือง แผน่ดินดี กล่าวถึงอะไร 

    ก.  แผน่ดินของชา้ง  

   ข.  แผน่ดินทีสะอาด   

   ค.  แผน่ดินทีอุดมสมบูรณ์  

   ง.  ความรักในแผน่ดินบา้นเกิด 
  

 

        20.  นกัเรียนอ่านบทร้อยกรอง เรืองแผน่ดินดี  นกัเรียนรู้สึกอยา่งไร  
   ก.   รักและหวงแหนแผน่ดินเกิด 
   ข.   ภาคภูมิใจในแผน่ดินเกิด 
   ค.   อาลยัอาวรณ์ในแผน่ดินเกิด 

   ง.   คิดถึงและเป็นห่วงแผน่ดินเกิด 
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อ่านข้อความแล้วตอบคาํถามข้อ 21 - 22 

เพลง เกาะหลักเพลินตะลุง 

 

                                                                                                      ผูข้บัร้อง : รัชตพนัธ ์ พงศบุตร 

         บรรจงจิตต ์ พฒันาสนัต ์ 
ญ/ช เกาะหลกัร่วมรักสมาน อยา่มวัเกียจคร้านสิมาสาํราญตะลุง 

ตะลุงแกไ้ขล้งพงุ มาเตน้ตะลุงใหส้าํเริงหทยั 

ช/ญ พวกชาวไร่นา ชาวสวนอยา่ชา้มะมาร่วมใจ 

เพอืนชาวประมงอยูไ่หน ทิงงานวางไวแ้ลว้พร้อมใจตะลุง 

(พร้อม) ตะลุงกนัใหเ้พลิดเพลิน ชาวเกาะหลกัเชิญมาเพลินตะลุง 

ช/ญ เกาะหลกัเรารักร่วมใจ จะไปอยูไ่หนหมายมนัฤทยัผดุง 

เมืองเราตอ้งงามเรืองรุ่ง เจริญเฟืองฟุ้งพร้อมใจจรุงเจริญ 

ญ/(พร้อม) วนันีไดพ้บ พวกเราครันครบควรมาเพลิดเพลิน 

แวว่เพลงตะลุงชวนเชิญ เยา้ยวนเหลือเกินใหม้าเพลินตะลุง 

(พร้อม) พวกเราเกาะหลกัอยา่ชา้ มาสิเรามาเตน้เพลงตะลุง 

 

 

        21.  ขอ้ใด ไม่ได้ กล่าวถึงในบทเพลง 

ก.  แม่คา้ 
ข. ชาวไร่ 

ค.  ชาวนา 

ง.  ชาวประมง 

 

        22.  จากบทเพลง เกาะหลกัเพลินตะลุง นกัเรียนสามารถนาํขอ้คิดทไีดม้าใชใ้นเรืองใด 

ก.  การออกกาํลงักาย 
ข.  ความขยนัหมนัเพยีร 
ค.  การประกอบอาชีพทีสุจริต 
ง.  ความสามคัคีร่วมแรงร่วมใจ 
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อ่านข้อความแล้วตอบคาํถามข้อ 23 - 25 

เพลง  มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว 
 

กฤตบุญ  รณรืน  คาํร้อง-ทาํนอง    อภิวฒิุ  พงึสุข  ขบัร้อง 
 

         มหศัจรรยเ์มืองสามอ่าว   ช่างเลิศลาํเพริศพราวกวา่ดินแดนใดๆ 

คือเมืองหนึงเดียวทีปรากฏในประเทศไทย     เหนือคาํกล่าวใดๆใครเห็นเป็นตกตะลึงงนั 

                      ทงัอ่าวนอ้ย อ่าวประจวบ อ่าวมะนาว   สุดสวยเพริศพราวดุจดงัไดย้ลแดนสวรรค์ 
 ขึนเขาช่องกระจกชมความงามสามอ่าวกนั                ชมเมืองประจวบคีรีขนัธดุ์จเยอืนสวรรคบ์นดิน 

                      อยากเทียวอยากดูอยากจะรู้เชิญมา   ท่องเทียวประจวบสกัครา 

เชิญทศันาให้ชืนชีวนิ        ทะเลภูเขานาํตกหาดถาํลว้นงามสิน 

                     อาหารทะเลสดน่ากิน    ดืมมะพร้าวหวานชืนชีวา  

ทานสบัปะรดเนือเหลืองฉาํสุดในเมืองไทย      สุขสดชืนแจ่มใส 

                    ทองบางสะพานชือกอ้งเกริกฟ้า    มาเมืองสามอ่าวดุจเยยีมเยอืนเมืองเทวา 

ปลืมเปรมอิมเอมหรรษา         คุณค่าชีวติเพมิพนูพลนั 
 

        23.  ใครเป็นผูข้บัร้องเพลง มหศัจรรยเ์มืองสามอ่าว 

ก.  อภิวฒิุ  พงึสุข   
ข.  กฤตบุญ  รณรืน   
ค.  คณะสุนทราภรณ์ 

ง.  สุเทพ  วงศก์าํแหง 

 

        24.  ขอ้ใดเป็นใจความสาํคญัของ เพลง มหศัจรรยเ์มืองสามอ่าว 
ก.  การอนุรักษเ์มืองสามอ่าว 
ข.  การเดินทางไปเมืองสามอ่าว 
ค.  การท่องเทียวเมืองสามอ่าว 
ง.  ทรัพยากรธรรมชาติของเมืองสามอ่าว 
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        25.  นกัเรียนมีวธีิการใดในการประชาสมัพนัธ ์การท่องเทียวเมืองสามอ่าว  
 ก.  ร้องเพลงใหฟั้ง 

 ข.  เปิดเพลงใหฟั้ง 

ค.  นาํภาพถ่ายมาใหดู้ 

 ง.  ถูกทุกขอ้   
 

อ่านข้อความแล้วตอบคาํถามข้อ 26 - 28 

เมือเวลา 10.00 น.วนัที 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม นาํโดยนายบุญส่ง  โควาวิสารัช ยกคณะลงตรวจสอบโรงไฟฟ้าชีวมวลและรับฟัง
ปัญหาความเดือดร้อน ภายหลงัชาวบา้นยนืหนังสือร้องเรียนผลกระทบจากโครงการการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าชีวมวล  ต.ห้วยยาง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขนัธ์  ซึงชาวบา้นตรวจสอบพบความ
พยายามในการขอขยายกาํลงัการผลิตใหม้ากขึน จากขนาด 5 เม็กกะวตัต ์เป็น 9.4 เม็กกะวตัต ์โดยยงั
ไม่มีการทาํประชาคม ชาวบา้นส่วนใหญ่เกรงปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มทางอากาศ ฝุ่ นละอองจากการ
เผาไหม้ ปัญหาความร้อน ทีจะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรทงัสับปะรดและมะพร้าว  ปัญหา
ดา้นนาํเสียจากบ่อพกันาํทีอาจไหลลงสู่แหล่งนาํสาธารณะของชุมชนและไหลลงสู่ทะเล ทาํให้การ
ท่องเทียวไดรั้บผลกระทบซึงขณะนีมีนกัท่องเทียวจากต่างประเทศเดินทางมาท่องเทียวและพกัผ่อน
เป็นจาํนวนมาก เกรงผลกระทบดงักล่าวจะทาํใหน้กัท่องเทียวลดจาํนวนลง อีกทงัยงัมีความกงัวลใจ
ดา้นผลกระทบทางดา้นทะเล ทีจะส่งผลทาํใหส้ตัวน์าํลดปริมาณลง ปัญหานาํเสีย  

หนงัสือพมิพ ์ประจวบโพสต ์ฉบบัวนัที 20 มกราคม  2557 
         

      
  26.  โรงไฟฟ้าชีวมวล ไดมี้การเพมิขนาดกาํลงัการผลิตจาก 5 เม็กกะวตัต ์เป็นเท่าใด 

ก.  9.2 เม็กกะวตัต ์   

ข.  9.3  เม็กกะวตัต ์   

ค.  9.4 เม็กกะวตัต ์  

ง.  9.5  เม็กกะวตัต ์
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         27.  ขอ้ใด ไม่ใช่ ผลกระทบทีเกิดจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ก. ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มทางดิน 

ข. ฝุ่ นละอองจากการเผาไหม ้

ค. ปัญหาดา้นนาํเสีย 

ง. ปัญหาสตัวน์าํลดลง 

 

        28.  ถา้นกัเรียนอยูใ่นสถานการณ์นนั นกัเรียนช่วยรักษาสิงแวดลอ้มไดต้ามขอ้ใด 

  ก.  เผาขยะมูลฝอย 

ข.  ไม่ทิงขยะลงในแม่นาํ  

  ค.  ไปร้องเรียนกบัผูป้กครอง   

  ง.  ใชก้ระดาษอยา่งสินเปลือง 

อ่านข้อความแล้วตอบคาํถามข้อ 29 -30 

คาํพพิากษาของศาลฎีกา ทีสงัจาํคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา แก่ "จินตนา แกว้ขาว" แกนนาํ
กลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มบา้นกรูด เป็นสิงทีทุกคนตอ้งใหค้วามเคารพ เพราะ
การเคลือนไหวของนางจินตนาและชาวบา้น ตอ้งต่อสู้กบักลุ่มทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทีมีทงั
กาํลงัเงินและอาํนาจรัฐ ทีเลือกจะเอือประโยชน์ให้กบักลุ่มทุนดังกล่าว เมือปีพ.ศ.2539 รัฐบาลมี
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่  2 โรงที จ .ประจวบคีรีขันธ์ โรงแรกจะตัง                            
ที ต.บ่อนอก อีกโรงทีบา้นกรูด หลงัทราบข่าวการมาถึงของโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีชาวบา้นหลายคน                  
ทีไม่เห็นด้วยกับโครงการ เพราะแน่นอนว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินจะก่อมลพิษ และทาํลายวิถีชีวิต                 
ของชุมชน ชาวบา้นจึงรวมตวักนัเดินหน้าอยา่งต่อเนืองทงัยนืหนังสือประทว้งการสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินต่อนายกรัฐมนตรีญีปุ่ น  

หลงัตอ้งคาํพพิากษาสินอิสรภาพ นางจินตนาบอกกบัผูม้าเยยีมว่า ยงัมีความเขม้แข็งและมี
กาํลังใจดี และเมือพน้โทษออกมาก็จะนําสิงทีบนัทึกเอาไวเ้ผยแพร่และยงัคงเดินหน้าทาํหน้าที
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม ถินเกิดและชุมชนต่อไป  

                             หนงัสือพมิพ ์ข่าวสด ฉบบัวนัที วนัที 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
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       29.  ใจความสาํคญัของข่าวนีกล่าวถึงเรืองใด 

ก.   การต่อสูข้องแกนนาํในเรืองโรงไฟฟ้าชีวมวล   

ข.   การต่อสูข้องแกนนาํในเรืองโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
ค.   การต่อสูข้องแกนนาํในเรืองโรงไฟฟ้าพลงังานนาํ 
ง.   การต่อสูข้องแกนนาํในเรืองโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

 

        30.  จากข่าวขา้งตน้ นักเรียนคิดว่าการกระทาํของนางจินตนาและชาวบา้น เหมาะสมหรือไม่                         

เพราะเหตุใด 

ก. เหมาะสม เพราะโรงไฟฟ้าถ่านหินจะก่อมลพษิ  
ข. เหมาะสม เพราะนางจินตนาและชาวบา้นทาํตามหนา้ที  

ค. ไม่เหมาะสม  เพราะจะทาํใหเ้กิดความวุน่วาย 

ง. ไม่เหมาะสม เพราะโรงไฟฟ้าก่อใหเ้กิดประโยชน์ 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 

ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3                          
 

 

1. ข     16.  ข     

2. ง     17. ก     

3. ง     18. ง     

4. ค     19. ง     

5. ก     20. ก     

6. ค     21. ก  

7. ข     22. ง  

8. ข     23. ก  

9. ง     24. ค  

10. ข     25. ค  

11. ค     26. ค   

12. ง     27. ก   

13. ข     28. ข  

14. ค     29. ข  

15. ง     30. ก 
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แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก                     
การอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถนิร่วมกับแผนทีความคดิ  

------------------------------------------------- 
คาํชีแจง    ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด  

 

 ความหมายของระดบัความคิดเห็น 

   มาก  ใหร้ะดบัคะแนน   3 

ปานกลาง ใหร้ะดบัคะแนน  2 

นอ้ย  ใหร้ะดบัคะแนน   1 

 

ขอ้ 

ที 
รายการ ระดบัความคิดเห็น 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

นอ้ย 

1 

1. ด้านเนือหา    

1.1 เนือหาของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดย
ใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด           
มีความน่าสนใจ 

   

1.2 ระดบัภาษาของแบบฝึกการอ่านจบัใจความ
โดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด 
มีความเหมาะสมกบัความสามารถของ
นกัเรียน 

   

1.3  รูปภาพประกอบในแบบฝึกการอ่าน              
จบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถินร่วมกบั      
แผนทีความคิด มีความชดัเจนและน่าสนใจ 

   

รวมด้านเนือหา    

   ส
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ขอ้ 

ที 
รายการ ระดบัความคิดเห็น 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

นอ้ย 

1 

2. ด้านบรรยากาศการเรียน    

2.1 เนือหาของแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดย
ใชส้าระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด          
ทาํใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

   

2.2 ระยะเวลาในการฝึกอ่านจบัใจความดว้ยแบบ
ฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถิน
ร่วมกบัแผนทีความคิด มีความเหมาะสม 

   

2.3  แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด ทาํให้
นกัเรียนเกิดความมนัใจในการอ่าน                 
จบัใจความครังต่อไป                    

   

2.4 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด ช่วยกระตุน้
ใหน้กัเรียนสนใจและตงัใจอ่านมากขึน            

   

รวมด้านบรรยากาศการเรียน    

3 ด้านประโยชน์ 

3.1 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด ทาํให้
นกัเรียนรู้ความสามารถในการอ่าน             
จบัใจความของตนเอง  

   

3.2 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด ทาํให้
นกัเรียนมีความเขา้ใจวธีิการอ่านจบัใจความ     

   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้ 

ที 
รายการ ระดบัความคิดเห็น 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

นอ้ย 
1 

3 ด้านประโยชน์ 

3.3 แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระ
ทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด ทาํให้
นกัเรียนอ่านจบัใจความไดดี้ขึน                      

   

รวมด้านประโยชน์    

รวมทุกด้าน    

 

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ง 

รายชือผู้เชียวชาญ ผู้ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายนามผู้เชียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวิจัย 

 

1. นางกลัยา  คงถอด 

ปริญญาโท วดัและประเมินผล  
ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วดัวงัยาว) 
วฒิุการศึกษา กศ.ม. วดัผลการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 
สงักดัสาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 

 

2. นางจิตรา  ดิษฐเณร 

ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นป่าถล่ม 

วฒิุการศึกษา กศ.บ. ภาษาไทย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วทิยาเขตบางเขน 
สงักดัสาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 

 

3. นางศิรัชญา  เปลียนปราณ 
ตาํแหน่ง ครูชาํนาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นดอนกลาง 

วฒิุการศึกษา ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สงักดัสาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศกึษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้ตรวจเครืองมือทีใช้ในการวจัิย 

และหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที ศธ 0520.107 (นฐ)  บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 

       26  มกราคม 2558 

เรือง  ขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวิจยั 

เรียน  นางกลัยา  คงถอด 

ด้วย  นางสาวศริญดา   เ ทียมหมอก  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน                  
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิ ธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทาํวิทยานิพนธ์  เรือง “การพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
สาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิด” มีความประสงค์จะขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือ            
วิจัยเพือประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ ในการนีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์                  
จากท่านโปรดเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวิจยัให้กบันกัศึกษาดงักล่าวดว้ย  

 จึงเรียนมาเพือโปรดอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยงิ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ฝ่ายวิชาการและวิจยั 

รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 
สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788 
 

ปณิธานบณัฑิตวิทยาลยั  “ มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพือพัฒนาคณุภาพบัณฑิตศึกษา ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที ศธ 0520.107 (นฐ)  บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 

       26  มกราคม 2558 

เรือง  ขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวิจยั 

เรียน  นางจิตรา  ดิษฐเณร 

ด้วย  นางสาวศริญดา   เ ทียมหมอก  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน                  
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิ ธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทาํวิทยานิพนธ์  เรือง “การพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
สาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิด” มีความประสงค์จะขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ ชียวชาญตรวจเครืองมือ           
วิจัยเพือประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ ในการนีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์                  
จากท่านโปรดเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวิจยัให้กบันกัศึกษาดงักล่าวดว้ย  

 จึงเรียนมาเพือโปรดอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยงิ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ฝ่ายวิชาการและวิจยั 

รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 
สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788 
 

ปณิธานบณัฑิตวิทยาลยั  “ มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพือพัฒนาคณุภาพบัณฑิตศึกษา ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที ศธ 0520.107 (นฐ) / บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 

       26  มกราคม 2558 

เรือง  ขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวิจยั 

เรียน  นางศิรัชญา  เปลียนปราณ 

ด้วย  นางสาวศริญดา   เ ทียมหมอก  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน                 
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิ ธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทาํวิทยานิพนธ์  เรือง “การพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
สาระทอ้งถินร่วมกับแผนทีความคิด” มีความประสงค์จะขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือ            
วิจัยเพือประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ ในการนีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์                  
จากท่านโปรดเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวิจยัให้กบันกัศึกษาดงักล่าวดว้ย  

 จึงเรียนมาเพือโปรดอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยงิ 

 

     ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ฝ่ายวิชาการและวิจยั 

รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 
สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788 
 

ปณิธานบณัฑิตวิทยาลยั  “ มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพือพัฒนาคณุภาพบัณฑิตศึกษา ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที ศธ 0520.107 (นฐ) / บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 

       26  มกราคม 2558 

เรือง  ขอทดลองเครืองมือวิจยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นสามแยกป่าถล่ม 

ด้วย  นางสาวศริญดา   เ ทียมหมอก  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน                  
ภาษาไทย  ภาควิชาหลักสูตรและวิ ธีสอน  มหาวิทยาลัย ศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ์   เ รือง  “การ                              
พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ด้วยแบบฝึกการอ่าน                             
จับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด” มีความประสงค์จะขอทดลองเครืองมือวิจัย                              
กับนัก เ รี ยนชันประถมศึกษาปี ที  3  (แบบรายบุคคล  แบบก ลุ่ม เล็ก )  ในช่วงเ ดือนกุมภาพันธ์  2 55 8                               
เพือประกอบการทาํวิทยานิพนธ์   ในการนีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์                  
จากท่านโปรดอนุญาตให้นกัศึกษาดงักล่าวไดท้ดลองเครืองมือวิจยัดว้ย 

 จึงเรียนมาเพือโปรดให้ความอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยงิ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ฝ่ายวิชาการและวิจยั 

รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 
สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435 

ปณิธานบณัฑิตวิทยาลยั  “ มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพือพัฒนาคณุภาพบัณฑิตศึกษา ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที ศธ 0520.107 (นฐ) / บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 

       26  มกราคม 2558 

เรือง  ขอทดลองเครืองมือวิจยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นดอนกลาง 

ด้วย  นางสาวศริญดา   เ ทียมหมอก  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน                  
ภาษาไทย  ภาควิชาหลักสูตรและวิ ธีสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทาํวิทยานิพนธ์ เ รือง “การพัฒนา                              
ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเ รียนชันประถมศึกษาปีที 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจับ                           
ใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด” มีความประสงค์จะขอทดลองเครืองมือวิจัยกับ                              
นักเ รียนชันประถมศึกษาปีที  3  (แบบภาคสนาม)ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  2558 เ พือประกอบการทํา                               
วิทยานิพนธ์  ในการนีบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาต                    
ให้นกัศึกษาดงักล่าวไดท้ดลองเครืองมือวิจยัดว้ย 

 จึงเรียนมาเพือโปรดให้ความอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยงิ 

               ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                ( ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
              รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ฝ่ายวิชาการและวิจยั 

            รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 

 
สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788, 0-3424-3435 
 

ปณิธานบณัฑิตวิทยาลยั  “ มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพือพัฒนาคณุภาพบัณฑิตศึกษา ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที ศธ 0520.107 (นฐ) / บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 

       26  มกราคม 2558 

เรือง  ขอทดลองเครืองมือวิจยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นป่าถล่ม 

ด้วย  นางสาวศริญดา   เ ทียมหมอก  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน                  
ภาษาไทย  ภาควิชาหลักสูตรและวิ ธีสอน  มหาวิทยาลัย ศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ์   เ รือง  “การ                              
พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ด้วยแบบฝึกการอ่าน                             
จับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด” มีความประสงค์จะขอทดลองเครืองมือวิจัย                              
กับนักเ รียนชันประถมศึกษาปีที 3 ,4 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  2558 เพือประกอบการทําวิทยานิพนธ์                          
ในการนีบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้นักศึกษา                   
ดงักล่าวไดท้ดลองเครืองมือวิจยัดว้ย 

 จึงเรียนมาเพือโปรดให้ความอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยงิ 

               ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

            (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
          รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ฝ่ายวิชาการและวิจยั 

       รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 

 
สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788, 0-3424-3435 
 

ปณิธานบณัฑิตวิทยาลยั  “ มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพือพัฒนาคณุภาพบัณฑิตศึกษา ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที ศธ 0520.107 (นฐ) / บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 

       26  มกราคม 2558 

เรือง  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นสามแยกป่าถล่ม 

ดว้ย  นางสาวศริญดา  เทียมหมอก  นักศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย                
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์  เรือง “การพฒันา                             
ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
สาระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด” มีความประสงค์จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชันประถมศึกษา                      
ปีที 3 (แบบรายบุคคล แบบกลุ่มเล็ก) ในโรงเรียนของท่าน ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 เพือประกอบการทาํ                  
วิทยานิพนธ์  ในการนีบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดแจง้นักเรียน
ทราบ เพือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูให้แก่นกัศึกษาตามความเหมาะสม 

 จึงเรียนมาเพือโปรดให้ความอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยงิ 

           ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

         (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
     รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ฝ่ายวิชาการและวิจยั 

     รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 

 
สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788, 0-3424-3435 
 

ปณิธานบณัฑิตวิทยาลยั  “ มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพือพัฒนาคณุภาพบัณฑิตศึกษา ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที ศธ 0520.107 (นฐ) / บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 

       26  มกราคม 2558 

เรือง  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นดอนกลาง 

ดว้ย  นางสาวศริญดา  เทียมหมอก  นักศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย                
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์  เรือง  “การพฒันา                             
ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
สาระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด” มีความประสงค์จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชันประถมศึกษา                      
ปี ที  3  (แบบภาคสนาม )  ในโรง เ รี ยนของ ท่าน  ช่วง เ ดือนกุมภาพันธ์  2 5 5 8  เ พือประกอบการทํา                  
วิทยานิพนธ์  ในการนีบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดแจง้นักเรียน
ทราบ เพือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูให้แก่นกัศึกษาตามความเหมาะสม 

 จึงเรียนมาเพือโปรดให้ความอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยงิ 

           ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

              (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
             รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ฝ่ายวิชาการและวิจยั 

          รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 

 
สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788, 0-3424-3435 
 

ปณิธานบณัฑิตวิทยาลยั  “ มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพือพัฒนาคณุภาพบัณฑิตศึกษา ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที ศธ 0520.107 (นฐ) / บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 

       26  มกราคม 2558 

เรือง  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นป่าถล่ม 

ดว้ย  นางสาวศริญดา  เทียมหมอก  นักศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย                
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์   เรือง “การพฒันา                             
ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้
สาระทอ้งถินร่วมกบัแผนทีความคิด” มีความประสงค์จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชันประถมศึกษา                      
ปีที 3,4 ในโรงเรียนของท่าน ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 เพือประกอบการทาํวิทยานิพนธ์   ในการนีบณัฑิต     
วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดแจง้นักเรียนทราบ เพือขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มลูให้แก่นกัศึกษาตามความเหมาะสม 

 จึงเรียนมาเพือโปรดให้ความอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยงิ 

              ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

              (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
             รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ฝ่ายวิชาการและวิจยั 

          รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 

 
 
สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788, 0-3424-3435 
 

ปณิธานบณัฑิตวิทยาลยั  “ มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพือพัฒนาคณุภาพบัณฑิตศึกษา ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความของนักเรียน  

ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถินร่วมกับแผนทีความคิด 
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การทดลองเครืองมือวจิยั แบบรายบุคคลและกลุ่มเล็กกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  

 โรงเรียนบา้นสามแยกป่าถล่ม 
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การทดลองเครืองมือวจิยั แบบภาคสนามกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  โรงเรียนบา้นดอนกลาง 
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การทดลองเครืองมือวจิยักบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4  โรงเรียนบา้นป่าถล่ม 
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การทดลองวจิยักบักลุ่มตวัอยา่งกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  โรงเรียนบา้นป่าถล่ม 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชือ  นางสาวศริญดา  เทียมหมอก 

ทีอยู ่ 99/1  หมู่ 1 ถนนกุยบุรี-โพธิเรียง  ตาํบลกุยบุรี  อาํเภอกุยบุรี 

  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์77150  
 

ประวตัิการศึกษา 
พ.ศ. 2554 2559  สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีที 6 

     โรงเรียนอรุณวทิยา จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
พ.ศ. 2540 - 2542 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

   โรงเรียนอรุณวทิยา จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
พ.ศ. 2543 - 2545 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

   โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี 

พ.ศ. 2546 - 2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการประถมศึกษา 
   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

พ.ศ. 2555  ศึกษาต่อปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาไทย 

               ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ประวตัิการทาํงาน 

พ.ศ. 2550  ครูสอนภาษาไทย โรงเรียนบา้นหนองไก่ต่อ จงัหวดักาญจนบุรี 

พ.ศ. 2554  ครูสอนภาษาไทย โรงเรียนบา้นหนองขาม (สนัตกิาญจน์ราษฎร์บาํรุง)                                  
    จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบนั ครูสอนภาษาไทย โรงเรียนบา้นป่าถล่ม  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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