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54255406:  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคัญ: หนังสือส่งเสริมการอ่าน / การอ่านจับใจความ 
     อภิเชษฐ์ เทศเล็ก: การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.  อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร. อธิกมาส มากจุ้ย  รศ.สมพร ร่วมสุข และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม.  
171 หน้า. 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ท่องเที่ยวเมืองสาม
พราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยว
เมืองสามพราน  และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริม
การอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ  อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ก าหนดระยะเวลาในการทดลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 
ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย  ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที  (t-test)  แบบไม่
เป็นอิสระต่อกัน (dependent)  
 ผลการวิจัย พบว่า   
 1.  หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.63/82.67 
 2.  ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลัง
การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู ้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก   
 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร         
ลายมือช่ือนักศึกษา…………………………….                   ปีการศึกษา 2558 
ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   1…………………..… 2…………..………… 3………..……………… 

จ 
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54255406:  MAJOR:  TEACHING  THAI  LANGUAGE 
KEY WORD: SUPPLEMENTARY READING MATERIALS / READING COMPREHENSION   

 APHICHET THESLEK: THE DEVELOPMENT OF SUPPLEMENTARY 
READING MATERIALS ON TRAVEL TO SAMPHRAN TO ENHANCE THE ABILITY OF 
READING COMPREHENSION FOR PRATHOMSUKSA 6 STUDEANTS. THESIS 
ADVISORS: ATIKAMAS MAKJUI, Ph.D., ASSOC.PROF.SOMPORN RUAMSUK, AND 
ASST.PROF.CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 171 pp. 
 
 The purposes of this research were 1) to develop supplementary reading materials on 
travel to Samphran to enhance the ability of reading comprehension for Prathomsuksa 6 students to be 
the efficient standard criterion of 80/80, 2) to compare the ability of reading comprehension  for 
Prathomsuksa 6 students before and after study by supplementary reading materials on travel to 
Samphran, and 3) to study the opinion of student about using the supplementary reading materials on 
travel to Samphran. The samples was 40 students of Prathomsuksa 6 Nakprasith school. Sampran 
district. NakhonPathom province of Academic year 2015. They were selected by simple random 
sampling.The experiment was taken 2 weeks, 4 times per week, total 8 times. The research instruments 
were 1) supplementary reading materials on travel to Samphran, 2) learning management plans 3)test of 
student ability of reading comprehension, and 4) questionnaires to investigate student’s opinions by 
using the supplementary reading materials on travel to Samphran. The data were analyzed by mean ( ), 
standard  deviation  of  items (S.D.) and  t-test  dependent 
 The research findings were as follows: 
 1. The supplementary reading materials on travel to Samphran to enhance the ability of 
reading comprehension  for Prathomsuksa 6 students had the efficient standard criterion of 81.63/82.67. 
 2.  The ability of reading comprehension  of Prathomsuksa 6 students after learning higher 
than before learning  been  statistically significant at the .05 level. 
 3.  The sample student was opinions at high agreement level about management learning 
using the supplementary reading materials on travel to Samphran. 
 
 

Department of Curriculum and Instruction             Graduate School, Silpakorn University  
Student’s signature…………………………………….                         Academic Year 2015                        
Thesis Advisors’ signatures 1…………….…..……  2………..……….……  3………………………… 

ฉ 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี   เนื่องจากได้รับความกรุณาเอาใจใส่ 
อนุเคราะห์ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องจาก  อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย 
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จามรเนียม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เอ่ียมจินดา  ที่กรุณาความเอาใจใส่และ
คอยเป็นก าลังใจ ติดตามถามไถ่ด้วยดีตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ทดลองเคร่ืองมือวิจัย และขอขอบใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและทดลองใช้เคร่ืองมือเป็นอย่างดี 
 ขอขอบพระคุณ คุณครูพิบูลย์ ตัญญบุตร  คุณครูจิตตพัฒน์ มังกรพันธุ์  คุณครูวัชรสินธุ์ 
สอดศรี คุณครูวัชรสิทธิ์ ขุนสุวิศิษฏ์  และกัลยาณมิตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย รหัส 54 ทุกท่าน 
ที่ให้ความช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และบุคคลในครอบครัวเทศเล็ก ทุกท่าน 
ผู้เป็นก าลังใจให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้วิจัยเสมอมา 
 คุณประโยชน์จากการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดา
มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และความรักในวิชาชีพให้แก่ผู้วิจัย 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ภาษาไทยมีความส าคัญส าหรับคนไทยทุกคน  เพราะนอกจากเป็นเคร่ืองมือใน              
การติดต่อสื่อสารแล้วยังเป็นภาษาประจ าชาติ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน
ของคนในชาติ และยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญยิ่ง คนไทยทุกคนจึงจ าเป็นต้องใช้ภาษาไทย
ให้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องรักษาให้ด ารงอยู่คู่กับความเป็น  
เอกราชของชาติไทยตลอดไป ดังพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช          
ที่พระราชทานแก่ผู้ เข้าประชุมชุมนุมภาษาไทย   ความตอนหนึ่งว่า “ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือ       
อย่างหนึ่งของชาติ ...ประเทศไทยนั้นมีภาษาไทยของเราเอง ซึ่งต้องหวงแหน... เรามีโชคดีที่มีภาษา
ของตนเองตั้งแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาไว้” (กระทรวงศึกษาธิการ, ส านัก
นิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2543:1) 
      ภาษาไทยนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน ใช้เป็นภาษา
ราชการ ใช้ในกิจการงานต่าง ๆ แล้ว ภาษาไทยจึงยังมีความส าคัญในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น 
กล่าวคือ การเรียนทุกวิชาต้องใช้ภาษาไทยเป็นสื่อ เป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการพูด
อธิบาย การฟังหรือการอ่านต าราต่าง ๆ การเรียนการสอนภาษาไทยมิได้มุ่งหวังให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้เพียงอย่างเดียว  หากมุ่งหวังให้นักเรียนน าความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์     
ได้จริง สื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้    
ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องรักษา
ภาษาไทยไว้ในฐานะที่เป็นสมบัติของชาติด้วย   (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2546: 21) 
ดังนั้น ผู้ที่มีความสามารถใช้ภาษาไทยได้ดีย่อมมีโอกาสเรียนรู้ได้ดีกว่าคนอ่ืน 
 วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ ซึ่งผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝนให้ใช้ได้ย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ในบรรดา 4 ทักษะ
ดังกล่าวนั้น การอ่านเป็นทักษะที่มีความส าคัญและจ าเป็นมากในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพราะ
ปัจจุบันนี้วิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ข้อมูลต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวันจะต้องอาศัยการอ่าน จึงจะสามารถเข้าใจ และสื่อความหมายกันได้ นักการศึกษา
ของไทยและต่างชาติเห็นพ้องต้องกันว่า การอ่านมีความส าคัญส าหรับนักเรียน เพราะกิจกรรม  
การเรียนทุกอย่างประมาณร้อยละ 80-90 ต้องอาศัยการอ่านเป็นส าคัญ  (Strang, 1940  อ้างถึงใน 
บันลือ พฤกษะวัน, 2545: 4) 
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       นอกจากนี้ พรทิพย์ ชาตะรัตน์ (2545: 59) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านสรุปได้ว่า  
การอ่านเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการแสวงหาความรู้  ดังนั้น ผู้ที่มีความสามารถในการอ่าน คือ 
อ่านได้มาก อ่านได้เร็ว อ่านได้ถูกต้อง  ย่อมมีโอกาสในชีวิตหลาย ๆ ด้านมากกว่า เช่น การศึกษา 
ด้านสังคม ด้านการประกอบอาชีพ เป็นต้น ตลอดจนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและ
ทันสมัยกว่าผู้ที่ขาดทักษะในการอ่าน 
        ความคิดเห็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกัน   คือ  การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญใน           
การแสวงหาความรู้ เนื่องจากการศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  ต้องอาศัยการอ่านเป็นส าคัญ  
จึงจะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์  ดังนั้น ในการเรียนการสอนจึงจ าเป็น
จะต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาให้นักเรียนสามารถอ่านได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาต้องท าอย่างสม่ าเสมอ ส าหรับการอ่านที่ เป็นพื้นฐานและเป็น 
ประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ คือ การอ่านจับใจความส าคัญ   ดังที่ แววมยุรา  เหมือนนิล (2538: 
17) ได้กล่าวไว้ว่า การอ่านจับใจความส าคัญเป็นความเข้าใจเร่ืองที่อ่านระดับต้น และเป็นพื้นฐาน   
ที่ส าคัญมากส าหรับการอ่านในระดับที่สูงต่อไป เช่น ถ้านักเรียนอ่านจับใจความส าคัญของเร่ือง      
ที่อ่านไม่ได้ก็คงไม่สามารถอ่านเพื่อวิจารณ์ว่าเร่ืองนั้นดีหรือไม่ดีได้เลย    
        กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านและประโยชน์ของ       
การอ่านจับใจความส าคัญที่มีต่อการเรียน จึงก าหนดเร่ืองการอ่านไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระที่ 1 การอ่าน       
โดยก าหนดไว้ในมาตรฐาน ท 1.1 “ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน” ส่วนการอ่านจับใจความส าคัญอยู่ใน
สาระที่ 1 มาตรฐาน ท 1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 2 คือ  จับใจความส าคัญจากเร่ืองที่อ่าน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 11) และอยู่ในคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือ อ่าน
ออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบายความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัยของค า ประโยค ข้อความ ส านวนโวหาร จากเร่ืองที่อ่านเข้าใจค าแนะน า 
ค าอธิบายในคู่มือต่าง ๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้งจับใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่าน
และน าความรู้ความคิดจากเร่ืองที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้  มีมารยาทและ      
มีนิสัยรักการอ่านและเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 
      แม้ว่าการอ่านและการอ่านจับใจความส าคัญจะมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ และ          
ถูกก าหนดให้เป็นเน้ือหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่พบว่าการอ่าน   
ยังเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข คือ นักเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่านและไม่ชอบอ่าน   ดังที่       
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ณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ (2538: 50)  ได้กล่าวไว้ว่า  ปัญหาที่นักเรียนไม่ชอบอ่านและไม่มีนิสัยรัก 
การอ่านเป็นการน าไปสู่ปัญหาขั้นพื้นฐาน คือ การฟัง การพูด และการเขียนไม่ก้าวหน้า เนื่องจาก
การอ่านเป็นพื้นฐานในการฟัง การพูด และการเขียน และถ้านักเรียนมีประสิทธิภาพในการอ่าน     
จะท าให้มีประสิทธิภาพในการฟัง   การพูด  และการเขียนตามไปด้วย  รวมทั้งจะพัฒนาขึ้น             
จากประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กันและกัน 
        แม้หลักสูตรจะก าหนดให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านหลายประเภท รวมทั้งมีนิสัย  
รักการอ่าน แต่เท่าที่ผ่านมาพบว่าการสอนทักษะการอ่านยังมีปัญหา ภูริภัทร ทิศร (2543: 11) ได้
กล่าวถึงสาเหตุที่นักเรียนไม่ชอบอ่านหนังสือว่า เพราะในปัจจุบันสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ 
วีดิทัศน์ และคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อที่นักเรียนให้ความสนใจมากกว่าเพราะอ านวย
ความสะดวกให้นักเรียนได้เรียนรู้และทราบข้อมูลข่าวสารได้เร็วท าให้นักเรียนสูญเสียเวลาที่ควรได้
อ่านหนังสือไป ซึ่งปัญหาการอ่านไม่ใช่แค่เพียงนักเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่านเท่านั้น เมื่อมองลึกลง
ไปในขั้นการสอนการอ่านจะพบปัญหาว่านักเรียนส่วนมากประสบปัญหาในการอ่านจับใจความ
ส าคัญเนื่องจากอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจ ไม่สามารถสรุปหรืออ่านจับใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่าน
ได้ ดังที่  เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (2537: 5) ได้กล่าวถึงปัญหาของการอ่านจับใจความส าคัญไว้ว่า  
นักเรียน มีข้อบกพร่องในการอ่านจับใจความส าคัญและเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับครูผู้สอน คือ 
นักเรียนอ่านแล้วไม่เข้าใจเนื้อเร่ือง สรุปสาระส าคัญของเร่ืองไม่ได้  นอกจากนี้ ณรงค์ฤทธิ์ ศักดา
ณรงค์ (2538: 50) ได้กล่าวถึงปัญหาการอ่านจับใจความส าคัญที่พอสรุปได้ว่า นักเรียนอ่านได้แต่ไม่
แตกฉาน สะกดค าไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจความหมาย อ่านแล้วสรุปใจความส าคัญของเร่ืองไม่ได้ ไม่
สามารถแยกความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และไม่สามารถแยกใจความส าคัญหลักกับใจความส าคัญ
รองได้  
        จากผลการสอบวิชาภาษาไทยในสาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ตัวชี้วัดที่ 3: อ่าน
จับใจความตามสื่อต่าง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ใช้แบบทดสอบแบบปรนัยที่มี 4 ตัวเลือก จ านวนแบบทดสอบ 
10 ข้อ ที่ได้จากกการท าแบบทดสอบในชั่วโมงเรียน  ยังมีนักเรียนบางคนที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ไม่ผ่าน
เกณฑ์ เมื่อน ามาคิดเป็นค่าเฉลี่ยผลสอบของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 58.08 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ 
โรงเรียนก าหนด คือ ร้อยละ 70  
 ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2555 -  2557 ของโรงเรียนนาคประสิทธิ์  
โดยแยกเป็นรายมาตรฐานการเรียนรู้ ปรากฏว่า มาตรฐาน 1.1 การอ่าน ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 
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2555 มีค่าเฉลี่ย 59.76 ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ย 53.42 และปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ย 57.29 ซึ่ง
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 60   
 นอกจากนี้ผู้ วิ จั ยได้สัมภาษณ์ค รูผู้สอนวิชาภาษาไทยที่สอนอยู่ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับปัญหาด้านการสอนอ่านจับใจความส าคัญ (ศรุดา ศิโรรังษี และอุเทน 
ครุฑวิไล, 2557:สัมภาษณ์) มีความเห็นว่า นักเรียนมีปัญหาหลายประการ ได้แก่ ปัญหานักเรียนไม่
เห็นความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญ ไม่เข้าใจเนื้อหา ไม่ตั้งใจเรียน และเบื่อหน่าย ท าให้
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญ อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์ และไม่สามารถ อ่านจับใจความ
ส าคัญได้ ดังนั้น ครูจึงควรหาวิธีการสอน สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการสอนอ่านจับใจความส าคัญ
ให้แก่นักเรียน  
 

 ทั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาพบว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วย
พัฒนาความสามารถ การอ่านให้ผู้เรียนได้ เพราะหนังสือส่งเสริมการอ่าน คือสื่อการเรียนการสอนที่
สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความสนใจที่ภายในหนังสือประกอบไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ สนุก  
มีสาระ มีรูปภาพที่ประกอบสวยงาม และมีสีสันที่สวยงามเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยมีจดมุ่ง
หมายเพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะและความแม่นย าในเนื้อหาที่
ตนเองได้อ่านมาแล้ว  ดังที่ ศศิธร สุภศร (2553: 4)  นักวิชาการผู้ท างานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก ต่าง
ยอมรับว่า กิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของเด็ก ก็คือ หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน  พิมพ์พิมล ดวงลอย (2554: 2)  และสรรชัย ศรีสุข (2530: 3, อ้างถึงใน นงลักษณ์ 
ค ายิ่ง, 2541: 4) กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า การน าหนังสือส่งเสริมการอ่านมาสอดแทรกในการเรียนการ
สอนเป็นสิ่งที่มีมานานแล้ว เนื่องจากหนังสือเป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบ  การน าหนังสือส่งเสริม การ
อ่าน  มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถใน        
การเขียนและอ่านได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ เมตตา บุญยะศรี (2552: 3) ที่กล่าวว่า หนังสือส่งเสริม
การอ่าน เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของเด็ก  ส่วน ฤทัยรัตน์ อยู่จันทร์ (2554: 5) เห็นว่า หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านเป็นเคร่ืองมืออันทรงประสิทธิภาพในการอบรม สั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก 
และหนังสือเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด ซึ่งมีหลากหลาย
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียน ต าราวิชาการ หนังสือนิทาน หนังสือการ์ตูน การน าหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านมาใช้ในโรงเรียนจะช่วยขยายความรู้และสนองความต้องการของผู้เรียนได้ 
เนื่องจากแบบเรียนไม่สามารถบรรจุความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ได้หมด  หนังสือส่งเสริมการอ่าน    
จึงเป็นหนังสือประเภทหนึ่งที่ให้ความรู้เสริมจากบทเรียนสามารถอ่านได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน  
โดยมุ่งให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองตามความเหมาะสมกับวัยและความสามารถใน
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การอ่านของแต่ละบุคคล และดึงดูดความสนใจในการอ่าน เนื่องจากมีการน าเสนอในรูปแบบ        
ที่หลากหลาย ท าให้เกิดความสนุกสนาน    
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย
ได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อน ามาก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 หนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ที่คุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นสื่อที่นักเรียนสามารถอ่านได้
ทุกเพศทุกวัย ช่วยให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสมพร จารุนัฏ (2540 :5-8) ได้
สรุปลักษณะของหนังสือส่งเสริมการอ่านไว้ว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านต้อง ส่งเสริมความรู้ 
ส่งเสริมสติปัญญา ส่งเสริมเจตคติที่เหมาะสม ส่งเสริมความเข้าใจ และส่งเสริมการศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับถวัลย์ มาศจรัส (2545 : 3) ที่กล่าวถึงลักษณะของหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ว่า ต้องมุ่งเน้นให้เด็กเกิดทักษะในการอ่าน โดยมีเนื้อหาสาระที่ไม่ขัดต่อประเพณี วัฒนธรรมและ
ศีลธรรมอันดีงามของสังคม ทั้งนี้ได้มีนักการศึกษาได้ศึกษาและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
ดังที่ รุ่งนภา อิศเรนทร์ (2545: บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่
เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและรัตนา
ภรณ์ คล่องแคล่ว (2548: บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสูงกว่าก่อน  การใช้หนังสือส่งเสริมการ
อ่าน และนักเรียนมีความคิดเห็นว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านท าให้นักเรียนเข้าใจวิธีการอ่านจับ
ใจความส าคัญและสามารถอ่านจับใจความส าคัญได้ดีขึ้น 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลท้องถิ่นของอ าเภอสามพราน  ซึ่งเป็นข้อมูลที่นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนใจและรู้จักเป็นอย่างดี เพราะข้อมูลท้องถิ่นที่น ามานี้เป็นเร่ืองราวที่
ใกล้ตัวนักเรียนนักเรียนจะได้เกิดความสนใจในการเรียน การใช้ข้อมูลท้องถิ่นที่ใกล้ตัวนักเรียนมา
เป็นสื่อในการอ่านจึงมีส่วนช่วยในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้อ่านได้  ดังที่ ผุสสดี ธุวังค
วัฒน์ (2530: 54) กล่าวว่า “การใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจะท าให้บทเรียนสนุกสนานและ
น่าสนใจผู้เรียนจะมีประสบการณ์ที่กว้างขึ้นเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ท้องถิ่น” สอดคล้องกับแนวคิดของ  บรรจง วรรณสุริยะ (2535: 12) ที่ว่า “การใช้แหล่งข้อมูล
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ท้องถิ่นเป็นสื่อในการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง กระตุ้นให้เกิดความ
สนใจอยากรู้   อยากเห็นอยากค้นคว้าไม่เบื่อหน่ายในบทเรียน” 
                  จากแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการตาม
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

ค าถามในการวิจัย 
        1.  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 หรือไม่ 
        2.  ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้หรือไม่ 
       3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน อยู่ในระดับใด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1.  เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

การจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ 
ส่งเสริมการอ่าน 

ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน 
 

เล่มที่ 1 เมืองสามนายพราน 

        เล่มที่ 2 พุทธสถานวัดไร่ขิง 
        เล่มที่ 3 หลากกหลายสิง่ที่         
                     ดอนหวาย            
        เล่มที่ 4 ล่องเรือไปในท่าจีน 

 

ความสามารถการอ่านจับใจความ
ส าคัญ 

 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมือง
สามพราน 
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 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมือง
สามพราน           
         3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
           1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
           2.  ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการ
จัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
          1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง          
                1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 ภาค จ านวน 9 ห้องเรียน รวมนักเรียน 
382 คน ซึ่งจัดห้องเรียนโดยคละความสามารถ 
                1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 40 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ได้ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 
 
          2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
                        2.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยว
เมืองสามพราน 
                 2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่  

   2.2.1 ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
   2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริม

การอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  
 3.  เน้ือหา 
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                  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เนื้อหาที่วิเคราะห์มาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 1 สาระการอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 3 อ่านเร่ืองสั้น ๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับ
เร่ืองที่อ่าน ซึ่งมีสาระการเรียนรู้แกนกลาง คือ การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ โดยผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลท้องถิ่นของอ าเภอสามพรานมาท าเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน 
เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ แบ่งเป็น 4 เล่ม ดังนี ้
  เล่มที่ 1 เมืองสามนายพราน 
             เล่มที่ 2 พุทธสถานวัดไร่ขิง 
             เล่มที่ 3 หลากหลายสิ่งที่ดอนหวาย            
             เล่มที่ 4 ล่องเรือไปในท่าจีน 
 4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
            การวิจัยคร้ังนี้ด าเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาใน     
การทดลอง 8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 นาที สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
      1.  ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ หมายถึง การอ่านที่สามารถจับประเด็น
ส าคัญของเร่ืองได้ ตอบปัญหาเพื่อหาประเด็นส าคัญของเร่ือง การหาใจความส าคัญ การเรียงล าดับ
เหตุการณ์ การแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น และสรุปใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่านได้ วัดได้
จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 2.  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน หมายถึง สื่อการสอนที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยน าเนื้อหาที่เกี่ยวกับอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มาสร้างเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
จ านวน 4 เล่ม  ได้แก่   เล่มที่ 1 เมืองสามนายพราน  เล่มที่ 2 พุทธสถานวัดไร่ขิง  เล่มที่ 3 
หลากหลายสิ่งที่ดอนหวาย  และเล่มที่ 4 ล่องเรือไปในท่าจีน 
 3. ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  หมายถึง คุณภาพของหนังสือส่งเสริม
การอ่านเพื่อให้บรรลุถึงพฤติกรรมตามที่ได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ตามเกณฑ์ 80/80 

  80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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  80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 4. ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ที่วัดจากการตอบ
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จ านวน 10 ข้อ โดยวัดด้าน
บรรยากาศในการเรียน  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 
 5. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัยครั้งนี้  
 1. นักเรียนมีความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ สามารถอ่านจับใจความส าคัญ
จากสื่อต่าง ๆ ได้ 
 2. เป็นแนวทางส าหรับครู ในการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อใช้ในการเสริม
ทักษะต่าง ๆ ทางภาษาต่อไป 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

        ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้น าเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 
                1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
    1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
                         1.2 คุณภาพของผู้เรียน 
                         1.3 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 
การอ่าน 
                2.  การอ่านจับใจความส าคัญ 
                         2.1 ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 
                         2.2 ความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญ 
                         2.3 จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 
                         2.4 ขั้นตอนของการอ่านจับใจความส าคัญ 
                         2.5 แนวทางการสอนอ่านจับใจความส าคัญ 
                         2.6 การประเมินการอ่านจับใจความส าคัญ 

 3.  หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
                         3.1 ความหมายของหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
                         3.2 ความส าคัญของหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
                         3.3 ลักษณะของหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ด ี
                          3.4 หลักเกณฑ์การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน                                                                  
                          3.5 การประเมินคุณค่าของหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
 4.  ข้อมูลท้องถิ่น: อ าเภอสามพราน 
                     4.1 ประวัติความเป็นมา 
                        4.2 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 
                        4.3 สถานที่ส าคัญและสถานที่ท่องเที่ยว 
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 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                        5.1 งานวิจัยในประเทศ 
                        5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง       
มีเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ้งเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญลนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
  

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส านักงานคณะกรรม     
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 2-3) ได้กล่าวถึงสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยไว้ดังนี้    
 สาระที่ 1 การอ่าน  
     มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 สาระที่ 2 การเขียน 
  มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ 
และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
  มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้
ความคิด และความรู้สึก ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
  มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
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 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ ์วรรณคดี วรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 3-4) ได้กล่าวถึงคุณภาพผู้เรียน
เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   1.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้องอธิบาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของค า ประโยค ข้อความ ส านวนโวหาร จากเร่ืองที่อ่าน
เข้าใจค าแนะน า ค าอธิบายในคู่มือต่าง ๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้งจับใจความ
ส าคัญของเร่ืองที่อ่านและน าความรู้ความคิดจากเร่ืองที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต
ได้มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่านและเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 
      2.  มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด  เขียนสะกดค า     
แต่งประโยคและเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจนเหมาะสม  ใช้ภาพ    
โครงเร่ือง และแผนภาพความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว 
กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เขียนเร่ืองตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน 
    3. พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟังและดู เล่าเร่ืองย่อหรือสรุปจากเร่ืองที่ฟัง
และดู ตั้งค าถาม ตอบค าถามจากเร่ืองที่ฟังและดู รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟังและดู
โฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดตามล าดับขั้นตอนเร่ืองต่าง ๆ อย่างชัดเจน พูดรายงาน หรือประเด็น
ค้นคว้าจากการฟัง การดู การสนทนา และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดู
และพูด 
 4. สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า ส านวน ค าพังเพยและสุภาษิตรู้และเข้าใจ
ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค ชนิดของประโยค และค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย           
ใช้ค าราชาศัพท์และค าสุภาพได้อย่างเหมาะสม แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่         
กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี 11 
 5.  เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพื้นบ้าน ร้องเพลง
พื้นบ้านของท้องถิ่น น าข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจ า บทอาขยาน
ตามที่ก าหนดได้ 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระท่ี 1 การอ่าน 
 มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ตารางที่ 1  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6 ท 1.1 ป. 6/1 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
ได้ถูกต้อง 

 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมาย 
ของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ประกอบด้วย 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า  
- ค าที่มีอักษรน า 
- ค าที่มีตัวการันต ์
- ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
- วัน เดือน ปีแบบไทย 
- ข้อความทีเ่ป็นโวหารต่าง ๆ  
- ส านวนเปรียบเทียบ 
 การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 

ท 1.1 ป. 6/2 
อธิบายความหมายของค า ประโยคและ
ข้อความที่เป็นโวหาร 
 

 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ 
บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ประกอบด้วย 
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า  
- ค าที่มีอักษรน า 
- ค าที่มีตัวการันต ์
- ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
- วัน เดือน ปีแบบไทย 
- ข้อความทีเ่ป็นโวหารต่าง ๆ  
- ส านวนเปรียบเทียบ 
 การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 

ท 1.1 ป. 6/3 
อ่านเรื่องส้ัน ๆ อย่างหลากหลาย   โดยจับ
เวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

 การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ เช่น      
- เรื่องส้ัน ๆ 
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ตารางที่ 1  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ต่อ) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ท 1.1 ป. 6/4 

แยกข้อเทจ็จริงและข้อคิดเหน็จาก 
เรื่องที่อ่าน 

   - นิทานและเพลงพื้นบ้าน 
   - บทความ 

 ท 1.1 ป. 6/5 
อธิบายการน าความรู้และความคดิ จากเรื่อง
ที่อ่านไปตดัสินใจแก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิต 

- พระบรมราโชวาท 
- สารคด ี
- เรื่องส้ัน 
- งานเขียนประเภทโน้มน้าว 

 ท 1.1 ป. 6/6 
อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าส่ัง  ขอ้แนะน า 
และปฏบิัติตาม 
 

 การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าส่ัง ข้อแนะน า และ
ปฏิบตัิตาม 
- การใช้พจนานุกรม 

  - การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
- ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนและการใช้  
สถานที่สาธารณะในชุมชนและท้องถิ่น 

 ท 1.1 ป. 6/7 
อธิบายความหมายของข้อมูล จากการอ่าน
แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ 

 การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และ 
กราฟ 
 

 ท 1.1 ป. 6/8 
อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบาย 
คุณค่าที่ได้รบั 

 การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
     - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
     - หนังสืออ่านทีค่รูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน 

 ท 1.1 ป. 6/9 
มีมารยาทในการอ่าน 

 มารยาทในการอ่าน 

 
 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
(โรงเรียนนาคประสิทธิ์,2553 : 2-4) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ภายในปี  2558   โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคมและจิตใจ 
ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกที่ดี   มีคุณธรรม  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม ภายใต้การบริหารจัดการแบบมี        
ส่วนร่วมสู่มาตรฐาน 
 หลักการ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 
 1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน   
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม    
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 
 3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
                 4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ    
การจัดการเรียนรู้ 
 5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 จุดหมาย (Goal) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา            
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี ้

 1.   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2.  มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และ
มีทักษะชีวิต 

 3.   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 4.   มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
            5.   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์ 
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 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์ ดังนี้ 
           1. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ             
5 ประการ ดังนี ้
                  1.1 ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร                
มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
  1.2 ความสามารถในการคิด   เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

  1.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา   เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรค   ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  1.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ
ต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
                 1.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ 
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ   และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม    
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และ       
มีคุณธรรม 
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 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้ เ รียนให้มีคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ดังนี้ 
           2.1 รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
  2.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  2.3 มีวินัย 
  2.4 ใฝ่เรียนรู ้
  2.5 อยู่อย่างพอเพียง 
  2.6 มุ่งมั่นในการท างาน 
  2.7 รักความเป็นไทย 
  2.8 มีจิตสาธารณะ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ท 16101  ภาษาไทย         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6        เวลา   160   ชั่วโมง 
               อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง  บทร้อยแก้ว  งานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  และ
หนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ  พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่าน  
อธิบายความหมายของค า  ประโยค  และข้อความที่เป็นการบรรยาย  การพรรณนา  ความหมาย
โดยนัย วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น แยกข้อเท็จจริง และข้อคิดจากเร่ืองที่อ่านและมีมารยาทในการอ่าน 
              เขียนสื่อสาร  แผนภาพโครงเร่ือง  แผนภาพความคิด  ย่อความ  จดหมาย  เขียนแสดง
ความรู้สึก  ความคิดเห็น  เขียนเร่ืองจากจินตนาการ  และกรอกแบบรายการต่าง ๆ ด้วยลายมือ
บรรจงอย่างมีมารยาทในการเขียน 
 พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเร่ืองที่ฟังและดู  รายงานเร่ืองหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า  พร้อมทั้งวิเคราะห์  ตั้งค าถาม  ตอบค าถามเร่ืองที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
และมีมารยาท 
 ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  จ าแนกส่วนประกอบของประโยค  
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาถิ่น  บอกค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  แต่งบทร้อยกรอง  
ใช้ค าราชาศัพท์และส านวน  สรุปเร่ืองจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม  ระบุความรู้และข้อคิด  อธิบาย
คุณค่าและท่องจ าบทอาขยาน 
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ตารางที่ 2  โครงสร้างรายวิชา ท 16101 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 
ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 อ่านออกเสียง   
ส าเนียงไทย 

ท 1.1 ป. 6/1 
ท 1.1 ป. 6/2 
ท 1.1 ป. 6/7 
ท 1.1 ป. 6/8 

- การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของบทร้อยแก้ว 
- การอ่านข้อมูลจากแผนผังและแผนที่ 
- การอ่านหนังสือตามความสนใจ 
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2 ขับขานประสานเสียง ท 1.1 ป. 6/4 
ท 1.1 ป. 6/5 
ท 1.1 ป. 6/8 

- การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ 17 

3 การอ่านน าความคิด ท 1.1 ป. 6/6 
ท 1.1 ป. 6/8 

- การอ่านออกเสียงเชิงอธิบาย ค าส่ัง 
ข้อแนะน า และปฏบิัติตาม 
- การอ่านหนังสือตามความสนใจ 

6 
 

4 หนังสือสื่อภาษา ท 1.1 ป. 6/3 
 

- อ่านเรื่องส้ัน ๆ อย่างหลากหลาย    
โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

8 
 

5 ภาษาพาเขียน ท 2.1 ป. 6/1 
ท 2.1 ป. 6/2 
ท 2.1 ป. 6/7 
ท 2.1 ป. 6/9 

- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบอักษรไทย 
- การเขียนส่ือความ 
- การกรอกแบบรายการ 
- การเขียนเรื่องตามจนิตนาการและ
สร้างสรรค์ 
- มารยาทการเขียน 

14 

6 งานเขียนสร้าง
ประสบการณ์ 

ท 2.1 ป. 6/3 
ท 2.1 ป. 6/4 
ท 2.1 ป. 6/5 
ท 2.1 ป. 6/6 
ท 2.1 ป. 6/8 
ท 2.1 ป. 6/9 

- การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนที่
ความคิด 
- การเขียนย่อความจากส่ือต่าง ๆ  
- การเขียนแสดงความรู้สึก และ 
ความคิดเห็น 
- การเขียนเรื่องตามจนิตนาการ 
- มารยาทในการเขียน 

20 
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ตารางที่ 2  โครงสร้างรายวิชา ท 16101 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (ต่อ) 
 

 
ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

7 อ่านแล้วพินิจ  ค่อยคิด
วิเคราะห ์
 

ท 3.1 ป. 6/1 
ท 3.1 ป. 6/2 
ท 3.1 ป. 6/3 
ท 3.1 ป. 6/4 
ท 3.1 ป. 6/5 

- การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ  
ในจดุประสงค์ของเรื่องที่ฟัง และดูจากส่ือ
ต่าง ๆ 
- การวิเคราะหค์วามน่าเชื่อถือจากการฟัง 
และการดูสื่อโฆษณา 
- การรายงาน 

14 

8 ค าสร้างประโยค 
 

ท 4.1 ป. 6/1 
ท 4.1 ป. 6/2 
 

- ชนิดและหน้าที่ของค า 
- ค าราชาศัพท ์
- ระดับภาษา 
- ภาษาถ่ิน 

13 

9 ภาษาสนุก 
 

ท 4.1 ป. 6/3 
ท 4.1 ป. 6/4 
ท 4.1 ป. 6/5 
ท 4.1 ป. 6/6 
 

- ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มค าหรือวลี 
- ประโยคสามัญ 
- ประโยครวม 
- ประโยคซ้อน 
- กลอนสุภาพ 
- ส านวนที่เปน็ค าพังเพยสุภาษิต 

18 

10 บอกเล่าเก้าสิบ 
 

ท 5.1 ป. 6/1 
ท 5.1 ป. 6/2 
ท 5.1 ป. 6/3 
 

- วรรณคดี และวรรณกรรม 17 

11 กานท์  กลอน  สอนใจ ท 5.1 ป. 6/4 - ท่องอาขยานและบทร้อยกรองทีม่ีคุณค่า 17 
 
 

 การวิจัยในคร้ังนี้จะสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน          
เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหน่วยการเรียนรู้
ที่ 4  เร่ืองหนังสือสื่อภาษา มาตรฐาน ท 1.1 ตัวชี้วัด ป.6/3 อ่านเร่ืองสั้น ๆ อย่างหลากหลาย  
โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่าน 
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การอ่านจับใจความส าคัญ 
 

        การอ่านจับใจความส าคัญเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ   เพราะ 
ช่วยให้นักเรียนทราบสาระส าคัญที่ผู้ เขียนต้องการบอกและนักเรียนยังสามารถน าไปใช้เป็น
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ หรือพัฒนาตนเอง ให้ทันกับวิทยาการใหม่ได้ การเ รียนรู้ของ
นักเรียนส่วนใหญ่จะผ่านทักษะการอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านจับใจความ ซึ่งสังเกตได้ว่าผู้ที่มี
ความสามารถในการอ่านจับใจความ คือ ผู้ที่สามารถรับรู้และเข้าใจจากสิ่งที่อ่านได้ ทั้งนี้ส่วนใหญ่ 
จะเป็นผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 
 

ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ       
                 การอ่านจับใจความส าคัญเป็นทักษะที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนใช้
เป็นเคร่ืองมือในการอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนทราบสาระส าคัญของเร่ืองที่ผู้เขียน
ต้องการบอกนับเป็นพื้นฐานส าคัญในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันกับความ
เจริญก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ ๆ ในทุกสาขาวิชา มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านกล่าวถึง ความหมายของ
การอ่านจับใจความดังนี้ 
 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2528: 25) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ
สรุปได้ว่าการอ่านจับใจความส าคัญ หมายถึง ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่สามารถ  ตอบ
ค าถามในเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับใจความส าคัญ แนวเร่ือง และความมุ่งหมายของผู้เขียนได้ 
 บันลือ พฤกษะวัน (2530: 47)  ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญว่า 
“การอ่านจับใจความส าคัญเป็นการอ่านเพื่อท าความเข้าใจเนื้อเร่ืองเป็นการอ่านเพื่อต้องการทราบ 
ว่าเร่ืองนั้นเป็นเร่ืองเกี่ยวกับอะไร มีความส าคัญตรงไหนและความหมายว่าอย่างไร จะเห็นได้ว่า    
การอ่านจับใจความส าคัญส่วนใหญ่จะเน้นในเร่ืองความเข้าใจในเร่ืองที่อ่าน ค้นหาสาระส าคัญหรือ
ประเด็นที่ส าคัญในเร่ืองที่อ่านได้” 
          บรรเทา กิตติศักดิ์ (2539: 117) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 
สรุปได้ว่าการอ่านจับใจความส าคัญเป็นการอ่านขั้นละเอียดที่ต้องรับรู้เนื้อเร่ือง ความส าคัญว่า
กล่าวถึงใครหรืออะไร และความหมายของเร่ืองว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร 
 แววมยุรา เหมือนนิล (2538: 9)  และกรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 188 ) 
ได้กล่าวในท านองเดียวกันว่า การอ่านจับใจความส าคัญ หมายถึง การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเร่ือง 
เช่น จุดมุ่งหมายของเร่ือง ความรู้หรือข้อมูลที่น่าสนใจ แนวคิดหรือทัศนคติของผู้เขียน ซึ่งแบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นใจความส าคัญและส่วนที่ขยายใจความส าคัญ หรือส่วนประกอบเพื่อให้เร่ือง
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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           สุนันทา มั่นเศรษวิทย์ (2542: 88) ได้กล่าวถึงการอ่านจับใจความส าคัญเป็นกระบวนการที่
เข้าใจความหมายของค า กลุ่มค า ประโยคและข้อความเป็นกระบวนการส าคัญ 
 ศิริพร ลิมตระการ (2541: 25) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ
สรุปได้ว่าเป็นการจับประเด็นให้ได้ว่าผู้เขียนต้องการเสนอความคิดเห็นอะไร การหาประเด็นส าคัญ
ขึ้นอยู่กับหนึ่งใจความ บางครั้งใจความส าคัญจะอยู่ในประโยคใดประโยคหนึ่ง หรือบางย่อหน้าเป็น
พรรณนาโวหารผู้อ่านจะต้องสรุปใจความส าคัญด้วยตนเอง 
 ผกาศรี เย็นบุตร (2542: 137) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญว่า 
“เป็นการอ่านเพื่อเก็บสาระส าคัญของเร่ืองที่อ่าน เช่น เก็บจุดมุ่งหมายส าคัญของเร่ือง เก็บแนวคิด
หรือทัศนคติของผู้เขียน เก็บข้อเท็จจริงหรือความรู้สึกอารมณ์ของผู้เขียน” 
 สุรีย์มาศ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ (2544: 49) ได้กล่าวถึงการอ่านจับใจความส าคัญ หมายถึง
การท าความเข้าใจเนื้อเร่ือง แยกแยะและจับประเด็นได้ว่า ตรงไหนเป็นประเด็นหลัก  ตรงไหนเป็น

ประเด็นรอง พร้อมทั้งแปลความหมายของสิ่งที่อ่านและเข้าใจจุดมุ่งหมายของเร่ืองที่ผู้เขี ยน
ต้องการสื่อสารได้ 
 สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความส าคัญ หมายถึง การอ่านที่สามารถจับประเด็นส าคัญของ
เร่ืองได้ ตอบค าถามเพื่อหาประเด็นส าคัญของเร่ือง การหาใจความส าคัญในประโยคหรือย่อหน้า 
การแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น และสรุปใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่านได้ 
 

ความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญ 
              การสอนอ่านจับใจความส าคัญ นับว่ามีความส าคัญอย่างมากเพราะถ้านักเรียน             
มีพื้นฐานทักษะการอ่านจับใจความส าคัญที่ดี ย่อมสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา       
หาความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี การอ่านจับใจความส าคัญมีความส าคัญต่อการอ่านมาก
เพราะเป็นเคร่ืองมือส าคัญของนักเรียนที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ มีผู้กล่าวถึงความส าคัญของ      
การอ่านจับใจความ ดังที่    
            วาวแวว โรงสะอาด (2530: 38) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจส าคัญสรุปได้
ว่า ความส าเร็จในการเรียนของนักเรียนอยู่ที่ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญนักเรียน     
ที่อ่านไม่เข้าใจและจับใจความส าคัญไม่ได้จะเบื่อหน่ายต่อการเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการอ่าน     
รวมไปถึงไม่เกิดนิสัยรักการอ่านและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะไม่ดีเท่าที่ควร 
            สนิท ตั้งทวี (2536: 282-325) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญไว้
ว่าผู้ที่อ่านได้ รวดเร็วจะสามารถจับใจความส าคัญของข้อความหรือเร่ืองราวที่อ่านได้นั้น ย่อมให้
คุณประโยชน์อย่างยิ่งในการแสวงหาความรู้ในเวลาจ ากัดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน     
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            ผะอบ โปษะกฤษณะ (2532: 39) และประทีป วาทิกทินกร (2535: 18) ได้สรุปว่าการอ่าน
จับใจความส าคัญมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง การอ่านที่ถูกวิธีจะช่วยให้นักเรียนประสบผลส าเร็จใน     
การเรียนและเกิดความเข้าใจเร่ืองที่อ่านท าให้ได้รับความคิดและความบันเทิงต้องได้รับฝึกฝนเป็น
พิเศษ นอกจากนี้การอ่านจับใจความส าคัญควรมีการฝึกฝนอยู่เสมอ                                                                             
            กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 49) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการสอน
อ่านจับใจความส าคัญว่า การเน้นการอ่านออกเสียงและอ่านจับใจความ เพราะต้องการให้อ่านรู้เร่ือง
จับใจความได้เป็นการจูงใจให้อยากอ่านหนังสือ จากความส าคัญดังกล่าวการจัดการเรียนการสอน 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงเน้นการอ่านจับใจความส าคัญอย่างไรก็ตามครูผู้สอนย่อมมีบทบาท
ส าคัญในการฝึกทักษะการอ่านครูจะเป็นผู้น าทางช่วยเป็นแบบในการใช้ทักษะการอ่าน และเป็น      
ผู้ตรวจสอบประเมินผลว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในปัญญาการฝึกทักษะไปมากน้อยเพียงใด 
          สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความส าคัญ มีความส าคัญต่อนักเรียนและผู้อ่าน เพราะท าให้
อ่านหนังสือได้อย่างประสิทธิภาพ ได้รับประโยชน์ ได้ความรู้ ทั้งยังเป็นพื้นฐานในการแสดง    
ความคิดเห็นการตีความการตอบค าถามวิจารณ์เร่ืองที่อ่านได้และการอ่านจับใจความส าคัญจะต้องมี
การฝึกฝนอยู่เสมอ 
         

จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 
                การอ่านจับใจความส าคัญถือเป็นการอ่านประเภทหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถ
จับใจความส าคัญในแต่ละย่อหน้าหรือหลาย ๆ ย่อหน้าให้ได้รวดเร็วแม่นย า ซึ่งก่อนที่ผู้อ่านจะเร่ิม
อ่านจับใจความส าคัญ ควรท าความเข้าใจจุดมุ่งหมายซึ่งแยกประเภทของการอ่านจับใจความส าคัญ
เพื่อพิจารณาตัดสินว่าการอ่านของตนนั้นอยู่ในประเภทใด ทั้งนี้เพื่อการเลือกวิธีอ่านที่เหมาะสม
ต่อไป 
               ศิริพร ลิมตระการ (2534: 99-100) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความ
ส าคัญดังนี ้
 1. ผู้อ่านจับใจความส าคัญมุ่งอ่านรายละเอียดของเนื้อเร่ืองโดยไม่ค านึงถึงอัตรา
ความเร็วในการอ่าน เป็นการอ่านอย่างละเอียดเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่ส าคัญ ซึ่งผู้ อ่าน                
มีจุดมุ่งหมายเพื่อน ารายละเอียดของเร่ืองไปใช้ประโยชน์ หรืออ่านเพื่อความเพลิดเพลิน 
 2.  ผู้อ่านจับใจความส าคัญมุ่งอ่านเร่ืองเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับตนเองเป็นการอ่าน  
ที่ผู้อ่านเคยมีความรู้ในเร่ืองนั้นมาก่อนแล้วแต่ลืมรายละเอียด จึงต้องอ่านอีกครั้ง ผู้อ่านไม่จ าเป็นต้อง
อ่านละเอียดทุกตอนแต่จะอ่านจับใจความอย่างคร่าว ๆ เพื่อให้ระลึกได้ เป็นการทบทวนเนื้อเร่ือง
เพื่อให้เกิดความมั่นใจ 
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 3.  ผู้อ่านจับใจความส าคัญมุ่งท าความคุ้นเคยกับค าศัพท์ใหม่ โดยใช้เนื้อหาของเร่ือง
เป็นสื่อ การอ่านจึงมักให้การส ารวจและตรวจสอบ ซึ่งการอ่านลักษณะนี้ผู้ อ่านมักน าไปใช้
ประโยชน์ในการอ่านจับใจความเร่ืองที่เป็นวิชาการระดับสูง 
 4.  ผู้อ่านจับใจความส าคัญมุ่งอ่านเพื่อพัฒนาความคิดให้กว้างไกล เป็นการอ่านที่ผู้อ่าน
ต้องอ่านอย่างละเอียดเพื่อพัฒนาข้อมูลให้สอดคล้องกับที่เป้าหมายก าหนด เช่นการอ่านโดยใช้
วิธีการคาดคะเนตามแนววิทยาศาสตร์ ซึ่งลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการอ่านจับใจความส าคัญแล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าต่อไป 
 5.  ผู้อ่านจับใจความส าคัญมุ่งเน้นอัตราความเร็วในการอ่าน เป็นการอ่านที่ผู้อ่าน
ต้องการจับใจความส าคัญของเร่ืองในเวลาที่จ ากัดและต้องการอ่านให้ได้เนื้อเร่ืองมากที่สุด 
 6.  ผู้อ่านจับใจความส าคัญมุ่งอ่านเพื่อศึกษาเนื้อหาของเร่ืองที่ตนไม่เคยมีพื้นความรู้  
มาก่อน   เป็นการอ่านที่ผู้อ่านมักใช้วิธีการอ่านจับใจความในลักษณะส ารวจและตรวจสอบ คือ        
ในขั้นส ารวจจะใช้วิธีกวาดสายตาดูเนื้อหาคร่าว ๆ และขึ้นส ารวจด้วยการอ่านอย่างละเอียดอีก       
คร้ังหนึ่ง 
 การอ่านจับใจความส าคัญมีหลายประเภท ดังนั้น ผู้อ่านจึงควรท าความเข้าจุดมุ่งหมาย
ในการอ่านจับใจความของตนว่าต้องการอะไรและมีลักษณะตรงกับการอ่านจับใจความประเภทใด
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีการอ่านจับใจความส าคัญที่เหมาะสมต่อไป 
 

ขั้นตอนของการอ่านจับใจความส าคัญ 
               การอ่านจับใจความส าคัญ เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนด้วยการอ่านอย่างสม่ าเสมอ จึงจะ   
ท าให้ผู้อ่านได้รวดเร็วและจับใจความได้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้แล้วความรู้พื้นฐานของผู้อ่าน   
ก็นับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ผู้อ่านประสบความส าเร็จในการอ่านจับใจความส าหรับ
กระบวนการหรือขั้นตอนการอ่านจับใจความส าคัญน้ันมีผู้เสนอไว้หลายท่าน เช่น 
            ศิริพร ลิมตระการ (2534: 112-113) ได้กล่าวว่าการอ่านจับใจความส าคัญเป็นกระบวนการ
ที่ เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการอ่านมีอวัยวะที่ท างานเกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ตา หู  ปาก  และสมอง             
โดยแบ่งเป็น 3 แบบ ดังนี ้
 1.  การอ่านจากล่างไปสู่บน (Bottom-Up Process)   เป็นกระบวนการอ่านที่ผู้ อ่าน        
ท าความรู้จักและเข้าใจความหมายของค าใหม่ก่อนแล้วจึงเร่ิมต้นอ่านเร่ืองทั้งหมด ค าว่า “ล่าง” 
หมายถึง เร่ืองที่ อ่าน ส่วนค าว่า “บน” หมายถึง สมองที่ท าหน้าที่ รับรู้เร่ืองที่อ่าน ผู้อ่านที่ใช้
กระบวนการอ่านนี้มักเป็นเร่ืองที่มีความยากง่ายสูงกว่าระดับความสามารถของตน หรือเป็นงาน
วิชาการที่มีค าศัพท์เฉพาะที่ผู้อ่านต้องท าความเข้าใจก่อนที่จะอ่านจับใจความ 
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  ขั้นตอนของการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้กระบวนการล่างไปสู่บน 
  1.1 ใช้การกวาดสายตาอย่างรวดเร็วตั้งแต่บรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้ายของเร่ือง
แล้วบันทึกค าใหม่ 
   1.2 ท าความคุ้นเคยกับค าใหม่โดยศึกษาความหมายและวิธีใช้ค าเหล่านั้นให้เข้าใจ 
  1.3 อ่านเร่ืองอย่างละเอียด 
  1.4 สรุปเร่ืองให้มีแต่ใจความส าคัญ 
  1.5 หาแนวคิดของเร่ืองที่ได้จากการอ่าน 
                 2.  การอ่านจากบนไปสู่ล่าง (Top-Down Process) เป็นกระบวนการอ่านที่เน้นการใช้
สมองเก็บใจความส าคัญของเร่ือง ผู้อ่านต้องอ่านจับใจความให้เข้าใจตลอดเร่ืองแล้วจึงย้อนกลับมา
ศึกษาความหมายของค ายากที่ผู้อ่านไม่เคยรู้มาก่อน  
  ขั้นตอนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้กระบวนการบนไปสู่ล่าง 
  2.1 ใช้การกวาดสายตาและเคลื่อนสายตาอย่างรวดเร็ว สมองจะท าหน้าที่รับรู้และ
จับใจความส าคัญ ตีความ ประเมินค่าเร่ืองที่อ่านโดยใช้ประสบการณ์ทางภาษาของตน 
   2.2 ใช้วิธีการเดาค ายากที่ไม่เคยพบมาก่อนโดยใช้บริบทของค า 
  2.3 เรียงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของเร่ืองเพื่อน าไปสู่การสรุปเร่ืองและหาแนวคิด 
  2.4 บันทึกค าใหม่ ศึกษาความหมาย หน้าที่ ชนิด และที่มาของค าเหล่านั้น 
  2.5 อ่านทบทวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ 
  2.6 พิจารณาข้อสรุปและแนวคิดว่าถูกต้องหรือไม่หลังจากอ่านเร่ืองโดยละเอียด 
 3.  การอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction Process)   เป็นการอ่านที่ผสมผสานกระบวน. 
การอ่านแบบบนไปล่างและแบบล่างไปบนไว้ด้วยกัน 
  ขั้นตอนการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้กระบวนการปฏิสัมพันธ์ 
  3.1 แบ่งเน้ือเร่ืองออกเป็นตอน ๆ ตามความเหมาะสมของผู้อ่าน 
  3.2 อ่านจับใจความส าคัญอย่างละเอียดทีละตอน ในขณะอ่านสังเกตค าใหม่ที่ไม่
เข้าใจความหมายบันทึก และหาความหายของค าเหล่านั้นทันที 
  3.3 อ่านเนื้อเร่ืองตอนต่อไปและปฏิบัติเช่นเดียวกันจนจบเร่ือง 
  3.4 ทบทวนความหมายและหน้าที่ของค าที่บันทึกไว้อย่างละเอียด 
  3.5 อ่านเร่ืองซ้ าอีกครั้งเพื่อไม่ให้พลาดรายละเอียด 
             เสริมศรี หอมทิมาวรกุล (2537: 391)  ได้กล่าวถึงขั้นตอนการอ่านจับใจความส าคัญ
ไว้ 5 ขั้นตอน คือ 
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 1. อ่านเร่ืองราวผ่าน  ๆโดยตลอดเพื่อให้รู้ว่าเร่ืองนั้นว่าด้วยเร่ืองอะไรบ้าง จุดใด ตอนใด 
เป็นจุดส าคัญของเร่ือง 
 2.  อ่านให้ละเอียดท าความเข้าใจให้ชัดเจน ไม่ควรหยุดอ่านระหว่างเร่ือง  เพราะ          
จะท าให้เข้าใจไม่ต่อเน่ือง 
 3.  อ่านซ้ าตอนที่ไม่เข้าใจ และตรวจสอบความเข้าใจในข้อความบางตอนให้แน่นอน
และถูกต้อง 
 4.  ตอบค าถามสั้น ๆ อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ หรือท าโน้ตย่อ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ของตนเอง 
 5. เรียบเรียงใจความส าคัญของเร่ืองด้วยตนเอง 
 แววยุรา เหมือนนิล (2538: 16)  ได้กล่าวถึงขั้นตอนการอ่านที่แสดงให้เห็นว่าผู้อ่าน   
จับใจความส าคัญได้หรือไม่ โดยพิจารณาจาก 
 1.  การจ าล าดับเหตุการณ์ในเร่ืองที่อ่านและสามารถเล่าเร่ืองได้โดยใช้ค าพูดของตนเอง 
 2.   การบอกเล่าความทรงจ าจากการอ่านในสิ่งเฉพาะเจาะจงได้ได้ เช่น ข้อเท็จจริ ง 
รายละเอียด ชื่อ สถานที่ เหตุการณ์ และวันที่ ฯลฯ 
 3.  การปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อเสนอแนะหลังการอ่านได้ 
 4.  การรู้จักแยกแยะข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือจินตนาการได้ 
 5.  การรวบรวมข้อมูลใหม่กับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 
 6.  การเลือกความหมายที่ถูกต้องและน าไปใช้ได้ 
 7.  การให้ตัวอย่างประกอบ 
 8.  การจ าแนกใจความส าคัญและส่วนขยายใจความส าคัญ 
 9.  การกล่าวสรุปได้ 
 สรุปได้ว่าการอ่านจับใจความส าคัญ  มีขั้นตอนการอ่านที่ส าคัญ คือ การอ่านอย่าง   
คร่าว ๆ โดยตลอดเร่ืองอย่างเร็ว 1 คร้ัง เพื่อเก็บสาระใจความโดยรวมของเร่ือง จากนั้นจึงอ่านเก็บ
ใจความส าคัญโดยละเอียดในแต่ละย่อหน้า ตอบค าถามสั้น ๆ ว่า ใคร ท าอะไรที่ไหน เพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจแล้วน ามาเรียบเรียงเป็นใจความส าคัญของเร่ือง 
 

แนวทางการสอนอ่านจับใจความส าคัญ 
                   การอ่านจับใจความส าคัญเป็นทักษะที่จ าเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอไม่ว่าจะเรียนเร่ืองอะไร 
ระดับใด เพราะถ้าไม่สามารถจับใจความส าคัญได้แล้ว นักเรียนจะไม่ได้ประเด็นจากการอ่าน
เท่าที่ควร ในการสอนอ่านจับใจความส าคัญให้มีประสิทธิภาพ จะต้องฝึกให้ผู้ เรียนสามารถ           
จับใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่านได้ ซึ่งจะท าให้อ่านหนังสือได้รวดเร็ว 
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             บันลือ พฤกษะวัน (2530: 145-146) ได้กล่าวถึงแนวการสอนอ่านจับใจความส าคัญ   
ไว้ว่าครูควรศึกษาลักษณะส าคัญของการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญแล้ววางแนวฝึกไว้ 2 ลักษณะ คือ 
                  1.  การอ่านคร่าว ๆ  
  1.1  ให้อ่านเร่ืองราวหรือบทความ โดยอ่านเร็ว ข้าม ๆ หรืออ่านอย่างลวก ๆ เพื่อจะ
ได้รู้ขอบเขต หรือกล่าวถึงเร่ืองอะไร ท านองใด 
  1.2  ถ้าเป็นบทประพันธ์ ร้อยกรอง ควรอ่าน 2-3 หน้า เพื่อดูว่ามีคุณค่าน่าสนใจ
เพียงใดหรือไพเพราะหรือไม่ 
    1.3  ให้อ่านเฉพาะหัวข้อหนึ่งหัวข้อใดให้ละเอียด เพื่อทราบทรรศนะความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ หรือเจตนาของผู้แต่ง ผู้เรียบเรียง โดยมากจะอ่านอารัมภบท 
    1.4  ให้อ่านตลอดเร่ืองเพื่อประเมินดูว่า เร่ืองนั้นให้ประโยชน์ทางใด มีจุดเด่น        
อยู่ตรงไหน ตอนไหนบ้าง 
  1.5  เมื่ออ่านแล้วพิจารณาตรวจสอบเร่ืองราวโดยรวมว่า เป็นเร่ืองยากหรือง่าย 
เหมาะสมกับวัยผู้อ่านหรือไม่ หรือให้ความคิดเห็นของตนประเมินเร่ืองนั้น ๆ  
 2.  ฝึกอ่านจับใจความส าคัญเป็นวิธีการที่น าไปสู่การย่อความ  
  2.1  ฝึกการอ่านนิทานแล้วเล่าเร่ืองย่อ สรุปเร่ือง ลักษณะตัวละครบอกได้ว่า             
มีลักษณะอย่างไรบ้าง เป็นเร่ืองที่มีเหตุผลหรือไม่ 
      2.2  เมื่อมอบหมายให้นักเรียนอ่านเร่ืองใด ครูจ าเป็นต้องตั้งค าถามให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ในเร่ือง นักเรียนหาค าตอบเป็นตอน ๆ ไปโดยล าดับ 
  2.3  ฝึกให้นักเรียนอ่านบทความที่ให้ความรู้ และตั้งหัวข้อเร่ือง ชื่อเร่ือง  
     2.4  ในการตรวจสอบหรือตั้งชื่อเร่ือง ควรมีการอภิปรายว่าควรตั้งชื่อเร่ืองนั้น
อย่างไรจึงจะเหมาะสม และชื่อเร่ืองจะคลุมเร่ืองราวน้ันได้ดี 
  2.5  ให้นักเรียนฝึกอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน ดูชื่อเร่ืองแต่ละคอลัมน์ จะเห็นว่ามีการ
ตั้งชื่อไว้ แล้วลองค้นหาคอลัมน์ที่อ่านในหน้าอื่น ๆ บ่อย ๆ เด็กจะเข้าใจการต้ังชื่อเร่ืองเป็นอย่างดี 
  2.6  ฝึกให้นักเรียนสังเกตดูว่า ประโยคใดเป็นประโยคใจความส าคัญของเร่ืองและ
ประโยคใดเป็นประโยคพลความ 
  2.7  ในการอ่านบทความเร่ืองราวหรือหนังสืออ่ืน ๆ ให้นักเรียนขีดเส้นใต้เฉพาะ
ข้อความส าคัญเป็นตอน ๆ  
  2.8  ให้หลอมข้อความที่ขีดเส้นใต้เข้าไว้ด้วยกัน แล้วปรุงแต่งให้ข้อความกลมกลืน
เป็นอย่างดีก็จะเป็นการย่อเร่ือง 
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  2.9  ลองตรวจข้อความที่ย่อไว้อีกครั้งว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ครอบคลุมและ
บอกเร่ืองย่อเฉพาะจุดส าคัญของเร่ืองที่เขียนไว้ในค าน า 
  2.10 ให้นักเรียนอ่านค าน าของหนังสือที่ อ่าน เพื่อให้ทราบเจตนาของผู้แต่ง            
ผู้เรียบเรียงมักจะบอกสาระส าคัญของเร่ืองที่เขียนไว้ในค าน า 
      2.11 บทความส่วนใหญ่ จะเน้นสาระส าคัญหรือสรุปใจความส าคัญไว้ตอนท้าย
ของเร่ือง เรียกว่าบทสรุป เมื่อเป็นดังนี้ บทสรุปอาจเป็นแนวทางในการย่อความส าคัญของเร่ืองได้ดี
ส่วนหน่ึง 
      2.12 เมื่อฝึกขั้นตอนตามที่เสนอไว้โดยสม่ าเสมอ ควรให้นักเรียนอ่านเร่ืองราว
ทั้งหมด และย่อเร่ืองโดยทันทีก็อาจท าได้ ทั้งนี้เพราะเด็กมีทักษะให้การเข้าใจภาษาเพียงพอเมื่ออ่าน
เร่ืองราวแล้วจะบันทึกย่อได้ทันที 
      2.13  ฝึกให้อ่านแล้วรายงานหรือรายงานด้วยปากหน้าชั้นเรียนโดยก าหนดเวลา   
แต่ละกลุ่มไว้ เมื่อครูมอบหัวเร่ืองใหญ่เด็กจะรู้จักช่วยกันแบ่งงานที่ไปค้นคว้าย่อเร่ืองแต่ละหัวข้อ
ย่อย แล้วรวมกลุ่มเพื่อส ารวจสาระส าคัญที่ต้องรายงาน อาจแบ่งกันท าหน้าที่รายงานเร่ืองนั้นได้ดี   
อีกด้วย 
      2.14  ควรจัดแบ่งงาน ผลัดเปลี่ยนกันย่อความเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ 
             อรุณี วิรยจิตรา (2543: 121-123) ได้เสนอขั้นตอนการสอนอ่านไว้ สอดคล้องกับสุมิตรา 
อังวัฒนกุล (2539: 178-179) ดังนี ้
 1.  กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) ในขั้นตอนนี้เป็นการสร้างความ
สนใจ และปูพื้นฐานความรู้ที่จะอ่าน เช่น ให้คาดคะเนเร่ืองที่อ่านเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดถึง
ความรู้เดิมแล้วน ามาสัมพันธ์กับเร่ืองที่อ่าน ซึ่งในการคาดคะเนนั้นอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ หรือ        
ให้เดาความหมายของศัพท์จากบริบท โดยดูจากประโยคข้องเคียง ดูจากรูปภาพ หรือการแสดง
ท่าทาง เป็นต้น 
 2.  กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activities) เป็นขั้นตอนการท าความ
เข้าใจโครงเร่ืองและเนื้อเร่ือง เช่น ให้ล าดับเร่ืองตัดเร่ืองออกเป็นส่วน แล้วให้ผู้เรียนในกลุ่มล าดับ
ข้อความกันเอง 
 3.  กิจกรรมหลังการอ่าน (Post Reading Activities) เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียน กิจกรรมที่ท าอาจจะเป็นการถ่ายโอนไปสู่ทักษะอ่ืน ๆ เช่น   ทักษะการพูดทักษะการเขียน 
โดยให้ท ากิจกรรม เช่นแสดงบทบาทสมมุติ ให้เขียนเร่ืองหรือเขียนโต้ตอบ หรือวาดรูป เป็นต้น 
 สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2542: 83-90)  ได้เสนอทักษะเพื่อเป็นแนวทางการสอนอ่าน
จับใจความส าคัญไว้คือ 
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 1.  ทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะการอ่านขั้นพื้นฐานนั้นเกี่ยวข้องกับการล าดับความคิด
นักจิตวิทยาการอ่านจึงได้น าหลักของบลูม (Bloom) มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดวัตถุหระสงค์
ทางการอ่านไว้ 6  ขั้น คือ 
  ขั้นที่ 1 จ า เป็นขั้นเร่ิมแรกของการอ่านที่สมองจะต้องจ าเร่ืองราวให้ได้จ าความหมาย
ของค า ให้ค าจ ากัดความของค ายาก จ าชื่อตัวละครและเหตุการณ์ส าคัญ การที่ครูจะรู้ว่านักเรียน       
มีความจ าเร่ืองที่อ่านได้มากหรือน้อยก็ใช้วิธีการตั้งค าถามเร่ืองที่อ่าน  หรืออาจให้สะกดค า          
บอกความหมายหรือบอกค าจ ากัดความ 

  ขั้นที่ 2  เข้าใจ เป็นขั้นที่ผู้อ่านสามารถล าเร่ืองที่อ่านด้วยค าพูดของตนเองได้เข้าใจ
ความคิด ถ้อยค า ประโยค และข้อคติสอนใจ สรุปเร่ืองเป็นแนวคิดโดยใช้ค าพูดของตน ดังนั้น การที่
ครูจะประเมินนักเรียนว่ามีความเข้าใจมากหรือน้อย ควรตั้งค าถามให้มีการเล่าเร่ือง และเรียงล าดับ
ของเร่ือง 
  ขั้นที่ 3  น าไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้อ่านควรมีการฝึกน าถ้อยค า ประโยค และเหตุการณ์ที่
ได้จากการอ่านไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใหม่หรือน าไปแก้ปัญหาในวิชาอ่ืน ๆ 
ดังนั้นค าถามที่ใช้มักที่จะก าหนดเป็นสถานการณ์ให้ผู้อ่านพิจารณาในการน าความรู้มาใช้ 
  ขั้นที่ 4  วิเคราะห์ เป็นขั้นที่ผู้ อ่านแยกองค์ประกอบย่อยของแนวคิดที่ได้จาก       
การอ่าน การรู้จักแยกความหมายของค าที่มีความหมายหลายอย่าง สามารถบอกได้ว่าองค์ประกอบใด    
มีความสัมพันธ์กันหรือไม่เกี่ยวข้องเลย 
   ขั้นที่ 5  สังเคราะห์ เป็นขั้นที่ผู้ อ่านรู้จักสรุปแนวคิดของเร่ือง ค้นหาลักษณะ     
โครงเร่ืองที่คล้ายคลึงกับเร่ืองที่เคยอ่าน สุภาษิตหรือค าพังเพยที่มีความหมายเปรียบเทียบใกล้เคียงกัน    
อีกทั้งยังสามารถสรุปแนวคิดที่เหมือนกันและแตกต่างกันได้ด้วย 
   ขั้นที่ 6  ประเมินค่า เป็นขั้นสูงสุดของการคิดที่ให้ผู้อ่านรู้จักตัดสินใจเร่ืองที่อ่านว่า
อะไรคือส่วนที่เป็นเท็จ พิจารณาและค้นหาคุณค่าที่ปรากฏในเร่ือง เพื่อฝึกให้ผู้อ่านรู้จักสังเกตการณ์
ใช้ถ้อยค า การบรรยายที่ท าให้เกิดภาพจน์ตลอดจนความประทับใจอ่ืน ๆ ที่ได้จากการอ่านเร่ือง 
 2.  ทักษะพิเศษที่ควรฝึกในการอ่านจับใจความส าคัญ มีดังนี้ 
  2.1 การค้นหาใจความส าคัญที่มีอยู่ในข้อความแต่ละตอนของเร่ือง ซึ่งครูอาจ
แนะน าด้วยการตั้งค าถาม และให้นักเรียนช่วยกันคิดหาค าตอบ โดยอ่านข้อความแต่ละตอนอย่าง
พินิจพิจารณาเพื่อหาประโยคส าคัญที่จะน ามาตอบค าถามให้ถูกต้อง 
  2.2  การค้นหาส่วนปลีกย่อยที่ให้ความรู้ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นใจความ
ส าคัญได้อย่างชัดเจน 
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   2.3  การสังเกตเหตุการณ์ที่ เรียงล าดับ โดยพิจารณาเวลา เหตุการณ์ ความจริง 
แนวคิดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะค าส าคัญ เช่น วันที่ เดือน พ.ศ. และตัวเลขที่ใช้หรือสังเกตค า กลุ่มค า เช่น 
“ประการแรก” และ “ประการสุดท้าย” เป็นต้น การแนะน าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนเรียงล าดับ
เหตุการณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจดจ าวิชาต่าง ๆ ที่นักเรียนเรียนหลายวิชา 
   2.4  การให้รู้จักท านายผล ครูเป็นผู้สมมุติเหตุการณ์ แล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุปผล
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไป 
   2.5  การค้นหาถ้อยค าหรือประโยคที่ให้ความรู้สึกประทับใจ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่า
นักเรียนเข้าใจจนเกิดความจ าโดยสมองจะบันทึกเก็บไว้ 
   2.6  การเกิดอารมณ์ร่วมกับผู้เขียน ครูควรให้นักเรียนรู้จักสังเกตข้อความแต่ละตอน
ว่ามีสวนใดบ้างที่ช่วยสร้างอารมณ์แล้วช่วยกันอภิปราย 
   2.7  การติดตามทิศทางการด าเนินเร่ือง ครูควรให้นักเรียนดูชื่อเร่ืองแนะน าตอนที่
ตื่นเต้นของเร่ืองเพื่อเป็นแนวทางที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจและอยากที่จะอ่านต่อ 
   2.8 การหาข้อความตามการใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นเทคนิคของการใช้ห้องสมุด เพื่อฝึก
ให้นักเรียนรู้จักบัตรรายการ อ่านสารบัญ และภูมิในวิชาต่าง ๆ 
   2.9 การให้รู้จักสรุปเร่ืองที่อ่าน ครูควรฝึกให้นักเรียนรู้จักประเด็นส าคัญของเร่ือง
ด้วยการตั้งค าถาม เช่น ผู้เขียนเสนอเหตุการณ์อะไรที่ควรสรุปจากเร่ืองนี้ อะไรคือประเด็นส าคัญที่
ผู้เขียนน ามาสู่ข้อสรุป 
   2.10 การวิเคราะห์โครงร่างระหว่างการอ่าน ซึ่งฝึกกับนักเรียนในระดับสูงขึ้น
พร้อมที่จะวิเคราะห์โครงเร่ืองของสาร 
  2.11 การศึกษารูปแบบของหนังสือหรือเร่ืองที่อ่าน ซึ่งการฝึกกับนักเรียนในระดับ
ที่สูงขึ้น ครูควรแนะน าให้รู้จักรูปแบบการเขียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงแตกต่างกันพร้อมทั้งท าความ
เข้าใจความคิดส าคัญที่ได้จากการอ่านด้วย 
   2.12 การประเมินเนื้อเร่ือง เมื่อนักเรียนมีความสามารถในการอ่านที่สูงขึ้น เช่น 
รู้จักตัดสินผลที่ได้จากการอ่านโดยเปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่เคยอ่านเร่ืองต่าง ๆ มาแล้ว 
   2.13 การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวให้ผูกกับเร่ืองที่อ่าน โดยให้นักเรียนติดตาม
อ่านเร่ืองจากหนังสือหรือวารสารเพื่อน าใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.14 การรู้จักเปรียบเทียบความรู้ที่ได้รับจากการอ่านเร่ืองเดียวกัน แต่มาจาก
หนังสือหลายเล่ม ซึ่งนักเรียนจะต้องรู้จักอ่านหนังสือหลาย ๆ เล่ม ในเร่ืองเดียวกัน จึงจะมองเห็น
ความแตกต่าง  
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  2.15 การค้นคว้าแหล่งที่ อ้างอิงของผู้ เขียน   ครูควรแนะน าให้ รู้จักค้นคว้า
แหล่งข้อมูลที่ผู้เขียนน าข้อเท็จจริงมาเสนอ เพื่อได้พิจารณาว่าส่วนที่ผู้เขียนมาอ้างอิงถูกต้องหรือไม่ 
   2.16  การหาแนวทางหรือจุดมุ่งหมายของผู้เขียน โดยครูตั้ งค าถาม เช่น ท าไม
ผู้เขียนจึงเขียนเร่ืองนี้ อะไรที่ผู้เขียนพยายามบอกให้นักเรียนเข้าใจ อะไรคือจุดส าคัญที่ให้คุณค่า        
แก่นักเรียน เป็นต้น 
   2.17  การพิจารณาข้อความในส่วนที่อาจแทรกโฆษณา ครูควรแนะน าการพิจารณา
ในเร่ืองต่อไปนี้ จุดมุ่งหมายของผู้เขียนว่าต้องการเสนออะไร พื้นฐานความรู้และความคุ้นเคยของ
ผู้เขียนที่มีต่อเร่ืองนั้น  แหล่งที่ใช้อ้างอิงเพื่อรวบรวมข้อมูลมีลักษณะน่าเชื่อถือหรือไม่ การยอมรับ
หรือปฏิเสธขึ้นอยู่กับเหตุผลทั้งสามข้อและให้นักเรียนเป็นผู้ตัดสินใจ 
          3.  การเพิ่มความคิดให้กับผู้ อ่าน เมื่อนักเรียนอยู่ขั้นสูงขึ้นจ าเป็นต้องอ่านสาร        
หลายประเภทที่ช่วยให้ผู้อ่านมีพัฒนาการด้านความคิดสูงขึ้น ผู้อ่านที่เป็นนักเรียนระดับประถมและ
มัธยมย่อมต้องอ่านข้อสอบตามวิชาที่เรียน ข้อสอบเหล่านั้นมีจุดมุ่งหมายในการวัดผลและระดับ
ความคิดที่แตกต่างกัน นักเรียนก็จะเรียนรู้วิธีการคิดข้อสรุปต่าง ๆ จากการอ่านโดยอัตโนมัติส าหรับ
ทักษะการประเมินความคิดของผู้เขียนครูควรเร่ิมต้นให้นักเรียนได้มีการแสดงความรู้สึกในข้อเขียน 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นขั้นตอนของการน าไปสู่การประเมินค่าในเร่ืองที่อ่านและเป็นการเพิ่มความคิด
ให้สูงขึ้น 
           จอห์นสัน (Johnson, 1982: 163-172) ได้เสนอหลักการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางใน
การสอนอ่านไว้ดังนี้ 
 1. หลักการจัดกิจกรรมการถ่ายโอนข้อมูล (The Information Transfer Principle) 
กิจกรรมประเภทนี้ยึดหลักการโอนถ่ายข้อมูลจากทักษะหนึ่งหรือจากข้อมูลในลักษณะหนึ่ง ไปสู่
ข้อมูลอีกลักษณะหนึ่ง ทั้งนี้เพราะในชีวิตจริงนั้นเรามีการโอนถ่ายภาษาในรูปแบบ่าง ๆ เช่น อ่าน
หรือฟังบทความหรือบทสนทนาแล้ว น าข้อมูลที่ได้นั้นมากรอกลงในแบบฟอร์มตารางและภาพ 
เป็นต้น และการที่ผู้อ่านจะถ่ายโอนข้อมูลได้นั้นแสดงว่าผู้อ่านมีความเข้าใจเนื้อหาที่อ่านนั้นเอง 
 2. หลักการจัดกิจกรรมเติมข้อมูลลงในช่องว่าง (The Information Gap Principle) 
กิจกรรมประเภทนี้ยึดหลักว่าการสื่อสารจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดช่องว่างของข้อมูล ที่ใช้ในการสื่อสารและ
ยึดหลักเหตุผล ซึ่งคนเรามักใช้ภาษาเมื่อเราต้องการข้อมูลบางอย่างที่เราไม่รู้จากคู่สนทนา ซึ่งท าให้
เกิดความต้องการในการสื่อสาร การจัดกิจกรรมประเภทนี้ ได้แก่ การให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ข้อมูลที่
ไม่สมบูรณ์แล้วจ าเป็นต้องหายข้อมูลจากผู้อ่ืนเพื่อจะท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
 3.  หลักการจัดกิจกรรมการต่อข้อมูล (The Jigaw Principle) ผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรม
การเรียนที่แตกต่างกัน โดยปฏิบัติภาระงานบางส่วนแล้วน ามารวมกัน เพื่อให้ได้ภาระงานที่สมบูรณ์ 
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เช่น นักเรียนคนแรกอ่านจดหมายสมัครสมาชิกวารสารวิชาการแล้วน าข้อมูลมากรอกใบสมัคร  
ฉบับแรก นักเรียนคนที่สองอ่านจดหมายในลักษณะเดียวกันกับฉบับที่หนึ่ง แล้วกรอกข้อมูลที่อ่าน
ลงในฉบับที่สอง หลักจากนั้นนักเรียนทั้งสองแลกเปลี่ยนใบสมัครกัน นักเรียนคนที่หนึ่งจะอ่าน    
ใบสมัครฉบับที่สองแล้วใช้ข้อมูลที่อ่านน าไปเขียนจดหมาย ส่วนนักเรียนคนที่สองก็อ่านจดหมาย
ในใบสมัครฉบับแรกแล้วเขียนจดหมายโดยใช้ข้อมูลที่อ่านเช่นเดียวกัน 
 4.  หลักการจัดกิจกรรมพึ่งพาข้อมูล (The Dependency Principle) เป็นกิจกรรมที่
ก าหนดให้นักเรียนน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในกิจกรรมต่อไป ซึ่งนักเรียนจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน  และนักเรียนแต่ละคนต้องท างานที่ตนเองได้รับมอบหายให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องและน าไปปฏิบัติในกิจกรรมต่อไปได้ส าเร็จ 
 5.  หลักการจัดกิจกรรมการแก้ไขข้อมูล (The Correction for Content Principle) เป็น
กิจกรรมเพื่อตรวจสอบว่ามีการถ่ายทอดข้อมูลอย่างถูกต้องหรือไม่ ผลส าเร็จของหลักการข้อนี้    
ขึ้นอยู่กับนักเรียนสามารถใช้ภาษาในการโอนถ่ายข้อมูลได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด ถ้านักเรียนใช้
ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องครูควรแก้ไขเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
 ฮาร์เมอร์ (Harmer, 1986: 151-53)  ได้แนะน าขั้นตอนในการสอนทักษะการอ่าน ดังนี้  
 1.  ขั้นน าข้าสู่บทเรียน ขั้นนี้เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเร่ืองที่อ่านและให้
ผู้เรียนท านายว่าเร่ืองที่จะอ่านน่าจะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับอะไร 
 2.   ครูบอกวัตถุประสงค์ในการอ่าน และอธิบายให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับภาระงานว่า
จะต้องท าอะไรบ้าง 
 3.  ผู้เรียนอ่านเนื้อเร่ืองและปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 4.  หลังจากผู้เรียนปฏิบัติภาระงานเรียบร้อยเสร็จแล้ว ครูจะช่วยตรวจสอบว่าภาระงาน
ที่ปฏิบัตินั้นได้ผลสมบูรณ์และดีเพียงใด 
 5.  ครูอาจจะสร้างภาระงานขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งซึ่งสัมพันธ์กับเร่ืองที่ผู้เรียนอ่าน เช่น   
เมื่อผู้เรียนตอบค าถามเกี่ยวกับจดหมายที่อ่านแล้วอาจจะให้เขียนจดหมายตอบ เพราะในชีวิตจริงเรา
มักใช้การสื่อสารมากกว่าหนึ่งทักษะเสมอ 
 การอ่านจับใจความส าคัญเป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝนด้วยการอ่านสม่ าเสมอ     
ซึ่งจะ ท าให้ผู้อ่านอ่านได้รวดเร็วและจับใจความส าคัญได้ถูกต้อง ดังนั้นการฝึกอ่านจับใจความ
ส าคัญ จึงควรให้นักเรียนได้ฝึกอ่านในเร่ืองที่นัก เรียนสนใจ จนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็นจากการอ่านและสามารถสรุปความได้ 
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การประเมินการอ่านจับใจความส าคัญ 
           การอ่านจับใจความส าคัญเป็นกระบวนการอ่านเพื่อท าความเข้าใจความหมายของ
ข้อความหรือเนื้อเร่ืองเพื่อระบุใจความส าคัญ ส่วนประกอบของเร่ืองและจัดล าดับเหตุการณ์เร่ือง  
ได้ถูกต้อง ดังนั้น การประเมินผลการอ่านจับใจความส าคัญจ าเป็นต้องประเมินผลความเข้าใจใน  
การอ่านเร่ืองของผู้เรียนด้วย 
 สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2542: 148-150) ได้เสนอการประเมินการอ่านจับใจความ
ส าคัญโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานพิจารณาเน้ือเร่ืองที่ผู้อ่านจับใจความมี 2 วิธี คือ 
 1.  การใช้เคร่ืองมือเป็นแบบทดสอบ ผู้อ่านต้องตอบค าถามได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป การยึด
เกณฑ์นี้นักการศึกษามีความเห็นว่าผู้อ่านได้พลาดเนื้อเร่ืองบางตอนไปร้อยละ สามสิบ แล้ว หากยึด
เกณฑ์ประเมินที่ต่ ากว่านี้จะท าให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเหตุการณ์ความส าคัญของเร่ือง         
นักการศึกษาบางคนก าหนดเกณฑ์แตกต่างกันไปจากนี้คือ เครส และจอห์น (Kress and John, 1965:  
81-89, อ้างถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, 2534: 148) โดยเสนอแนะเกณฑ์ในการประเมินการอ่าน
จับใจความส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 ผู้อ่านที่สามารถตอบค าถามหรือเล่าเร่ืองราวได้ถูกต้องในขอบเขตร้อยละ 90-
100 มีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญอยู่ในระดับที่ 1 
  1.2 ผู้อ่านที่ตอบค าถามหรือเล่าเร่ืองราวได้ถูกต้องร้อยละ 75-89 มีความสามารถใน
การอ่านจับใจความส าคัญอยู่ในระดับที่ 2 
  1.3 ผู้อ่านที่ตอบค าถามหรือเล่าเร่ืองได้ถูกต้องต่ ากว่าร้อยละ 75 แสดงว่า ยังมี
ข้อบกพร่องในการอ่านจับใจความส าคัญ พลาดประเด็นส าคัญของเน้ือเร่ือง ควรมีการอ่านทบทวน 
  ลักษณะการประเมินการอ่านจับใจความส าคัญของภาษาไทยควรใช้เกณฑ์การอ่าน
จับใจความส าคัญได้ร้อยละ 70 เป็นอย่างน้อย แล้วใช้ลักส่งเสริมให้ผู้อ่านพัฒนาการในการ           
จับใจความส าคัญให้มากขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาอัตราเร็วในการอ่าน 
 2.  การใช้แบบประเมินค่า โดยใช้ระดับอักษรแล้วตีค่าออกมาเป็นคะแนน เช่น         
เมื่อผู้อ่านประเมินการอ่านจับใจความส าคัญของตนแล้วรวมคะแนนทั้งหมดในแต่ละช่อง สมมติให้
แบบประเมินมีทั้งหมด 20 ข้อ ถ้าท าเคร่ืองหมายในช่อง “มาก” ทุกช่องจะได้รับคะแนนเต็ม 80 
คะแนนที่ได้มีขอบเขตดังนี้ 
    72- 80  =  4  ดี 
    52-71  =  3  ค่อนข้างดี 
    32-51  =  2  พอใช้ 
      0-31  =  1  ปรับปรุง 
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 ผู้อ่านที่ประเมินการอ่านจับใจความส าคัญของตนแล้ว หากรวมคะแนนแล้วอยู่ใน
ระดับ 4 และ 3 แสดงว่ามีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญที่น่าพอใจ แต่ถ้าผลที่ได้อยู่ใน
ระดับ 2 หรือ 1 ผู้อ่านควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการอ่านจับใจความส าคัญให้ดีขึ้น 
 ฮัฟเนอร์ และจอลลี (Hafner and Jolly, 1974: 87-88, อ้างถึงใน ณัชณิชา บุญสุขม, 
2546: 16-17) ได้สรุปการประเมินความเข้าใจในการอ่านไว้ดังนี้ 
 1.  ตอบค าถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ จากเร่ืองที่อ่านได้ 
 2.  เข้าใจค าชี้แจงสามารถปฏิบัติตามค าชี้แจงหรือค าแนะน าที่เขียนอธิบายไว้ได้ถูกต้อง 
 3.  จดจ าและสามารถบรรยายสิ่งอ่านเป็นค าพูดออกมาได้ 
 4. ล าดับเหตุการณ์ของเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง 
 5.  แยกได้ว่ารายละเอียดตอนไหนส าคัญ ตอนไหนไม่ส าคัญ 
 6.  บอกได้ว่าตัวอย่างหรือค าอธิบายต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กบัเนื้อเร่ืองตอนใดอย่างไร 
 7.  บอกได้ว่าประโยคใดเป็นประโยคแสดงเนื้อหาส าคัญหรือใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่าน 
 8.  บอกได้ว่าเนื้อหาที่อ่านมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทความอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
 9.  แสดงข้อสรุปของข้อความที่อ่านได้อย่างถูกต้อง 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการประเมินการอ่านจับใจความส าคัญนั้น มีแนวทางใหญ่ๆ 3 
แนวทาง คือ วัดโดยใช้เคร่ืองมือเป็นแบบทดสอบ วัดโดยใช้แบบประเมินค่า และวัดจากพฤติกรรม
ที่แสดงความสามารถในการอ่าน ซึ่งผู้ประเมินต้องเลือกใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสมโดยค านึงถึง
จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความส าคัญและผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
 

ความหมายของหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
   หนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นหนังสือประเภทหนึ่งที่สามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือ    
ในการแสวงหาความรู้ หรือจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ในด้านต่าง  ๆ ได้ 
โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ไว้ดังนี ้ 
                  ถวัลย์ มาศจรัส (2539: 87) ได้กล่าวไว้ว่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน คือ หนังสือที่มี
เนื้อหาสาระอิงหลักสูตรเป็นการน าเนื้อหาในหลักสูตรมาเขียนในลักษณะต่าง  ๆ อาจเขียนในรูป
ของร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้ เพื่อให้เด็กอ่านเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย และผู้เรียนสามารถศึกษา
ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองตามความเหมาะสมของวัยและความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล  
                 อัจฉรีย์ คงเจริญเขตต์ (2540: 14) ได้สรุปว่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน เป็นหนังสือที่
เรียบเรียงขึ้นเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาความรู้วิชาต่าง ๆ ให้กว้างขวางและลึกซึ้งนอกเหนือจากหนังสือ
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แบบเรียน โดยมีรายละเอียดเฉพาะเร่ือง และการมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถในการอ่านของนักเรียน และนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เลือกอ่านทั้งในและนอกเวลาเรียน  เพื่อก่อให้เกิดความรู้และความ
เพลิดเพลิน 
    บุษราคัม ศรีจันทร์ (2541: 31) ได้กล่าวถึงความหมายของหนังสือส่งเสริมการอ่านไว้ว่า
คือ หนังสือที่มีเนื้อหาเพิ่มเติมไปจากหนังสือเรียน  ส าหรับให้นักเรียนอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเองตามความเหมาะสมกับวัย และความสามารถของแต่ละบุคคลมีวิธีการเสนอเร่ือง 
หรือการเขียนเร่ืองน่าอ่าน สนุกเข้มข้น แฝงคต ิและเร้าความสนใจของเด็ก 
                   นุจรินทร์ ถิ่นทัพไทย (2547: 45) ได้สรุปความหมายของหนังสือส่งเสริมการอ่านได้ว่า 
เป็นหนังสือส่งเสริมการเรียนการสอน โดยรวบรวมเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรหรือมี
รายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจของเด็ก ซึ่งเด็กสามารถเลือกอ่านได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน 
 มนัสปอง  ศรีทอง (2547: 22) ได้สรุปความหมายของหนังสือส่งเสริมการอ่านไว้ว่า
เป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนได้ เพิ่มเติมจากหนังสือแบบเรียน เรียบ
เรียงขึ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร แต่มิได้ก าหนดเป็นหนังสือเรียน มีรายละเอียดเฉพาะเร่ือง 
แต่มีสาระที่อ้างอิงหลักสูตร จัดท าขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้เหมาะสมกับวัย และ
ความสามารถในการอ่านของนักเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 1) ได้ให้ความหมายของหนังสือส่งเสริมการอ่านว่าได้แก่ 
หนังสือที่มีสาระอิงหลักสูตร ส าหรับให้นักเรียนอ่านเพื่อศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองตาม
ความเหมาะสมของวัยและความสามารถในการอ่านของแต่ละคน 
       กิตติยา กิตติมงคล (2551: 8) ได้สรุปความหมายของหนังสือส่งเสริมการอ่านได้ว่าเป็น
หนังสือที่ จัดท าขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวางขึ้นนอกเหนือจากหนังสือเรียน  และมีเนื้อหา
สาระที่น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านได้ตามความสามารถและความสนใจ โดยที่
ผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน 
      จิตรา ศรีมงคล (2552: 8) ได้สรุปความหมายของหนังสือส่งเสริมการอ่านได้ว่า เป็น
หนังสือที่จะช่วยให้นักเรียนน ามาใช้ประกอบกับการเรียนในเนื้อหาวิชาเรียนได้เป็นอย่างดี หนังสือ
จะมีความน่าสนใจและอ่านเพลิดเพลินและยังส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้เข้าใจในเนื้อหา      
ได้ง่าย เด็กสามารถอ่านได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการและเหมาะส าหรับครูน ามาใช้ประกอบการเรียน
การสอน 
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   จากความหมายข้างต้นที่กล่าวมา สรุปได้ว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นหนังสือที่ 
สร้างขึ้น หรือเรียบเรียงเนื้อหาขึ้นนอกเหนือจากบทเรียน ซึ่งมีความเหมาะสมกับวัยของผู้อ่าน และ
สามรารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ โดยอาจใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะใด
ทักษะหนึ่งได้ 
 

ความส าคัญของหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
   การเรียนรู้ในการเรียนแต่เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ ผู้เรียนจะต้องอาศัยหนังสือ
หลาย ๆ ชนิดเป็นเคร่ืองมือช่วยเสริมสร้างและพัฒนาการทางด้านสติปัญญาให้เพิ่มมากขึ้น หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านจึงถือเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการเรียนรู้ มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่ าวถึง
ความส าคัญของหนังสือส่งเสริมการอ่านไว้ดังนี้       
 ถวัลย์ มาศจรัส (2538: 3) ได้กล่าวถึงความส าคัญของหนังสือส่งเสริมการอ่านไว้ดังนี้
หนังสือส่งเสริมการอ่าน มักจัดท าเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะส่วน  ย่อมที่จะช่วยเน้นขยาย และ       
เป็นเร่ืองราว ช่วยให้เพลิดเพลิน สร้างนิสัยในการรักการอ่านได้มากกว่าแบบเรียน ย่อมสามารถ
สนองความต้องการ การฝึกทักษะ ซึ่งเด็กจะใช้เวลาอ่าน อย่างมีอิสระทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด    
เป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยในการรักการค้นคว้า และพัฒนาการอ่านได้มากกว่า 
        กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 5-6) ได้ให้ความส าคัญของหนังสือส่งเสริม
การอ่านว่า นักเรียนได้อ่านมาก จะเป็นสาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้เกิดความรู้กว้างขวาง 
งอกงาม 
                   จารุณี ยอดกัณหา (2540: 26) ได้กล่าวถึงความส าคัญและประโยชน์ของหนังสือส่งเสริม
การอ่านไว้ว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านนั้น จะเป็นการเพิ่มเติมความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ใน
หนังสือแบบเรียนไม่มี ทั้งยังเป็นการช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน และเป็นการเสริมความรู้
ที่เรียนให้กว้างขวาง เป็นการช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อนให้ได้ความรู้เพิ่มและท าให้เด็กที่เก่งมีความรู้
มากขึ้น เป็นการพัฒนาการอ่านตามความสามารถของเด็กแต่ละคน และยังเป็นการชดเชยความรู้สึก
ต่าง ๆ ในส่วนที่เด็กขาดได้ด้วย พร้อมทั้งยังเป็นการให้อิสระแก่ผู้อ่านในการที่จะเลือกหนังสือไว้
อ่านตามความสามารถและความเหมาะสมกับวัยของตนเองซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าแก่ตั วนักเรียน
เองด้วย ให้มีความคิดค านึงมากขึ้น มีจินตนาการมากขึ้นอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของคน 
นก สัตว์ และต้นไม้ สนใจเร่ืองเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม  หนังสือส่งเสริมการอ่านที่ดีควรมี
รูปแบบการเขียนเนื้อเร่ืองที่เหมาะสม ได้แก่ เร่ืองประเภทนิทาน นิยายผจญภัย นิทานพื้นบ้านต่าง ๆ 
เร่ืองแต่งใหม่ที่มีตัวละครไม่มากแต่มีบทเคลื่อนไหวมาก ด าเนินเร่ืองรวดเร็ว  ไม่มีบทบรรยายมาก 
นิทานค ากลอนง่าย ๆ นิทานเพลงสั้น ๆ เร่ืองเกี่ยวกับการละเล่นต่าง ๆ เร่ืองเกี่ยวกับประเพณี      
เร่ืองเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งรอบตัวเด็ก เร่ืองชีวิตประจ าวัน เร่ืองเกี่ยวกับของเล่นเคร่ืองยนต์กลไก 
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เร่ืองอวกาศ  เร่ืองดนตรี และเคร่ืองดนตรีง่าย ๆ นอกจากนี้ยังมีเร่ืองที่สร้างจากจินตนาการ เช่น 
นิยายแนววิทยาศาสตร์เร่ืองมหัศจรรย์  เร่ืองฝันเฟื่อง เร่ืองการใช้ของวิเศษ เร่ืองตื่นเต้นเร้าใจ 
โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับความเร้นลับของวิญญาณหรือเร่ืองผี และเร่ืองตลกข าขัน 
 อัจฉรีย์ คงเจริญเขตต์ (2540: 16) ได้กล่าวถึงความส าคัญของหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ไว้ว่าเป็นสื่อการสอนที่มีความจ าเป็นทั้งต่อผู้สอนและผู้เรียน  เป็นหนังสือที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่าน     
มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น ให้ผู้อ่านเกิดความเจริญงอกงามทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์และยังเป็น
การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอีกด้วย  
       อโนมา ไม้หอม (2542: 21) ได้กล่าวไว้ว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กมีคุณค่า
และความส าคัญ ช่วยให้เด็กได้รับข่าวสาร ความรู้ ความคิดจากการอ่านหนังสือ มีความรอบรู้        
ทันเหตุการณ์ ช่วยให้เด็กเกิดการจินตนาการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ส่งเสริมเชาว์ปัญญา     
สนองความต้องการและความสนใจของเด็ก เตรียมความพร้อมในการฝึกอ่าน การฟัง การพูด       
การเขียน ส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรมได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านหนังสือและเป็น
พื้นฐานที่ส าคัญในการแสวงหาความรู้ รวมทั้งประสบการณ์เพื่อการพัฒนาตนและการแก้ปัญหา  
ต่อ ๆ ไป 
  สุมนต์ แซ่เล้า (2546: 41) ได้กล่าวถึงความส าคัญและประโยชน์ของหนังสือส่งเสริม
การอ่านไว้ว่า คือ สื่อจะเป็นการเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ในหนังสือแบบเรียนไม่มี 
ทั้งยังเป็นการช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน  และเป็นการเสริมความรู้ที่เรียนให้กว้างขวาง 
ช่วยให้นักเรียนที่เรียนอ่อนให้ได้ความรู้เพิ่ม ท าให้เด็กที่เก่งมีความรู้มากขึ้น เป็นการพัฒนาการอ่าน
ตามความสามารถของเด็กแต่ละคน และยังเป็นการชดเชยความรู้สึกต่าง ๆ ในส่วนที่เด็กขาดได้ด้วย 
พร้อมทั้งยังเป็นการให้อิสระแก่ผู้อ่านในการเลือกหนังสือไว้อ่านตามความสามารถและความ
เหมาะสมกับวัยของตน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าแก่ตัวนักเรียนเองด้วย ให้มีความคิดค านึงมากขึ้น    
มีจินตนาการมากขึ้น อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของคน นก สัตว์ และต้นไม้ สนใจเร่ือง
เกี่ยวกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
        มนัสปอง  ศรีทอง (2547: 23) ได้กล่าวถึงความส าคัญและประโยชน์ของหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านไว้ว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านที่ดีนั้น จะสามารถพัฒนาทางด้านสติปัญญาให้เจริญ
งอกงามได้ เพราะมีความส าคัญในการช่วยเสริมคุณค่าในการอ่านได้หลายด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการเรียนการสอนให้ลึกซึ้ง กว้างขวางยิ่งขึ้น 
            จากข้อความข้างต้น สามารถสรุปความส าคัญของหนังส่งเสริมการอ่านได้ว่า หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านเป็นหนังสือที่มีความส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้อย่างกว้างขวาง เป็นหนังสือ   
ที่ช่วยเน้นย้ าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ สนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดจินตนาการ อีกทั้งยังเป็น    
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การช่วยให้ผู้เรียนใช้เวลาในการอ่านอย่างมีอิสระทั้งในและนอกห้องเรียน และเป็นการส่งเสริม     
นิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน 
                  

ลักษณะของหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ดี 
 การสร้างและการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์             
ที่ก าหนดนั้น ล าดับแรกต้องทราบถึงลักษณะที่ดีของหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ส่งผลให้ผู้เรียน       
มีความสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หลังจากที่ได้ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแล้ว        
มีผู้ที่เสนอลักษณะของหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ดีดังน้ี 
    จินตนา ใบกาซูยี (2534: 85-95) ได้กล่าวถึงลักษณะที่ดีของหนังสือส่งเสริมการอ่านมี
ดังนี ้
          1. ไม่สอนโดยตรง อย่าให้เด็กเข้าใจว่าเด็กก าลังถูกสอน       
          2.  จุดประสงค์ของเร่ืองชัดเจน ต้องการให้เด็กรู้อะไร ต้องให้ชัดเจน 
          3.  คุณค่าของเร่ืองต้องมีแก่นความคิดรวบยอดที่ดี 
          4.  เน้ือเร่ืองที่ดีชวนอ่าน ให้คติสอนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
          5.  รสของเนื้อหา อาจรัก ขม เปร้ียว หวาน ชื่นใจ ตามรสนิยมความชอบของเด็ก 
          6.  ตัวละคร ต้องมีการเคลื่อนไหว อุปนิสัยใจคอดี 
          7.  การตั้งชื่อเร่ือง ให้สะดุดตา สะดุดใจ สร้างความสนใจ สะเทือนใจ 
          8.  การสร้างฉาก ต้องเป็นฉากสมจริง เป็นไปได้ กลมกลืนกับเร่ืองยุคสมัย 
          9.  ยุคสมัยหรือกาลเวลาที่เกิดขึ้น ต้องให้สอดคล้องกับฉาก ตัวละคร 
                 10.  กลวิธีการเขียนเพื่อเสนอเนื้อหา อาจเขียนบรรยายได้หลายรูปแบบ แล้วแต่ผู้เขียน
แต่ละคน 
                 11.  การเขียนเร่ืองความรู้ ควรให้ข้อเท็จจริง ข้อมูลจริงแต่ควรเขียนให้สนุกสนาน 
                 12.  มีโครงเร่ืองที่ดี ไม่ซับซ้อน มีตัวละครน้อย เดินเร่ืองต่อเน่ือง เคลื่อนไหวชัดเจน                    
      ลักขณา รอดสน (2540: 32) ได้กล่าวสรุปลักษณะของหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ดีไว้ว่า 
ต้องมีเนื้อหาตรงกับความสนใจ ความต้องการของเด็ก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริม
ทักษะด้านการอ่าน มีความเพลิดเพลิน ตลอดจนส่งเสริมจินตนาการและความมั่นใจให้กับเด็กจาก
การศึกษาลักษณะของหนังสืออ่านเพิ่มเติมแล้วนั้น สรุปได้ว่าควรเป็นหนังสือที่มีลักษณะให้เนื้อหา
สาระความรู้ ท าให้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม ไม่มีเร่ืองชวนฝันแต่กระตุ้นให้เกิด
จินตนาการ เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นหนังสือที่อ่านแล้วสามารถเข้าใจเป้าหมายของเร่ือง           
ได้ชัดเจน มีเร่ืองยาวกว่าเด็กวัยอ่ืน 
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    อัจฉรีย์ คงเจริญเขตต์ (2540: 20) ได้สรุปลักษณะของหนังสืออ่านประกอบที่ดีไว้ว่า
หนังสืออ่านประกอบที่ดีต้องมีเนื้อหาตรงกับความสนใจ  ความต้องการของเด็กและช่วยส่งเสริม
ความรู้ของเด็กในด้านต่าง ๆ เนื้อเร่ืองมีความสนุกสนาน ชัดเจน เหมาะสมในการใช้เป็น
เคร่ืองกระตุ้นให้อยากอ่าน เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่ดี ขนาดของเร่ืองไม่สั้นหรือ     
ยาวเกินไป มีภาพประกอบและชื่อเร่ืองสอดคล้องกัน ตัวอักษรที่ใช้เหมาะสมกับวัยของเด็ก                                                
                  สมพร จารุณัฎ (2540: 5-8) ได้เสนอลักษณะที่ส าคัญของหนังสือส่งเสริมการอ่านดังนี้  
 1. ส่งเสริมความรู้ หนังสือส่งเสริมการอ่านควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะ 
ความคิดรวบยอด และหลักการหรือทฤษฎีเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองซึ่งเป็นประโยชน์แก่
ผู้อ่านในการด ารงชีวิต การศึกษาหาความรู้ รวมทั้งก่อให้เกิดความเจริญงอกงามและพัฒนาการใน
ด้านต่าง ๆ  
 2. ส่งเสริมสติปัญญา หนังสือส่งเสริมการอ่านควรส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้ผู้อ่าน 
พัฒนาทักษะในการสังเกต ตีความ เปรียบเทียบ ใช้เหตุใช้ผล จ าแนกแจกแจงประเมินค่า ตลอดจน
สามารถน าความรู้และทักษะเหล่านั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาดังกล่าว  
 3. ส่งเสริมเจตคติที่เหมาะสม หนังสือส่งเสริมการอ่านนอกจากเนื้อหาสาระที่เป็น
ความรู้ และส่งเสริมสติปัญญาแล้วยังควรสอดแทรกแนวคิดที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจ
เร่ืองราวได ้กล่าวคือ ใช้ภาษาที่ถูกต้องและพอเหมาะแก่ความรู้และประสบการณ์  
 4. ส่งเสริมความเข้าใจ หนังสือส่งเสริมการอ่านควรเสนอเนื้อหาสาระในลักษณะที่
ส่งเสริมให้ผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจเร่ืองราวได้  กล่าวคือใช้ภาษาที่ถูกต้องและพอเหมาะแก่
ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการใช้ภาษาของผู้อ่าน เสนอเนื้อหาตามล าดับขั้นตอนของความรู้ 
(Content Structure) และพัฒนาสติปัญญาของผู้อ่านให้ตัวอย่างที่เหมาะสม ตลอดจนใช้เทคนิควิธี
หรือเร่ืองส่งเสริมความเข้าใจอ่ืน ๆ (Organizational Aids) เช่น ภาพประกอบ แผนภูมิตารางค าถาม 
และอภิธานศัพท์ เป็นต้น  
 5. ส่งเสริมหาความรู้ด้วยตนเอง หนังสือส่งเสริมการอ่านควรมีลักษณะที่กระตุ้นให้ 
ผู้อ่านเกิดความสนใจและกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือ ผู้เขียนควรพิจารณา
เสนอเร่ืองราวที่เด็กแต่ละวัย เน้นให้ความส าคัญและประโยชน์ของเร่ืองราวที่เสนอซึ่งสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับผู้เรียน สอดแทรกค าถามยั่วยุต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะหนังสืออ่ืน ๆ ที่ผู้อ่านอาจจะไป
ศึกษาให้กว้างขวางลึกซึ้งตามความสนใจ 
 จากข้อความดังกล่าว สรุปได้ว่า ลักษณะของหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ดีนั้น ต้องมี
เน้ือหาสาระตรงกับความสนใจของผู้อ่าน เน้ือหาให้ความรู้แตกต่างจากหนังสือเรียนทั่วไป ให้ความ
เพลิดเพลินในการอ่าน เหมาะสมกับวัย ขนาดของเร่ืองไม่สั้นหรือยาวเกินไป มีการจัดพิมพ์และ   
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การจัดรูปเล่มที่ดี มีภาพประกอบและชื่อเร่ืองที่สอดคล้องกัน และดึงดูดความสนใจได้ดี นอกจากนี้
ตัวอักษรที่ใช้ควรเหมาะสมกับผู้อ่านแต่ละวัย 
 

หลักเกณฑ์การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน                                                                  
                การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร  
จะต้องมีเกณฑ์การสร้างที่เหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุด ดังนี้                                                                                 
                    มาลินี ผโลประการ (2540: 9-13) ได้กล่าวถึงรูปเล่มและการสร้างหนังสือส่งเสริมการ
อ่านสรุปได้ดังนี้  
 1. ขนาดรูปเล่มหนังสือ การพิมพ์หนังสือให้ได้ราคาประหยัด ต้องก าหนดขนาดของ
เล่มให้พอดีกับกระดาษที่ใช้พิมพ์โดยไม่ต้องตัดเศษทิ้ง เช่น 21 x 29.5 เซนติเมตร หรือขนาด A4  
การก าหนดว่าจะใช้ขนาดใดต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของผู้ใช้ตลอดจนความเหมาะสมของ
ลักษณะวิชาด้วย                          
 2. ความหนาของหนังสือ ประมาณจากขอบเขตเนื้อหาวิชานั้น ๆ โดยวิเคราะห์จาก
เน้ือหารายวิชาและจุดประสงค์ของหลักสูตร                                                                                                                           
 3. กระดาษที่ใช้พิมพ์ ควรพิจารณาใช้กระดาษที่มีคุณภาพพอสมควร เช่น กระดาษ
ปอนด์ซึ่งเป็นกระดาษเน้ือดีสีขาวเก็บไว้ได้นานไม่กรอบง่าย และไม่เปลี่ยนสี  
 4. การท าเล่ม หนังสือปกอ่อนนิยมท าได้ 3 วิธี คือ  
                         4.1 วิธีเย็บอกหรือเย็บกลางใช้ส าหรับหนังสือที่หนาไม่เกิน 100 หน้า  
  4.2 วิธีเย็บสันหรือสันไสกาว คือ การน าหนังสือที่เย็บเป็นยก ๆ มาวางซ้อน
เรียงล าดับให้ถูกต้อง แล้วเย็บติดกันด้วยเชือก หรือลวด แล้วจึงทากาวที่ที่สัน ปิดปก ส่วนการไสสัน
ทากาว คือ การน าหนังสือที่พิมพ์เป็นยก ๆ มาวางซ้อนเรียงล าดับให้ถูกต้องแล้วน ามาไสสัน        
ด้วยเคร่ือง ซึ่งจะทากาวและปิดสันหนังสือไปในตัว วิธีนี้จะสามารถเปิดหนังสือแบะออกได้
มากกว่าวิธีเย็บสัน  
                        4.3 วิธีเย็บถี่ เป็นวิธีอ่ืน ๆ เพราะต้องเย็บหนังสือแต่ละยกด้วยเชือก แล้วน ามาวาง
เรียงกันตามล าดับ อัดติดกันด้วยก็อปปี้อัด แล้วจึงปิดปก                                                                                                     
    สมพร จารุนัฎ (2540: 22) กล่าวถึงหลักเกณฑ์ ทั้งในด้านรูปเล่มและการพิมพ์หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านดังนี ้ 
 1. มีการเสนอชื่อหนังสืออ้างอิง หรือหนังสือที่อ่านเพิ่มเติม โดยระบุชื่อหนังสือที่
ค้นคว้าประกอบการเขียนหนังสือของตน และควรเสนอแนะรายชื่อหนังสือที่ผู้อ่านจะไปศึกษา
เพิ่มเติม                       
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 2. มีการใช้เทคนิคเกี่ยวกับตัวอักษรและการพิมพ์ ประเภทหน้าและขนาดของตัวอักษร 
รวมทั้งขนาดเล่มหนังสือและภาพประกอบ                                                                           
    จินตนา ใบซูกายี (2542 :17) กล่าวถึงการจัดท าหนังสือส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กที่
เกี่ยวกับรูปเล่ม ดังนี ้ 
 1. รูปเล่มหนังสือ หนังสือส าหรับเด็กควรมีขนาดกะทัดรัด ไม่ใหญ่ กว้างยาว หรือ  
เล็กเกินไป  
 2. หนังสือส าหรับเด็กวัยเร่ิมเรียนและประถมศึกษาตอนต้น  จ านวนหน้าควรอยู่
ระหว่าง 8-16, 8-26 (ขนาดแปดหน้ายก)  
 3. หนังสือส าหรับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย จ านวนหน้าควรอยู่ในระหว่าง 16-32    
(ขนาดแปดหน้ายก) หรือ 16-48 หน้า (ขนาด 16 หน้ายก)       
 จินตนา ใบซูกายี (2542: 17)  ได้สรุปการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ควรสร้างตาม
องค์ประกอบต่อไปนี้          
              1.  รูปเล่ม รูปเล่มจะเป็นสิ่งแรกที่วัยรุ่นให้ความสนใจเป็นพิเศษ  หนังสือส่งเสริม     
การอ่านส าหรับวัยรุ่นจึงควรมีลักษณะ ดังนี ้
                  1.1 รูปเล่ม ภายนอก สวยงาม สะดุดตา 
                  1.2  ขนาดของหนังสือ มีความสมดุล สวยงาม ดึงดูดความสนใจของวัยรุ่น 
                  1.3  กระดาษมีคุณภาพดี 
                  1.4  ตัวอักษร และการพิมพ์ชัดเจน 
                  1.5  การจัดตัวอักษรสมดุลกับหน้ากระดาษไม่แน่นจนเกินไปในแต่ละหน้า 
                  1.6  ภาพประกอบ สวยงามมีเท่าที่จ าเป็นและสอดคล้องกับเนื้อเร่ือง 
                  1.7  การเข้าเล่ม คงทนถาวร แข็งแรง 
              2.  เน้ือหา เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของหนังสือ หนังสือที่มีคุณค่าจะต้องมีส่วนประกอบ
ของเนื้อหาที่มีลักษณะ ดังนี ้
                  2.1  เน้ือหาตรงกับความสนใจของวัยรุ่น 
                  2.2  มีความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถในการอ่านของวัยรุ่น 
                  2.3  เน้ือหาไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 
                  2.4  ด าเนินเร่ืองอย่างรวดเร็ว เร้าใจชวนให้อยากติดตามอ่านต่อไป 
                  2.5  เน้ือเร่ืองมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามล าดับ 
                  2.6  มีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แปลกกว่าเรียน     
มีการแทรกความรู ้และค าอธิบายลงไป 
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                   2.7  มีเนื้อหาสาระที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่าน 
               3.  การใช้ภาษา ในการสร้างหนังสือส าหรับวัยรุ่นนั้น สิ่งที่ส าคัญและกระตุ้นให้วัยรุ่น
สนใจที่จะอ่านหนังสือมากขึ้น ก็คือ การใช้ถ้อยค า ภาษาและการผูกประโยค โดยมีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
                   3.1  ใช้ค าที่เข้าใจง่าย เช่น กิน นอน เดิน นั่ง ดิน และน้ า 
                   3.2  ใช้ประโยคสั้น ๆ ไม่มีค าเชื่อมมากจนเกินไป 
                   3.3  เขียนประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 

การประเมินคุณค่าของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  
 การประเมินคุณค่าหนังสือส่งเสริมการอ่านนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอ      
แนวทางการประเมินไว้ดังนี้                                                                                                                       
     สมพร จารุนัฎ (2540: 22) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณค่า  และการ
วิเคราะห์เนื้อหาส าหรับเด็กว่าจะต้องพิจารณารายละเอียดของโครงเร่ือง และสาระแนวคิดของเร่ือง
ไว้ดังนี้    
                    1.  โครงเร่ือง ควรเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่เกิดจาก เค้ากรณีที่มีจินตนาการประสบการณ์
ชีวิตที่ได้ผ่านพบ สิ่งประทับใจที่เกิดขึ้นในชีวิต เร่ืองราวที่มีเค้าเดิมมาปรุงแต่งอุบัติการณ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และเหตุจูงใจหรือบันดาลใจต่าง ๆ เป็นเนื้อหาให้ด าเนินเร่ืองซึ่งมีตัวละครแสดง
บทบาทอยู่ในเหตุการณ์ด้วยสภาพชีวิตที่มีข้อขอด เนื้อหาสาระ ปมปัญหามโนทัศน์ เข้มข้นหรือ
คลี่คลายไปสู่จุดสิ้นสุดของเร่ือง เพื่อสร้างให้สนุกและจบลงด้วยผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 
         2.  สาระแนวคิด คือ แก่นแท้ของเร่ืองนั้น ๆ ว่าเป็นเร่ืองอะไร เกี่ยวกับใคร ในสภาพ
อย่างไรและให้แนวคิดอะไร แก่นของเร่ืองประกอบด้วยแก่นแห่งทรรศนะ อารมณ์ พฤติกรรมและ
สภาพเหตุการณ์ ซึ่งมีแนวโน้มไปตามลักษณะปรัชญาชีวิตของผู้เขียน เป็นคตินิยม เช่น จิตนิยม     
สัจนิยม และวัตถุนิยม เป็นต้น สาระแนวคิดในหนังสือส าหรับเด็ก ควรมีลักษณะ ตรงไปตรงมา           
ไม่ซับซ้อน มุ่งเน้นมโนทัศน์เดียว และจะต้องมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาเด็กทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย 
ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
 วิริยะ สิริสิงห (2542: 82) ให้หลักเกณฑ์ในการประเมินคุณค่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ไว้ดังนี ้
                  1.  มีจุดคิดที่แน่นอน 
                  2.  เค้าโครงเร่ืองติดต่อกันจนเด็กติดตามได้อย่างสนุกสนาน 
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                  3.  ส านวนภาษา ส าคัญมาก ควรให้ถูกต้อง มีศิลปะการเขียนและเขียนได้ตรงรสนิยม
ของเด็ก 
                  4.  การจัดรูปเล่มเหมาะสมสวยงามดี 
                  5.  ภาพประกอบถือว่าส าคัญที่สุดจะขาดไม่ได้และภาพจะต้องตรงกับเนื้อหาเร่ืองด้วย 
                  6.  ตรงตามความสนใจ ความนิยม และพื้นความรู้ของเด็กในแต่ละระดับ                     
                   ปราณี เชียงทอง (2546: 80) ได้กล่าวถึงการประเมินคุณค่าหนังสือว่า  ควรพิจารณา   
สิ่งต่อไปนี้                                                                                                                      
                    1.  เนื้อเร่ือง  ต้องถูกต้องตรงความเป็นจริง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ต้องถูกต้องวันส าคัญ  
สูตรสมการต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในเร่ืองต้องถูกต้อง เชื่อถือได้ 
                    2.  วิธีเขียน ควรใช้ถ้อยค าส านวน และศัพท์ที่เหมาะสมกับความรู้ และความสามารถ
ของเด็ก ให้อ่านเข้าใจได้ง่าย ส านวนภาษาเหมาะแก่เด็ก อธิบายเร่ืองทุกอย่างชัดเจนเป็นไป
ตามล าดับความยากง่าย ไม่วกวน การเขียนควรค านึงถึงการให้เด็กอ่านเข้าใจง่ายและน่าอ่านเป็น
ส าคัญ 
      3.  รูปเล่มภายนอก เป็นที่จูงใจ มีภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพวาดต้องให้ถูกต้องตรง 
ความเป็นจริง แผนที่ แผนภูม ิจ าเป็นส าหรับหนังสือบางประเภท 
    4.  ประโยชน์ที่เด็กควรจะได้รับ ควรตั้งค าถามในการประเมินคุณค่า ดังต่อไปนี้ 
                     4.1  เนื้อเร่ืองส่วนใดตรงกับหลักสูตรที่เด็กต้องเรียนในโรงเรียนหรือไม่พอที่จะใช้
เป็นหนังสืออ่านประกอบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ลึกซึ้งหรือเพื่อสนองความอยากรู้ และความสนใจ
ทั่ว ๆ ไป 
                  4.2  เนื้อเร่ืองในเล่มช่วยยั่วยุให้เด็กอยากอ่าน  และอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ต่อไปอีกหรือไม่ มีบรรณานุกรมท้ายบท หรือท้ายเล่มเพื่อเป็นการเสนอแนวทางการอ่านและค้นคว้า
เพิ่มเติมแก่เด็กหรือไม่ในการประเมินคุณค่าของหนังสืออ่านเพิ่มเติม พอจะสรุปการพิจารณา
หนังสืออ่านเพิ่มเติมได้เป็น 3 ประการ คือ 
   4.2.1 ด้านเนื้อหา ควรมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัย และตรงกับความสนใจ
ของเด็ก ให้ข้อเท็จจริง ถูกต้อง เน้ือเร่ืองส่งเสริมความรู้และจินตนาการ 
                            4.2.2 ด้านการเขียน ใช้ภาษาที่ง่ายชัดเจน เหมาะสมกับวัยและความเข้าใจของ
เด็กเขียนได้ถูกต้องตรงกับรสนิยมของเด็กการเสนอเร่ืองน่าสนใจเร้าใจผู้อ่านให้พึงพอใจตั้งแต่ต้น
จนจบ 
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   4.2.3 ด้านลักษณะรูปเล่ม ควรมีภาพประกอบ ซึ่งนับว่า เป็นหัวใจของหนังสือ
อ่านส าหรับเด็ก ซึ่งจะช่วยเร้าความสนใจเด็กได้ดี พิมพ์ชัดเจน ขนาดตัวอักษรเหมาะสมกับวัย 
รูปเล่มสวยงาม ชวนให้น่าหยิบอ่าน การเย็บเล่มคงทนและแข็งแรง 
 สมหมาย เชื้อพงศ์ (2548: 34-35) ได้สรุปเกณฑ์การประเมินคุณภาพของหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านประเภทสาระบันเทิงในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
                   1.  ด้านคุณลักษณะของหนังสือ ประกอบด้วย ลักษณะรูปเล่ม และลักษณะภาพประกอบ 
                       1.1 ลักษณะรูปเล่ม ได้แก่ การท ารูปเล่ม สีและการออกแบบปก คุณภาพกระดาษ
ขนาด และสีของตัวอักษร จ านวนหน้า และศิลปะการจัดหน้า 
                       1.2 ลักษณะภาพประกอบ ได้แก่ ลักษณะความชัดเจนของภาพเป็นสีหรือขาวด า 
ลักษณะความสมจริงเป็นภาพเขียนหรือภาพถ่าย  ขนาดและสีสันของภาพ จ านวนภาพความ
เหมาะสมในการเรียนการสอน และค าอธิบายประกอบภาพ 
                   2.  ด้านคุณภาพของหนังสือ ประกอบด้วย เน้ือหาวิชา การใช้ภาษา และแนวคิด 
                        2.1 เนื้อหาวิชา ได้แก่ เนื้อเร่ืองที่สอดคล้องกับหลักสูตร วิธีการเสนอเร่ืองล าดับ
ความยากง่าย เอกภาพความกลมกลืน การเน้นสาระส าคัญ ความถูกต้องเหมาะสมกับเหตุการณ์ 
ความเป็นจริง เหมาะสมกับระดับและวัยของผู้อ่าน การคลี่คลายปมปัญหาต่าง ๆ เป็นการเสนอแนะ
แก่ผู้อ่าน 
                        2.2  การใช้ภาษา ได้แก่ การใช้ถ้อยค าภาษาที่ถูกต้องตามแบบแผนทางหลักภาษา 
ความชัดเจนของถ้อยค า ใช้ค าศัพท์เหมาะสม การเว้นวรรคตอนถูกต้อง เหมาะสมกับวัยและ         
เน้ือเร่ือง 
                        2.3  แนวคิด ได้แก่ แก่นแท้ของเร่ืองนั้นๆ ว่า เป็นเร่ืองอะไร เกี่ยวกับใครในสภาพ
อย่างไร มีลักษณะตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน มุ่งมโนทัศน ์เพียงมโนทัศน์เดียวและต้องมีจุดประสงค์
เป็นไปในแนวสร้างสรรค์ 
               จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปหลักในการประเมินค่าของหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ได้ดังนี้  หนังสือส่งเสริมการอ่านควรมีการท ารูปเล่ม สีและการออกแบบปก คุณภาพกระดาษ
จะต้องมีคุณภาพ และสีของตัวอักษรจะต้องมีความชัดเจน จ านวนหน้าและความยาวของเร่ืองต้อง
เหมาะสมกับวัยของผู้อ่านม มีศิลปะการจัดหน้า ลักษณะความชัดเจนของภาพเป็นสีหรือขาวด า 
ลักษณะความสมจริงเป็นภาพเขียนหรือภาพถ่าย เนื้อเร่ืองต้องสอดคล้องกับหลักสูตร วิธีการเสนอ
เร่ืองล าดับความยากง่าย เอกภาพความกลมกลืน มีการเน้นสาระส าคัญ ความถูกต้องเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ความเป็นจริง เหมาะสมกับระดับและวัยของผู้อ่าน การคลี่คลายปมปัญหาต่าง ๆ เป็น   
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การเสนอแนะแก่ผู้อ่าน การใช้ถ้อยค าภาษาที่ถูกต้องตามแบบแผน ทางหลักภาษา ความชัดเจนของ
ถ้อยค า ใช้ค าศัพท์เหมาะสม การเว้นวรรคตอนถูกต้อง เหมาะสมกับวัยและเน้ือเร่ือง 
 

ข้อมูลท้องถิ่น: อ าเภอสามพราน  
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ผู้วิจัยได้
ศึกษาข้อมูลท้องถิ่นของอ าเภอสามพราน  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใกล้ตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6  เป็นอย่างดี มาใช้ประกอบการจัดท าหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ท่องเที่ยวเมืองสามาพราน 
จ านวน 4 เล่ม ได้แก่  เล่มที่ 1 เมืองสามนายพราน  เล่มที่ 2 พุทธสถานวัดไร่ขิง  เล่มที่ 3 หลากก
หลายสิ่งที่ดอนหวาย  และเล่มที่ 4 ล่องเรือไปในท่าจีน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
เร่ืองราวจากปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสอบถามจากผู้รู้ ประกอบกับการศึกษา
เอกสาร ต ารา เกี่ยวกับอ าเภอสามพราน ดังนี้ 
 ต านานสามนายพราน (นุกูล ชมภูนิช,2540 : 2-40) 
ประวัติความเป็นมา 
              ในอดีตอ าเภอสามพรานนั้นมีชื่อเรียกว่าอ าเภอตลาดใหม่ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2439 สมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสร้างขึ้นในที่ดินของพระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสงคราม
รามภักดีสุริยะพาหะ (อ้ี กรรณสูต) ซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นเรียกว่าตลาดใหม่ 
 ปี พ.ศ. 2458 ได้ย้ายที่ท าการไปสร้างใหม่ในต าบลสามพรานเนื่องจากที่ท าการเดิม    
คับแคบ ให้บริการประชาชนได้ไม่สะดวก และพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นอ าเภอสามพรานตาม        
ชื่อสถานที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของมณฑลนครชัยศรี   ต่อมาปี พ.ศ. 2474    
ทางราชการยุบมณฑลนครชัยศรีลง  อ าเภอสามพราน จึงขึ้นอยู่กับเมืองราชบุรีอยู่ระยะหนึ่ง 
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2476 ได้ยุบมณฑลทั้งหมดทั่งราชอาณาจักร อ าเภอสามพรานจึงได้ขึ้นอยู่กับ
จังหวัดนครปฐมตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 
              มีต านานเล่าต่อกันมาว่าเดิมท้องที่เหล่านี้เป็นป่ารกชัฏ  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า    
นานาชนิด รวมทั้งเป็นที่ชุมนุมของช้างโขลงใหญ่ด้วย  ช้างโขลงนี้ชอบลงมาหากินและเหยียบย่ า   
จนเส้นทางกลายเป็นทางน้ าและล าคลอง  จนในที่สุดชาวบ้านในสมัยนั้นได้เรียกกันว่า “คลอง       
บางช้าง” และในบริเวณนั้นก็ได้กลายเป็นชื่อเรียกต าบลมาจนถึงปัจจุบันนี้ คือ “ต าบลบางช้าง” 
ส าหรับโขลงช้างที่หากินในบริเวณเขตบางช้างนั้น หัวหน้าโขลงช้างเกิดตกมัน ดุร้ายมาก และได้
สร้างความเสียหายโดยออกอาละวาดท าลายพืชผลของชาวบ้านจนชาวบ้านทนไม่ไหว  ได้ร่วมมือ
กันปราบเจ้าช้างตกมันเชือกนั้น แต่ทว่าช้างตกมันเชือกนี้มีก าลังเหลือหลาย ชาวบ้านไม่สามารถ
ปราบได้ถึงแม้จะพยายามสักเพียงใด ในขณะนั้นได้มีนายพรานสามคนเดินทางมายังคลองปากลัด 
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(ปัจจุบันเรียกว่า “วัดท่าข้าม”) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขตต าบลบางช้างมากนัก  นายพรานสามคน          
ได้เดินทางลัดคลองท่านาไปยังบริเวณที่โขลงช้างนั้นอาศัยอยู่ นายพรานทั้งสามเปรียบเสมือนอัศวิน
ม้าขาวของชาวบ้านคลองบางช้าง ได้ท าการปราบช้างตกมันเชือกนั้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญและ
ความสามัคคี จนในที่สุดก็สามารถปราบช้างตกมันได้ส าเร็จ ชาวบ้านจึงได้เรียกบริเวณที่นายพราน
ทั้งสามปราบช้างได้ส าเร็จว่า “สามพราน” ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า “ต าบลสามพราน” 
 

ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
      ตลาดน้ าดอนหวายอยู่ห่างจากวัดไร่ขิงประมาณ 3-4 กม. (คะเนด้วยสายตาขณะขับรถ) 
และเป็นวัดที่โด่งดังของจังหวัดนครปฐม ที่คนเมืองหลวงรู้จักกันดี หากมีเวลาพออาจแวะท าบุญ   
ท าทานเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับบ้าน 
 

สถานท่ีส าคัญและสถานท่ีท่องเท่ียว 
 พุทธสถานวัดไร่ขิง 
  เน้ือหาที่ใช้ในการเขียนเร่ือง พุทธสถานวัดไร่ขิงนั้น มีดังนี ้
 วัดไร่ขิง (พระวิสุทธิภัทรธาดา ,2549 : 1-15) 
  วัดไร่ขิง หรือวัดมงคลจินดาราม ตั้งอยู่ที่อ าเภอสามพรานห่างจากกรุงเทพฯ 32 กม. 
มีทางเข้า 3 ทาง คือ ทางแยกหน้าสถานี ต ารวจโพธิ์แก้ว ทางแยกหน้าสวนสามพราน และทางแยก
พุทธมณฑลสาย 5 วัดไร่ขิง เป็นวัดราษฎร์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2334 อยู่ติดริมแม่น้ าท่าจีนหรือเรียกอีกชื่อ
ว่าแม่น้ านครชัยศรี ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย  
มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานที่ชาวนครปฐมเคารพนับถือ 
ระหว่างวันขึ้น 13 ค า ถึงแรม 3 ค า เดือน 5 และช่วงเทศการตรุษจีนทุกปี จะมีงานเทศกาลนมัสการ
ปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจ าปี ซึ่งเป็นงานใหญ่ของชาวนครปฐม เดิมเป็นวัดราษฏร์ ต่อมาจึงยก
ฐานะขึ้น เป็นพระอารามหลวงชั้นต รี  ชนิดสามัญ เมื่ อวันที่  10  กรกฎาคม พ .ศ .  2533  
โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) เจ้าอาวาสในสมัยนั้นเรียกชื่อวัดตามชื่อต าบล เมื่อสร้างเสร็จแล้ว  
ได้อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาปูนมาประดิษฐาน ไว้ที่วัดไร่ขิงด้วย ปัจจุบันชาวบ้านเรียกกันว่า 
หลวงพ่อวัดไร่ขิง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย      หน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้วเศษ สูง 4 ศอก 16 นิ้ว
เศษ พุทธลักษณะเป็นสมัยเชียงแสน สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสมัยไทยล้านนา และล้านช้าง ตาม
ต านาน เล่าว่าลอยน้ ามา และอัญเชิญขึ้นไว้ที่วัดศาลาปูนวัดไร่ขิงนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส พระราชทานนามให้ว่า วัดมงคลจินดาราม (ไร่ขิง) แต่ชาวบ้านเรียกกันเต็ม ๆ ว่า
วัดมงคลจินดารามไร่ขิง  จนกระทั่ ง เหลือ   แต่ชื่อวัดไร่ขิงไปในที่สุด  วัดไร่ขิง เป็นวัดที่
พุทธศาสนิกชนรู้จักกันดี นิยมเดินทางไปนมัสการ   หลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอยู่เสมอ ทุกวันอาทิตย์จะ
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มีตลาดนัดอาหารและผลไม้จ าหน่ายหน้าวัด และที่บริเวณริมแม่น้ าหน้าโบสถ์ จะมีชาวสวนพายเรือ
น าผลไม้มาขาย และบริเวณริมแม่น้ าหน้าโบสถ์นี้เป็นเขตอภัยทาน ร่มร่ืน มีปลาสวายตัวโตนับพัน
อาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อขนมปังเลี้ยงปลาได้ และยังมีก๋วยเตี๋ยวเรือ (หมู) รสเลิศขายทุกวัน 
นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่า รวบรวมของเก่า เช่น ถ้วยชาม หนังสือเก่า  ซึ่งชาวบ้านน ามาถวาย
วัดจัดแสดงไว้  ในระหว่างวันขึ้น 13 ค่ า ถึงแรม 3 ค่ า เดือน 5 ของทุกปี ทางวัดไร่ขิงจะจัดงาน
นมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงขึ้น มีการออกร้านและมหรสพมากมาย    
 ล่องเรือไปในท่าจีน 
  เน้ือหาที่ใช้ในการเขียนเร่ือง ล่องเรือไปในท่าจีนนั้น มีดังนี้ 
 แม่น้ าท่าจีน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคกลาง เขต 1, 2549 : 105) 
                 แม่น้ าท่าจีน เป็นแม่น้ าที่แยกตัวออกจากแม่น้ าเจ้าพระยาที่ต าบลท่าซุง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี กับฝั่งตะวันตกที่อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัด
สุพรรณบุร ีจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนจะไหลออกสู่อ่าวไทยที่ต าบลบางหญ้าแพรก 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 325 กิโลเมตร แม่น้ าท่าจีนมี
ชื่อเรียกหลายชื่อ ดังนี้ ตอนที่ไหลผ่านจังหวัดชัยนาทเรียกว่า “แม่น้ ามะขามเฒ่า” ตอนที่ผ่านจังหวัด
สุพรรณบุรี เรียกว่า “แม่น้ าสุพรรณบุรี” ตอนที่ผ่านจังหวัดนครปฐม เรียกว่า “แม่น้ านครชัยศรี” ส่วน
ตอนที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาคร และไหลลงสู่อ่าวไทยเรียกว่า “แม่น้ าท่าจีน” 
 หลากหลายสิ่งที่ดอนหวาย 
  เน้ือหาที่ใช้ในการเขียนเร่ือง หลากหลายสิ่งที่ดอนหวายนั้น มีดังนี้ 
 ตลาดริมน้ าวัดดอนหวาย  
           ตลาดริมน้ าวัดดอนหวาย มีอายุนานกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ต าบลบางกระทึก อ าเภอสาม
พราน เป็นตลาดย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นตลาดอาหารไทย และขนมไทยแบบดั้งเดิม ซึ่งมีสินค้า
เกษตรกรรมของท้องถิ่นมาจ าหน่ายด้วย อีกทั้งยังมีบริการล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ า เพื่อชม
วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ าท่าจีน ซึ่งมีการปลูกผักบุ้ง และผักที่ขึ้นบนน้ าชนิดต่าง ๆ ตลอด
ระยะทางที่ เรือผ่าน 

 อาหารแนะน าตลาดน้ าดอนหวาย 
       อาหารที่ตลาดน้ าดอนหวาย ได้แก่ พะโล้นายหนับ ต้มเค็มปลาทู หรือต้มเค็มปลา
ตะเพียน ขนมจีนน้ ายากะทิ  น้ ายาป่า ห่อหมกปลาช่อน ทอดมันปลากราย  
 ของฝากตลาดน้ าดอนหวาย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3


47 

 

  ของฝากที่ตลาดน้ าดอนหวาย ได้แก่ ปลาแดดเดียว ปลาแห้ง ปลาย่างชนิดต่าง ๆ 
น้ าพริกแกง น้ าพริกแกงเผ็ด และแกงส้ม ฯลฯ ของฝากที่เป็นผลไม้ของท้องถิ่น ได้แก่ มะเฟือง 
มะไฟ มะพร้าว ส้มโอ มะพร้าวน้ าหอม 
       ข้อมูลท้องถิ่นของอ าเภอสามพราน เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
ทั้งในเขตจังหวัดนครปฐมเอง และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อน าข้อมูลเหล่านี้มาสร้างเป็นหนังสือส่งเสริม
การอ่านให้นักเรียนได้ฝึกอ่านจับใจความส าคัญจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียน 
 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

งานวิจัยในประเทศ 
             การวิจัยเร่ือง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน           
เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังน้ี 
             สุภัสสร วัชรคุปต์ (2543: 82-87) ได้ศึกษาชุดการสอนอ่านจับใจความโดยใช้นิทาน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของชุดการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้นิทานเป็น   และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้ชุดการสอนอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยทดลอง
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี จานวน 1 ห้องเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ คือ ชุดการสอนอ่านจับใจความโดยใช้นิทานใช้เวลา
ทดลอง 30 คาบ คาบละ 20 นาที แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม     
ความคิดเห็นต่อการสอนโดยใช้ชุดการสอนอ่านจับใจความโดยใช้นิทาน  นักเรียนสามารถตอบ    
ค าถาม เล่าเร่ืองเรียงลาดับเหตุการณ์ สรุปเร่ืองและข้อคิดที่ได้จากเร่ืองที่ศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า     
ชุดการสอนอ่านจับใจความโดยใช้นิทานมีประสิทธิภาพ 90.00/93.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ชุดการสอนอ่านจับใจความโดยใช้นิทานอยู่ในระดับมาก 
                อันจนา วงศ์ไชยา (2549: 44)  ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหนังสือนิทานพื้นบ้านกะเหร่ียง 
เพื่อเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  จ านวน 5 เร่ือง โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานพื้นบ้านกะเหร่ียงที่ก าหนดตามเกณฑ์ 
70/70  และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทานพื้นบ้านกะเหร่ียง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 45 คน โรงเรียนบ้านหม่อง
กะแท้ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจดการเรียนรู้โดยใช้



48 

 

หนังสือนิทานพื้นบ้านกะเหร่ียง ลักษณะของหนังสือเป็นการบรรยายแบบร้อยแก้ว  มีภาพประกอบ
เป็นภาพวาดลายเส้น และมีประสิทธิภาพของหนังสือนิทานพื้นบ้านเพื่อเสริมทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ 76.30/71.50 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนดคือ 70.00/70.00 และมีความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทาน
พื้นบ้านเพื่อเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อยู่ในระดับดี 
 กัญญาพร แก้วรักษา (2552: 68-73) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง สระแก้วเมืองน่าอยู่ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนซับม่วง
วิทยา อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง สระแก้ว เมืองน่าอยู่ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนซับม่วงวิทยา อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบ(Cluster Random Sampling) จ านวน         
1 ห้องเรียน ใช้เวลาในการทดลอง จ านวน 16 คาบ คาบละ 60 นาที เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ือง  สระแก้วเมืองน่าอยู่ 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสถิติการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่าสถิติ         
t-test Dependent ผลการศึกษาพบว่า 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง
สระแก้วเมืองน่าอยู่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนซับม่วงวิทยา อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว มีประสิทธิภาพ 85.63/86.33  และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง สระแก้ว      
เมืองน่าอยู่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชา
ภาษาไทย เร่ืองสระแก้วเมืองน่าอยู่หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  
             เบญจนันท์ สืบสุยะ (2553: 48-52) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง 
“บทร้อยกรองอัศจรรย์พรรณพฤกษา” เพื่อเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือ
อ่านส่งเสริมการอ่าน เร่ือง “บทร้อยกรองอัศจรรย์พรรณพฤกษา” เพื่อเสริมทักษะการอ่าน             
จับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อทดลองใช้และศึกษา  
ผลการใช้โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านบทร้อยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4    
หลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง “บทร้อยกรองอัศจรรย์พรรณพฤกษา” กับเกณฑ์ร้อยละ 80         
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 7 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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คือ หนังสือส่งเสริมการอ่านเร่ือง “บทร้อยกรองอัศจรรย์พรรณพฤกษา” เพื่อเสริมทักษะการอ่าน   
จับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองคร้ังนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา  แบบแผนการวิจัยที่ ใช้ (One  
Shot Case Study) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน (t-test One Sample) ผลการวิจัย 1) หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน เร่ือง “บทร้อยกรองอัศจรรย์พรรณพฤกษา” เพื่อเสริมทักษะการอ่านจับใจความ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีองค์ประกอบโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด และเมื่อน าไป
หาประสิทธิภาพพบว่ามีประสิทธิภาพ 85.00/84.33 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่าน เร่ือง “บทร้อยกรองอัศจรรย์พรรณพฤกษา”เพื่อเสริมทักษะการอ่าน         
จับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
         

งานวิจัยต่างประเทศ 
              ลินเนส (Lyness, 1951: 449-467) ได้วิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นต่าง ๆ 
ได้แก่ 5, 7, 9 และ 11 จ านวน 1,418 คน พบว่า นักเรียนสนใจการอ่านเร่ืองการผจญภัยเพิ่มขึ้น
สม่ าเสมอจนถึงเกรด 11 และสนใจนิทานตะวันตกน้อยลงหลังจากถึงขีดสุดในเกรด  5 ส าหรับเร่ือง
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จะสนใจเร่ืองจนถึงเกรด 9 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) 
                 บันดี (Bundy, 1983: 68-A) ได้ท าการศึกษาพัฒนาการด้านความชอบในการอ่านของ
นักเรียนเกรด 4-6 ผลปรากฏว่า นักเรียนเกรด 4 และ 6 ชอบอ่านเร่ืองประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ เร่ืองเกี่ยวกับ ความลึกลับ การผจญภัย นักเรียนหญิงชอบ เร่ืองงานฝีมือเทพนิยาย โคลงกลอน 
ชีวประวัติสัตว์และเร่ืองตลก ในขณะที่นักเรียนขายชอบเร่ืองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และกีฬา 
 แบงส์ (Bangs, 1988 : 10-14) ได้ศึกษาถึงการน าหนังสือการ์ตูนมาประกอบการเรียน
การสอน พบว่า นักเรียนสามารถใช้หนังสือการ์ตูนในการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เรียนรู้ศัพท์ใหม่ ได้เป็นอย่างดี 
                คาร์เตอร์ (Carter, 1995: 45) ได้ท าการค้นคว้าเร่ืองอิทธิพลของหนังสือการ์ตูนที่มีผล
ต่อพฤติกรรมของเด็ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษา โดยให้นักเรียน     
กลุ่มตัวอย่างอ่านหนังสือการ์ตูน ที่มีเนื้อหาก้าวร้าวรุนแรง ผลการค้นคว้าพบว่า นักเรียนหญิงที่ได้
อ่านหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาก้าวร้าวรุนแรง จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงมากกว่านักเรียนหญิง    
ที่ไม่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาก้าวร้าวรุนแรงจากผลงานวิจัยที่กล่าวมานี้ เป็นแนวทาง       
การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยต้องสร้างให้ตรงกับความสนใจ เหมาะสมกับวัยและระดับ
สติปัญญาของนักเรียน มีเนื้อหาที่ส่งเสริมจินตนาการและเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว นอกจากนี้หนังสือ
อ่านเพิ่มเติมยังเป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ถึงลักษณะของคนและวัฒนธรรมของชนชาติ
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ต่าง ๆ และหากมีการน าหนังสือที่มีภาพการ์ตูนเป็นภาพประกอบ  รวมทั้งมีเนื้อหาที่เหมาะสมมาใช้ 
จะช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กได้ อีกทางหนึ่งด้วย  
               จากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมส าหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทใด ล้วนมีความส าคัญที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนรู ้ความเข้าใจ กระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน และจากผลการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความตระหนัก และความพึงพอใจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการอ่านหนังสือเพิ่มเติมจะท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังอ่านสูงขึ้นกว่าก่อนอ่าน และยังเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า
และความส าคัญของมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยหลังอ่านมากกว่าก่อนอ่าน  ตลอดจนเกิด
จิตส านึกและการแสดงออกที่ดีในการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยในท้องถิ่นของตน
ให้คงอยู่เสมอไป 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

  การวิจัยเร่ือง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน          
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ (One  Group  Pretest  Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสือส่งเสริมการ
อ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  

 

วิธีและขั้นตอนการวิจัย 
 

 วิธีและขั้นตอนการวิจัยมีการด าเนินการทั้งหมด 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการ
ทดลอง ขั้นสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ขั้นด าเนินการทดลอง และขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการทดลอง 
 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
      1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่
หลักสูตรก าหนด และหลักสูตรสถานศึกษา 
       1.2 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
  1.3 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
                    2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
นาคประสิทธิ์  อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน                   
9 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 382 คน จัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ 
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      2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
นาคประสิทธิ์  อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558  จ านวน                   
1 ห้องเรียน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  และใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
ในการสุ่มได้ห้องเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 มีนักเรียน 40 คน 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน          
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
       3.2.1ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   3.2.2ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน 
 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  1.1 หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน จ านวน 4 เล่ม 
  1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน  เวลา 8 ชั่วโมง 
  1.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ   
  1.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
        2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  2.1 หนังสือส่ง เส ริมการอ่าน  ชุดท่อง เที่ ยว เมืองสามพราน เพื่ อส่ ง เส ริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4 เล่ม  
ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ตามล าดับขั้น ดังนี้  
         2.1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   2.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน 
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   2.1.3 ศึกษาข้อมูลท้องถิ่นของอ าเภอสามพรานที่มีอยู่เดิมโดยอิงเนื้อหาที่มา
จากค าขวัญและข้อมูลของอ าเภอสามพราน เพื่อน ามาพัฒนาเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
   2.1.4 สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4 เล่ม คือ 
เล่มที่1 เมืองสามนายพราน เล่มที่ 2 พุทธสถานวัดไร่ขิง เล่มที่ 3 หลากหลายสิ่งที่ดอนหวาย เล่มที่ 4
ล่องเรือไปในท่าจีน 
   2.1.5 น าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เสนออาจารย์        
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ และแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง                       

   2.1.6 น าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่แก้ไขปรับปรุง
เร่ืองการใช้ภาษาต้องไม่ฉีกค า เพิ่มความสดของสีลงในภาพเพื่อให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น ตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ ด้านการสอน   ด้าน
ภาษาไทย  และด้านการวัดและประเมินผล (ดูรายละเอียด ภาคผนวก ข )  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเคร่ืองมือ (IOC) โดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์, 2535: 139) ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
                           + 1 หมายถึง แน่ใจว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                                 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ 
                             -1 หมายถึง แน่ใจว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านไม่มีความสอดคล้องกับ                        
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    น าผลการพิจารณาไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยมีสูตรดังนี้ 
 

                                            IOC     =  Σ͟R 
                                                                       N 
    เมื่อ  IOC  แทน  ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหา 
                               ΣR   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
                                    N    แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
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                        เมื่อน าผลการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มา
ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ผลปรากฏว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00  (ดูรายละเอียด ภาคผนวก ก ) โดยมีข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญคือ มีภาพประกอบในบางภาพใช้สีน้ า จึงท าให้ภาพมีความสดใสน้อยลง ผู้วิจัยจึง
ปรับปรุงการใช้สีในภาพประกอบโดยเพิ่มความเข้มของสี ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

   2.1.7 น าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่แก้ไขปรับปรุง
เร่ืองการใช้ภาษาต้องไม่ฉีกค า เพิ่มความสดของสีลงในภาพเพื่อให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น แล้วไป
ทดลองแบบเดี่ยว กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ านวน 3 คน  ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง โดยเลือก นักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน ก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่ 80/80 เพื่อศึกษาความยากง่ายและความเหมาะสมของหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
พบว่ามีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  67.50/68.89 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
   โดยพบข้อควรปรับปรุงแก้ไขมีดังนี้ การพิมพ์เนื้อหา มีการแยกค าและฉีกค า 
ทั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดในการจัดหน้า ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้องและ
เหมาะสม ทั้งนี้จากการสังเกตและสอบถามนักเรียนกลุ่มทดลอง พบปัญหาคือ เวลาที่ใช้ในการเข้า
ร่วมกลุ่มทดลองของนักเรียนไม่เพียงพอ และนักเรียนยังรู้สึกไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอนใน
รูปแบบดังกล่าว อีกทั้งนักเรียนยังไม่เข้าใจเร่ืองข้อสอบประเมินค่าเท่าที่ควร  
ตารางที่ 3 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล 
 

กลุ่มทดลอง จ านวน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 3 40 27.00 2.00 67.50 
ผลลัพธ์ 3 30 20.67 1.15 68.89 

 

      2.1.8 น าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ไปทดลองแบบ
กลุ่มย่อยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์  จ านวน  9 คน  ที่ไม่ใช่              
กลุ่มตัวอย่าง โดยเลือก นักเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน ก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่ 80/80 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพบว่ามีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.22/78.89  ซึ่งต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
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ตารางที่ 4  การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย 
 

กลุ่มทดลอง จ านวน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 9 40 30.89 2.67 77.22 
ผลลัพธ์ 9 30 23.67 2.19 78.89 

 
 

   2.1.9 น าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทดลอง
ภาคสนามกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/6 โรงเรียน               
นาคประสิทธิ์ จ านวน 30 คน โดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ 80/80  พบว่ามีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.33/81.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยว
เมืองสามพราน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในขั้นต่อไปได้ 
 

ตารางที่ 5 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม 
                             

กลุ่มทดลอง จ านวน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 30 40 32.13 3.48 80.33 
ผลลัพธ์ 30 30 24.43 1.67 81.44 

   
  2.1.10 น าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มาใช้กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ านวน 40 คน 
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ขั้นที่ 1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน 
 

ขั้นที่ 3 ศึกษาข้อมูลท้องถิน่ของอ าเภอสามพราน 
 

ขั้นที่ 4 สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน 
 

ขั้นที่ 5  เสนอหนังสือส่งเสริมการอ่านต่ออาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ และแก้ไขปรับปรุง 
 

ขั้นที่ 6 เสนอหนังสือส่งเสริมการอ่านให้ผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบแล้วหาค่า IOC 
 

ขั้นที่ 7 น าหนังสือส่งเสริมการอ่านไปทดลองแบบเดี่ยว 
 

ขั้นที่ 8  น าหนังสือส่งเสริมการอา่น ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองแบบกลุ่มย่อย 
 

ขั้นที่ 9  น าหนังสือส่งเสริมการอา่น ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองภาคสนาม 
 

ขั้นที่ 10  น าหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

ภาพที่ 2   ขั้นตอนการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน 
 

  2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ การสอนอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน จ านวน 4 แผน  
เวลา 8 ชั่วโมง มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้
                2.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                 2.2.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความส าคัญ 
                 2.2.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
                 2.2.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยว
เมืองสามพราน จ านวน 4 แผน  ใช้เวลาสอนแผนละ 2 ชั่วโมง โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้         
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) สาระส าคัญ 2) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 3)จุดประสงค์การเรียนรู้     
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4) เนื้อหาสาระ 5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6) กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 7) สื่อและแหล่ง
เรียนรู ้ และ 8)  การวัดและประเมินผล 
 

ตารางที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
 6 ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน 
 

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ที่ 

ตัวชี้วัด/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้/
หนังสือ 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 
 
 

ท 1.1 ป. 6/3 
อ่านเรื่องส้ัน ๆ อย่าง
หลากหลาย   โดยจับเวลาแล้ว
ถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

-หลักการอ่านจับใจความ
ส าคัญจากต านาน 
-หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
เล่มที ่1 
เมืองสามนายพราน 

หลักการอ่านจับ
ใจความ 
เกมเซียมซีเสียงรัก 
อ่านจับใจความ 
ตอบค าถาม 
สรุปบทเรียน 

2 

2 
 
 

ท 1.1 ป. 6/3 
อ่านเรื่องส้ัน ๆ อย่าง
หลากหลาย   โดยจับเวลาแล้ว
ถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

-หลักการอ่านจับใจความ
ส าคัญจากต านาน 
- หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
เล่มที่ 2  
พุทธสถานวัดไร่ขิง 

แยกแยะข้อเท็จจริง 
เพลงลมเพลมพัด 
อ่านจับใจความ 
ตอบค าถาม 
สรุปบทเรียน 

2 

3 
 
 

ท 1.1 ป. 6/3 
อ่านเรื่องส้ัน ๆ อย่าง
หลากหลาย   โดยจับเวลาแล้ว
ถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

-หลักการอ่านจับใจความ
ส าคัญจากสารคด ี
-หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
เล่มที ่3  
หลากหลายส่ิงที่ดอน
หวาย 

สารคดีประเภทต่าง ๆ  
กิจกรรมกลุ่ม 
แผนภาพความคิด 
อ่านจับใจความ 
ตอบค าถาม 
สรุปบทเรียน 

2 

4 
 
 

ท 1.1 ป. 6/3 
อ่านเรื่องส้ัน ๆ อย่าง
หลากหลาย   โดยจับเวลาแล้ว
ถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

-หลักการอ่านจับใจความ
ส าคัญจากสารคด ี
-หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
เล่มที ่4 
ล่องเรือไปในท่าจีน 

แผนภาพความคิด 
ภาพแม่น้ าชวนคิด 
อ่านจับใจความ 
ตอบค าถาม 
สรุปบทเรียน 

2 

 

                          2.2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยว
เมืองสามพราน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
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   2.2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยว
เมืองสามพราน ที่แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ ด้านการสอน ด้านภาษาไทย และด้านการวัดผลและประเมินผล (ดู
รายละเอียดภาคผนวก ข ) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC)  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 (ดูรายละเอียดภาคผนวก ก )  สรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเ รียนรู้ สามารถน าไปใช้ในการ
ทดลองได้ 
   2.2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
ไปใช้เป็นเคร่ืองมือวิจัยร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ขั้นที่ 2 ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวกับการอ่านจับใจความส าคัญ 
 

ขั้นที่ 3 ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวกับการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้
 

ขั้นที่ 4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนงัสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน 
 

ขั้นที่  5 น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ 
 

ขั้นที่ 6 ปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

ขั้นที่ 7 น าแผนการจดัการเรียนรู้ ที่แก้ไขปรบัปรงุตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน   
ไปใช้เปน็เครื่องมือวิจัยร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเทีย่วเมืองสามพราน 

 

ภาพที่ 3   ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

  2.3 สร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ  ซึ่งใช้เป็นแบบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยมี 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ   มีขั้นตอนการสร้างดังนี ้
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                      2.3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                      2.3.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้างเคร่ืองมือวัดผลทางการศึกษา 
                      2.3.3 วิเคราะห์เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
จับใจความส าคัญ  
                      2.3.4 จัดท าตารางวิเคราะห์ข้อสอบดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 7  วิเคราะห์แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
 

ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
ระดับพฤติกรรม 

จ านวนข้อ 
จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห ์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

1. จับประเด็นส าคัญจากเรื่องทีอ่่าน - 5 - - - - 5 
2. ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน 4 - - - - - 4 
3. แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคดิเห็น
จากเรื่องที่อ่าน 

- - - 10 - 2 12 

4. สรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อา่น - - 5 - 4 - 9 
รวม 4 5 5 10 4 2 30 

 

   2.3.5 สร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ซึ่งเป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก จ านวน 45 ข้อ ใช้จริงจ านวน 30 ข้อ 
                         2.3.6 น าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อค าถาม และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
                        2.3.7 น าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ เชี่ยวชาญ ด้านการสอน ด้านภาษาไทย และด้านการวัดและ
ประเมินผล (ดูรายละเอียด ภาคผนวก ข) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อค าถาม ตรวจสอบการ
ใช้ภาษา (Content Validity) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาของข้อสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence: IOC) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 
2535: 139)  พบว่ามีค่าความสอดคล้องเท่ากับ  1.00 (ดูภาคผนวก ก )  สรุปได้ว่ามีความเหมาะสม
และสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
                       2.3.8 น าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียน
นาคประสิทธิ์ ที่ผ่านการเรียนเร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญมาแล้ว จ านวน 40 คน  
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   2.3.9 น าผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อ หาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจ
จ าแนก (ดูรายละเอียดภาคผนวก ก) คัดเลือกข้อสอบที่ค่าความยากง่าย 0.27-0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป เพื่อน ามาใช้เป็นแบบวัดความสามารถก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่
สมบูรณ์ แล้วน าผลมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของ คูเดอร์และริชาร์ดสัน  
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2552: 182)  ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 (ดูรายละเอียด ภาคผนวก ก) 
   2.3.10 น าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ มาคัดเลือกโดยจัดให้ข้อสอบ  มีระดับพฤติกรรมครบทั้ง 6 ระดับ จ านวน 30 ข้อ เพื่อใช้เป็น
แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนการจัดการเรียนรู้(pretest) และท าแบบวัด
ความสามารถอีกหนึ่งชุด โดยน าแบบวัดความสามารถชุดเดิมมาสลับข้อ เพื่อใช้เป็นแบบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญหลังการจัดการเรียนรู้ (Posttest) จากนั้นน าไปใช้ในการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
ขั้นที่ 2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 

 
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดทีเ่กี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความส าคัญ 

 
ขั้นที่ 4 จัดท าตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ 

 
ขั้นที ่5 สร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 

 
ขั้นที ่6 น าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ไปให้อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ

การใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อค าถาม และน ามาปรับปรงุแก้ไข 
 

ขั้นที ่7 น าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 
ขั้นที ่8 น าวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ที่ปรบัปรงุแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับนกัเรียนที่

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 

ขั้นที ่9 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของข้อสอบเป็นรายข้อ 
 

ขั้นที ่10 น าวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน 

 
ขั้นที ่11 น าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญที่มคีณุภาพตามเกณฑ์ จ านวน 30 ข้อ ไปใช้ใน

การทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

ภาพที่ 4  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ 
 

  2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี ้
   2.4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นด้วยแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) จากเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้อง 
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         2.4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส าคัญแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)  จากหนังสือ
คู่มือการสร้าง เค ร่ืองมือวัดคุณลักษณะด้ านจิตพิสัยของ  ส านักทดสอบทางการศึกษา , 
กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 47-77) ดังนี ้
       เห็นด้วยมาก                    ให้ระดับคะแนน     3 
       เห็นด้วยปานกลาง            ให้ระดับคะแนน    2 
       เห็นด้วยน้อย                    ให้ระดับคะแนน    1 
        โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2545: 304-305) 
 

ตารางที่ 8   การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยว 
 เมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
1.00 – 1.49 เห็นด้วยน้อย 
1.50 – 2.49 เห็นด้วยปานกลาง 
2.50 – 3.00 เห็นด้วยมาก 

  

   2.4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม 
        2.4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ ด้านการสอน  ด้านภาษาไทย และด้านการ
วัดและประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้องและหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ในการถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 
2535: 139) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 สรุปได้ว่าแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อ



63 

 

ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ในการถาม สามารถน าไปใช้ในการทดลองได้ 
 
    

ขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นด้วยแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)     
จากเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้อง 

 
ขั้นที่ 2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนงัสือส่งเสริมการอ่าน 

 
ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามความคิดเห็น เสนอต่ออาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

 จากนั้นปรบัปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ขั้นที่ 4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ทีป่รับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

 

ภาพที่ 5   ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส าคัญ 
          
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นด าเนินการทดลอง 
           การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นขั้นตอน ดังน้ี 
              1. รูปแบบการทดลอง 
  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบ
แผนการวิจัยแบบ   One-Group Pretest-Post-Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 60)   มีแบบแผน       
การทดลองดังนี้ 
 

T1 X T2 
 

                                สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
             T1   แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pretest) 
             X   แทน การจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยว 
                                                                   เมืองสามพรานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
             T2 แทน  การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ (Posttest) 
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 2. การด าเนินการทดลอง 
                          ในการด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
  2.1 ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่าง  ๆ และให้
นักเรียนกลุ่มทดลองท าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนการจัดการเรียนรู ้
  2.2 ขั้นทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เวลาในการทดลองสอน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 
ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง 
 

ตารางที่ 9 ก าหนดการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ แผนที่ เน้ือหา ชั่วโมง 

1 
1 เมืองสามนายพราน 2 
2 พุทธสถานวัดไร่ขิง 2 

2 
3 หลากหลายส่ิงที่ดอนหวาย 2 
4 ท่องเที่ยวไปในท่าจีน 2 

 

  2.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามก าหนดให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ (Post-test) ซึ่งเป็นแบบวัดความสามารถฉบับเดียวกับ
แบบวัดความสามารถก่อนเรียน (Pre-test)  แต่ใช้วิธีการสลับข้อ แล้วตรวจให้คะแนนแล้ว จากนั้น
ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริม
การอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
 3. น าคะแนนที่ได้ไปแทนค่าสถิติตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 4.  ท าการสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  

ขั้นตอนท่ี 4  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน และเพื่อ
สรุปการทดลอง ดังนี้ 
             สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 1. การหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมือง        
สามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ตามเกณฑ์ 80/80 
                   80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทุกคนท าได้จาก
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
                    80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทุกคนท าได้จากแบบ
วัดความสามารถการอ่านจับใจความ 
 2. วิเคราะห์ผลการวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ  โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( )  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนการอ่านจับใจความส าคัญจากแบบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยทดสอบค่าที แบบไม่
เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent) 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเร่ือง หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีวัตถุประสงค์เพื่อ      
1) พัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
จับใจความส าหรับนักเ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80                    
2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้   และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม จ านวน 40 คน ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1   ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมือง        
สามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมือง
สามพราน 

 ตอนที่ 3  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน 

 

ตอนท่ี 1  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเท่ียวเมืองสามพราน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

1. การทดลองใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ  ผู้วิจัยทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 จ านวน 40 คน ที่ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple 
Random Sampling)  ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน จากทั้งหมด  
9 ห้องเรียน โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ก่อนการจัด         
การเรียนรู้ โดยใช้แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญที่สร้างขึ้น แล้วจึงด าเนินการ
ทดลอง การจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควบคู่ไปกับแผน      
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การจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้การทดลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง 
รวม 8 ชั่วโมง ไม่รวมการวัดความสามารถก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  ผลจากการทดลองการ
จัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ค่าประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  
 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

กลุ่มทดลอง จ านวน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 
(E1) 

40 40 32.65 2.62 81.63 

ผลลัพธ์ 
(E2) 

40 30 24.80 1.26 82.67 

 

 จากตารางที่  10 พบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน               
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการ E1  เท่ากับ 81.63  และ มีค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ E2 
เท่ากับ 82.67  หรือมีค่า E1/E2 เท่ากับ 81.63/82.67  ซึ่งหมายความว่า การทดสอบหาค่า
ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดคือ 80/80  
 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเท่ียวเมือง

สามพราน 
  

  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมือง
สามพราน  มีรายละเอียดดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 
           ที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน 
 

กลุ่มทดลอง 
จ านวนนักเรียน 

(n) 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t p 

การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ 40 17.20 2.23 
-17.17 0.00 

การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 40 24.80 1.26 
  

 จากตารางที่ 11 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริม
การอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย (X ) 
เท่ากับ 17.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.23 หลังการจัด การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (X ) 
เท่ากับ 24.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.26 ซึ่งผลหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
ที่ก าหนดไว้  
  ผู้วิจัยได้น าเสนอกราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการวัดความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยว
เมืองสามพราน ดังภาพที่ 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6   แสดงกราฟการเปรียบเทียบผลการวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน 

ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

17.20 

24.80 

SD=1.26 

SD=2.2
3 
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 จากภาพที่ 6 พบว่า  ผลการวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน
ทุกคนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยว
เมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ผู้วิจัยได้จัดท ากราฟแสดงผลคะแนนระหว่างเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยว
เมืองสามพราน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6  จ านวน 4  เล่ม ดังภาพที่ 7  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7   แสดงกราฟผลคะแนนระหว่างเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมือง 
               สามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียน 

               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4  เล่ม 
 

 จากภาพที่ 7 พบว่า ผลคะแนนระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยด้วยหนังสือส่งเสริมการ
อ่าน  ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 4  เล่ม ของนักเรียนทุกคนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ 70 เนื่องจาก
กิจกรรมท้ายเล่มผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคล้องแล้วจึงนับได้ว่ามี
ประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถอ่านแล้วจับใจความหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ก าหนดให้ได้ ซึ่งผล
คะแนนระหว่างเรียนจากเล่มที่ 4 ล่องเรือไปในท่าจีน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ร้อยละ 92.00 และผล
คะแนนระหว่างเรียนจากเล่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ร้อยละ 72.75 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
พัฒนาการด้านความสามารถการอ่านจับใจความได้ดีขึ้นตามล าดับ 
 
 
 

72.75 

 
74.00 

 

87.75 

 
92.00 

 

1 เมืองสามนายพราน 

 
2 พุทธสถานวัดไร่ขิง 

 
3 หลากหลายสิ่งท่ีดอนหวาย 

 
4 ล่องเรือไปในท่าจีน 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านชุดท่องเท่ียวเมืองสามพราน 

 

 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3       
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 40 คน               
มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ 12 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถ 

 ในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ล าดับ ข้อค าถาม X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

 
ล าดับที ่

ด้านบรรยากาศในการเรียน  2.82 0.34 เห็นด้วยมาก 1 
1 การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ดว้ยหนังสือส่งเสริมการอ่าน 

ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ใหบ้รรยากาศการเรียนรู ้
ที่สนกุสนานและน่าสนใจ 

2.83 0.38 เห็นด้วยมาก 
 

2 

2 การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ดว้ยหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ช่วยปลุกเร้าและจูงใจให้นักเรียน
กระตือรือร้นในการเรียน 

2.98 0.16 เห็นด้วยมาก 
 

1 

3 การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ดว้ยหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน มีบรรยากาศทีท่้าทาย ไม่น่าเบือ่ 

2.65 0.48 เห็นด้วยมาก 
 

3 
ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ เฉลี่ยรวม  2.82 0.48 เห็นด้วยมาก 1 
4 การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ดว้ยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  

ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ท าใหน้ักเรยีนเข้าใจการอ่าน 
จับใจความส าคัญได้ดยีิ่งขึ้น 

2.78 0.42 เห็นด้วยมาก 
 

3 

5 การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ดว้ยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  
ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานท าใหน้ักเรยีนสามารถน าความรู้ 
ที่ได้ไปใชใ้นชีวิตจรงิได ้

2.98 0.16 เห็นด้วยมาก 
 

1 

6 การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ดว้ยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด
ท่องเที่ยวเมืองสามพราน ท าใหน้ักเรียนเกิดนสิัยรักการอ่าน 2.83 0.38 เห็นด้วยมาก 

 
2 

7 การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ดว้ยหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานมีประโยชน์ต่อนกัเรยีน และ
เหมาะสมที่จะใชส้อนในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

2.68 0.47 เห็นด้วยมาก 
 

4 
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ตารางที่ 12 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถ 

 ในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

 
ล าดับที ่

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เฉลี่ยรวม  2.74 0.44 เห็นด้วยมาก 3 
8 การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ดว้ยหนังสือส่งเสริมการอ่าน 

ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรยีนรู ้

2.80 0.41 เห็นด้วยมาก 
 

1 

9 การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ดว้ยหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานที่มีเนือ้หาเกี่ยวกับชุมชนของนักเรียน
ท าใหก้ิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจยิง่ขึ้น 

2.68 0.47 เห็นด้วยมาก 
 

3 

10 นักเรยีนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุดทอ่งเที่ยวเมืองสามพราน 

2.73 0.45 เห็นด้วยมาก 
 

2 
ความคิดเห็นโดยรวม 2.79 0.38 เห็นด้วยมาก - 

 
 

 จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน          
จับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 
2.79  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการจัดบรรยากาศในการเรียนและด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.34 และค่าเฉลี่ย (X ) มีค่าเท่ากับ 2.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.84 
ตามล าดับ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (X ) 
เท่ากับ 2.74  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ 0.44 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นราย
ค าถาม พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน
ช่วยปลุกเร้าและจูงใจให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.98  และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.16  รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริม
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การอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ให้บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและน่าสนใจ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ท าให้นักเรียนเกิดนิสัย
รักการอ่าน มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.83 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ 0.38  และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เปิดโอกาสให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (X )  เท่ากับ 2.80  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
เท่ากับ 0.41 ตามล าดับ  
 สรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน           
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
พึงพอใจในระดับเห็นด้วยมากในทุกข้อค าถาม 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน           
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมือง
สามพราน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 จ านวน 40 คน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยใน
การสุ่มด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด
ท่องเที่ยวเมืองสามพราน จ านวน 4 แผน เวลา 8 ชั่วโมง 3) แบบวัดความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส าคัญ จ านวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 
ระดับ จ านวน 10 ข้อ โดยวัดด้านบรรยากาศในการเรียน  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และด้าน
ประโยชน์และการน าไปใช้  รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) สอบ
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ (One Group Pretest-Posttest Design)  วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการหาประสิทธิภาพของหนังสือหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้
สูตร E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์ผลคะแนนแบบทดสอบความสามารถการอ่านจับใจความ
ส าคัญของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  น าผลคะแนนมา
ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่า t-test แบบ dependent  และวิเคราะห์ผล
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด
ท่องเที่ยวเมืองสามพราน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 1.  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน           
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.63/82.67  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 

 2.  ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลัง
การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมือง
สามพราน   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6    อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  
  

อภิปรายผล 
 

1.  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเท่ียวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
  จากการวิจัยพบว่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.63/82.67  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด
ท่องเที่ยวเมืองสามพราน   ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง 4 เล่ม อันประกอบด้วย เล่มที่ 1 เมืองสามนายพราน   
เล่มที่ 2 พุทธสถานวัดไร่ขิง   เล่มที่ 3 หลากกหลายสิ่งที่ดอนหวาย   และเล่มที่ 4 ล่องเรือไปในท่าจีน 
นั้น มีเนื้อหาสาระเหมาะสม เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของนักเรียน เป็นเร่ืองราวและสถานที่ที่นักเรียน
รู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจ าวันของนักเรียน จึงท าให้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ที่สร้างขึ้นมีความน่าสนใจ ประกอบกับหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน มีภาพประกอบที่สวยงาม สอดคล้องกับเนื้อเร่ืองที่
น าเสนอและสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวทั้งที่เป็นต านานเช่น ต านานเมืองสามนายพราน  และสารคดี
ท่องเที่ยว เช่น ตลาดน้ าดอนหวาย ได้เป็นอย่างดี ขนาดของภาพมีความเหมาะสมกับขนาดของ
หนังสือ ทั้งนี้ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน   ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้น          
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มีองค์ประกอบที่ สนับสนุนให้ หนังสือส่ง เส ริมการอ่าน ชุดท่อง เที่ ยว เมืองสามพราน                        
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้แก่ 
  1.1 เน้ือหาของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน   ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นทั้ง 4 เล่ม อันประกอบด้วย เล่มที่ 1 เมืองสามนายพราน   เล่มที่ 2 พุทธสถานวัดไร่ขิง   เล่มที่ 3 
หลากหลายสิ่งที่ดอนหวาย   และเล่มที่ 4 ล่องเรือไปในท่าจีน นั้น มีเนื้อหาสาระเหมาะสม เกี่ยวข้อง
กับท้องถิ่นของนักเรียน เป็นเร่ืองราวและสถานที่ที่นักเรียนรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี  อีกทั้งยัง
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจ าวันของนักเรียน เช่น ในหนังสือเล่มที่ 3 หลากหลายสิ่งที่ดอนหวาย และ
เล่มที่ 4 ล่องเรือไปในท่าจีน ท าให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิม เช่น การน าภาพ
แม่น้ าท่าจีนมาให้นักเรียนดูเพื่อสนทนาซักถาม การน าสินค้าที่มีวางจ าหน่ายที่ตลาดน้ าดอนหวายให้
นักเรียนดูเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันแลกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของธอร์นไดค์  
( Thorndike, อ้างถึงใน วนิดา  ฉัตรวิราคม ,2553: 44 ) ที่กล่าวไว้ว่า การส ารวจเด็กที่มีพื้น
ฐานความรู้เดิมแล้วจัดกิจกรรมให้สอดคล้องถือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จ 
นอกจากนี้ นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอสามพราน ซึ่งบางส่วนมีบ้านอยู่ริมแม่น้ าท่าจีน 
บางส่วนผู้ปกครองค้าขายอยู่ในตลาดน้ าดอนหวาย ตามแนวคิดของผุสสดี ธุวังควัฒน์ (2530: 54) 
และบรรจง วรรณสุริยะ (2535: 12) ที่เป็นไปในแนวเดียวกันว่า การใช้ข้อมูลท้องถิ่นจะท าให้
บทเรียนสนุกสนานและน่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง กระตุ้นให้เกิดความสนใจ
อยากรู้ อยากเห็น อยากค้นคว้า และไม่เบื่อหน่ายในบทเรียน  ซึ่งเนื้อหาหลักของหนังสือส่งเสริม
การอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน   ได้น าเสนอเนื้อหาและเร่ืองราวในท้องถิ่นของผู้เรียน มีส่วน
กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่น เช่น เร่ืองหลากหลายสิ่งที่ดอนหวายแสดง
ให้เห็นว่าตลาดน้ าดอนหวายเป็นตลาดน้ าที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ดังข้อความที่
ปรากฏในหนังสือว่า “นอกจากนักท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที
แวะมาหาซื้อของกินอร่อยๆ”  และเร่ืองล่องเรือไปในท่าจีนยังสะท้อนให้เห็นความส าคัญของแม่
น้ าท่าจีนที่เป็นแหล่งอาหารและสร้างอาชีพให้กับชุมชน ดังข้อความที่ปรากฏในหนังสือว่า         
“แม่น้ าท่าจีนอุดมสมบูรณ์จึงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ านานาชนิดซึ่งชาวบ้านสามารถประกอบ
อาชีพประมงน้ าจืด และเลี้ยงปลาในกระชังได้” สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ.2545 ที่ก าหนดให้
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของอันจนา วงศ์ไชยา 
(2549 : 44-49) ที่ศึกษาเร่ือง การสร้างหนังสือนิทานพื้นบ้านเพื่อเสริมทักษะการอ่าน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า หนังสือนิทานพื้นบ้านมีประสิทธิภาพ76.30/71.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
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ที่ก าหนด  สุพรรณ์ สุตะวงศ์ (2550 : 81-87) ศึกษาเร่ือง การหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมเร่ืองเมืองโบราณเชียงแสน ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.72/82.25 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  และประทีป ศรีวุ่น (2554 : 58-67) ศึกษาเร่ือง การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
เร่ืองท่องแดนปากพะยูน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดพัทลุง พบว่า หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมมีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอน  
  1.2 การใช้ภาษาของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน   ผู้วิจัยได้
รวบรวมเร่ืองราวและเนื้อหาจากปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสอบถามจากผู้รู้ 
ประกอบกับการศึกษาเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับอ าเภอสามพราน แล้วน ามาเรียบเรียงในรูปแบบของ
ต านานและสารคดีเชิงท่องเที่ยว โดยใช้ประโยคในการสื่อสารง่ายๆ สื่อความชัดเจน เช่น การ
บรรยายวิถีชีวิตริมน้ าของชาวสามพราน ในหนังสือส่งเสริมการอ่านเล่ม 4 ล่องเรือไปในท่าจีน และ
การเล่าถึงต านานของสามนายพรานที่ปราบช้างตกมัน แบบกระชับสั้นๆและได้ใจความ ในหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านเล่ม 1 เมืองสามนายพราน สอดคล้องกับแนวคิดของวิไล มาศจรัส (2539 : 48) ที่
กล่าวว่า เด็กในช่วงวัย 10-12 ปี จะชอบหนังสือแนวสารคดี และนวนิยาย โดยใช้ภาษาที่ง่าย สื่อ
ความหมายชัดเจน เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ใช้ประโยคง่ายๆ ไม่ซับซ้อน  รวมถึงการตั้งชื่อเร่ือง
ของหนังสือแต่ละเล่มให้เป็นที่น่าสนใจของผู้เรียน ชื่อหนังสือแต่ละเร่ืองมีสัมผัสคล้องจอง 
ประกอบด้วย เล่มที่ 1 เมืองสามนายพราน   เล่มที่ 2 พุทธสถานวัดไร่ขิง   เล่มที่ 3 หลากหลายสิ่งที่
ดอนหวาย   และเล่มที่ 4 ล่องเรือไปในท่าจีน สอดคล้องกับ ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2527 : 1-15)ที่มี
แนวคิดไปในท านองเดียวกันว่า การตั้งชื่อเร่ืองควรจะดึงดูดใจผู้อ่าน สามารถเดาได้ว่าเป็นเร่ือง
เกี่ยวกับอะไร มีความหมายที่สมบูรณ์ในตัว อาจใช้ถ้อยค าส านวนคล้องจองท าให้เด็กติดใจและเกิด
ภาพพจน ์
  1.3 ภาพประกอบของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน 
เป็นภาพวาดการ์ตูนที่มีความสวยงาม พิมพ์สี่สี มีขนาดใหญ่ ภาพแต่ละภาพมีจุดเด่นและจุดสนใจ 
แสดงถึงการเคลื่อนไหวของตัวละคร รวมทั้งสอดรับกับเนื้อหาได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิด
ของคุลเชรสตา (Kulshrestha, 1972 อ้างถึงใน ประทีป ศรีวุ่น, 2554 : 62) ที่กล่าวว่า ภาพประกอบที่
สอดคล้องถูกต้องกับเนื้อเร่ือง ช่วยเสริมหรืออธิบายเนื้อเร่ืองให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งแนวคิด
ในการจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก ของ หทัย ตันหยง (2529 : 108-159) ภิญญาพร นิตยะประภา     
(2534 : 70-77) และวินัย รอดจ่าย (2534 : 16) ที่มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ภาพประกอบ
ในหนังสือส าหรับเด็ก ควรมีขนาดคร่ึงหนึ่งของหน้ากระดาษ มีดุลยภาพ มีเอกภาพ มีจุดเด่น          
จุดสนใจ อีกทั้งต้องเป็นข้อมูลที่มีความเป็นจริงตรวจสอบได้  เช่นเดียวกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
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ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เล่มที่ 2 พุทธสถานวัดไร่ขิง   เล่มที่ 3 หลากหลายสิ่งที่ดอนหวาย   และ
เล่มที่ 4 ล่องเรือไปในท่าจีน เป็นภาพที่ผู้เรียนสามารถพบเห็นได้ในท้องถิ่นของตนเอง อาทิ ภาพ
ตลาดน้ าดอนหวายที่มีนักท่องเที่ยวมากมาย  ภาพเรือล่องแม่น้ าท่าจีน เป็นต้น 
 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเท่ียวเมืองสามพรานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

   จากการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด
ท่องเที่ยวเมืองสามพราน สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยว
เมืองสามพราน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการน าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด
ท่องเที่ยวเมืองสามพราน มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน อย่างเป็นขั้นตอนมีกระบวนการและได้ผ่าน
การทดลองหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จึงท าให้หนังสือมีคุณภาพเหมาะสมในการใช้เป็นสื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ช่วยในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมของนักเรียนเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่านและมีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น การที่นักเรียนฝึกอ่านจับใจความ
ส าคัญบ่อยๆซ้ าๆจากเร่ืองสั้นๆง่ายๆหรือเร่ืองที่อยู่ใกล้ตัวก็จะท าให้นักเรียนสามารถอ่านจับใจความ
ส าคัญได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ โดยผู้วิจัยให้นักเรียนลงมืออ่านหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพรานทั้ง 4 เล่ม เช่น การฝึกจับใจความส าคัญจากต านานสั้นๆของท้องถิ่น 
เร่ือง พระยากงพระยาพาน ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ใช้เกมเซียมซีเสี่ยงรักมาประกอบการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกับหนังสือเล่มที่1 เมืองสามนายพราน ใช้แผนภาพความคิดประกอบแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 3 ร่วมกับหนังสือเล่มที่ 3 หลากหลายสิ่งที่ดอนหวาย  การน าเสนอความคิดใน
แผนภาพความคิดประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ร่วมกับหนังสือเล่มที่ 4 ล่องเรือไปในท่าจีน 
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่เรียงล าดับตามธรรมชาติของการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก โดยเร่ิมจากการ
จับใจความสั้นๆ แล้วเล่นเกม จากนั้นให้ผู้เรียนสรุปความคิดที่ได้เป็นแผนภาพความคิด และน า
แผนภาพความคิดออกมาน าเสนอ สอดคล้องกับแนวคิดของพรรณี ช.เจนจิต (2550 :136)   ที่
กล่าวถึงลักษณะทางสติปัญญา (Cognitive Characteristics) ของเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
ไว้ว่า วิธีที่ดีที่สุดในการสอนให้เด็กพัฒนาถึงขีดความสามารถคือ การให้เร่ิมท าจากสิ่งง่ายๆ แล้ว
ค่อยๆยากขึ้นเป็นล าดับเป็นเนื้อหาที่เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก เพื่อพัฒนาผู้เรียนทีละล าดับขั้น   
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จึงสามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน สูงกว่า ก่อนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภัสสร วัชรคุปต์ (2543: 82-87) ที่พัฒนาชุดการสอนอ่านจับ
ใจความโดยใช้นิทานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าชุดการสอนอ่านจับใจความโดย
ใช้นิทานมีประสิทธิภาพ 90.00/93.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และเบญจนันท์ สืบสุยะ (2553: 48-
52) ได้พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง “บทร้อยกรองอัศจรรย์พรรณพฤกษา” เพื่อเสริมทักษะการ
อ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่าน เร่ือง “บทร้อยกรองอัศจรรย์พรรณพฤกษา”เพื่อเสริมทักษะการอ่านจับ
ใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อการจัด          
การเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
   จากการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน โดยภาพรวมเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (X ) 
เท่ากับ 2.79  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการจัดบรรยากาศในการเรียนและด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และ
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.82 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีบรรยากาศที่สนุกสนานและน่าสนใจ เช่น ผู้วิจัยได้ใช้เพลงประกอบบทเรียน 
การจัดกิจกรรมกลุ่ม การใช้เกม เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน จึงท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นต่อการเรียนและท าให้บรรยากาศ
การเรียนไม่น่าเบื่อหน่าย อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยว
เมืองสามพราน ยังท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านจับใจความส าคัญได้ดีขึ้น และสามารถน าความรู้ที่ได้
นั้นไปใช้ในชีวิตจริงได้ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของผู้เรียนด้วย ส่วนด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.74  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ 0.44  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจและเห็นด้วยกับการจัดการ
เรียนรูด้้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเที่ยวเมืองสามพราน ทุกรายการในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทั้ง 4 เล่ม คือ เล่ม
ที่ 1 เมืองสามนายพราน   เล่มที่ 2 พุทธสถานวัดไร่ขิง   เล่มที่ 3 หลากหลายสิ่งที่ดอนหวาย   และเล่ม
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ที่ 4 ล่องเรือไปในท่าจีน มีเนื้อหาสาระเหมาะสม เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของนักเรียน เป็นเร่ืองราวและ
สถานที่ที่นักเรียนรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจ าวันของนักเรียน ท า
ให้นักเรียนชอบและให้ความสนใจ โดยนักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ช่วยปลุกเร้าและจูงใจให้นักเรียนกระตือรือร้นในการ
เรียน สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งนักเรียนบางคนไม่เคยทราบเร่ืองราวต านานของ
สามพรานมาก่อน ความรู้ที่ได้จากหนังสือส่งเสริมการอ่านจึงเป็นเร่ืองใหม่ที่นักเรียนสนใจ อีกทั้งยัง
ได้รับความรู้ ความบันเทิงควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ  ซึ่งหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
นั้น มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน โดยเร่ิมจากการออกแบบ การส ารวจและก าหนดเนื้อหา 
การสร้างค าถามท้ายเล่ม การออกแบบภาพประกอบ จึงท าให้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยว
เมืองสามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  มีความน่าสนใจและช่วยปลุกเร้าจูงใจให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน  
ตามที่ นพวรรณ สิริเวชกุล และปานบุญ สิริเวชกุล (2548: 11-12)  ระบุว่า หนังสือที่ดีส าหรับเด็ก
ต้องเป็นหนังสือที่อ่านแล้วสนุกสนานเพลิดเพลิน มีเทคนิคการพิมพ์ที่สวยงาม   ขนาดของตัวอักษร
และรูปเล่มเหมาะสมกับเด็ก ต้องมีภาพประกอบเกือบทุกหน้าซึ่งภาพประกอบต้องมีสีสันสวยงาม
สอดคล้องกับเร่ืองที่อ่าน รวมถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมือง
สามพราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  มีกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งเกมการศึกษา และเพลงประกอบบทเรียน กิจกกรม
ถาม ตอบ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการน าเสนอผลงานที่จัดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
ช่วยสร้างบรรยากาศที่ท้าทาย น่าติดตาม และไม่น่าเบื่อ ทั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมจากเร่ืองที่ง่ายไปหายาก คอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
การเรียนรู ้  สอดคล้องกับเทคนิคของคูนิน (Kounin,1970 อ้างถึงใน พรรณี ช.เจนจิต, 2550: 321) ที่
สรุปว่า นักเรียนจะให้ความสนใจและความร่วมมือใน   การเรียนการสอนเป็นอย่างดี ถ้าการด าเนิน
กิจกรรมของครูเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบร่ืน โดยนักเรียนมีความคิดเห็นตรงกันว่ามีประโยชน์
ต่อตนเองและเหมาะสมที่จะใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
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ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการวิจัยเร่ืองการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน           
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ตามที่เสนอไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการทดลองจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสาม

พราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่าควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เ รียนได้ลงมือปฏิบัติ เอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน เช่น กิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอผลงานกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน การท าแผนภาพความคิด หรือการวาดภาพระบายสี 
 2. จากผลการทดลองจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสาม
พราน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่าควรใช้เกมประกอบการเรียน หรือเพลงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเร่ืองที่จะใช้สอน เพราะจะท าให้
นักเรียนตัง้ใจเรียน และกระตือรือร้นในการมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการทดลองสร้างพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน           
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         
ที่เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้อง และใกล้ตัวผู้เรียน      
มากขึ้น 
 2. ผลการศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการอ่านจับใจความสามารถ
ส่งเสริมและพัฒนาได้ ดังนั้น จึงควรพัฒนานวัตกรรมรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อ ส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน อาทิ การใช้แผนภาพความคิด การใช้เพลงและเกม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



81 

 

รายการอ้างอิง 
ภาษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ.  กรมวิชาการ.  (2542). เทคนิคการเขียนหนังสือส าหรับเด็ก. กรุงเทพฯ:  
 คุรุสภาลาดพร้าว. 
 .  (2545).  คู่มือจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ:  
 องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 
_________.  (2546).  เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ:  
 คุรุสภาลาดพร้าว. 
 .  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  (2552).  ตัวชี้วัดและสาระ 
 การเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
 แห่งประเทศไทย. 
กัญญาพร แก้วรักษา. (2552). “การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง  
 สระแก้วเมืองน่าอยู่ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 
 อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว.” สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
กาญจนา คุณารักษ์.  (2539).  การออกแบบการเรียนการสอน.  นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคกลาง เขต 1. (2549). คู่มือท่องเท่ียวจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ  
 : ธุรกิจเสรี. 
กิตติยา กิตติมงคล.  (2551).  “การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย 
 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว์ กรุงเทพมหานคร.”   
 สารนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสามิตร. 
จารุณี ยอดกันหา.  (2540).  “การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาจริยศึกษา เร่ือง ความซื่อสัตย์สุจริต  
                ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.” วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
จิตรา ศรีมงคล. (2552). “การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง นิทาน 
 ไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
 กบินทร์บุรี อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี.”  สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 



82 

 

จินตนา ใบกาซูยี.  (2534).  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
 .  (2542). เทคนิคการเขียนหนังสือส าหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. (2539). การพัฒนาหลักสูตร หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์.  (2527).  การท าหนังสือส าหรับเด็ก.  กรุงเทพมหานคร: อมรการพิมพ์. 
 .  (2542).  การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน.  กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร. 
ณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์.(2538) “ยุทธวิธีการสอนอ่าน.”วิทยาจารย์ 93,3: 50. 
ณัฐณิชา บุญสุข.  (2546).  การสอนอ่านตามแนวอรรถฐานและผลต่อโครงสร้างการเขียนภาษาไทย 
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2.  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ถนอมวงศ์ ล้ ายอดมรรคผล.  (2538).  การอ่านให้เก่ง.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 ถวัลย์ มาศจรัส.  (2535).  การเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่านเพิ่มเติม.  กรุงเทพฯ:  
 ต้นอ้อ.              
 .  (2539).  การเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่านเพิ่มเติม.  กรุงเทพฯ:               
                เลิฟแอนด์ลิฟเพรส. 
นงลักษณ์ ค ายิ่ง.  (2541).  “การศึกษาความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียนของ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนค าใหม่ โดยการใช้นิทาน ปริศนา 
 ค าทาย และการสอนตามคู่มือครู.”  ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  
 วิชาเอกการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ประสานมิตร. 
นุกูล ชมพูนิช. (2540). วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ านครชัยศรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา. 
นุจรินทร์ ถิ่นทัพไทย.  (2547).  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ืองเห็ดในระบบนิเวศของ 
 ป่าสะแกราช ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
เนาวรัตน์  นาคพงษ์. (2536). “การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความ กับ 
 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน 
 อนุบาลก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บรรจง วรรณสุริยะ.  (2530).  “การสร้างรายวิชาเลือกเสรีวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 
 ตอนต้น พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) โดยใช้ความรู้จากแหล่งวิชาการชุมชนใน 
 จังหวัดล าปาง.”   วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 



83 

 

บรรเทา กิตติศักดิ์.  (2539).  “การสอนอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.”   
 เอกสาการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย เล่ม 2  หน่วยท่ี 13.  นนทบุรี: สาขาวิชา 
 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
บันลือ พฤกษะวัน.  (2530).  “แนวทางการพัฒนาการอ่านเบื้องต้น.”  วิทยาจารย์  85, 2 (July):  
 29-35. 
 .  (2545).  แนวพัฒนาการอ่านเร็ว คิดเป็น.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
บุญใจ ศรีสถิตนารกูร. (2545). ระเบียบวิธีการวิจัย,พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย. 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2535.  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์.  กรุงเทพฯ: B&B 
  Publishing. 
บุษราคัม ศรีจันทร์.  (2541).  “การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมในการเสริมสร้างสุขภาพกาย เร่ือง  
 เอกกับเอ๋ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร 
 มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
เบญจนันท์ สืบสุยะ. (2553). “การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง บทร้อยกรองอัศจรรย์พรรณ 
 พฤกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.”  
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ประทีป ศรีวุ่น. (2554). “การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ืองท่องแดนปากพะยูน ส าหรับนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดพัทลุง.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ปราณี เชียงทอง.  (2526).  วรรณกรรมส าหรับเด็ก.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
ผกาศรี เย็นบุตร.  (2542).  ทักษะความรู้ทางภาษา.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและ 
 ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  
ผะอบ โปษะกฤษณะ  (2532).   ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยการเขียนการอ่าน-การพูด-การฟัง      
                 และราชาศัพท์.  พิมพ์คร้ังที่ 4.  กรุงเทพฯ: บ ารุงสาสน์. 
ผุสสดี ธุวังควัฒน์.  (2530).  ความคิดเห็นของหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทยและครูภาษาไทยเกี่ยวกับ 
 การใช้แหล่งวิทยาการชุมชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบการเรียนการสอนวิชา 
 ภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พรทิพย์ ชาตะรัตน์.  (2545).  “การอ่าน: เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้.”  วิชาการ   
 5,1 (March): 59. 
 



84 

 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  (2540).  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  กรุงเทพฯ:  
                ส านักทดสอบทางการศึกษาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
พระวิสุทธิภัทรธาดา. (2549). พระอุบาลีคุณูปมาจารย์กับต านานวัดไร่ขิง. นครปฐม. สามลดา. 
พิมพ์พิมล ดวงลอย.  (2554).  “บทบาทนิทานร้อยแก้วและร้อยกรองต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ ความจ า  
 และความเข้าใจเน้ือเร่ืองในเด็กวัย 5-7 ปี.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร 
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ภิญญาพร นิตยะประภา. (2534). การผลิตหนังสือส าหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 
ภูริภัทร ทิศร.  (2543).  “การอ่านมีประโยชน์  โปรดมารักการอ่าน.”  วารสารวิชาการ    
 3,7 (December): 10-14. 
มนัสปอง ศรีทอง.  (2547).  การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อสร้างเสริมครอบครัวให้สงบสุข  
 เร่ือง “ต้นกับเตย” ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่  
 จังหวัดบุรีรัมย์.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
มาเรียม นิลพันธุ์.  (2552).  วิธีวิจัยทางการศึกษา.  นครปฐม: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
มาลินี ผโลประการ.  (2540).  เอกสารเผยแพร่การพัฒนาหนังสือ.  กรุงเทพฯ: การศาสนา. 
เมตตา บุญยะศร.ี  (2552).  “การพัฒนาหนังสือนิทาน เพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดค า  
 ตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 
 มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
รังสิมันตุ ์ฉิมรักษ์.  (2550).  การเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านและตัวอย่างหนังสือส่งเสริม 
 การอ่านท่ีเป็นผลงานทางวิชาการ.  กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาส์น. 
รัตนาภรณ์ คล่องแคล่ว. (2548). “การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ชั้น 
 ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึก.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
รุ่งนภา อิศเรนทร์.  (2555).  “การพัฒนาหนังสือนิทาน ประกอบการสอน ชุดสุขบัญญัติแห่งชาติ  
 10 ประการส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จังหวัด 
 นครปฐม.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
 การสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
โรงเรียนนาคประสิทธิ์.  (2557).  “เอกสารรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
 ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555-2557.”  โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม. 



85 

 

 . (2553). หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธิ์ พุทธศักราช 2553. นครปฐม: 
 โรงเรียนนาคประสิทธิ์. 
ฤทัยรัตน์ อยู่จันทร์.  (2554).  “การพัฒนาหนังสือนิทานพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาไทย  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตร 
 และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
ลักขณา รอดสน.  (2540).  “การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านเร่ือง 
 “เรือ...สายน้ า... และชีวิตชาวปทุมธานี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 จังหวัดปทุมธานี.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
วรรณี โสมประยูร.  (2542).  การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร:  
 ไทยวัฒนาพานิช. 

วินัย รอดจ่าย. (2534). การเขียนและจัดท าสื่อหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน.  กรุงเทพฯ : 

        ส านักพิมพ์ต้นอ้อ 
วิริยะ สิริสิงห.  (2524).  การเขียนเร่ืองส าหรับเด็ก.   กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
วิไล มาศจรัส.  (2539).  เทคนิคการเขียน การเล่านิทาน ส าหรับเด็ก.  กรุงเทพมหานคร: มิติใหม่. 
แววมยุรา เหมือนนิล.  (2548).   การอ่านจับใจความ.  กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 
แวววาว โรงสะอาด.  (2530). ทักษะการอ่านและวิธีการโคลชตามทักษะของภาษาศาสตร์เชิง 

 จิตวิทยา.  กรุงเทพฯ: ภาษาและปริทัศน์. 
ศรุดา ศิโรรังสีและอุเทน ครุฑวิไล. (2557). ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนาค 
 ประสิทธิ์ จ.นครปฐม. สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2557. 
ศศิธร สุภศร.  (2553).  “การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค ายากในบทเรียน โดยใช้หนังสือ 
 นิทานอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาล 
 อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ศิริพร ลิมตระการ,  (2539).  “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน.”  เอกสารประกอบการสอนชุด 
 การสอน ชุดวิชาการอ่านภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
สนิท ตั้งทว.ี  (2536).  อ่านไทย.  มหาสารคาม: โอเดียนสโตร์. 
สมพร จารุนัฏ.  (2540).  คู่มือการเขียนบันเทงคดีและสารคดีส าหรับเด็กหนังสือชุดความรู้ 



86 

 

 ภาษาไทย อันดับที่ 4  กรมวิชาการ.  กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. 
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์.  (2528).  การประเมินผลทักษะการอ่าน.  กรุงเทพฯ: สาส์นพัฒนาหลักสูตร. 
สมหมาย เชื้อพงศ์. (2538). “การวิเคราะห์หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทสาระบันเทิงในระดับ 
 ประถมศึกษา.” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์.  (2542).  หลักและวิธีการสอนอ่านภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
สุพรรณ์ สุตะวงศ์. (2550). “การหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองเมืองโบราณเชียงแสน  
 ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3.”  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
สุภัสสร วัชรคุปต์. (2543).  “ชุดการสอนอ่านจับใจความโดยใช้นิทาน ส าหรับนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่3.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี. 
สุมนต์ แซ่เล้า.  (2546).  “การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพเร่ือง ป่าไม้ของเรา ส าหรับ 
 นักเรียนช่วงชั้นที่ 2.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
สุมิตรา อังวัฒนกุล. (2539).  “จิตวิทยาการอ่าน”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 5  การอ่าน    
                 หน่วยท่ี 2.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
 สุโขทัยธรรมาธิราช. 
สุรีย์มาศ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์.  (2544).  “การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.”  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
 การนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
เสริมศรี หอมทิมาวรกุล.  (2537).  “การพัฒนาทักษะการอ่านระดับประถมศึกษา (1).”  เอกสาร 
 การสอนชุดวิชาการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทย หน่วยท่ี 1-8.  นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช. 
หทัย ตันหยง. (2529). การสร้างสรรค์วรรณกรรมและหนังสือส าหรับเด็ก. กรุงเทพมหานคร: อักษร 
 เจริญทัศน์. 
อโนมา ไม้หอม.  (2542).  “การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองการสร้างเสน่ห์ด้วยการกิน ส าหรับ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
อรุณี วิริยะจิตรา.  (2532).  การเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร.  กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์ 
อัจฉรีย์ คงเจริญเขตต์.  (2540).  การสร้างหนังสืออ่านประกอบวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  



87 

 

 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
อันจนา วงศ์ไชยา.  (2548).  “การสร้างหนังสือนิทานพื้นบ้านเพื่อเสริมทักษะการอ่าน ส าหรับ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษา.”  การค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 
ภาษาต่างประเทศ 
Bangs, Christopher.  (1988).  “The Use of Cartoons in the Learning of a Second Languase.”  
 Journal of the Australian Modern Language Teacher Association.  
Best, Johnson W.(1982).  Research in Education. 4th ed. Englewood Cliffs : Prentic Hall Inc. 
Bundy B.A. (1983). “The development of a survey to ascertain the reading preferences of fourth,  
 fifth and sixth graders,” Dissertation Abstracts International. 1: 68-A. 
Carter, J.D. (1996). Comic Book Violence and Aggression. Dissertation Abstracts International. p  
 33. Texas: Texas Woman’s -University. 
Harmer, Jeremy.  (1986).  The Practice of English Language Teaching.  New York:  
 Longman, Inc. 
Lyness, Paul. (1951). “Pattern in the man communication tastes of the young audience,” Journal  
 of Education Psychology.  42 :449-467. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



89 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
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ตารางที่ 13 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยว 
 เมืองสามพราน เล่มที่  1 เมืองสามนายพราน 
 
 

รายการประเมิน 
ความสอดคล้อง 

ค่า IOC 
+1 0 -1 

1. ด้านรูปเล่มของหนังสือ     
   1.1  การออกแบบสวยงามดึงดูดความสนใจ +1 +1 +1 1.00 
   1.2  มีจ านวนหน้าเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   1.3  การเข้าเล่มคงทนถาวรเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   1.4 ขนาดของหนงัสือมีความพอเหมาะ จบัถือสะดวก     
2. การจัดวางภาพ     
   2.1  สัดส่วนของภาพและตัวหนังสือมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   2.2  สีสันของภาพประกอบสวยงามเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   2.3  ภาพมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน +1 +1 +1 1.00 
   2.4  ภาพประกอบส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
3. ด้านประโยชน์และการน าไปใช้     
   3.1 ส่งเสริมทักษะการอ่านจบัใจความส าคัญของนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
   3.2 ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะการใช้ภาษาของนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
   3.3 สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
   3.4 ช่วยปลูกฝังคุณธรรมและเจตคตทิี่ดีให้กับนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
4. การใช้ภาษา     
   4.1 ตัวหนังสือมีความชัดเจน อา่นง่าย +1 +1 +1 1.00 
   4.2 ใช้ค าศัพท์เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 
   4.3 ช่ือเรื่องสอดคล้องกับเนื้อเรือ่ง +1 +1 +1 1.00 
   4.4 ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางที่ 14 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยว 
 เมืองสามพราน เล่มที่  2 พุทธสถานวัดไร่ขิง 
 
 

รายการประเมิน 
ความสอดคล้อง 

ค่า IOC 
+1 0 -1 

1. ด้านรูปเล่มของหนังสือ     
   1.1  การออกแบบสวยงามดึงดูดความสนใจ +1 +1 +1 1.00 
   1.2  มีจ านวนหน้าเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   1.3  การเข้าเล่มคงทนถาวรเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   1.4 ขนาดของหนงัสือมีความพอเหมาะ จบัถือสะดวก     
2. การจัดวางภาพ     
   2.1  สัดส่วนของภาพและตัวหนังสือมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   2.2  สีสันของภาพประกอบสวยงามเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   2.3  ภาพมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน +1 +1 +1 1.00 
   2.4  ภาพประกอบส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
3. ด้านประโยชน์และการน าไปใช้     
   3.1 ส่งเสริมทักษะการอ่านจบัใจความส าคัญของนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
   3.2 ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะการใช้ภาษาของนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
   3.3 สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
   3.4 ช่วยปลูกฝังคุณธรรมและเจตคตทิี่ดีให้กับนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
4. การใช้ภาษา     
   4.1 ตัวหนังสือมีความชัดเจน อา่นง่าย +1 +1 +1 1.00 
   4.2 ใช้ค าศัพท์เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 
   4.3 ช่ือเรื่องสอดคล้องกับเนื้อเรือ่ง +1 +1 +1 1.00 
   4.4 ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางที่ 15  ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยว 
 เมืองสามพราน เล่มที่  3 หลากหลายสิ่งที่ดอนหวาย 
 
 

รายการประเมิน 
ความสอดคล้อง 

ค่า IOC 
+1 0 -1 

1. ด้านรูปเล่มของหนังสือ     
   1.1  การออกแบบสวยงามดึงดูดความสนใจ +1 +1 +1 1.00 
   1.2  มีจ านวนหน้าเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   1.3  การเข้าเล่มคงทนถาวรเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   1.4 ขนาดของหนงัสือมีความพอเหมาะ จบัถือสะดวก     
2. การจัดวางภาพ     
   2.1  สัดส่วนของภาพและตัวหนังสือมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   2.2  สีสันของภาพประกอบสวยงามเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   2.3  ภาพมคีวามต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน +1 +1 +1 1.00 
   2.4  ภาพประกอบส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อเรื่อง +1 +1 0 0.67 
3. ด้านประโยชน์และการน าไปใช้     
   3.1 ส่งเสริมทักษะการอ่านจบัใจความส าคัญของนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
   3.2 ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะการใช้ภาษาของนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
   3.3 สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
   3.4 ช่วยปลูกฝังคุณธรรมและเจตคตทิี่ดีให้กับนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
4. การใช้ภาษา     
   4.1 ตัวหนังสือมีความชัดเจน อา่นง่าย +1 +1 +1 1.00 
   4.2 ใช้ค าศัพท์เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน +1 +1 0 0.67 
   4.3 ช่ือเรื่องสอดคล้องกับเนื้อเรือ่ง +1 +1 +1 1.00 
   4.4 ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 0.96 
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ตารางที่ 16  ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยว 
 เมืองสามพราน เล่มที่ 4 ล่องเรือไปในท่าจีน 
 
 

รายการประเมิน 
ความสอดคล้อง 

ค่า IOC 
+1 0 -1 

1. ด้านรูปเล่มของหนังสือ     
   1.1  การออกแบบสวยงามดึงดูดความสนใจ +1 +1 +1 1.00 
   1.2  มีจ านวนหน้าเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   1.3  การเข้าเล่มคงทนถาวรเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   1.4 ขนาดของหนงัสือมีความพอเหมาะ จบัถือสะดวก     
2. การจัดวางภาพ     
   2.1  สัดส่วนของภาพและตัวหนังสือมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   2.2  สีสันของภาพประกอบสวยงามเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
   2.3  ภาพมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน +1 +1 +1 1.00 
   2.4  ภาพประกอบส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
3. ด้านประโยชน์และการน าไปใช้     
   3.1 ส่งเสริมทักษะการอ่านจบัใจความส าคัญของนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
   3.2 ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะการใช้ภาษาของนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
   3.3 สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
   3.4 ช่วยปลูกฝังคุณธรรมและเจตคตทิี่ดีให้กับนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
4. การใช้ภาษา     
   4.1 ตัวหนังสือมีความชัดเจน อา่นง่าย +1 +1 +1 1.00 
   4.2 ใช้ค าศัพท์เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 
   4.3 ช่ือเรื่องสอดคล้องกับเนื้อเรือ่ง +1 +1 +1 1.00 
   4.4 ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางที่ 17 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยว 
 เมอืงสามพราน ของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
 
 

เร่ือง 
ดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) 
ความหมาย 

1. เมืองสามนายพราน เท่ากับ  1.00 สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
2.พุทธสถานวัดไร่ขิง เท่ากับ  1.00 สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
3. หลากหลายสิ่งที่ดอนหวาย เท่ากับ  0.96 สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
4. ล่องเรือไปในท่าจีน เท่ากับ  1.00 สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูด้้วยหนังสือส่งเสริมการ 
 อ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เล่มที่ 1 เร่ือง เมืองสามนายพราน 
 
 

รายการประเมิน 
ความสอดคล้อง 

ค่า IOC 
+1 0 -1 

1. สาระส าคัญ     
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้     
2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3. สาระการเรียนรู้     
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
3.3 สอดคล้องกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
4.2  สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
4.3 สอดคล้องกับการวัดและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5. ส่ือการจัดการเรียนรู้     
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
5.2 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6. การวัดและการประเมินผล     
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
6.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูด้้วยหนังสือส่งเสริมการ 
 อ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เล่มที่  2 เร่ือง พุทธสถานวัดไร่ขิง 
 
 

รายการประเมิน 
ความสอดคล้อง 

ค่า IOC 
+1 0 -1 

7. สาระส าคัญ     
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ +1 0 +1 0.67 
1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 0 +1 0.67 

8. จุดประสงค์การเรียนรู้     
2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

9. สาระการเรียนรู้     
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
3.3 สอดคล้องกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
4.2  สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
4.3 สอดคล้องกับการวัดและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

11. ส่ือการจัดการเรียนรู้     
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
5.2 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

12. การวัดและการประเมินผล     
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
6.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 0.96 
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูด้้วยหนังสือส่งเสริมการ 
 อ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เล่มที่  3 เร่ือง หลากหลายสิ่งที่ที่ดอนหวาย 
 
 

รายการประเมิน 
ความสอดคล้อง 

ค่า IOC 
+1 0 -1 

13. สาระส าคัญ     
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ +1 0 +1 0.67 
1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 

14. จุดประสงค์การเรียนรู้     
2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

15. สาระการเรียนรู้     
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
3.3 สอดคล้องกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

16. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
4.2  สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
4.3 สอดคล้องกับการวัดและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

17. ส่ือการจัดการเรียนรู้     
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
5.2 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

18. การวัดและการประเมินผล     
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
6.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 0.98 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูด้้วยหนังสือส่งเสริมการ 
 อ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เล่มที่  4 เร่ือง ล่องเรือไปในท่าจีน 
 
 

รายการประเมิน 
ความสอดคล้อง 

ค่า IOC 
+1 0 -1 

19. สาระส าคัญ     
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 

20. จุดประสงค์การเรียนรู้     
2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

21. สาระการเรียนรู้     
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
3.3 สอดคล้องกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

22. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
4.2  สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
4.3 สอดคล้องกับการวัดและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

23. ส่ือการจัดการเรียนรู้     
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
5.2 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

24. การวัดและการประเมินผล     
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
6.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางที่ 22 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูด้้วยหนังสือส่งเสริมการ 
 อ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) 
ความหมาย 

1. เมืองสามนายพราน เท่ากับ  1.00 สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
2.พุทธสถานวัดไร่ขิง เท่ากับ  0.96 สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
3. หลากหลายสิ่งที่ดอนหวาย เท่ากับ  0.98 สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
4. ล่องเรือไปในท่าจีน เท่ากับ  1.00 สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
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ตารางที่ 23 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถการอ่าน 
 จับใจความส าคัญ ของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
 
 

ข้อที่ 
ความสอดคล้อง 

ค่า IOC 
+1 0 -1 

1 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 

12 +1 +1 +1 1.00 

13 +1 +1 +1 1.00 

14 +1 +1 +1 1.00 

15 +1 +1 +1 1.00 

16 +1 +1 +1 1.00 

17 +1 +1 +1 1.00 

18 +1 +1 +1 1.00 

19 +1 +1 +1 1.00 

20 +1 +1 +1 1.00 

21 +1 +1 +1 1.00 

22 +1 +1 +1 1.00 

23 +1 +1 +1 1.00 

24 +1 +1 +1 1.00 

25 +1 +1 +1 1.00 

26 +1 +1 +1 1.00 

27 +1 +1 +1 1.00 

ข้อที่ 
ความสอดคล้อง 

ค่า IOC 
+1 0 -1 

28 +1 +1 +1 1.00 

29 +1 +1 +1 1.00 

30 +1 +1 +1 1.00 

31 +1 +1 +1 1.00 

32 +1 +1 +1 1.00 

33 +1 +1 +1 1.00 

34 +1 +1 +1 1.00 

35 +1 +1 +1 1.00 

36 +1 +1 +1 1.00 

37 +1 +1 +1 1.00 

38 +1 +1 +1 1.00 

39 +1 +1 +1 1.00 

40 +1 +1 +1 1.00 

41 +1 +1 +1 1.00 

42 +1 +1 +1 1.00 

43 +1 +1 +1 1.00 

44 +1 +1 +1 1.00 

45 +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางที่ 24 ค่าความยากง่าย (P) และค่าจ าแนก (r) ของแบบวัดความสามารถการอ่านจับใจความ 
 ส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 
 

ข้อที่  ค่าความยากง่าย แปลผล 
อ านาจ
จ าแนก 

แปลผล 
แปลผลคุณภาพของ

ข้อสอบ 
1 0.78 ใช้ได้ 0.57 ใช้ได้ ใช้ได้ 
2 0.78 ใช้ได้ 0.44 ใช้ได้ ใช้ได้ 
3 0.25 ใช้ได้ 0.22 ใช้ได้ ใช้ได้ 
4 0.73 ใช้ได้ 0.75 ใช้ได้ ใช้ได้ 
5 0.70 ใช้ได้ 0.46 ใช้ได้ ใช้ได้ 
6 0.64 ใช้ได้ 0.15 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 
7 0.80 ใช้ได้ 0.35 ใช้ได้ ใช้ได้ 
8 0.68 ใช้ได้ 0.43 ใช้ได้ ใช้ได้ 
9 0.23 ใช้ได้ 0.31 ใช้ได้ ใช้ได้ 
10 0.63 ใช้ได้ 0.49 ใช้ได้ ใช้ได้ 
11 0.63 ใช้ได้ 0.36 ใช้ได้ ใช้ได้ 
12 0.58 ใช้ได้ 0.42 ใช้ได้ ใช้ได้ 
13 0.05 ทิ้ง -0.06 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 
14 0.53 ใช้ได้ 0.35 ใช้ได้ ใช้ได้ 
15 0.33 ใช้ได้ 0.20 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 
16 0.20 ใช้ได้ 0.28 ใช้ได้ ใช้ได้ 
17 0.28 ใช้ได้ 0.25 ใช้ได้ ใช้ได้ 
18 0.80 ใช้ได้ 0.48 ใช้ได้ ใช้ได้ 
19 0.30 ใช้ได้ 0.29 ใช้ได้ ใช้ได้ 
20 0.45 ใช้ได้ 0.37 ใช้ได้ ใช้ได้ 
21 0.63 ใช้ได้ 0.36 ใช้ได้ ใช้ได้ 
22 0.80 ใช้ได้ 0.35 ใช้ได้ ใช้ได้ 
23 0.95 ทิ้ง 0.06 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 
24 0.33 ใช้ได้ 0.32 ใช้ได้ ใช้ได้ 
25 0.75 ใช้ได้ 0.53 ใช้ได้ ใช้ได้ 
26 0.05 ทิ้ง -0.06 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 
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ตารางที่ 24 ค่าความยากง่าย (P) และค่าจ าแนก (r) ของแบบวัดความสามารถการอ่านจับใจความ 
 ส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 
 

ข้อที่  ค่าความยากง่าย แปลผล 
อ านาจ
จ าแนก 

แปลผล 
แปลผลคุณภาพของ

ข้อสอบ 
27 0.30 ใช้ได้ 0.04 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 
28 0.60 ใช้ได้ 0.45 ใช้ได้ ใช้ได้ 
29 0.73 ใช้ได้ 0.75 ใช้ได้ ใช้ได้ 
30 0.28 ใช้ได้ 0.38 ใช้ได้ ใช้ได้ 
31 0.78 ใช้ได้ 0.44 ใช้ได้ ใช้ได้ 
32 0.58 ใช้ได้ 0.54 ใช้ได้ ใช้ได้ 
33 0.63 ใช้ได้ 0.36 ใช้ได้ ใช้ได้ 
34 0.65 ใช้ได้ 0.39 ใช้ได้ ใช้ได้ 
35 0.35 ใช้ได้ 0.11 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 
36 0.98 ทิ้ง 0.09 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 
37 0.28 ใช้ได้ 0.38 ใช้ได้ ใช้ได้ 
38 0.65 ใช้ได้ -0.11 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 
39 0.63 ใช้ได้ 0.61 ใช้ได้ ใช้ได้ 
40 0.70 ใช้ได้ 0.34 ใช้ได้ ใช้ได้ 
41 0.73 ใช้ได้ -0.25 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 
42 0.50 ใชไ้ด ้ 0.19 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 
43 0.33 ใช้ได้ 0.32 ใช้ได้ ใช้ได้ 
44 0.40 ใช้ได้ 0.30 ใช้ได้ ใช้ได้ 
45 0.70 ใช้ได้ 0.21 ใช้ได้ ใช้ได้ 

 
ค่าความเท่ียง (Reliability) KR-20   = 0.9098 
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ตารางที่  25  แสดงค่าความยากง่าย (P)  และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความสามารถการอ่าน 
        จับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 30 ข้อ 
 

ข้อ P r  ข้อ P r 
1. 0.78 0.57  16. 0.63 0.36 
2. 0.78 0.44  17 0.33 0.32 
3. 0.25 0.22  18. 0.75 0.53 
4. 0.73 0.75  19. 0.60 0.45 
5. 0.70 0.46  20. 0.73 0.75 
6. 0.68 0.43  21. 0.28 0.38 
7. 0.23 0.31  22. 0.78 0.44 
8. 0.60 0.49  23. 0.58 0.54 
9. 0.63 0.36  24. 0.63 0.36 

10. 0.58 0.42  25. 0.65 0.39 
11. 0.53 0.35  26. 0.28 0.38 
12. 0.20 0.28  27. 0.63 0.61 
13. 0.28 0.25  28. 0.70 0.34 
14. 0.30 0.29  29. 0.33 0.32 
15. 0.45 0.37  30. 0.40 0.30 

 
 

ค่าความเชื่อมั่น KR-20 = 0.87 
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ตารางที่ 26 แสดงผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี 
 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้หนังสือ 
 ส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
 

รายการ 

คะแนน 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

ด้านบรรยากาศในการเรียน 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสอืสง่เสริมการอ่าน ชุดทอ่งเที่ยว 
เมืองสามพราน ใหบ้รรยากาศการเรียนรู้ทีส่นุกสนานและน่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสอืสง่เสริมการอ่าน ชุดทอ่งเที่ยว 
เมืองสามพราน ช่วยปลกุเร้าและจงูใจให้นักเรียนกระตือรอืร้นในการเรียน 

+1 +1 +1 1.00 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสอืสง่เสริมการอ่าน ชุดทอ่งเที่ยว 
เมืองสามพราน มีบรรยากาศที่ท้าทาย ไม่น่าเบื่อ 

+1 +1 +1 1.00 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสอืสง่เสริมการอ่าน ชุดทอ่งเที่ยว 
เมืองสามพราน เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรยีนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสอืสง่เสริมการอ่าน ชุดทอ่งเที่ยว 
เมืองสามพราน ที่มีเนื้อหาเกีย่วกบัชุมชนของนักเรียนท าให้กิจกรรมการเรียนรู้
น่าสนใจยิง่ขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 

6. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยหนังสอืส่งเสริม 
การอ่าน ชุดทอ่งเที่ยวเมืองสามพราน 

+1 +1 +1 1.00 

ด้านประโยชนแ์ละการน าไปใช ้
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสอืสง่เสริมการอ่าน ชุดทอ่งเที่ยว 
เมืองสามพราน ท าให้นักเรียนเข้าใจการอ่านจับใจความส าคัญได้ดยีิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสอืสง่เสริมการอ่าน ชุดทอ่งเที่ยว 
เมือง สามพราน ท าให้นกัเรยีนสามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปใชใ้นชีวิตจริงได ้

+1 +1 +1 1.00 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสอืสง่เสริมการอ่าน ชุดทอ่งเที่ยว 
เมืองสามพราน ท าให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน 

+1 +1 +1 1.00 

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือสง่เสริมการอ่าน ชุดทอ่งเที่ยวเมือง 
สามพราน มีประโยชน์ตอ่นักเรียน และเหมาะสมที่จะใช้สอนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

+1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

………………………… 
 

1. นายปรีชา เสือพิทักษ์   
  การศึกษา อ.ม. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ต าแหน่ง  อาจารย์สาขาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษาไทย 
 

2. นางสาวเครือวัลย์ เผ่าผึ้ง   
  การศึกษา ศศ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาคประสิทธิ์ 

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอน 
 
3. นายสุรชัย จามรเนียม   
  การศึกษา   กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ต าแหน่ง    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างานทะเบียนวัดผล  
    โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม 

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวัดและประเมินผล 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ตารางที่ 27 แสดงผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม 
 ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

นักเรียนคนที่ Pretest (30) Posttest (30) ค่าความต่าง 
1 17 26 9 
2 17 26 9 
3 19 24 5 
4 19 24 5 
5 19 24 5 
6 17 20 3 
7 17 24 7 
8 13 24 11 
9 14 24 10 
10 15 24 9 
11 19 24 5 
12 18 24 6 
13 18 24 6 
14 18 26 8 
15 18 26 8 
16 18 26 8 
17 18 24 6 
18 16 24 8 
19 17 24 7 
20 15 24 9 
21 21 24 3 
22 21 24 3 
23 17 24 7 
24 13 26 13 
25 14 26 12 
26 15 26 11 
27 19 26 7 
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ตารางที่ 27 แสดงผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน เพื่อส่งเสริม 
 ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

นักเรียนคนที่ Pretest (30) Posttest (30) ค่าความต่าง 
28 18 26 8 
29 17 26 9 
30 13 26 13 
31 14 26 12 
32 15 26 11 
33 19 26 7 
34 18 26 8 
35 16 26 10 
36 18 26 8 
37 22 24 2 
38 17 24 7 
39 19 24 5 
40 20 24 4 

 ( ) 17.20 24.80 - 
S.D. 2.23 1.26 - 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเท่ียวเมืองสามพรานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ 
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หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

เล่ม 1 

เมืองสามนายพราน 

 

เร่ือง: อภิเชษฐ์ เทศเล็ก 
ภาพ:วัชรสินธุ์ สอดศรีและ วัชรสิทธิ์ ขุนสุวิศิษฏ์ 
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สารบัญ 
 

เร่ือง                             หน้า 
 
ค าน า                                                        ก                                                            
ค าชี้แจงการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน                     ข  
จุดประสงค์การเรียนรู้            ข 
เมืองสามนายพราน               1 
แบบฝึกท้ายเล่ม                          8 
เฉลยแบบฝึกท้ายเล่ม                                                      10 
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ค าน า 

 
 หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  เล่มท่ี 1 เร่ือง  เมืองสาม

นายพราน เป็นหนังสือที่จัดท าขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเล่มนี้เป็นเร่ืองราวที่มีอยู่ในท้องถิ่นของนักเรียนเพื่อสร้างความตระหนัก
ให้นักเรียนเกิดความรัก และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน  
ที่จัดท าขึ้นนี้ จะส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
ได้เป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะใน
การจัดท าหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดนี้จนมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

 
อภิเชษฐ์ เทศเล็ก 
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ค าชี้แจงการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
 

 หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดท่องเที่ยวเมืองสามพราน ผู้จัดท าเขียนขึ้นเพื่อมุ่งเน้นทักษะ
การอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่าน ให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลินและรู้จักแสวงหาความรู้ เพื่อให้การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอน
และนักเรียนดังต่อไปนี้ 

 
ค าชี้แจงส าหรับครูผู้สอน 
 1. หนังสือเล่มนี้ใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
 2. ศึกษาและปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. ครูอ่านหนังสือเล่มนี้และท าความเข้าใจก่อนที่จะน ามาใช้กับผู้เรียน 
 4. สร้างข้อตกลงในการใช้หนังสือ 
 5. แจกหนังสือให้นักเรียนทุกคน 
 6. ครูแจกกระดาษค าตอบส าหรับท าแบบฝึกท้ายเล่ม 
 
ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 
 1. อ่านค าแนะน าการใช้หนังสือให้เข้าใจ 
 2. ไม่ท าเคร่ืองหมายหรือขีดเขียนลงในหนังสือ 
 3. ท าแบบฝึกท้ายเล่ม 10  ข้อเพื่อวัดความก้าวหน้าของนักเรียน 

 4. ส่งหนังสือคืนครูหลังจากเรียนจบในแต่ละเล่ม 
 5. อ่านแล้วต้องคิดตามน าความรู้มาพัฒนาตนเอง  

  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อ่านในใจได้รวดเร็วและจับใจความส าคัญของเร่ืองได้ถูกต้อง 
  2. อ่านเร่ืองที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามได้ถูกต้อง 
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มีต านานเล่าต่อกันมาว่าเดิมพื้นท่ีบริเวณสามพรานนี้เป็นป่ารกชัฏ 
เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า นานาชนิด รวมทั้งเป็นท่ีชุมนุมของ 

ช้างโขลงใหญ่ด้วย 
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ช้างโขลงนี้ชอบลงมาหากินและเหยียบย่ าจนเส้นทางกลายเป็นทางน้ า 
และ ล าคลอง จนในท่ีสุดชาวบ้านในสมัยนั้นได้เรียกกันว่า 

“คลองบางช้าง” 
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ครั้งหนึ่งหัวหน้าฝูงช้างเกิดตกมัน ดุร้ายมาก และได้สร้างความเสียหาย 
โดยออกอาละวาดท าลายพืชผลของชาวบ้านจนกระท่ังชาวบ้าน 

ทนไม่ไหวได้ร่วมมือกันปราบเจ้าช้างตกมันตัวนั้น 
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แต่ทว่าช้างตกมันตัวนี้มีก าลังท่ีแข็งแรงมาก  
ชาวบ้านไม่สามารถปราบได้ถึงแม้จะพยายามสักเพียงใดก็ตาม 
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ในขณะนั้นได้มีนายพรานสามคนเดินทางมายังคลองปากลัด 
 (ปัจจุบันเรียกว่า “วัดท่าข้าม”) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขตต าบลบางช้างมากนัก
นายพรานสามคนได้เดินทางลัดคลองท่านาไปยังบริเวณท่ีฝูงช้างนั้นอาศัยอยู่ 
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นายพรานท้ังสามเปรียบเสมือนอัศวินม้าขาวของชาวบ้าน 
ท่ีได้ท าการปราบช้างตกมันเชือกนั้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญและความสามัคคี  

จนในท่ีสุดก็สามารถปราบช้างตกมันได้ส าเร็จ 
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ชาวบ้านจึงได้เรียกบริเวณท่ีนายพรานท้ังสามปราบช้างได้ส าเร็จว่า  
“สามนายพราน”  

ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า “ต าบลสามพราน” 
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แบบฝึกหัดท้ายเล่ม 

 

ค าสั่ง: จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. คลองอะไรที่เกิดจากการเหยียบย่ าของโขลงช้างที่ปรากฏในเร่ือง 
 ก. คลองปากลัด                             ข. คลองท่าข้าม   
 ค. คลองบางช้าง                            ง. คลองสามพราน 
2. เพราะเหตุใดพืชผลของชาวบ้านจึงได้รับความเสียหาย 
      ก. เพราะช้างเกิดตกมัน                 ข. เพราะเกิดเพลิงไหม้ 
    ค. เพราะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่        ง. เพราะเกิดภาวะแห้งแล้งในขณะนั้น 
3. ชื่อสถานที่ใดที่ไม่ปรากฏในเร่ือง 
 ก. คลองบางช้าง                            ข. คลองปากลัด 
 ค. วัดไร่ขิง                                    ง. วัดท่าข้าม 
4. นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดชาวบ้านจึงต้องร่วมมือกันปราบช้างป่า 
 ก. เพราะช้างป่าดุร้ายมาก                    ข. เพราะช้างป่าท าร้ายชาวบ้าน 
 ค. เพราะช้างป่าก าลังตกมัน                 ง. เพราะช้างป่าท าลายพืชผลของชาวบ้าน 
5. สถานที่แรกที่นายพรานทั้งสามคนเดินทางมาถึงคือที่ใด 
 ก. คลองบางช้าง                                ข. คลองปากลัด 
 ค. คลองท่านา                                   ง. คลองจินดา 
6. นักเรียนคิดว่าการที่นายพรานสามารถปราบช้างได้นั้นเพราะสาเหตุใดส าคัญที่สุด 
 ก. เพราะนายพรานเก่ง                         ข. เพราะใช้กลอุบาย 
  ค. เพราะอาศัยความสามัคคี                  ง. เพราะชาวบ้านให้ความร่วมมือ 
7. ข้อใดคือใจความส าคัญหลักของเร่ืองเมืองสามพราน 
     ก. ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากช้างป่า 
    ข. นายพรานสามคนเป็นผู้ที่จับช้างป่ามาถวายเจ้าเมือง 
 ค. อ าเภอสามพรานในสมัยอดีตมีช้างป่าอาศัยอยู่มาก 
  ง. ชื่ออ าเภอสามพรานมีที่มาจากนายพรานทั้งสามคนปราบช้างป่า 
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8. จากเร่ืองข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. เร่ืองเมืองสามนายพรานเป็นเร่ืองจริง 
    ข. นายพรานฆ่าช้างหลังจากจับช้างได้แล้ว 
 ค. สัตว์ป่านานาชนิดออกมาหาอาหารแล้วท าร้ายชาวบ้าน 
 ง. ต าบลสามพรานในสมัยก่อนเป็นป่ารกชัฏมีสัตว์นานาชนิด 
9. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเรียงล าดับเหตุการณ์ให้ถูกต้อง 
           1. ช้างตกมันออกอาละวาด 
           2. นายพรานทั้งสามคนปราบช้างส าเร็จ 
           3. ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนพืชผลเสียหาย 
           4. ชาวบ้านเรียกพื้นที่ปัจจุบันว่า ต าบลสามพราน 
 ก. 1-2-3-4 
 ข. 1-2-4-3 
 ค. 1-3-2-4 
 ง. 1-4-2-3 
10. เพราะอะไรชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่ปัจจุบันนี้ว่าต าบลสามพราน 
  ก. เพราะมีนายพรานสามคน 
    ข. เพราะเป็นการเคารพนายพรานทั้งสามคน 
    ค. เพราะเป็นการบอกให้ทราบว่าพื้นที่นี้มาพรานมาปราบช้าง 
  ง. เพราะเป็นการยกย่องและให้เกียรตินายพรานทั้งสามคนที่ช่วยปราบช้าง 
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เฉลยแบบฝึกท้ายเล่ม 
  
   1. ค 
   2. ก 
   3. ค 
   4. ง 
   5. ข 
   6. ค 

   7. ง 
   8. ง 

   9. ค 
       10. ง 
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ค าขวัญประจ าอ าเภอสามพราน 

เมืองสามนายพราน   พุทธสถานวัดไร่ขิง 
รสดียิ่งผลไม้     ดอนหวายตลาดริมน้ า  
ลือนามนายร้อยต ารวจ    งามยิ่งยวดวัฒนธรรม  
อุตสาหกรรมรุ่งเรือง   ฟูเฟื่องทัศนาจร 
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ภาคผนวก จ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
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โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ 
แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 

รายวิชาภาษาไทย                                                                                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
แผนการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ (เมืองสามนายพราน)    เวลา  2  ชั่วโมง 
ผู้สอน : นายอภิเชษฐ์   เทศเล็ก 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ท 1.1 การใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวชี้วัด 
           ท1.1 ป.6/3 อ่านเร่ืองสั้น ๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่าน 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการอ่านจับใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง  
 2. นักเรียนสามารถอ่านและจับใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง  
 3. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง  
 4. นักเรียนสามารถบอกความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญได้ถูกต้อง 
 

3. สาระส าคัญ 
            การอ่านจับใจความส าคัญ เป็นการอ่านที่สามารถระบุสาระหรือใจความส าคัญ ตอบ
ค าถาม เรียงล าดับเหตุการณ์และระบุประโยชน์ที่ได้รับจากเร่ืองที่อ่านได้  การฝึกอ่านจับใจความ
ส าคัญท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อเร่ืองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
              - หลักการอ่านจับใจความส าคัญ 
  -  การอ่านจับใจความส าคัญต านาน 
 - ทักษะ/กระบวนการ 
             - ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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  - กระบวนการกลุ่ม 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            - ใฝ่เรียนรู้  

  - มุ่งมั่นในการท างาน          
 

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1.  ท าแบบฝึกหัด 
             2.  ท าแบบทดสอบท้ายเล่ม  
 

6. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
- ตรวจแบบฝึกหดัเรื่อง หลักการ
การอ่านจับใจความส าคัญ 
- แบบทดสอบท้ายเล่ม เรื่อง  
เมืองสามนายพราน 

- แบบฝึกหัดเรื่อง หลักการอ่าน     
จับใจความส าคัญ 
- แบบทดสอบท้ายเล่ม เรื่อง      
เมืองสามนายพราน 
- การตอบค าถาม 

- นักเรียนสามารถท าแบบฝึกหดั
ได้ร้อยละ 70 ขึน้ไป 
- นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายเล่ม
ได้ถูกต้อง ร้อยละ 70 ขึน้ไป 

 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  
 กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงท่ี 1 
 ขั้นน า 
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ จากนั้นครูน าหนังสือนิทาน
หลากหลายเล่มมาให้นักเรียนดู แล้วสนทนาซักถามว่า การอ่านหนังสือมีประโยชน์อย่างไร นักเรียน
เคยอ่านหนังสือประเภทใดบ้าง แล้วให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าเร่ืองย่อหนังสือที่เคยอ่านให้  
เพื่อนฟัง 
 ขั้นสอน 
 1. ครูน าใบความรู้เร่ือง “หลักการอ่านจับใจความส าคัญ” มาแจกให้นักเรียนทุกคน 
โดยให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ครูแจกภายในเวลา 10 นาที 
 2. เมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ครูแจกให้จบแล้ว ครูจึงให้นักเรียนช่วยกันสรุป
หลักการอ่านจับใจความส าคัญที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไร โดยการสุ่มถามทีละคนซึ่งครูจะช่วยอธิบาย
และเพิ่มเติมค าตอบของนักเรียน  
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 3. เมื่อนักเรียนสรุปหลักการอ่านจับใจความส าคัญจบแล้ว ครูอธิบายว่าการอ่าน        
จับใจความส าคัญมีหลายประเภท เช่น การอ่านจับใจความส าคัญนิทาน การอ่านจับใจความส าคัญ
สารคดี การอ่านจับใจความส าคัญต านาน จากนั้นครูบอกกับนักเรียนว่าวันนี้ครูจะสอนเร่ือง          
การอ่านจับใจความส าคัญต านาน  
 5. ครูน าใบความรู้เร่ือง “การอ่านจับใจความส าคัญต านาน” มาแจกให้นักเรียนศึกษา 
โดยครูก าหนดเวลาให้นักเรียนอ่าน 10 นาที 
 6. เมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้เร่ือง การอ่านจับใจความส าคัญต านานจบแล้ว ครูให้
นักเรียนช่วยกันสรุปเร่ืองการอ่านจับใจความต านาน ซึ่งครูจะสุ่มถามนักเรียนทีละคน จากนั้นให้
นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้จากการสรุปลงในสมุดงาน 
 7. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า ใครเคยอ่านต านานพระยากงพระยาพานบ้าง          
เมื่อครูสนทนากับนักเรียนเสร็จแล้ว ครูบอกว่าวันนี้จะมาเล่าเร่ือง ต านานพระยากงพระยาพาน       
ให้นักเรียนฟัง เมื่อครูเล่าจบครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นสองฝ่ายชายหญิง  เพื่อให้นักเรียนผลัดกัน   
ตั้งค าถามและตอบค าถามจากเร่ืองที่ฟัง 
 ขั้นสรุป  
 1. นักเรียนท าแบบฝึกหัดเร่ือง “หลักการอ่านจับใจความส าคัญ” 
 2. นักเรียนและครูช่วยกันตรวจค าตอบและสรุปหลักการอ่านจับใจความส าคัญ 
 3. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าการอ่านจับใจความส าคัญมีประโยชน์อย่างไรต่อเรา 
โดยครูสุ่มถามนักเรียนทีละคน 
 กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงท่ี 2 
 ขั้นน า 
  นักเรียนและครูทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว  เร่ืองหลักการอ่าน         
จับใจความส าคัญ จากนั้นครูพูดกับนักเรียนว่าครูมีหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติของอ าเภอสามพราน   
มาให้นักเรียนอ่าน 
 ขั้นสอน 
 1. ครูน าหนังสือเร่ือง เมืองสามนายพราน มาแจกนักเรียนอ่านในใจ 
 2. เมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วครูน าเกม เซียมซีเสี่ยงรัก มาเล่นกับนักเรียน โดยมีกติกาว่า 
ถ้าครูเขย่าเซียมซีได้หมายเลขอะไร นักเรียนที่มีเลขที่ตรงกับหมายเลขที่ครูเขย่าได้ต้องตอบค าถาม
ของครูจากเร่ือง เมืองสามนายพราน ซึ่งมีค าถามดังนี้ 
 3. ตัวละครในเร่ืองมีใครบ้าง (นายพราน 3 คน เจ้าเมือง ชาวบ้าน ช้างป่า) 
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 4. สถานที่ที่ปรากฏในเร่ืองปัจจุบันคือที่ใด (อ าเภอสามพราน) 
 5. ให้นักเรียนสรุปใจความส าคัญจากเร่ืองที่อ่าน (อยู่ในดุลพินิจของครู) 
 6. นักเรียนคิดว่าคุณธรรมอะไรที่ท านายพรานทั้งสามคนสามารถจับช้างป่าได้ (การใช้
สติปัญญาและความสามัคคี) 
 7. ถ้านักเรียนเป็นนายพรานทั้ง 3 คน นักเรียนจะท าอย่างไรกับช้างป่าตัวนั้น (อยู่ใน
ดุลพินิจของคร)ู 
 8. นักเรียนและครูร่วมกันอธิบายค าตอบให้ชัดเจนอีกครั้ง 
 9. ครูแจกกระดาษค าตอบให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น จากนั้นให้นักเรียนเขียนชื่อ 
นามสกุลให้เรียบร้อย แล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดท้ายเล่มจ านวน 10 ข้อ โดยนักเรียนต้องท าให้
ได้ 7 คะแนน จึงจะถือว่าสอบผ่าน  
 ขั้นสรุป 
  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปใจความส าคัญและเร่ืองย่อที่อ่านอีกครั้ง 
 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
       -  ใบความรู้เรื่อง “หลักการอ่านจับใจความส าคัญ” 
       -  ใบความรู้เรื่อง “การอ่านจับใจความต านาน” 

       -  หนังสือนิทาน 
 - หนังสือส่งเสริมการอ่านเร่ือง เมืองสามนายพราน  
 - เกมเซียมซีเสี่ยงรัก  
 - แบบฝึกหัดการอ่านจับใจความส าคัญ      

 

9. รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 การอ่านจับใจความ คือ การอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิด ความคิดส าคัญหลักของ
ข้อความ หรือเร่ืองที่อ่าน เป็นข้อความที่คลุมข้อความอื่น ๆ ในย่อหน้าหน่ึง ๆ ไว้ทั้งหมด 
 ใจความส าคัญ  หมายถึง ใจความที่ส าคัญ และเด่นที่สุดในย่อหน้า เป็นแก่นของย่อ
หน้าที่สามารถครอบคลุมเนื้อความในประโยคอ่ืน ๆ ในย่อหน้านั้นหรือประโยคที่สามารถเป็น      
หัวเร่ืองของย่อหน้านั้นได้ ถ้าตัดเนื้อความของประโยคอ่ืนออกหมด หรือสามารถเป็นใจความหรือ
ประโยคเดี่ยว ๆ ได้ โดยไม่ต้องมีประโยคอ่ืนประกอบ ซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความ
ส าคัญเพียงประโยคเดียว หรืออย่างมากไม่เกิน 2 ประโยค 
 หลักการจับใจความส าคัญ 
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           1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน 
           2. อ่านเร่ืองราวอย่างคร่าว ๆ พอเข้าใจ และเก็บใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้า 
           3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งค าถามตนเองว่า เร่ืองที่อ่าน มีใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 
 4. น าสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความส าคัญใหม่ด้วยส านวนของตนเองให้สละสลวย 
 วิธีจับใจความส าคัญ 
           วิธีการจับใจความมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับความชอบว่าอย่างไร เช่น การขีดเส้นใต้      
การใช้สีต่าง ๆ กัน แสดงความส าคัญมากน้อยของข้อความ การบันทึกย่อเป็นส่วนหนึ่งของการอ่าน
จับใจความส าคัญที่ดี แต่ผู้ที่ย่อควรย่อด้วยส านวนภาษาและส านวนของตนเองไม่ควรย่อด้วยการตัด
เอาข้อความส าคัญมาเรียงต่อกัน เพราะอาจท าให้ผู้อ่านพลาดสาระส าคัญบางตอนไปอันเป็นเหตุให้
การตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้  วิธีจับใจความส าคัญมีหลักดังนี้ 
 1. พิจารณาทีละย่อหน้า หาประโยคใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้า 
           2. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้ เช่น ตัวอย่าง ส านวนโวหาร อุปมาอุปไมย       
(การเปรียบเทียบ) ตัวเลข สถิติ ตลอดจนค าถามหรือค าพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความ
ส าคัญ 
 3. สรุปใจความส าคัญด้วยส านวนภาษาของตนเอง 
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โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ 
แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 

รายวิชาภาษาไทย                                                                                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
แผนการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ (พุทธสถานวัดไร่ขิง)       เวลา  2  ชั่วโมง 
ผู้สอน : นายอภิเชษฐ์   เทศเล็ก 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท 1.1 การใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัด 
           ท1.1 ป.6/3 อ่านเร่ืองสั้นๆอย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่าน 
           ท1.1 ป.6/4 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่าน 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอ่านและจับใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง  
 2. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง  
 3. นักเรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง 
 4. นักเรียนสามรถบอกความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญได้ถูกต้อง 
 

3. สาระส าคัญ 
            การอ่านจับใจความส าคัญ เป็นการอ่านที่สามารถระบุสาระหรือใจความส าคัญ       
ตอบค าถาม เรียงล าดับเหตุการณ์ และระบุประโยชน์ที่ได้รับจากเร่ืองที่อ่านได้  การฝึกอ่าน           
จับใจความส าคัญท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อเ ร่ืองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
             - การแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น 
   -  การอ่านจับใจความส าคัญต านาน 
 - ทักษะ/กระบวนการ 
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             - ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
   - กระบวนการกลุ่ม 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
              - ใฝ่เรียนรู้  

  - มุ่งมั่นในการท างาน          
 

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ท าแบบฝึกหัด 
 2. ท าแบบทดสอบ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
- ตรวจแบบฝึกหดัเรื่องการแยกแยะ
ข้อเทจ็จริงกับข้อคดิเห็น 
- ตรวจแบบทดสอบท้ายเล่ม เรื่อง 
พุทธสถานวัดไร่ขิง 

- แบบฝึกหัดเรื่อง 
“การแยกแยะข้อเทจ็จรงิกับ
ข้อคดิเหน็” 
- แบบทดสอบท้ายเล่ม เรื่อง    
พุทธสถานวัดไร่ขิง 

- นักเรียนท าแบบฝึกหัดเรื่อง 
 การแยกแยะข้อเทจ็จริงกบั
ข้อคดิเหน็ได้ร้อยละ 70 ขึน้ไป 
- นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายเล่ม
ได้ถูกต้อง ร้อยละ 70 ขึน้ไป 

 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  
 กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงท่ี 1 
 ขั้นน า 
 1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน แล้วสนทนาถึงเนื้อหาเร่ืองหลักการอ่านจับใจความส าคัญ
และการอ่านจับใจความส าคัญต านานที่เรียนไปชั่วโมงที่แล้วครูบอกนักเรียนว่าชั่วโมงนี้ ครูมีเพลง
มาให้นักเรียนร้องชื่อว่าเพลง ลมเพลมพัด เน้ือร้องดังนี้ 
                      ลมเพลมพัด 
          ลมเพลมพัด โบกสะบัดพัดมาไวไว (ซ้ า) 
          ลมเอยลมพัดอะไร (ซ้ า) 
          ฉันจะบอกให้ พัดคนชื่อ…(ชื่อนักเรียน)……. 
         (หมายเหตุ: ให้เปลี่ยนชื่อนักเรียนไปเร่ือย ๆ) 
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 2. นักเรียนและครูร้องเพลงพร้อมกัน พร้อมกับปรบมือประกอบจังหวะ ร้องเพลงจน
ได้จ านวนนักเรียนตามที่ครูต้องการ เพื่อที่จะให้นักเรียนที่มีชื่อตอนร้องเพลงออกมาแยกแยะ
ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเร่ืองต านานพระยากงพระยาพานโดยครูสามารถอธิบายค าตอบ   
เพิ่มเติมได้ 
 3. เมื่อนักเรียนแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเร่ือง ต านานพระยากงพระยาพาน
เสร็จแล้วครูน าใบความรู้เร่ืองการแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นมาให้นักเรียนศึกษา โดยใช้เวลา
ในการอ่าน 5 นาที 

  4. เมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้เร่ือง การแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น จบแล้วครู
แจกหนังสือส่งเสริมการอ่านเร่ืองพุทธสถานวัดไร่ขิงให้นักเรียนอ่าน โดยใช้เวลา 15 นาที  
 5. จากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่มเท่า ๆ กัน และให้ช่วยกันระดม
ความคิดหาข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่านอย่างละ 3 ข้อ โดยใช้เวลากลุ่มละ 10 นาที 
 6. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาน าเสนอข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวเองให้
เพื่อน ๆ ต่างกลุ่มฟัง ซึ่งครูสามารถคอยให้ค าแนะน าและอธิบายค าตอบเพิ่มเติมได้ 
 ขั้นสรุป 
             นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาและสรุปความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็น 
 กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงท่ี 2 
 ขั้นน า 
  นักเรียนและครูสนทนาทบทวนความรู้เดิมของชั่วโมงที่แล้วโดยการสุ่มเรียก
นักเรียนที่ละคนและให้ตอบค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน  
 ขั้นสอน 
 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่ม เท่า ๆ กัน โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดม
ความคิดและเขียนแผนภาพความคิดพร้อมทั้งสรุปใจความส าคัญจากเร่ืองพุทธสถานวัดไร่ขิง โดย
ใช้เวลา 15 นาที 
 2. จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอแผนภาพความคิดและ
ใจความส าคัญให้เพื่อนฟังจนครบทุกกลุ่ม โดยมีครูคอยให้ค าแนะน าและอธิบายค าตอบเพิ่มเติม 

 3. นักเรียนร่วมกันสรุปและบันทึกความรู้ที่ได้ลงในสมุด 
 ขั้นสรุป 
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 1. เมื่อนักเรียนบันทึกความรู้ลงในสมุดเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
ในหนังสือส่งเสริมการอ่าน  
 
 
             2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียน โดยครูมีค าถามกระตุ้น
ความคิดว่า  
   -  นักเรียนได้รับประโยชน์หรือความรู้อะไรจากเร่ืองที่นักเรียนอ่าน 
   -  นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร 
   -  การอ่านจับใจความส าคัญมีความส าคัญต่อเราอย่างไร 
   -  การแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นมีประโยชน์อย่างไรกับเรา 
 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
             - ใบความรู้เรื่อง การแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น 
            -  ใบความรู้เรื่อง ต านานพระยากงพระยาพาน 
 -  แบบฝึกหัดเร่ือง การแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น 

  -  หนังสือส่งเสริมการอ่าน เร่ืองพุทธสถานวัดไร่ขิง  
 -  เพลง ลมเพลมพัด 

 

9. รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
      “ข้อเท็จจริง” หมายถึง ข้อความแห่งเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริง ข้อความ
หรือเหตุการณ์ที่จะต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริง 
      “ข้อคิดเห็น” หมายถึง ความเห็น ความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่สอดแทรกอยู่ใน
เน้ือหาอาจกล่าวได้ว่า ข้อเท็จจริง นั้นต้องสามารถพิสูจน์สนับสนุนยืนยันได้ 
                   ข้อคิดเห็น นั้นไม่สามารถสนับสนุนยืนยันได้ 
 ลักษณะของข้อเท็จจริง 
 1. มีความเป็นไปได้ 
 2. มีความสมจริง 
 3. มีหลักฐานเชื่อถือได้ 
 4. มีความสมเหตุสมผล 
 ลักษณะของข้อคิดเห็น 
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 1. เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก 
 2. เป็นขอ้ความที่แสดงการคาดคะเน 
 3. เป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมย 
 4. เป็นข้อความที่เป็นเป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความคิดของผู้พูดและผู้เขียนเอง 
 

ตัวอย่างข้อความที่เป็นและข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะของข้อความท่ีเป็นข้อเท็จจริง ลักษณะของข้อของข้อความท่ีเป็นคิดเห็น 

1.  จังหวัดเชียงรายอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
ไทย 

1. เชียงรายมีภูมิประเทศที่สวยงามน่าอยู่ 

2.  การท าลายป่าไม้ท าให้เกิดความแห้งแล้ง 2.  กินผักบุ้งท าให้ตาหวาน 

3.  แมวมือมีฝีเท้าเบามาก 3. คนที่เชื่อถือโชคลาง เชื่อว่าแมวเป็น
สัตว์ลึกลับ 

4.  เมือ่ข้าวราคาตกต่ าท าให้ชาวนาเดือดร้อน 4.  บ่าววีร้องเพลงได้อารมณ์มากที่สุด 

5.  มงคลเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 5  สมชายชอบวิชาภาษาไทย 
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โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ 
แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 

รายวิชาภาษาไทย                                                                                              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
แผนการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การอ่านจับใจความส าคัญ (หลากหลายสิ่งท่ีดอนหวาย)       เวลา  2  ชั่วโมง 
ผู้สอน : นายอภิเชษฐ์   เทศเล็ก 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ท 1.1 การใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวชี้วัด 
           ท1.1 ป.6/3 อ่านเร่ืองสั้นๆอย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่าน 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการอ่านจับใจความส าคัญของสารคดีที่อ่านได้ถูกต้อง  
 2. นักเรียนสามารถอ่านและจับใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง  

 3. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง 
 4. นักเรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง 
 5. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการอ่านจับใจความส าคัญได้ถูกต้อง  

 

3. สาระส าคัญ 
            การอ่านจับใจความส าคัญ เป็นการอ่านที่สามารถระบุสาระหรือใจความส าคัญ        
ตอบค าถาม เรียงล าดับเหตุการณ์และระบุประโยชน์ที่ได้รับจากเร่ืองที่ อ่านได้  การฝึกอ่าน            
จับใจความส าคัญท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อเ ร่ืองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
   -  การอ่านจับใจความส าคัญสารคดี 
   -  การแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น 
 - ทักษะ/กระบวนการ 
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             - ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  - กระบวนการกลุ่ม 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             - ใฝ่เรียนรู้  

  - มุ่งมั่นในการท างาน          
 

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ท าแผนภาพความคิด 
             2. ท าแบบทดสอบท้ายเล่ม 

 

6. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
- ตรวจแผนภาพความคดิ         - 
ตรวจแบบทดสอบท้ายเล่ม เรื่อง 
หลากหลายส่ิงที่ดอนหวาย 

-  แผนภาพความคิด เรื่อง 
หลากหลายส่ิงที่ดอนหวาย 
- แบบทดสอบท้ายเล่ม เรื่อง
หลากหลายส่ิงที่ดอนหวาย 
- การตอบค าถาม 

- นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดได้
ละเอียด ครบถ้วน เนื้อหาถูกต้อง  
- นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายเล่มได้
ถูกต้อง ร้อยละ 70 ขึน้ไป 

 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  
 กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงท่ี 1 
 ขั้นน า 
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ จากนั้นครูน าสารคดีสั้นประเภท
ต่างๆมาให้นักเรียนดูแล้วถามว่านักเรียนรู้จักสารคดีหรือไม่ 
 ขั้นสอน 
 1. เมื่อนักเรียนดูสารคดีจากวีดิทัศน์ที่ครูน ามาเปิดให้ดูจบแล้ว จากนั้นให้นักเรียน
ศึกษาใบความรู้เร่ือง  “หลักการอ่านจับใจความส าคัญสารคดี” ที่ครูแจกให้ โดยใช้เวลา 10 นาที 
 2. ครูบอกกับนักเรียนว่าให้นักเรียนช่วยกันสรุปหลักการอ่านจับใจความส าคัญสารคดี
แล้วบันทึกความรู้ลงในสมุดงาน 
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 3. เมื่อนักเรียนสรุปหลักการอ่านจับใจความส าคัญสารคดีเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อ 
 4. กลุ่มละ 5 คน จากนั้นครูแจกหนังสือนิตยสารประเภทต่างๆให้แต่ละกลุ่มแล้วให้
นักเรียนช่วยกันหาสารคดีจากนิตยสารที่ครูแจกให้  จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันสรุปใจความส าคัญ
ของสารคดีที่หาได้แล้วน าเสนอเป็นแผนภาพความคิด  และเรียบเรียงใจความส าคัญด้วย โดยใช้    
กลุ่มละ 20 นาที 
 2. เมื่อนักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเสร็จแล้วครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา
น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนให้เพื่อน ๆ กลุ่มอื่น ๆ ฟัง โดยครูสามารถเพิ่มเติมความรู้ได้ 
 ขั้นสรุป 
  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปหลักการอ่านจับใจความส าคัญสารคดีที่เรียนมาเมื่อต้น
ชั่วโมงอีกครั้ง 
 กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงท่ี 2 
 ขั้นน า 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้เดิมของชั่ วโมงที่แล้ว โดยการสุ่มถาม
นักเรียนทีละคน 
 2. ครูซักถามนักเรียนว่า ใครรู้จักตลาดน้ าดอนหวายบ้าง ตั้งอยู่ที่ไหน และมีสินค้า
อะไรบ้าง โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบทีละคน 
 ขั้นสอน 
 1. เมื่อครูซักถามนักเรียนเสร็จแล้ว ครูบอกว่าวันนี้ครูมีหนังสือมาให้นักเรียนอ่านหนึ่ง
เร่ือง จากนั้นครูน าหนังสือส่งเสริมการอ่านเร่ือง หลากหลายสิ่งที่ดอนหวายแจกให้นักเรียนคนละ    
1 เล่ม แล้วให้นักเรียนอ่านในใจจนจบเร่ืองโดยใช้เวลาอ่าน 20 นาที 
 2. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อสินค้าที่ปรากฏในเร่ืองว่ามีอะไรบ้าง และครูช่วย
อธิบายเพิ่มเติม 
 3. ครูตัง้ประเด็นค าถามว่า ตลาดน้ าดอนหวายมีความส าคัญอย่างไรกับชาวอ าเภอสาม
พราน โดยการสุ่มถามนักเรียนทีละคน ครูอธิบายค าตอบเพิ่มเติม 
 4. จากนั้นครูบอกกับนักเรียนว่าครูมีค าถามเร่ืองการแยกเยอะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น
มาถามนักเรียนจ านวน 5 ข้อ โดยครูจะสุ่มถามทีละคน ค าถามมีดังนี้  
  - ตลาดน้ าวัดดอนหวายมีผลิตผลทางการเกษตรมากมาย (ข้อเท็จจริง) 
  - ตลาดน้ าวัดดอนหวายอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก (ข้อคิดเห็น) 
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  - ตลาดน้ าวัดดอนหวายเป็นตลาดน้ าที่ได้รับความนิยมมากแห่งหน่ึง (ข้อคิดเห็น) 
  - ตลาดน้ าวัดดอนหวายเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าและของอร่อยมากมาย (ข้อคิดเห็น) 
  - ตลาดน้ าวัดดอนหวายมีบริการน าชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ าท่าจีน (ข้อเท็จจริง) 
 5. เมื่อนักเรียนตอบค าถามครบทั้ง 5 ข้อแล้ว  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเท่า  ๆ กัน       
กลุ่มละ 5 คน เพื่อช่วยกันระดมความคิด แล้วเขียนสรุปเร่ือง หลากหลายสิ่งที่ ดอนหวายเป็น
แผนภาพความคิด ลงในกระดาษ A4 
 6. เมื่อนักเรียนเขียนสรุปแผนภาพความคิดเรียบร้อยแล้ว ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน
ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนกลุ่มอ่ืนฟัง จนครบทุกกลุ่ม ครูคอยให้ค าแนะน าเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้แผนภาพความคิดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 7. นักเรียนเขียนสรุปใจความส าคัญของเร่ืองลงสมุดงาน ครูสุ่มนักเรียนมาน าเสนอ
และคอยแก้ไขเพิ่มเติม  
 8. จากนั้นครูแจกใบงานการแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นเร่ืองหลากหลายสิ่งที่
ดอนหวายให้นักเรียนเพื่อวัดความเข้าใจเร่ืองการแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น 
 ขั้นสรุป 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่าน และบอกประโยชน์ที่
ได้รับ  
 2. จากนั้นครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายเล่ม 
 

7. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
       -  ใบความรู้เร่ือง “การอ่านจับใจความส าคัญสารคดี” 

 - หนังสือส่งเสริมการอ่านเร่ือง หลากหลายสิ่งที่ดอนหวาย 
 - หนังสือนิตยาสาร 

 

9. รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 สารคดี  หมายถึง  งานเขียนเกี่ยวกับเร่ืองจริงผ่านกลวิธีการเขียนของผู้เขียนเพื่อมุ่งให้
สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นประเด็นหลักและความเพลิดเพลินเป็นประเด็นรองโดยน าเสนออย่างมี
ศิลปะ หลักการอ่านสารคดี การอ่านสารคดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้สาระความรู้และความเพลิดเพลิน  
ดังนั้นผู้อ่านควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ศึกษาความสัมพันธ์ของเนื้อหาสาระ  การใช้ภาษา  และ
เจตคติของผู้เขียน  การอ่านสารคดีมีหลักการดังนี้ 
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 1. จับใจความส าคัญของเร่ือง  วิเคราะห์ความหมายของถ้อยค าเพื่อหานัยส าคัญที่     
แฝงอยู่  และสรุปใจความส าคัญของเน้ือหานั้นโดยจัดล าดับประเด็นต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
 2. วิเคราะห์ความเห็นของผู้เขียน  ผู้อ่านควรแยกข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของ
ผู้เขียนออกจากกันโดยใช้วิจารณญาณของตนเองว่าเห็นด้วยกับทรรศนะของผู้เขียนหรือไม่  และ
วิเคราะห์ตัวผู้เขียน โดยศึกษาจากลีลาการเขียน  การใช้ภาษา  วิธีการบรรยายข้อมูล  การเล่าเร่ือง  
เล่าประสบการณ์  รวมทั้งอารมณ์ที่แสดงออกมาในเร่ือง 
 3. วิเคราะห์กลวิธีการเขียน ต้ังแต่การตั้งชื่อเร่ืองว่าดึงดูดความสนใจของผู้อ่านหรือไม่  
การวางโครงเร่ือง  วิธีการด าเนินเร่ือง  และผู้เขียนได้สรุปโดยเสนอแนวคิดอะไรแก่ผู้อ่านบ้าง 
 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหาสาระกับการใช้ภาษา  ควรคิดว่าสารคดีเร่ืองนั้น
เสนอข้อมูลต่าง ๆ  ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นกลมกลืนกันหรือไม่  มีการใช้ภาษาและโวหาร
เหมาะสมกับเนื้อเร่ืองหรือไม่ 
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โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ 
แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 

รายวิชาภาษาไทย                                                                                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
แผนการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ (ล่องเรือไปในท่าจีน)   เวลา  2  ชั่วโมง 
ผู้สอน : นายอภิเชษฐ์   เทศเล็ก 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ท 1.1 การใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวชี้วัด 
           ท1.1 ป.6/3 อ่านเร่ืองสั้น ๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่าน 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอ่านและจับใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง  

 2. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง  
 3. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการอ่านจับใจความส าคัญได้ถูกต้อง 
  4. นักเรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง 

 

3. สาระส าคัญ 
            การอ่านจับใจความส าคัญ เป็นการอ่านที่สามารถระบุสาระหรือใจความส าคัญ        
ตอบค าถาม เรียงล าดับเหตุการณ์และระบุประโยชน์ที่ได้รับจากเร่ืองที่ อ่านได้  การฝึกอ่าน            
จับใจความส าคัญท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อเ ร่ืองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
   -  การอ่านจับใจความส าคัญ สารคดี 
   -  การแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น 
 - ทักษะ/กระบวนการ 
             - ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
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  - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  - กระบวนการกลุ่ม 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
              - ใฝ่เรียนรู้  

   - มุ่งมั่นในการท างาน          
 

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. เขียนแผนภาพความคิด 
             2. วาดภาพระบายสีแม่น้ าท่าจีน 
 3. ท าแบบทดสอบท้ายเล่ม 
 

6. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
- ตรวจแบบทดสอบท้ายเล่ม เรื่อง 
ล่องเรือไปในท่าจีน 

- แบบทดสอบท้ายเล่ม เรื่อง
ล่องเรือไปในท่าจีน 
- การตอบค าถาม 

- นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายเล่มได้
ถูกต้อง ร้อยละ 70 ขึน้ไป 

 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงท่ี 1 
 ขั้นน า 
 1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน แล้วสนทนาซักถามเนื้อหา เร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ
สารคดีที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว 
 2. ครูน าภาพแม่น้ าท่าจีนหลากหลายแบบมาให้นักเรียนดู  แล้วสนทนาร่วมกันเร่ือง 
แม่น้ าท่าจีน โดยให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ าท่าจีน และ
ช่วยกันเสนอวิธีแก้ไข โดยการสุ่มถามนักเรียนทีละคน  
 ขั้นสอน 
 1. ครูน าหนังสือส่งเสริมการอ่านเร่ือง ล่องเรือไปในท่าจีน มาแจกนักเรียนคนละ        
1 เล่ม จากนั้นให้นักเรียนอ่านในใจจนจบเร่ืองโดยใช้เวลา ๒๐ นาที  
 2. เมื่อนักเรียนอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่าน เร่ืองล่องเรือไปในท่าจีนจบ ครูให้
นักเรียนแข่งขันกันตอบค าถาม โดยแบ่งเป็นทีมชายและทีมหญิง ให้แต่ละทีมส่งตัวแทนออกมาได้
ทีมละ 2 คน  โดยมีค าถามดังต่อไปนี้ 
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  2.1 แม่น้ าท่าจีนไหลผ่านทั้งหมดกี่จังหวัด อะไรบ้าง (4 จังหวัด) 
   2.2 ให้นักเรียนบอกอาชีพที่อยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ าท่าจีน (เลี้ยงปลา ท าสวน ฟาร์ม

สุกร เป็นต้น) 
  2.3 แม่น้ าท่าจีนแยกมาจากแม่น้ าอะไร (แม่น้ าเจ้าพระยา) 
  2.4 จงบอกประโยชน์ของแม่น้ าท่าจีน (เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นแหล่งสร้างอาชีพ เป็นต้น) 
  2.5 ถ้าแม่น้ าท่าจีนเน่าเสีย นักเรียนคิดว่าจะเกิดปัญหาอะไรบ้างตามมา (ขาดน้ า
อุปโภค บริโภคสัตว์น้ าตาย เกิดปัญหามลพิษทางน้ า ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ในการเพาะปลูกได้        
เป็นต้น) 
  2.6 นักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่ช่วยให้แม่น้ าท่าจีนไม่เน่าเสีย (อยู่ในดุลพินิจของคร)ู 
  2.7 เมื่อนักเรียนตอบค าถามเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด เร่ือง
วิธีการอนุรักษ์ และดูแลแม่น้ าท่าจีน พร้อมทั้งเรียบเรียงใจความส าคัญด้วย แล้วให้นักเรียนออกมา
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 ขั้นสรุป 
  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเร่ืองที่อ่าน จากนั้นครูเลือกแผนภาพความคิดของ
นักเรียนที่เขียนดีและเขียนถูกต้องมาติดที่ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงท่ี 2 
 ขั้นน า 
  นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนบทเรียนเร่ืองล่องไปในแม่น้ าท่าจีนที่เรียนไปใน
ชั่วโมงที่แล้ว  
 ขั้นสอน 
 1. ครูบอกนักเรียนว่าวันนี้มีเกมมาให้นักเรียนเล่น ชื่อเกมว่า ก้อนหินสื่อสาร โดยครูได้
น าแผ่นกระดาษมาขย ารวมกันทีละชั้นจนเป็นก้อนหิน และจะมีแผ่นค าถามเพียง 5 แผ่นเท่านั้น 
วิธีการเล่นให้นักเรียนส่งก้อนหินต่อไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะได้ยินเสียงนกหวีดที่ครูเป่า เมื่อก้อนหิน
สื่อสารไปหยุดที่นักเรียนคนไหน คนนั้นต้องแกะกระดาษออกมา 1 แผ่น ใครแกะเจอแผ่นที่มี
ค าถามก็ต้องตอบค าถาม ซึ่งแผ่นค าถามก็คือ 
         - ให้นักเรียนบอกใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่าน 
         - ให้นักเรียนหาข้อคิดจากเร่ืองที่อ่านและแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้จริงกับ
ตนเอง 
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                      - ให้นักเรียนแต่ละคนต้ังค าถาม คนละ 3 ข้อ จากเร่ืองที่อ่านแล้วถามเพื่อนคนอ่ืน ๆ 
                      - ให้นักเรียนบอกข้อเท็จจริงจากเร่ืองที่อ่าน (ตัวอย่างข้อเท็จจริง แม่น้ าท่าจีนเป็น
แม่น้ าที่แยกมาจากแม่น้ าเจ้าพระยา สองฝากฝั่งของแม่น้ าท่าจีนมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เป็นต้น) 
                      - ให้นักเรียนบอกข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่าน (ตัวอย่างข้อคิดเห็น แม่น้ าท่าจีนเป็น
แม่น้ าที่มีความส าคัญมากสายหนึ่ง แม่น้ าท่าจีนมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นต้น) 
 2. เมื่อนักเรียนตอบค าถามแล้วครูคอยให้ค าแนะน าเพิ่มเติมส าหรับค าตอบของ
นักเรียนที่ยังไม่สมบูรณ์  
 3. ครูบอกกับนักเรียนว่าจะมีกิจกรรมให้นักเรียนท าหนึ่งอย่าง โดยครูแจกกระดาษ     
A4 ให้นักเรียน   คนละ 1 แผ่น จากนั้นให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีแม่น้ าท่าจีนตามจินตนาการ
ของนักเรียน พร้อมทั้งใส่ชื่อสถานที่ที่แม่น้ าท่าจีนไหลผ่าน 
 4. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 3-4 คน เพื่อออกมาน าเสนอผลงานของตนเองพร้อมค าอธิบาย 
โดยมีครูคอยให้ค าแนะน าและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม จากนั้นครูเลือกผลงานของนักเรียนมาติด
ที่กระดานด าให้นักเรียน ทุกคนในห้องดู 
 ขั้นสรุป 
  นักเรียนทุกคนท าแบบฝึกหัดท้ายเล่มหนังสือส่งเสริมการอ่าน เร่ืองล่องเรือไปใน     
ท่าจีน  
 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
       - ภาพแม่น้ าท่าจีน 
           - หนังสือส่งเสริมการอ่านเร่ือง ล่องเรือไปในท่าจีน 
 

9. รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
             สารคดี  หมายถึง  งานเขียนเกี่ยวกับเร่ืองจริงผ่านกลวิธีการเขียนของผู้เขียนเพื่อมุ่งให้
สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นประเด็นหลักและความเพลิดเพลินเป็นประเด็นรองโดยน าเสนออย่างมี
ศิลปะ หลักการอ่านสารคดี  การอ่านสารคดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้สาระความรู้และความ
เพลิดเพลิน  ดังนั้นผู้อ่านควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ศึกษาความสัมพันธ์ของเนื้อหาสาระ  การใช้
ภาษา  และเจตคติของผู้เขียน  การอ่านสารคดีมีหลักการดังนี้ 
 1. จับใจความส าคัญของเร่ือง  วิเคราะห์ความหมายของถ้อยค าเพื่อหานัยส าคัญที่แฝง
อยู่  และสรุปใจความส าคัญของเน้ือหานั้นโดยจัดล าดับประเด็นต่างๆให้เหมาะสม 



146 

 

 2. วิเคราะห์ความเห็นของผู้เขียน  ผู้อ่านควรแยกข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของ
ผู้เขียนออกจากกันโดยใช้วิจารณญาณของตนเองว่าเห็นด้วยกับทรรศนะของผู้เขียนหรือไม่  และ
วิเคราะห์ตัวผู้เขียน โดยศึกษาจากลีลาการเขียน  การใช้ภาษา  วิธีการบรรยายข้อมูล  การเล่าเร่ือง  
เล่าประสบการณ์  รวมทั้งอารมณ์ที่แสดงออกมาในเร่ือง 
 3. วิเคราะห์กลวิธีการเขียน ต้ังแต่การตั้งชื่อเร่ืองว่าดึงดูดความสนใจของผู้อ่านหรือไม่  
การวางโครงเร่ือง  วิธีการด าเนินเร่ือง  และผู้เขียนได้สรุปโดยเสนอแนวคิดอะไรแก่ผู้อ่านบ้าง 
 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหาสาระกับการใช้ภาษา  ควรคิดว่าสารคดีเร่ืองนั้น
เสนอข้อมูลต่าง ๆ  ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นกลมกลืนกันหรือไม่  มีการใช้ภาษาและโวหาร
เหมาะสมกับเนื้อเร่ืองหรือไม่ 
 

เมืองสามนายพราน 
 มีต านานเล่าต่อกันมาว่าเดิมพื้นที่บริเวณสามพรานนี้เป็นป่ารกชัฏเป็นที่อยู่อาศัยของ

สัตว์ป่า นานาชนิด รวมทั้งเป็นที่ชุมนุมของช้างโขลงใหญ่ด้วย  ช้างโขลงนี้ชอบลงมาหากินและ
เหยียบย่ า  จนเส้นทางกลายเป็น ทางน้ า และ ล าคลอง   จนในที่สุดชาวบ้านในสมัยนั้นได้เรียกกันว่า
“คลองบางช้าง”  

     คร้ังหนึ่งหัวหน้าฝูงช้างเกิดตกมัน ดุร้ายมาก และได้สร้างความเสียหายโดยออก
อาละวาดท าลายพืชผลของชาวบ้านจนกระทั่งชาวบ้านทนไม่ไหวได้ร่วมมือกันปราบเจ้าช้างตกมัน
ตัวนั้น แต่ทว่าช้างตกมันตัวน้ีมีก าลังที่แข็งแรงมาก ชาวบ้านไม่สามารถปราบได้ถึงแม้จะพยายามสัก
เพียงใดก็ตาม ในขณะนั้นได้มีนายพรานสามคนเดินทางมายังคลองปากลัด (ปัจจุบันเรียกว่า “วัดท่า
ข้าม”) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขตต าบลบางช้างมากนัก  นายพรานสามคนได้เดินทางลัดคลองท่านาไปยัง
บริเวณที่ฝูงช้างนั้นอาศัยอยู่นายพรานทั้งสามเปรียบเสมือนอัศวินม้าขาวของชาวบ้านได้ท าการ
ปราบช้างตกมันเชือกนั้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญและความสามัคคี จนในที่สุดก็สามารถปราบช้างตก
มันได้ส าเร็จชาวบ้านจึงได้เรียกบริเวณที่นายพรานทั้งสามปราบช้างได้ส าเร็จว่า “สามนายพราน” ซึ่ง
ในปัจจุบันเรียกว่า “ต าบลสามพราน” 
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        พุทธสถานวัดไร่ขิง  
 วัดไร่ขิง หรือวัดมงคลจินดาราม ตั้งอยู่ที่อ าเภอสามพรานห่างจากกรุงเทพฯ 32 กม.      
มีทางเข้า 3 ทาง คือ ทางแยกหน้าสถานี ต ารวจ     โพธิ์แก้ว ทางแยกหน้าสวนสามพราน และทาง
แยกพุทธมณฑลสาย 5 
 ตามต านานเล่าว่า พระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ ามา และอัญเชิญขึ้นไว้ที่วัดศาลาปูน  เมื่อ
สร้างวัดไร่ขิงเสร็จแล้ว  ได้อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาปูนมาประดิษฐานไว้ที่วัดไร่ขิงด้วย 
ปัจจุบันชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก      
2 นิ้ว สูง 4 ศอก 16 นิ้ว พุทธลักษณะเป็นสมัยเชียงแสน สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสมัยไทยล้านนา 
และล้านช้าง สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา วชิรญาณวโรรส พระราชทานนามให้ว่า          
วัดมงคลจนิดาราม (ไร่ขิง) แต่ชาวบ้านเรียกกันเต็ม ๆ ว่า วัดมงคลจินดารามไร่ขิง จนกระทั่งเหลือ
แต่ชื่อวัดไร่ขิงไปในที่สุด 
 วัดไร่ขิงเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนรู้จักและเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงกัน
อยู่เสมอ ทุกวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดอาหารและผลไม้จ าหน่ายหน้าวัด และที่บริเวณริมแม่น้ าหน้า
โบสถ์ จะมีชาวสวนพายเรือน าผลไม้มาขาย  บริเวณริมแม่น้ าหน้าโบสถ์นี้เป็นเขตอภัยทาน ร่มร่ืน 
มีปลาสวายตัวโตนับพันอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อขนมปังเลี้ยงปลาได้ ในระหว่างวันขึ้น 
13 ค่ า ถึงแรม 3 ค่ า เดือน 5 ของทุกปี ทางวัดไร่ขิงจะจัดงานนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงขึ้น มีการ
ออกร้านและมหรสพมากมาย   
  นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่า รวบรวมของเก่า เช่น ถ้วยชาม หนังสือเก่า ซึ่ง
ชาวบ้านน ามาถวายวัดจัดแสดงไว้ 
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หลากหลายสิ่งท่ีดอนหวาย 
 ตลาดน้ าดอนหวาย ตั้งอยู่ที่  ต าบลบางระทึก อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม           
ริมแม่น้ าท่าจีน ความยาวของตลาดประมาณ 300 เมตร อยู่ติดกับวัดคงคารามดอนหวาย มีผลิตผล
ทางการเกษตร ที่ชาวสวนชาวไร่แถวนั้นน ามาวางขายมากมาย เช่น ส้มโอ ชมพู่ มะพร้าวอ่อน ฝร่ัง 
และ พืชผัก   สวนครัว  การเดินทางจากกรุงเทพฯ วิ่งมาตามถนนเพชรเกษมผ่านบางแค อ้อมน้อย 
อ้อมใหญ่ ลานแสดงช้าง ฟาร์มจระเข้สามพราน สวนสามพราน พอผ่านสวนสามพรานมาให้สังเกต
ทางด้านขวามือจะเห็นป้ายวัดไร่ขิง ให้ท่านกลับรถเพื่อวิ่งเข้าไปทางวัดไร่ขิง พอถึงวัดไร่ขิงเลยไป
ประมาณ 3 กม. ท่านก็จะเห็นสถานที่จอดรถของตลาดน้ าดอนหวาย   ตลาดมีลักษณะตัวอาคารเป็น
อาคารไม้เก่า ๆ ตั้งแต่อดีตสมัยรัชกาลที่ 6 อยู่ติดริมแม่น้ าท่าจีน มีพ่อค้า แม่ค้า น าสินค้า และ อาหาร
มาจ าหน่าย เช่น ส้มโอ ชมพู่ ฝร่ัง ขนมไทยนานาชนิด และ อาหารต่าง  ๆ  ตลาดน้ าดอนหวายเป็น
ตลาด  อาหารไทย  และ ขนมไทยแบบดั้งเดิม ได้เข้ามาในช่วงจังหวะนั้นพอดีจึงได้รับการตอบรับ
จากผู้คนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้แล้วยังมีโปรแกรมล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ าที่ไม่         
ควรพลาด เพราะจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ าท่าจีน ปลูกผักบุ้ง และผักที่ขึ้นบนน้ า
ชนิดต่าง ๆ   นอกจากนักท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงแล้ว นักท่องเที่ยวจากจังหวัดที่อยู่ไกลออกไป 
เช่น สุพรรณบุรี ระยอง ฯลฯ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ   ก็จะหาโอกาสแวะมาซื้อหาของ
กินอร่อย ๆ ที่นี่   

ล่องเรือไปในท่าจีน 
 ลุ่มน้ าท่าจีน ยาวประมาณ 325 กิโลเมตร แยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน 4 จังหวัด 

คือ ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร  ก่อนลงสู่อ่าวไทยริมแม่น้ ามีวัดวาอารามหลายแห่ง 
เช่น วัดไร่ขิง วัดดอนหวาย วัดท่าพูด วัดสรรเพชร วัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างใต้ เป็นต้น 

  นอกจากนี้ ยังมีต านานเก่าแก่เล่าต่อกันมา ว่ามีพระพุทธรูปลอยมาตามแม่น้ าท่าจีน แล้ว
หยุดที่ท่าน้ าวัดไร่ขิง ชาวบ้านจึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ วัดไร่ขิง และเรียกขานต่อกันมาว่า 
“หลวงพ่อวัดไร่ขิง” ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และศูนย์กลางแห่งความศรัทธาของชาวนครปฐม      
แม่น้ าท่าจีนอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ านานาชนิด ซึ่งชาวบ้านสามารถประกอบ
อาชีพประมงน้ าจืด และเลี้ยงปลาในกระชังได้ สองฟากฝั่งแม่น้ ามีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ท าสวน ไร่นา และเลี้ยงสัตว์ เช่น ฟาร์มหมู ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ 

 ในยามเช้าตรู่ บนสองฟากฝั่งแม่น้ าท่าจีน จะมีชีวิตชีวาจากวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบลุ่ม
แม่น้ าที่ต่างพายเรือค้าขายพืชผัก ผลไม้ และผลิตผลทางการเกษตร  พระภิกษุเดินบิณฑบาตบริเวณ
ชุมชนริมแม่น้ า เช่นเดียวกับที่ริมตลิ่งก็มีเด็กวัดพายเรือน าพาพระภิกษุออกบิณฑบาตเช่นกัน 
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แบบทดสอบ (ก่อนเรียน) 
วัดความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ 

 

ค าชี้แจง: ให้ท าเคร่ืองหมาย × ทับตัวอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง 
อ่านข้อความความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 1 - 2  
 

 ชีวิตจะดีงาม มีความสุข ประเทศจะรุ่งเรืองมั่นคง และสังคมจะร่มเย็นเกษมศานต์ ด้วยปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดคือการพัฒนาคน ซึ่งจะท าให้คนเป็นคนดี มีความสุขและเป็น ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ การพัฒนาคนก็คือ การศึกษา 
  

1.  ข้อความนี้กล่าวถึงเร่ืองใด  
 ก. ชีวิตที่ดี            ข. การศึกษา   
 ค. สังคมที่ร่มเย็น    ง. การพัฒนาคน  
2.  จากข้อความนี้สิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนคืออะไร  
 ก. สังคม              ข. การศึกษา          
 ค. ประเทศชาติ            ง. ทรัพยากร 
 

อ่านข้อความความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 3 - 5 
 

มวยไทยนับเป็นกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งของเรา  และเป็นที่นิยมของประชาชนทุกสมัย 
เป็นศิลปะการต่อสู้ที่รุนแรงเด็ดขาด เป็นที่น่าเกรงขาม และรู้จักกันดีเกือบทั่ วโลก ลักษณะเดิมของ
มวยไทย ใช้ศอก  เข่า  เท้า และอวัยวะเกือบทุกส่วนในร่างกายเป็นอาวุธต่อสู้ ซึ่งเกือบจะไม่ปรากฏ
ในศิลปะการต่อสู้ของชาติอ่ืน ๆ บรรพบุรุษไทยที่ได้ชื่อว่า เป็นแบบอย่าง หรือบิดาแห่งมวยไทย   
คนแรกคือนายขนมต้ม 
 

3.  ใจความส าคัญของข้อความนี้ตรงกับข้อใด  
 ก.  บิดาแห่งมวยไทย                              ข.  ลักษณะเดิมของมวยไทย 

ค.  มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทย       ง.  มวยไทยเป็นกีฬาเก่าแก่ของไทย  
4.  มวยไทยไม่ใช้อวัยวะใดเป็นอาวุธ  
  ก.  ศอก                 ข.  เข่า             
 ค.  เท้า                ง.  ศีรษะ 



151 

 

5.  มวยไทยต่างจากมวยชาติอ่ืนอย่างไร  
      ก.  ใช้มือและเท้าต่อสู้ได้                       ข.  ไม่ต้องสวมนวมก็ได้ 
      ค.  เป็นการต่อสู้ที่ทารุณมากกว่า            ง.   ใช้อวัยวะเกือบทุกส่วนในร่างกายเป็นอาวุธ 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ  6  - 7 
 

    “คอมพิวเตอร์มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวาง  โดยเร่ิมต้นจากการให้ความบันเทิงด้วย
การเล่น ท าให้พ่อแม่และลูก ๆ  หาความเพลิดเพลินด้วยการอยู่หน้าจอภาพ  คอมพิวเตอร์จะช่วย
เสริมทักษะให้กับเด็ก ๆ ในวัยเรียนด้วยโปรแกรมเพื่อการศึกษา   ซึ่งมีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายจะ      
ท าให้เด็กมีความสนใจกับการเรียนดีขึ้น” 
 

6.   ข้อความนี้เป็นลักษณะใด  
 ก.  ค าแนะน า             ข.  ข้อเท็จจริง            
 ค.  ค าโฆษณา        ง.  ค าเชิญชวน 
7.  ประโยคใจความส าคัญของข้อความนี้คือข้อใด  
     ก.  คอมพิวเตอร์มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวาง 
      ข.  โดยเร่ิมต้นจากการให้ความบันเทิงด้วยการเล่น 
      ค.  พ่อแม่และลูก ๆ  หาความเพลิดเพลินด้วยการอยู่หน้าจอภาพ 
      ง.  คอมพิวเตอร์จะช่วยเสริมทักษะให้กับเด็ก ๆ  ในวัยเรียนด้วยโปรแกรมเพื่อการศึกษา 
อ่านข้อความความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 8 - 11 
 

       การชมโทรทัศน์จอใหญ่ยิ่งดูยาก มัวตะลึงแต่รูปโฉม พ่อแม่ที่คอยบอกห้ามลูกเล็ก ๆ 
ไม่ให้ไปนั่งติดหน้าจอทีวีอยู่ปากเปียกปากแฉะ   นับว่าท าถูกต้องแล้ว  เพราะการนั่งดูจอแก้ว
ใกล้  หรือดูทีวีจอใหญ่เกินไปเป็นโทษ จะดูไม่ค่อยจะรู้เร่ืองเป็นที่น่าแปลกว่า ยิ่งเคร่ืองรับโทรทัศน์
ได้รับการพัฒนาให้เลิศเลอขึ้นเท่าใด จนมีใหญ่เกือบเท่าคนจริง แต่ดูแล้วกลับยิ่งเข้าใจผิด ๆ ถูก ๆ 
หนักขึ้น ดร.ไรอน รีฟ ศาสตราจารย์วิชาสื่อสารมวลชนเปิดเผยผลการศึกษาว่า  ยิ่งนั่งชมโทรทัศน์
ใกล้ติดจอเท่าไร ก็ยิ่งดูไม่ค่อยรู้เร่ืองมากขึ้น คนที่นั่งดูหา่งจอแค่ 3 ฟุต ตามัวไปจับจ้องอยู่แต่กับภาพ
ตรงหน้ามากกว่าคนที่นั่งดูอยู่ห่างออกไป จึงไม่ค่อยเข้าใจเร่ืองราว อาจเป็นเพราะคนดูชิดจอมัวแต่
จับจ้องอยู่แต่กับภาพและเสียงจนไม่ทันแยกแยะเร่ืองราวว่าอะไรเป็นอะไร  เขากล่าวว่า หากแต่เป็น
รายการพวกตลกหรือละครก็ไม่เป็นไร แต่หากเป็นรายการข่าวหรือโฆษณา ซึ่งต้องตั้งใจชม ควรจะ
นั่งดูไว้ให้ห่างจอสักหน่อย  หรืออย่าไปดูเคร่ืองรับจอใหญ่เกินไป  
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8.  การนั่งชมโทรทัศน์ระยะใกล้ ๆ ก่อให้เกิดผลอย่างไร 
       ก.  ท าให้ตาสว่างไม่ง่วงนอน                              ข.  ท าให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น 
       ค.  ท าให้ติดตามเน้ือเร่ืองได้มากขึ้น                    ง.  ท าให้ไม่ค่อยเข้าใจในเร่ืองที่ก าลังชม 
9.   ส านวน “ปากเปียกปากแฉะ” หมายความว่าอย่างไร  
       ก.  พูดน้ าลายกระเด็น                           ข.  พูดซ้ าหลาย ๆ ครั้ง 
       ค.  พูดจนต้องดืม่น้ า                              ง.  พูดจนหมดเสียง 
10.  การชมโทรทัศน์จอใหญ่ ควรปฏิบัติตนอย่างไร  
      ก.  นั่งชมใกล้ ๆ  ในที่มืด ๆ                           
 ข.  นั่งชมอย่างใกล้ชิด  แสงไม่สว่างจ้า 
      ค.  นั่งห่างในระยะ  3  ฟุต  เปิดไฟสลัว             
 ง.  นั่งห่างประมาณ  10  ฟุตขึ้นไป  แสงสว่างพอควร 
11.  นักเรียนคิดว่าบทความนี้น่าเชื่อถือหรือไม่  เพราะเหตุใด  
      ก.  น่าเชื่อ  เพราะเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
 ข.  ไม่น่าเชื่อ  เพราะเป็นเพียงการเล่าข่าวเท่านั้น 
      ค.  ไม่น่าเชื่อ  เพาะไม่ใช่การศึกษาที่ท าในประเทศไทย 
      ง.  น่าเชื่อ  เพราะมีผู้เชี่ยวชาญท าการศึกษาเร่ืองนี้โดยเฉพาะ 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้   แล้วตอบค าถาม ข้อ 12 – 13 
 

     “สถานที่พักผ่อนในหน้าร้อนนั้น ที่เหมาะสมก็ตามแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ ๆ น้ า  ไม่ว่า
จะเป็นหาดทราย ชายทะเล ทะเลสาบเหนือเขื่อน เรือนแพริมแม่น้ า หรือป่าเขาที่มีน้ าตกซึ่งมีอยู่
มากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งคุณ ๆ ที่ก าหนดการเดินทางไปพักผ่อนกันแล้วควรมีการจองที่พัก 
และการเดินทางล่วงหน้าแต่เน่ิน ๆ จะได้ไม่ต้องเบียดเสียดยัดเยียดกับกลุ่มอื่น" 
 
12.  ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น  
       ก.  ชายทะเลเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนในหน้าร้อน                             
 ข.  การเดินทางท่องเที่ยวในหน้าร้อนควรจองที่พักก่อนล่วงหน้าเพื่อความสะดวก 
       ค.  สถานที่พักผ่อนในหน้าร้อนมีมากมาย เช่น หาดทราย เรือนแพริมน้ า                        
 ง.  การเดินทางไปพักผ่อนในหน้าร้อนควรเดินทางก่อนล่วงหน้าจะได้ไม่เบียดเสียดกัน 
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13.  การเลือกสถานที่พักผ่อนใกล้น้ านั้นเพื่อความมุ่งหมายข้อใด  
       ก.  ต้องการไอเย็นจากน้ า                            ข.  มีโอกาสอาบน้ าบ่อย ๆ 
       ค.  มีน้ าบริโภคอย่างสะดวกสบาย                  ง.  ต้องการแหล่งครึกคร้ืนไม่เงียบเหงา 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้   แล้วตอบค าถาม ข้อ 14 
 

       นกพิราบสีชมพูมีถิ่นฐานอยู่บนเกาะมอริตัสในทวีปแอฟริกา อาศัยอยู่ในป่าละเมาะ อาหารของ
พวกมันคือ ดอกไม้ ผลไม้ และเมล็ดพืชเล็ก ๆ นกพิราบสีชมพูมีจ านวนลดลงเป็นอย่างมาก  
เนื่องมาจากการล่าของมนุษย์  ปัจจุบันนกพิราบสีชมพูมีอยู่ในป่าประมาณ 25 ตัว และในสวนสัตว์
ประมาณ 2 ตัว 
 
14.  ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดเป็นส าคัญ  
 ก.   อาหารของนกพิราบสีชมพู  ข.   ที่อยู่อาศัยของนกพิราบสีชมพู 
 ค.   ธรรมชาติของนกพิราบสีชมพู  ง.   ปริมาณจ านวนนกพิราบสีชมพู 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ  15 
 

       “...ป้าสมศรีเป็นแม่ค้าขายถ่าน  ร้านของแกเป็นห้องแถวสองห้องติดกัน  อยู่ตลาดริมคลองห่าง
จากห้องแถวของฉันไปเพียงร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเอง...”   
 

15. ข้อความใดเป็นใจความส าคัญ  
       ก.  ป้าสมศรีอยู่ตลาดริมคลอง    
 ข.  ป้าสมศรีเป็นแม่ค้าขายถ่าน 
       ค.  ร้านของป้าสมศรีเป็นห้องแถวสองห้องติดกัน  
 ง.  ห้องของป้าสมศรีห่างจากห้องแถวของฉัน 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 16 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่าคนไทยไม่เร่ิมตื่นตัวเสียแต่บัดนี้ในระยะ 5-10 ปี ข้างหน้าแล้ว การค้า        
ทุกระดับของคนไทยก็ต้องตกอยู่ในมือของญ่ีปุ่นแทบทั้งสิ้น ในขณะนี้น้อยคนที่จะทราบ ว่าเงินบาท
ที่ประชาชนไทยทุกคนท ามาได้ ได้จ่ายให้ญ่ีปุ่นเป็นจ านวน 5% ของรายได้ 
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16. ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเร่ืองใด  
     ก. การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น                  ข. การจ่ายเงินของคนไทย 
     ค. เศรษฐกิจของไทยในภายหน้า                ง. รายจ่ายกับรายได้ของคนไทย 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ  17 – 18 
 

  “.....ต้นอากาเวมีขึ้นอยู่ทั่วไปในบริเวณที่มีภูมิอากาศแห้งแล้งทางซีกโลกด้านตะวันตก  แต่มี
มากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศเม็กซิโก  ไปที่ไหนที่ไหนก็ได้พบ และมีอยู่ถึง  200  กว่าสายพันธุ์ 
เป็นพืชที่ทนแดดทนลมได้ดี  แล้วยังมีหน้าตาน่ากลัวไม่น้อย  ส่วนใหญ่แล้วตรงปลายใบจะมีหนาม
ยาวแหลมเปี๊ยบ  ไม่เท่านั้นตามขอบใบซึ่งมีลักษณะเหมือนกาบยังมีหนามแข็งเป็นรูปจะงอยแหลม
เรียงรายอยู่โดยรอบ  ใบของอากาเวจะเป็นกอติดพื้นดิน (ลักษณะโดยทั่วไปของต้นคล้ายกับต้นหาง
จระเข้และต้นศรนารายณ์มาก) เวลามีดอก ช่อดอกก็จะแทงขึ้นมาตรงกลางกอเลยทีเดียว  แทงขึ้นไป
สูงราว  3-6  เมตร  มีดอกเป็นกระจุก เร่ิมบานจากข้างล่างขึ้นไปหาข้างบน ในดอกมีน้ าหวานอร่อย
เป็นที่ชื่นชอบของแมลงทะเลทราย…” 
 
17.  ข้อใดเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเร่ือง  
       ก.  ต้นอากาเวเป็นพืชที่มีหนามแหลม        ข.  ต้นอากาเวเป็นพืชที่ชอบน้ าน้อย  
       ค.  ต้นอากาเวมีทุกพื้นที่ของประเทศเม็กซิโก     ง.  ต้นอากาเวมีลักษณะเหมือนต้นหางจระเข้ 
18.  ข้อความใดกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริง  
       ก. อากาเวเป็นพืชให้น้ าหวาน             ข.  อากาเวชอบอากาศหนาวจัด 
       ค. อากาเวออกดอกครั้งละดอก           ง.  ขอบใบอากาเวเหมือนกาบกล้วย 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 19 - 20 
 

เมื่อเราสอบตกเราย่อมเสียใจ บางคนเกิดความรู้สึกว่า ชีวิตนี้ไร้ค่าการสอบตกเป็นความอับ
อายที่จะติดตัวไปจนตลอดชีวิต  มองหน้าใครไม่ได้อีกแล้ว  ฉันเป็นคนโง่คนไร้ความสามารถ 
ความรู้สึกเช่นนี้ไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะท าให้เราจมอยู่ในความทุกข์และไม่มีวันแก้ตัวได้
ตลอดชีวิต บางคนอาจคิดว่าเลิกรู้สึกเช่นนี้ไม่ได้แต่นั่นเป็นเพราะไม่พยายามเลิกความเป็นคนจิตใจ
ไม่เข้มแข็งของตนเองต่างหากที่ท าลายตนเองหาใช่การสอบตกไม่ การสอบตกเป็นเพียงเหตุเล็กน้อย
แต่เรากลับท าลายตนเองเสียราวกับเป็นมหันตทุกข์ 
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19.  สาระส าคัญของข้อความนี้คือข้อใด  
    ก. จิตใจที่ไม่เข้มแข็งท าให้ชีวิตล้มเหลว 
    ข. ความรู้สึกผิดหวังและเสียใจท าให้เกิดทุกข์ 
     ค. การสอบตกไม่ใช่สาเหตุที่ท าลายชีวิตของเรา 
   ง. เราจะไม่สามารถท าอะไรให้ดีขึ้นได้ ถ้าเราจมอยู่ในความทุกข์ 
20.  ใจความส าคัญของข้อความนี้ปรากฏอยู่ส่วนใด  
 ก. อยู่ต้นย่อหน้า    ข. อยู่ท้ายย่อหน้า          
 ค. อยู่กลางย่อหน้า        ง. อยู่ต้นและท้ายย่อหน้า    
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 21 - 22 
 

 ถ้าลูกไม่รู้จักแพ้ เขาก็จะเป็นคนที่จัดการกับการผิดหวังไม่ได้ เช่น เวลาเล่นเกมก็ต้องมีผลแพ้
ชนะ หากเขาแพ้ก็จะไม่ยอมรับ ทุกข์ เศร้าใจ หรืออาจคิดกับตัวเองในแง่ลบ กลายเป็นคนที่มุ่งหวัง
แต่จะเอาผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียว เป็นการสร้างปมให้ตนเอง 
 ควรสอนลูกว่าคนเรามีความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนี้ไม่ได้บอกว่าใครเก่งกว่าใคร แต่ทุก
คนมีที่ยืนของตัวเอง ที่อยู่แล้วมีความสุข เพราะวัยนี้ลูกยังต้องการปรับแต่งทางอารมณ์จาก เราอยู่ 
เช่น ถ้าแพ้ก็ให้ก าลังใจ ถ้าชนะก็ควรชื่นชมเขา และ อาจบอกว่า “แต่ก็ยังมีฝั่งที่ต้องผิดหวังนะลูก 
คราวหน้าทีมลูกอาจจะแพ้ก็ได้ แต่ผลออกมายังไง พ่อแม่ก็รักหนูอยู่ดี เพราะหนูตั้งใจท า ตั้งใจเล่น 
แล้วหนูก็ได้เจอเพื่อนที่ดีด้วย” 
 
21.  จากบทความข้างต้นนั้น การสอนลูกด้วยวิธีดังกล่าว สอดคล้องกันคุณธรรมข้อใด  
 ก. ความสามัคคี    ข. การให้อภัยคนอ่ืน  
 ค. ความเมตตากรุณา    ง. ความมีน้ าใจนักกีฬา 
22.  หากนักเรียนปฏิบัติตนตามบทความข้างต้นแล้วนั้นจะมีลักษณะตามข้อใด  
      ก. มีเพื่อนมากขึ้น         
 ข. มีชื่อเสียงมากขึ้น 
      ค. เป็นคนเห็นแก่ตัวมากขึ้น        
 ง. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตามวิถีประชาธิปไตย 
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 23 – 24 
 

ความอ้วน คือ หนทางสู่โรคร้ายนานาชนิด เพราะความอ้วนท าให้ระบบเมตาโบลิก  (ระบบ
เผาผลาญที่ส่งผลต่อการท างานของร่างกาย) และระบบฮอร์โมนในร่างกายท างานเรรวน  ทั้งยัง
เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน (ท าให้เกิดโรคเบาหวาน ประเภท 2) โรคหัวใจและ 
หลอดเลือด (คอเลสเตอรอล และไตรกลี-เซอไรด์สูง) โรคความดันโลหิตสูง มะเร็งบางชนิด เช่น 
มะเร็ง ล าไส้ใหญ่ โรคกระดูกและข้อเสื่อม โรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ โรคถุงน้ าดี โรค
ตับและใน ผู้หญิงท าให้รอบเดือนผิดปกติ 
 
23.  ข้อใดเป็นการต้ังค าถามที่ไม่สัมพันธ์กับเน้ือหา  
      ก. ท าอย่างไรจึงจะไม่อ้วน    ข. ข้อความนี้กล่าวถึงเร่ืองใด  
      ค. ความอ้วนท าให้เกิดโรคใดได้บ้าง       ง. ความอ้วนท าให้เกิดโรคเบาหวานได้อย่างไร  
24.  จากข้อความข้างต้น ผู้เขียนมีความมุ่งหมายอย่างไร  
      ก. กล่าวถึงสาเหตุของความอ้วน   
 ข. กล่าวถึงอันตรายที่เกิดจากความอ้วน 
      ค. กล่าวถึงการดูแลสุขภาพของคนอ้วน   
 ง. กล่าวถึงแนวโน้มของโรคที่เกิดจากความอ้วน 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 25 – 26 
 

            คนท างานดีคือคนมีระเบียบ ได้แก่ ระเบียบในการคิดและในการท า  ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้  ถึง
จะมีวิชา มีเร่ียวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักท างานให้ส าเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่าน
สับสนว้าวุ่นท าอะไรก็ไม่ถูกล าดับขั้นตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการ 
ปฏิบัติงาน ... 
 

25. ใจความส าคัญของข้อความข้างต้นคืออะไร  
ก. คนมีระเบียบมักท างานส าเร็จ    
ข. คนคิดดี ท าดี คือคนมีระเบียบ 

      ค. คนที่มีความลังเล ขัดแย้ง มักท างานไม่ส าเร็จ  
 ง. คนที่จะท างานได้ดี คือคนที่มีระเบียบในการคิดและการท างาน 
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26.  ที่กล่าวว่า “ผู้ที่ไม่ฝึกระเบียบ มักท างานให้ส าเร็จดีไม่ได้”นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด  
     ก. เห็นด้วย เพราะผู้ที่ไม่ฝึกระเบียบจะขาดทักษะในการท างาน 
     ข. เห็นด้วย เพราะผู้ที่ไม่ฝึกระเบียบมักจะสับสน ขาดล าดับขั้นตอนในการท างาน 
     ค. ไม่เห็นด้วย เพราะการท างานไม่ต้องอาศัยระเบียบ ความรู้ความสามารถส าคัญที่สุด  
     ง. ไม่เห็นด้วย เพราะความส าเร็จเกิดจากความมานะพยายามไม่ใช่ความเป็นระเบียบ 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 27 
 

     "โดยทั่วไปคนไทยไม่นิยมน าลั่นทมไปปลูกตามบ้าน กล่าวกันว่าเพราะชื่อ "ลั่นทม" มีเสียงคล้าย
กับค าว่าระทม ซึ่งแปลว่าเจ็บช้ าระก าใจ เกรงว่าปลูกต้นลั่นทมแล้วจะน าความทุกข์ระทมมาให้ เพียง
ชื่อของต้นไม้มีเสียงคล้ายค าที่มีความหมายไม่ดี คนไทยก็ไม่กล้าน ามาปลูกในบริเวณบ้าน แสดงว่า 
ชื่อน้ันมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนเรามาก" 
 

27.  ข้อความนี้ควรตั้งชื่อเร่ืองว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสม  
       ก. ต้นลั่นทม              ข. ชื่อน้ันส าคัญ        
 ค. ความเชื่อของคน        ง. อิทธิพลของภาษา 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 28 
 

โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต  โดยเฉพาะในระยะตั้งครรภ์                 
ความต้องการของโปรตีนจะเพิ่มขึ้น  นอกจานี้ระยะการให้นมบุตรความต้องการโปรตีนด้วย 
ขณะเดียวกันเด็กที่อยู่ในวัยที่ก าลังเจริญเติบโตจะมีความต้องการโปรตีนมากกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นอาหารที่
มีโปรตีนสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม ถั่วเหลือง เช่น เนื้อไก่ เนื้อเป็ด ปลาทู เนื้อวัวไม่ติดมัน จะมี
โปรตีนประมาณ 20 ต่อ 100 กรัมของอาหาร ส่วนไข่ จะมีโปรตีนประมาณ 13 กรัม ต่อ 100 กรัมของ
อาหาร และถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงถึงร้อยละประมาณ  34 การกินอาหารที่มีโปรตีนสูง 
โดยเฉพาะคนท่ีอยู่ในประเทศที่พัฒนาการแล้ว พบว่าได้รับโปรตีนปริมาณสูงกว่าคนในประเทศที่ก าลัง
พัฒนา ซึ่งคนส่วนใหญ่จะขาดอาหาร การได้รับโปรตีนสูงเกินไปจะไม่มีประโยชน์ ตรงกันข้ามจะเพิ่ม
ความเสี่ยง เช่น อาจเป็นโรคอ้วน เนื่องจากอาหารที่มีโปรตีนสูงมักจะเป็นเนื้อสัตว์ติดมัน  ถ้าเป็นเด็ก
หรือทารกร่างกายไม่สามารถที่จะปรับตัวกับปริมาณโปรตีนสูง ๆ ที่กินเข้าไป  การกินอาหารที่มี
โปรตีนสูง จะท าให้กินอาหารอื่นได้น้อยลง  โอกาสที่จะท าให้เกิดการขาดสารอาหารชนิดอื่นเป็น      
ไปได้สูง และการกินอาหารที่มีโปรตีนสูงท าให้ร่างกายต้องกินแคลเซียมสูงด้วยเพราะท าให้ร่างกาย
เพิ่มการก าจัดแคลเซียมออกจากร่างกาย ดังนั้น การกินอาหารจึงควรมีโปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะ 
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28.  ข้อใดเรียงล าดับจากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง  
          1) การกินอาหารจึงควรมีโปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะ 
          2) การกินอาหารที่มีโปรตีนสูง จะท าให้กินอาหารอ่ืนได้น้อยลง 
          3) การกินอาหารที่มีโปรตีนสูง ท าให้ร่างกายต้องกินแคลเซียมสูงด้วย 
         4) การที่ได้รับโปรตีนสูงเกินไปจะไม่มีประโยชน์ จะเพิ่มความเสี่ยงอาจเป็นโรคอ้วนได้   
 ก. 2 1 4 3           ข. 4 2 3 1         
 ค. 1 2 4 3          ง. 4 3 2 1 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 29 
 

    “ส าลี” เป็นหมาลาบาดอร์ขนานแท้ ตัวใหญ่ กินจุ ขี้เล่น แต่ “ส าลี” ต้องมาอยู่กับหมาอ่ืน ๆ 
ได้แก่ “ทองด”ี และ “สาลี่” ซึ่งเป็นหมาพันธุ์โกลเด้นที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เป็นหมาน้อย (แน่นอนย่อม 
รักมากกว่า) ปกติหมาฝร่ังมักจะเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของมากกว่าหมาไทยอยู่แล้ว ทองดี
วางท่าเป็นเจ้าของบ้านและเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของเจ้าของตัวเองอีกด้วย (ไม่รู้ว่าหมาเป็นเจ้าของคน 
หรือคนเป็นเจ้าของหมา) และไม่ยอมให้ส าลีเข้าใกล้ใครเลย ทองดีจะนั่งขวางไว้ ก็เห่าไล่ ส าลีจึง
กลายเป็นหมาที่มีสายตาว้าเหว่และขาดความอบอุ่นอย่างยิ่ง 

 

29. ข้อใดเรียงล าดับเหตุการณ์จากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง  
     1)  ส าลีเป็นหมาที่มีสายตาว้าเหว่และขาดความอบอุ่น 
     2)  ส าลีเป็นหมาลาบาดอร์ที่ กินจุ ขี้เล่น 
     3)  ทองดีวางท่าเป็นเจ้าของบ้าน และไม่ยอมให้ส าลีเข้าใกล้ใครเลย 
     4)  ส าลี ต้องมาอยู่กับ หมาตัวอ่ืน ๆ คือ ทองดีและส าลี 

 ก.  2 4 3 1      
 ข. 1 2 3 4         
 ค.  3 1 2 4      
 ง. 4 2 1 3 
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อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 30 
 

 การทีบุคคลใดบุคลหนึ่งมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้บุคคล
นั้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บคือการไม่ออกก าลังกาย การ
ออกก าลังกายมีหลายวิธีเช่น การเดิน การวิ่ง ว่ายน้ า เล่นฟุตบอล เป็นต้น เพราะการออกก าลังกายจะ
ท าให้ร่างกาย จิตใจ แข็งแรงตามไปด้วย ดังนั้นควรดูแลสุขภาพด้วยการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
30.  ข้อใดเรียงล าดับเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง  

1) การออกก าลังกายมีหลายวธิีเช่น การเดิน การวิ่ง ว่ายน้ า เล่นฟุตบอล  
2) สาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บคือการไม่ออกก าลังกาย 

       3) ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้บุคคลนั้นปราศจากโรคภัย คือการออกก าลังกาย 
       4) ควรดูแลสุขภาพด้วยการออกก าลังการอย่างสม่ าเสมอ 
 ก.  2 4 3 1   
 ข. 4 2 3 1         
 ค.  2 3 1 4   
 ง. 2 1 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 

 

แบบทดสอบ (หลังเรียน) 
วัดความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ 

 

ค าชี้แจง: ให้ท าเคร่ืองหมาย × ทับตัวอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง 
อ่านข้อความความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 1 
  

ข้าพเจ้าเห็นว่าคนไทยไม่เร่ิมตื่นตัวเสียแต่บัดนี้ในระยะ 5-10 ปี ข้างหน้าแล้ว การค้าทุก
ระดับของคนไทยก็ต้องตกอยู่ในมือของญ่ีปุ่นแทบทั้งสิ้น ในขณะนี้น้อยคนที่จะทราบ ว่าเงินบาทที่
ประชาชนไทยทุกคนท ามาได้ ได้จ่ายให้ญ่ีปุ่นเป็นจ านวน 5% ของรายได้ 
 

1.  ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเร่ืองใด  
     ก. การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น                  ข. การจ่ายเงินของคนไทย 
     ค. เศรษฐกิจของไทยในภายหน้า                ง. รายจ่ายกับรายได้ของคนไทย 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ  2-3 
 

  “.....ต้นอากาเวมีขึ้นอยู่ทั่วไปในบริเวณที่มีภูมิอากาศแห้งแล้งทางซีกโลกด้านตะวันตก  
แต่มีมากเป็นอันดับหน่ึงในประเทศเม็กซิโก  ไปที่ไหนที่ไหนก็ได้พบ และมีอยู่ถึง 200 กว่าสายพันธุ์ 
เป็นพืชที่ทนแดดทนลมได้ดี  แล้วยังมีหน้าตาน่ากลัวไม่น้อย  ส่วนใหญ่แล้วตรงปลายใบจะมี     
หนามยาวแหลมเปี๊ยบ  ไม่เท่านั้นตามขอบใบซึ่งมีลักษณะเหมือนกาบยังมีหนามแข็งเป็นรูปจะงอย
แหลมเรียงรายอยู่โดยรอบ  ใบของอากาเวจะเป็นกอติดพื้นดิน (ลักษณะโดยทั่วไปของต้นคล้ายกับ
ต้นหางจระเข้และต้นศรนารายณ์มาก) เวลามีดอก ช่อดอกก็จะแทงขึ้นมาตรงกลางกอเลยทีเดียว  
แทงขึ้นไปสูงราว  3-6  เมตร  มีดอกเป็นกระจุก เร่ิมบานจากข้างล่างขึ้นไปหาข้างบน ในดอกมี
น้ าหวานอร่อยเป็นที่ชื่นชอบของแมลงทะเลทราย…” 
 
2.  ข้อใดเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเร่ือง  
      ก.  ต้นอากาเวเป็นพืชที่มีหนามแหลม         
 ข.  ต้นอากาเวเป็นพืชที่ชอบน้ าน้อย  
       ค.  ต้นอากาเวมีทุกพื้นที่ของประเทศเม็กซิโก       
 ง.  ต้นอากาเวมีลักษณะเหมือนต้นหางจระเข้ 
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3.   ข้อความใดกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริง  
       ก. อากาเวเป็นพืชให้น้ าหวาน             ข.  อากาเวชอบอากาศหนาวจัด 
       ค. อากาเวออกดอกครั้งละดอก           ง.  ขอบใบอากาเวเหมือนกาบกล้วย 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 4-5 

เมื่อเราสอบตกเราย่อมเสียใจ บางคนเกิดความรู้สึกว่า ชีวิตนี้ไร้ค่าการสอบตกเป็นความ     
อับอายที่จะติดตัวไปจนตลอดชีวิต  มองหน้าใครไม่ได้อีกแล้ว  ฉันเป็นคนโง่คนไร้ความสามารถ 
ความรู้สึกเช่นนี้ไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะท าให้เราจมอยู่ในความทุกข์และไม่มีวันแก้ตัวได้
ตลอดชีวิต บางคนอาจคิดว่าเลิกรู้สึกเช่นนี้ไม่ได้แต่นั่นเป็นเพราะไม่พยายามเลิกความเป็นคนจิตใจ
ไม่เข้มแข็งของตนเองต่างหากที่ท าลายตนเองหาใช่การสอบตกไม่ การสอบตกเป็นเพียงเหตุเล็กน้อย
แต่เรากลับท าลายตนเองเสียราวกับเป็นมหันตทุกข์ 
 

4.  สาระส าคัญของข้อความนี้คือข้อใด  
    ก. จิตใจที่ไม่เข้มแข็งท าให้ชีวิตล้มเหลว 
    ข. ความรู้สึกผิดหวังและเสียใจท าให้เกิดทุกข์ 
     ค. การสอบตกไม่ใช่สาเหตุที่ท าลายชีวิตของเรา 
   ง. เราจะไม่สามารถท าอะไรให้ดีขึ้นได้ ถ้าเราจมอยู่ในความทุกข์ 
5.  ใจความส าคัญของข้อความนี้ปรากฏอยู่ส่วนใด  
 ก. อยู่ต้นย่อหน้า    ข. อยู่ท้ายย่อหน้า          
 ค. อยู่กลางย่อหน้า        ง. อยู่ต้นและท้ายย่อหน้า    
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 6-7 
 

 ถ้าลูกไม่รู้จักแพ้ เขาก็จะเป็นคนที่จัดการกับการผิดหวังไม่ได้ เช่น เวลาเล่นเกมก็ต้องมีผลแพ้
ชนะ หากเขาแพ้ก็จะไม่ยอมรับ ทุกข์ เศร้าใจ หรืออาจคิดกับตัวเองในแง่ลบ กลายเป็นคนที่มุ่งหวัง
แต่จะเอาผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียว เป็นการสร้างปมให้ตนเอง 
 ควรสอนลูกว่าคนเรามีความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนี้ไม่ได้บอกว่าใครเก่งกว่าใคร แต่ทุก
คนมีที่ยืนของตัวเอง ที่อยู่แล้วมีความสุข เพราะวัยนี้ลูกยังต้องการปรับแต่งทางอารมณ์จากเราอยู่ 
เช่น ถ้าแพ้ก็ให้ก าลังใจ ถ้าชนะก็ควรชื่นชมเขา และ อาจบอกว่า “แต่ก็ยังมีฝั่งที่ต้องผิดหวังนะลูก 
คราวหน้าทีมลูกอาจจะแพ้ก็ได้ แต่ผลออกมายังไง พ่อแม่ก็ รักหนูอยู่ดี เพราะหนูตั้งใจท า ตั้งใจเล่น 
แล้วหนูก็ได้เจอเพื่อนที่ดีด้วย” 
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6.  จากบทความข้างต้นนั้น การสอนลูกด้วยวิธีดังกล่าว สอดคล้องกันคุณธรรมข้อใด  
 ก. ความสามัคคี   ข. การให้อภัยคนอ่ืน  
 ค. ความเมตตากรุณา   ง. ความมีน้ าใจนักกีฬา 
7.  หากนักเรียนปฏิบัติตนตามบทความข้างต้นแล้วนั้นจะมีลักษณะตามข้อใด  
      ก. มีเพื่อนมากขึ้น         
 ข. มีชื่อเสียงมากขึ้น 
      ค. เป็นคนเห็นแก่ตัวมากขึ้น        
 ง. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตามวิถีประชาธิปไตย 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 8-9 
 

ความอ้วน คือ หนทางสู่โรคร้ายนานาชนิด เพราะความอ้วนท าให้ระบบเมตาโบลิก  (ระบบ
เผาผลาญที่ส่งผลต่อการท างานของร่างกาย) และระบบฮอร์โมนในร่างกายท างานเรรวน  ทั้งยัง
เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน (ท าให้เกิดโรคเบาหวาน ประเภท 2) โรคหัวใจและ 
หลอดเลือด (คอเลสเตอรอล และไตรกลี-เซอไรด์สูง) โรคความดันโลหิตสูง มะเร็งบางชนิด เช่น 
มะเร็ง ล าไส้ใหญ่ โรคกระดูกและข้อเสื่อม โรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ โรคถุงน้ าดี โรค
ตับและใน ผู้หญิงท าให้รอบเดือนผิดปกติ 
 

8.  ข้อใดเป็นการต้ังค าถามที่ไม่สัมพันธ์กับเน้ือหา  
      ก. ท าอย่างไรจึงจะไม่อ้วน    ข. ข้อความนี้กล่าวถึงเร่ืองใด  
      ค. ความอ้วนท าให้เกิดโรคใดได้บ้าง       ง. ความอ้วนท าให้เกิดโรคเบาหวานได้อย่างไร  
9.  จากข้อความข้างต้น ผู้เขียนมีความมุ่งหมายอย่างไร  
      ก. กล่าวถึงสาเหตุของความอ้วน   
 ข. กล่าวถึงอันตรายที่เกิดจากความอ้วน 
      ค. กล่าวถึงการดูแลสุขภาพของคนอ้วน    
 ง. กล่าวถึงแนวโน้มของโรคที่เกิดจากความอ้วน 
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 10-11 
 

            คนท างานดีคือคนมีระเบียบ ได้แก่ ระเบียบในการคิดและในการท า  ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้  ถึง
จะมีวิชา มีเร่ียวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักท างานให้ส าเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่าน
สับสนว้าวุ่นท าอะไรก็ไม่ถูกล าดับขั้นตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการ  
ปฏิบัติงาน ... 
 
 

10. ใจความส าคัญของข้อความข้างต้นคืออะไร  
ก. คนมีระเบียบมักท างานส าเร็จ    
ข. คนคิดดี ท าดี คือคนมีระเบียบ 

      ค. คนที่มีความลังเล ขัดแย้ง มักท างานไม่ส าเร็จ  
 ง. คนที่จะท างานได้ดี คือคนที่มีระเบียบในการคิดและการท างาน 
11.  ที่กล่าวว่า “ผู้ที่ไม่ฝึกระเบียบ มักท างานให้ส าเร็จดีไม่ได้”นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด  
     ก. เห็นด้วย เพราะผู้ที่ไม่ฝึกระเบียบจะขาดทักษะในการท างาน 
     ข. เห็นด้วย เพราะผู้ที่ไม่ฝึกระเบียบมักจะสับสน ขาดล าดับขั้นตอนในการท างาน 
     ค. ไม่เห็นด้วย เพราะการท างานไม่ต้องอาศัยระเบียบ ความรู้ความสามารถส าคัญที่สุด  
     ง. ไม่เห็นด้วย เพราะความส าเร็จเกิดจากความมานะพยายามไม่ใช่ความเป็นระเบียบ 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 12 
 

     "โดยทั่วไปคนไทยไม่นิยมน าลั่นทมไปปลูกตามบ้าน กล่าวกันว่าเพราะชื่อ "ลั่นทม" มีเสียงคล้าย
กับค าว่าระทม ซึ่งแปลว่าเจ็บช้ าระก าใจ เกรงว่าปลูกต้นลั่นทมแล้วจะน าความทุกข์ระทมมาให้  
เพียงชื่อของต้นไม้มีเสียงคล้ายค าที่มีความหมายไม่ดี คนไทยก็ไม่กล้าน ามาปลูกในบริเวณบ้าน 
แสดงว่า ชื่อนั้นมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนเรามาก" 
 

12.  ข้อความนี้ควรตั้งชื่อเร่ืองว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสม  
       ก. ต้นลั่นทม             ข. ชื่อน้ันส าคัญ        
 ค. ความเชื่อของคน       ง. อิทธิพลของภาษา 
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 13 
 

โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต  โดยเฉพาะในระยะตั้งครรภ์                 
ความต้องการของโปรตีนจะเพิ่มขึ้น นอกจานี้ระยะการให้นมบุตรความต้องการโปรตีนด้วย 
ขณะเดียวกันเด็กที่อยู่ในวัยที่ก าลังเจริญเติบโตจะมีความต้องการโปรตีนมากกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้น
อาหารที่มีโปรตีนสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม ถั่วเหลือง เช่น เนื้อไก่ เนื้อเป็ด ปลาทู  เนื้อวัว      
ไม่ติดมัน จะมีโปรตีนประมาณ 20 ต่อ 100 กรัมของอาหาร ส่วนไข่ จะมีโปรตีนประมาณ 13 กรัม 
ต่อ 100 กรัมของอาหาร และถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงถึงร้อยละประมาณ 34 การกินอาหารที่มี
โปรตีนสูง โดยเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาการแล้ว พบว่าได้รับโปรตีนปริมาณสูงกว่าคนใน
ประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งคนส่วนใหญ่จะขาดอาหาร การได้รับโปรตีนสูงเกินไปจะไม่มีประโยชน์ 
ตรงกันข้ามจะเพิ่มความเสี่ยง เช่น อาจเป็นโรคอ้วน เนื่องจากอาหารที่มีโปรตีนสูงมักจะเป็น
เน้ือสัตว์ติดมัน ถ้าเป็นเด็กหรือทารกร่างกายไม่สามารถที่จะปรับตัวกับปริมาณโปรตีนสูงๆ ที่กินเข้า
ไป  การกินอาหารที่มีโปรตีนสูง จะท าให้กินอาหารอ่ืนได้น้อยลง  โอกาสที่จะท าให้เกิดการขาด
สารอาหารชนิดอ่ืนเป็นไปได้สูง และการกินอาหารที่มีโปรตีนสูงท าให้ร่างกายต้องกินแคลเซียมสูง
ด้วยเพราะท าให้ร่างกายเพิ่มการก าจัดแคลเซียมออกจากร่างกาย  ดังนั้น การกินอาหารจึงควรมี
โปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะ 
 

13. ข้อใดเรียงล าดับจากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง  
       1) การกินอาหารจึงควรมีโปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะ 
       2) การกินอาหารที่มีโปรตีนสูง จะท าให้กินอาหารอ่ืนได้น้อยลง 
       3) การกินอาหารที่มีโปรตีนสูง ท าให้ร่างกายต้องกินแคลเซียมสูงด้วย 
       4) การที่ได้รับโปรตีนสูงเกินไปจะไม่มีประโยชน์ จะเพิ่มความเสี่ยงอาจเป็นโรคอ้วนได้   
       ก. 2 1 4 3           
 ข. 4 2 3 1         
 ค. 1 2 4 3          
 ง. 4 3 2 1 
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อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 14 
 

    “ส าลี” เป็นหมาลาบาดอร์ขนานแท้ ตัวใหญ่ กินจุ ขี้เล่น แต่ “ส าลี” ต้องมาอยู่กับหมาอ่ืน ๆ 
ได้แก่ “ทองด”ี และ “สาลี่” ซึ่งเป็นหมาพันธุ์โกลเด้นที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เป็นหมาน้อย (แน่นอนย่อม 
รักมากกว่า) ปกติหมาฝร่ังมักจะเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของมากกว่าหมาไทยอยู่แล้ว ทองดี
วางท่าเป็นเจ้าของบ้านและเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของเจ้าของตัวเองอีกด้วย (ไม่รู้ว่าหมาเป็นเจ้าของคน 
หรือคนเป็นเจ้าของหมา) และไม่ยอมให้ส าลีเข้าใกล้ใครเลย ทองดีจะนั่งขวางไว้ ก็เห่าไล่ ส าลีจึง
กลายเป็นหมาที่มีสายตาว้าเหว่และขาดความอบอุ่นอย่างยิ่ง 

 

14. ข้อใดเรียงล าดับเหตุการณ์จากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง  
     1)  ส าลีเป็นหมาที่มีสายตาว้าเหว่และขาดความอบอุ่น 
     2)  ส าลีเป็นหมาลาบาดอร์ที่ กินจุ ขี้เล่น 
     3)  ทองดีวางท่าเป็นเจ้าของบ้าน และไม่ยอมให้ส าลีเข้าใกล้ใครเลย 
     4)  ส าลี ต้องมาอยู่กับ หมาตัวอ่ืนๆ คือ ทองดีและส าลี 

 ก.  2 4 3 1    ข. 1 2 3 4         
 ค.  3 1 2 4    ง. 4 2 1 3 
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 15 
 

 การทีบุคคลใดบุคลหนึ่งมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้บุคคล
นั้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บคือการไม่ออกก าลังกาย การ
ออกก าลังกายมีหลายวิธีเช่น การเดิน การวิ่ง ว่ายน้ า เล่นฟุตบอล เป็นต้น เพราะการออกก าลังกายจะ
ท าให้ร่างกาย จิตใจ แข็งแรงตามไปด้วย ดังนั้นควรดูแลสุขภาพด้วยการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

15. ข้อใดเรียงล าดับเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง  
1) การออกก าลังกายมีหลายวธิีเช่น การเดิน การวิ่ง ว่ายน้ า เล่นฟุตบอล  
2) สาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บคือการไม่ออกก าลังกาย 

       3) ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้บุคคลนั้นปราศจากโรคภัย คือการออกก าลังกาย 
       4) ควรดูแลสุขภาพด้วยการออกก าลังการอย่างสม่ าเสมอ 
    ก.  2 4 3 1    ข. 4 2 3 1         
 ค.  2 3 1 4    ง. 2 1 3 4 
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อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 16-17 
 

ชีวิตจะดีงาม มีความสุข ประเทศจะรุ่งเรืองมั่นคง และสังคมจะร่มเย็นเกษมศานต์ ด้วยปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดคือการพัฒนาคน ซึ่งจะท าให้คนเป็นคนดี มีความสุขและเป็น ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การ
พัฒนาคนก็คือ การศึกษา 
  

16. ข้อความนี้กล่าวถึงเร่ืองใด  
 ก. ชีวิตที่ดี            ข. การศึกษา   
 ค. สังคมที่ร่มเย็น    ง. การพัฒนาคน  
17.  จากข้อความนี้สิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนคืออะไร  
 ก. สังคม              ข. การศึกษา          
 ค. ประเทศชาติ            ง. ทรัพยากร 
 

อ่านข้อความความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 18-20 
 

มวยไทยนับเป็นกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งของเรา  และเป็นที่นิยมของประชาชนทุกสมัย 
เป็นศิลปะการต่อสู้ที่รุนแรงเด็ดขาด เป็นที่น่าเกรงขาม และรู้จักกันดีเกือบทั่วโลก ลักษณะเดิมของ
มวยไทย ใช้ศอก  เข่า  เท้า และอวัยวะเกือบทุกส่วนในร่างกายเป็นอาวุธต่อสู้ ซึ่งเกือบจะไม่ปรากฏ
ในศิลปะการต่อสู้ของชาติอ่ืน ๆ บรรพบุรุษไทยที่ได้ชื่อว่า เป็นแบบอย่าง หรือบิดาแห่งมวยไทย   
คนแรกคือนายขนมต้ม 
 

18.  ใจความส าคัญของข้อความนี้ตรงกับข้อใด  
ก.  บิดาแห่งมวยไทย                             
ข.  ลักษณะเดิมของมวยไทย 
ค.  มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทย       

  ง.  มวยไทยเป็นกีฬาเก่าแก่ของไทย  
19.  มวยไทยไม่ใช้อวัยวะใดเป็นอาวุธ  
 ก.  ศอก                ข.  เข่า             
 ค.  เท้า               ง.  ศีรษะ 
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20. มวยไทยต่างจากมวยชาติอ่ืนอย่างไร  
      ก.  ใช้มือและเท้าต่อสู้ได้                       
 ข.  ไม่ต้องสวมนวมก็ได้ 
      ค.  เป็นการต่อสู้ที่ทารุณมากกว่า              
 ง.   ใช้อวัยวะเกือบทุกส่วนในร่างกายเป็นอาวุธ 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ  21-22 
 

    “คอมพิวเตอร์มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวาง  โดยเร่ิมต้นจากการให้ความบันเทิงด้วย
การเล่น ท าให้พ่อแม่และลูก ๆ  หาความเพลิดเพลินด้วยการอยู่หน้าจอภาพ  คอมพิวเตอร์จะช่วย
เสริมทักษะให้กับเด็ก ๆ ในวัยเรียนด้วยโปรแกรมเพื่อการศึกษา  ซึ่งมีจ าหน่ายอย่างแพร่หลายจะท า
ให้เด็กมีความสนใจกับการเรียนดีขึ้น” 
 

21.  ข้อความนี้เป็นลักษณะใด  
      ก.  ค าแนะน า             
 ข.  ข้อเท็จจริง            
 ค.  ค าโฆษณา        
 ง.  ค าเชิญชวน 
22.  ประโยคใจความส าคัญของข้อความนี้คือข้อใด  
     ก.  คอมพิวเตอร์มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวาง 
      ข.  โดยเร่ิมต้นจากการให้ความบันเทิงด้วยการเล่น 
      ค.  พ่อแม่และลูก ๆ  หาความเพลิดเพลินด้วยการอยู่หน้าจอภาพ 
      ง.  คอมพิวเตอร์จะช่วยเสริมทักษะให้กับเด็ก ๆ  ในวัยเรียนด้วยโปรแกรมเพื่อการศึกษา 
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อ่านข้อความความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 23-26 
 

       การชมโทรทัศน์จอใหญ่ยิ่งดูยาก มัวตะลึงแต่รูปโฉม พ่อแม่ที่คอยบอกห้ามลูกเล็ก ๆ 
ไม่ให้ไปนั่งติดหน้าจอทีวีอยู่ปากเปียกปากแฉะ  นับว่าท าถูกต้องแล้ว  เพราะการนั่งดูจอแก้ว
ใกล้  หรือดูทีวีจอใหญ่เกินไปเป็นโทษ จะดูไม่ค่อยจะรู้เร่ืองเป็นที่น่าแปลกว่า ยิ่งเคร่ืองรับโทรทัศน์
ได้รับการพัฒนาให้เลิศเลอขึ้นเท่าใด จนมีใหญ่เกือบเท่าคนจริง แต่ดูแล้วกลับยิ่งเข้าใจผิด ๆ ถูก ๆ 
หนักขึ้น ดร.ไรอน รีฟ ศาสตราจารย์วิชาสื่อสารมวลชนเปิดเผยผลการศึกษาว่า  ยิ่งนั่งชมโทรทัศน์
ใกล้ติดจอเท่าไร ก็ยิ่งดูไม่ค่อยรู้เร่ืองมากขึ้น คนที่นั่งดูห่างจอแค่ 3 ฟุต ตามัวไปจับจ้องอยู่แต่กับภาพ
ตรงหน้ามากกว่าคนที่นั่งดูอยู่ห่างออกไป จึงไม่ค่อยเข้าใจเร่ืองราว อาจเป็นเพราะคนดูชิดจอมัวแต่
จับจ้องอยู่แต่กับภาพและเสียงจนไม่ทันแยกแยะเร่ืองราวว่าอะไรเป็นอะไร  เขากล่าวว่า หากแต่เป็น
รายการพวกตลกหรือละครก็ไม่เป็นไร แต่หากเป็นรายการข่าวหรือโฆษณา ซึ่งต้องตั้งใจชม ควรจะ
นั่งดูไว้ให้ห่างจอสักหน่อย  หรืออย่าไปดูเคร่ืองรับจอใหญ่เกินไป  
 

23.  การนั่งชมโทรทัศน์ระยะใกล้ ๆ ก่อให้เกิดผลอย่างไร 
       ก.  ท าให้ตาสว่างไม่ง่วงนอน                              ข.  ท าให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น 
       ค.  ท าให้ติดตามเน้ือเร่ืองได้มากขึ้น                    ง.  ท าให้ไม่ค่อยเข้าใจในเร่ืองที่ก าลังชม 
24.  ส านวน “ปากเปียกปากแฉะ” หมายความว่าอย่างไร  
       ก.  พูดน้ าลายกระเด็น                           ข.  พูดซ้ าหลาย ๆ ครั้ง 
       ค.  พูดจนต้องดื่มน้ า                              ง.  พูดจนหมดเสียง 
25. การชมโทรทัศน์จอใหญ่ ควรปฏิบัติตนอย่างไร  
      ก.  นั่งชมใกล้ ๆ  ในที่มืด ๆ                            
 ข.  นั่งชมอย่างใกล้ชิด  แสงไม่สว่างจ้า 
      ค.  นั่งห่างในระยะ  3  ฟุต  เปิดไฟสลัว             
 ง.  นั่งห่างประมาณ  10  ฟุตขึ้นไป  แสงสว่างพอควร 
26.  นักเรียนคิดว่าบทความนี้น่าเชื่อถือหรือไม่  เพราะเหตุใด  
      ก.  น่าเชื่อ  เพราะเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
 ข.  ไม่น่าเชื่อ  เพราะเป็นเพียงการเล่าข่าวเท่านั้น 
      ค.  ไม่น่าเชื่อ  เพาะไม่ใช่การศึกษาที่ท าในประเทศไทย 
      ง.  น่าเชื่อ  เพราะมีผู้เชี่ยวชาญท าการศึกษาเร่ืองนี้โดยเฉพาะ 
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม ข้อ 27-28 
 

     “สถานที่พักผ่อนในหน้าร้อนนั้น ที่เหมาะสมก็ตามแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ ๆ น้ า  ไม่ว่า
จะเป็นหาดทราย ชายทะเล ทะเลสาบเหนือเขื่อน เรือนแพริมแม่น้ า หรือป่าเขาที่มีน้ าตกซึ่งมีอยู่
มากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งคุณ ๆ ที่ก าหนดการเดินทางไปพักผ่อนกันแล้วควรมีการจองที่พัก 
และการเดินทางล่วงหน้าแต่เน่ิน ๆ จะได้ไม่ต้องเบียดเสียดยัดเยียดกับกลุ่มอื่น" 
 

27.  ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น  
       ก.  ชายทะเลเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนในหน้าร้อน                             
 ข.  การเดินทางท่องเที่ยวในหน้าร้อนควรจองที่พักก่อนล่วงหน้าเพื่อความสะดวก 
       ค.  สถานที่พักผ่อนในหน้าร้อนมีมากมาย เช่น หาดทราย เรือนแพริมน้ า                        
 ง.  การเดินทางไปพักผ่อนในหน้าร้อนควรเดินทางก่อนล่วงหน้าจะได้ไม่เบียดเสียดกัน 
28.  การเลือกสถานที่พักผ่อนใกล้น้ านั้นเพื่อความมุ่งหมายข้อใด  
       ก.  ต้องการไอเย็นจากน้ า                             
 ข.  มีโอกาสอาบน้ าบ่อย ๆ 
       ค.  มีน้ าบริโภคอย่างสะดวกสบาย                   
 ง.  ต้องการแหล่งครึกคร้ืนไม่เงียบเหงา 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้   แล้วตอบค าถาม ข้อ 29 
 

       นกพิราบสีชมพูมีถิ่นฐานอยู่บนเกาะมอริตัสในทวีปแอฟริกา อาศัยอยู่ในป่าละเมาะ อาหารของ
พวกมันคือ ดอกไม้ ผลไม้ และเมล็ดพืชเล็ก ๆ นกพิราบสีชมพูมีจ านวนลดลงเป็นอย่างมาก  
เนื่องมาจากการล่าของมนุษย์  ปัจจุบันนกพิราบสีชมพูมีอยู่ในป่าประมาณ 25 ตัว และในสวนสัตว์
ประมาณ 2 ตัว 
 

29.  ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดเป็นส าคัญ  
 ก.   อาหารของนกพิราบสีชมพู    
 ข.   ที่อยู่อาศัยของนกพิราบสีชมพู 
 ค.   ธรรมชาติของนกพิราบสีชมพู    
 ง.   ปริมาณจ านวนนกพิราบสีชมพู 
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ  30 
 

       “...ป้าสมศรีเป็นแม่ค้าขายถ่าน  ร้านของแกเป็นห้องแถวสองห้องติดกัน  อยู่ตลาดริมคลองห่าง
จากห้องแถวของฉันไปเพียงร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเอง...”   
 

30. ข้อความใดเป็นใจความส าคัญ  
       ก.  ป้าสมศรีอยู่ตลาดริมคลอง    
 ข.  ป้าสมศรีเป็นแม่ค้าขายถ่าน 
       ค.  ร้านของป้าสมศรีเป็นห้องแถวสองห้องติดกัน  
 ง.  ห้องของป้าสมศรีห่างจากห้องแถวของฉัน 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - สกุล    นายอภิเชษฐ์  เทศเล็ก 
ท่ีอยู ่   103/5 ถนนเพชรเกษม ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
สถานท่ีท างาน   โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ ต าบลคลองใหม่  
     อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2543   ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
              โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 พ.ศ. 2547   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  
              โปรแกรมวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 พ.ศ. 2558         ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    
                              สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
                            มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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