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The purposes of this research were: 1) to find the efficiency of the development of local
information exercise through multimedia to encourage reading comprehension skill of first grade students at the
standard criterion of 80/80 2) to evaluate the efficiency of local information exercise through multimedia to
encourage reading comprehension skill of first grade students in term of 2.1 to compare the reading
comprehension skill of pretest and posttest. 2.2 to study first grade students’ opinions toward learning with the
local information exercise through multimedia. The sample were 30 first grade students, during the second
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implementation covered 10 hours. The research design was the one group pretest-posttest design. The research
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was higher than before studying at the .01 level. 2.2 The opinions of the students toward the learning by the
local information exercise through multimedia as a whole were at high agreement level. The local information
exercise through multimedia helped the students knew their local information better. The students interested
and paid attention with the lesson. They enjoyed, loved and pleased their community and local area.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551: 3)ได้ระบุคุณภาพของผูเ้ รี ยนเมื่อจบหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไว้ว่า ผูเ้ รี ยนต้องมีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน การแสวงหาความรู ้ และใช้ภาษาในการ
พัฒนาตนเอง โดยทักษะการอ่านจะมุ่งเน้นอ่านเพื่อจับประเด็นสาคัญ แยกแยะข้อเท็จจริ ง และ
ข้อ คิ ด เห็ น วิ เ คราะห์ ค วาม ตี ค วาม สรุ ป ความ โดยเฉพาะในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 กาหนดให้ใช้ กระบวนการอ่านสร้างความรู ้
ความคิ ดไปใช้ต ัดสิ นใจแก้ปั ญหาในการด าเนิ นชี วิ ตและมี นิ สั ยรั กการอ่ าน และได้ก าหนดเป็ น
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ไ ว้ว่า ผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถจับใจความ แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็ น
วิเคราะห์ความ ตีความ สรุ ป ความ หาคาสาคัญในเรื่ องที่อ่านและใช้แผนภาพความคิด โครงเรื่ อง
หรื อแผนภาพความคิ ด พัฒนาความสามารถในการอ่ าน น าความรู ้ ความคิ ดจากการอ่านไปใช้
แก้ปัญหา ตัดสิ นใจคาดการณ์และใช้การอ่านเป็ นเครื่ องมือพัฒนาตนเอง ในการตรวจสอบความรู ้
และค้นคว้าเพิ่มเติม (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551: 7) และ
เมื่ อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตามที่ กาหนดแล้วนั้นจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยน เกิ ด
สมรรถนะสาคัญ 5 ประการคือความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชี วิต
และการใช้เทคโนโลยี
การอ่ านเป็ นทักษะทางภาษาที่ จ าเป็ นต้องฝึ กฝนอยู่เสมอและไม่ มี ว นั สิ้ นสุ ด สามารถ
ฝึ กได้เรื่ อย ๆ ตามวัยและประสบการณ์ของผูอ้ ่าน เพราะการอ่านนั้นจะเกี่ยวข้องกับชี วิตประจาวัน
ของมนุ ษย์ เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ จะช่ วยให้มนุ ษย์ได้รับความรู ้ ความคิด และความบันเทิงใจ
ช่วยปรับปรุ งชี วิตให้สดใสสมบูรณ์ การอ่านเป็ นทักษะที่สาคัญในการแสวงหาความรู ้ดา้ นต่าง ๆ
เนื่ องจากในภาวะปั จจุบนั เป็ นยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเทคโนโลยีเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว ดังที่
วรรณี โสมประยู ร (2553:129-130)กล่ าวถึ งความส าคัญของการอ่ านสรุ ปได้ว่ า การอ่ านเป็ น
เครื่ องมือที่สาคัญในการศึกษาเล่าเรี ยนทุกระดับ เพื่อการทาความเข้าใจเนื้ อหาสาระต่าง ๆ เพื่อ
การติดต่อสื่ อสาร ช่ วยให้บุคคลสามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากสิ่ งที่อ่านไปปรับปรุ งและ
พัฒนาอาชี พได้ นอกจากนั้นสุ นันทา มั่นเศรษฐวิ ทย์ (2547:7-8)ได้ก ล่ า วว่ า การอ่ า นจะช่ ว ย
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สร้างความคิด ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจสังคมและสภาพแวดล้อมรอบตัว รู ้จกั
รู ปแบบของสารประเภทต่าง ๆ ทาให้เกิดทักษะการสรุ ปข้อมูล และจัดข้อมูลเป็ นหมวดหมู่แล้วสรุ ป
ออกมาเป็ นแนวคิดเพื่อสะดวกต่อการนาไปใช้ประโยชน์ การอ่านนั้นมุ่งให้ผูเ้ รี ยนมีนิสัยที่ดีใน
การอ่าน มีนิสัยรั กการอ่านซึ่ งจะเป็ นพฤติกรรมที่จะส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และสร้ างนิ สัยในการ
แสวงหาความรู ้ เมื่อนักเรี ยนรักการอ่านจะมีความรู ้และความคิดกว้างไกล ซึ่งจะเป็ นประโยชน์แก่
ตนเองในการดารงชีวิต ในขณะที่อญ
ั ชัญ พิมุ (2552: 1) และฟองจันทร์ สุ ขยิ่ง (2553: 8) กล่าวโดย
สรุ ปว่าการอ่านเป็ นทักษะสาคัญในการแสวงหาความรู ้ต่างๆ เพื่อทาให้ผอู ้ ่านฉลาด รอบรู ้ ทันโลก ทัน
เหตุการณ์ สามารถนาความรู ้ที่ถูกต้องไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสื่ อสารกับผูอ้ ื่นและใช้ในการ
ดารงชีวิต ดังนั้นถ้ามีทกั ษะการอ่านที่ดีแล้วก็จะสามารถใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู ้ใน
การพัฒนาตนเองได้ดีตามไปด้วย
ในยุคข้อ มู ลข่ าวสารในปั จ จุ บ ัน การอ่ านจับใจความมี บ ทบาทส าคัญ ในด้านการศึ กษา
หาความรู ้ จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ (2556: 156) จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ในการเรี ยนการสอนจึง
จาเป็ นต้องปลูกฝังให้ผูเ้ รี ยนมีนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาให้สามารถอ่านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยการอ่านที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพนั้นจะต้องอ่านจับใจความแล้วสามารถตอบคาถามเกี่ ยวกับเรื่ อง
ที่อ่านได้ เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่อ่าน โดยสามารถเรี ยงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่ องที่อ่านได้
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่ องที่อ่านได้
ปั จจุบนั การเรี ยนการสอนทักษะการอ่าน ยังไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร จากการประเมิน
ความสามารถพื้ น ฐานส าคัญ 3 ด้ า น (LNR) ของชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ปี การศึ ก ษา 2556 ประกอบด้ว ยด้า นที่ 1 ความสามารถ
ด้านภาษา (Literacy) ด้านที่ 2 ความสามารถด้านคานวณ (Numeracy) และด้านที่ 3 ความสามารถ
ด้านเหตุผล (Reasoning ability) เฉพาะในด้านที่ 1 และด้านที่ 3 พบว่า ความสามารถด้านภาษา
นักเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ย 12.88 คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 42.94 แยกเป็ นระดับคุณภาพตามเกณฑ์
พบว่าจานวนนักเรี ยนส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี (ร้อยละ 35.02) และระดับพอใช้ (ร้อยละ 32.61) ระดับ
ปรับปรุ ง (ร้อยละ 16.39 ) และระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 15.98 ) ตามลาดับ เมื่อพิจารณา ความสามารถ
ย่อ ยแต่ ล ะตัว ชี้ วัด พบว่ า มี ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละไม่ ถึ ง 50 โดยเฉพาะการคาดคะเนจากเรื่ องที่ อ่ า น
(ร้อยละ 33.57) การสรุ ปเรื่ องราวและข้อคิดจากเรื่ อ งที่อ่าน (ร้อยละ 45.68) และการนาข้อคิดที่ได้
จากเรื่ องที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจาวัน (ร้อยละ 41.98) ซึ่งเป็ นจุดอ่อนของนักเรี ยนในความสามารถ
ด้า นภาษา ข้อ สรุ ป จากผลการประเมิ น ความสามารถด้า นภาษา สรุ ป ได้ ว่า นัก เรี ย นส่ ว นหนึ่ ง
ยังไม่สามารถ คาดคะเนเหตุการณ์ จากเรื่ องที่อ่าน และสื่ อสารความรู ้ ความเข้าใจ สรุ ปเรื่ องราว
ข้อคิดจากเรื่ องที่ อ่าน นาข้อคิด ที่ ได้จากเรื่ องที่ อ่านไปใช้ในชี วิตประจาวัน (สานักทดสอบ
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ทางการศึกษา, 2557: 29) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจินตนา ใบกาซูยี (2533: 45) ที่พบว่า
ปั ญหาในการอ่านที่เกิดขึ้นกับเด็กส่ วนใหญ่คือ อ่านไม่คล่อง ไม่กล้าอ่านออกเสี ยงดัง อ่านไม่ได้
อ่านไม่ถูกวรรคตอน อ่านในใจไม่เป็ น และอ่านจับใจความสาคัญไม่ได้ นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้าน
ตัวครู และวิธีการสอนของครู ครู ไม่ได้จดั ทาแผนการเรี ยนรู ้และนวัตกรรมประกอบการสอน ครู
ไม่ได้ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนการสอน ครู ไม่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนค้นคว้าหาคาตอบ หรื อ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อภิญญา วงศ์กลิ่นกรุ ด (2553: 2) กล่าวว่าปั ญหา
ในการอ่านของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านเจริ ญสุ ข ส่ วนใหญ่อ่านเนื้ อเรื่ องใน
บทเรี ยนแล้ว ไม่สามารถจับใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่านได้ ไม่สามารถสรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องที่
อ่านได้ หรื อแสดงข้อคิดเห็ นที่ ได้จากอ่ าน ทาให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่ านเท่ าที่ ควรและมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด นอกจากนั้นมีเดีย จุฬา (2549: 14) กล่าวว่าปั ญหา
เด็กไทยไม่รักการอ่าน เป็ นปั ญหาที่ทุกคนทุกภาคทุกส่ วนในสังคมจะต้องประสานความร่ วมมือ
ช่วยกันแก้ไขอย่างจริ งจัง เพราะการอ่านถือว่าเป็ นหัวใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และมี
ความสาคัญยิ่งต่อการนาชีวิตไปสู่ ความสาเร็ จ การพัฒนาการเรี ยนการสอนมีปัจจัยที่สาคัญ คือครู ตอ้ ง
พัฒนาความรู ้ความสามารถและมีความกระตือรื อร้นที่จะจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ ครู ตอ้ งมีการจัดทาแผนการสอน ซึ่ งจะทาให้เกิดความเข้าใจทั้งระบบเพราะต้องคิดวิเคราะห์
เพื่อวางแผนคิดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการประเมินผลที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย และนาผล
การบันทึก ไปปรับปรุ งเพื่อวางแผนใหม่ในระยะเวลาต่อไป ทุกครั้งที่อ่านต้องมีการตั้งจุดมุ่งหมายใน
การอ่าน ควรแปลงหัวเรื่ องเป็ นคาถามให้ติดเป็ นนิสัย โดยการตั้งคาถามแบบเปิ ดว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน
อย่างไร นอกจากนี้ สมพร จารุ นฎั (2549 : 46-62) และธี รญา เหงี่ยมจุล (2547: 6-7) กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการอ่านจับใจความต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด มีสาเหตุจากวิธีการสอนของครู สื่ อ
การสอนและตัวนักเรี ยน สอดคล้องกับงานวิจยั ของเพลินพิศ เมนขุนทด (2554: 2) ที่พบว่านักเรี ยน
อ่านหนังสื อช้า ไม่ชอบอ่าน อ่านแล้วไม่เข้าใจ ไม่สามารถจับใจความได้ ทาให้นกั เรี ยนเบื่อหน่ ายต่อ
การเรี ยน มีทศั นคติที่ไม่ดีต่อการอ่าน ไม่เกิดนิสยั รักการอ่าน และมีผลสัมฤทธิ์ไม่ดีเท่าที่ควร
โรงเรี ย นวัด ไผ่ โ รงวัว ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2
เป็ นโรงเรี ย นขนาดใหญ่ มี นัก เรี ย นจานวน 750 คน ผลการประเมิ น ภายนอกพบว่ามาตรฐาน
ด้า นผูเ้ รี ย นมาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง ได้ระดับพอใช้ ส่ งผลให้มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนมาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูเ้ รี ยน มีผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ย ระดับพอใช้และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(NT)ระดับ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปี การศึ ก ษา 2556 ของโรงเรี ย นวัด ไผ่โ รงวัว พบว่ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ วิ ชาภาษาไทยที่ เกี่ ยวกับ ความสามารถด้านภาษา มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 42.02
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า การอธิบายความหมายจากเรื่ องที่อ่าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.47
การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.21 การสรุ ปเรื่ องราวและข้อคิด
จากเรื่ องที่อ่านมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.78 การวิเคราะห์เรื่ องที่อ่านได้อย่างถูกต้องมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 48.68 การนาข้อคิดที่ได้จากเรื่ องที่อ่านไปใช้ในชี วิตประจาวัน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ41.89
สื่ อ สารความคิ ด เห็ น จากเรื่ อ งที่ อ่ า นอย่า งมี เ หตุ ผ ลและสร้ า งสรรค์ คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 46.71
(รายงานผลการทดสอบ NT. [ออนไลน์]. http://nt-result.bopp.go.th/) นอกจากนี้ การประเมินผล
ของกลุ่มงานวิชาการของโรงเรี ยน พบว่าร้ อยละของนักเรี ยนที่ อยู่ในระดับพอใช้คิดเป็ นร้ อยละ
30.26 และอยู่ในระดับปรั บปรุ ง คิดเป็ นร้ อยละ19.74 ส่ วนการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ก ลุ่มสาระ
ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 3 ห้องเรี ยน พบว่าในปี 2555-2556 นักเรี ยน
มีผลการเรี ยนรู ้ปลายภาคเรี ยนที่ 2 ร้อยละ 69.45 และ 70.24 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดไว้
ที่ร้อยละ 80 (แบบบันทึกผลการเรี ยนประจารายวิชา ระดับประถมศึกษา: 2555 – 2556) และจากการ
สัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทยของโรงเรี ย นวัดไผ่โรงวัว ชั้น ป.1/2 และ ป.1/3 (วันพร ปิ่ นแก้ว,
2556; สุ ทธญาน์ ใจซื่อ, 2556) ด้านการอ่านจับใจความ พบว่า นักเรี ยนบอกใจความสาคัญของเรื่ อง
ไม่ได้ ตอบคาถามไม่ได้ ไม่เข้าใจเรื่ องที่อ่าน อ่านไม่คล่อง ไม่ชอบอ่านหนังสื อ ทาให้นักเรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดและจากประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ของผูว้ ิจยั พบว่า พฤติกรรมการอ่าน ที่ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ต่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่อ่านได้ชา้ และ
ขาดความรู ้ความเข้าใจในการอ่าน อ่านไม่ถูกวรรคตอนทาให้ผิดความหมาย เรี ยงลาดับเหตุการณ์
ของเรื่ องไม่ได้ ขาดทักษะและกระบวนการคิด การวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล ไม่สามารถ
สรุ ปเรื่ องราวหรื อจับใจความสาคัญของเรื่ องได้ ปั ญหาจากการตั้งคาถามและตอบคาถามจากเรื่ อง
ที่อ่าน นักเรี ยนไม่สามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน ไม่สนใจใฝ่ รู ้ ไม่รักการอ่าน ขาดการฝึ กฝน
อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิบูลย์ ตัญญบุตร(2559: 314) พบว่า นักเรี ยนอ่าน
หนังสื อแล้วไม่เข้าใจ ไม่สามารถสรุ ปหรื ออ่านจับใจความได้ จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นทั้งนี้ อาจมี
สาเหตุมาจากด้านตัวครู ผสู ้ อน ครู ไม่วางแผนการสอน ไม่มีความถนัดในวิชาที่สอน ครู มีภาระงานอื่น
นอกเหนื อจากการสอน ด้านผูเ้ รี ยน พบว่า มีความผิดปกติทางร่ างกายและสติปัญญา สภาพฐานะทาง
ครอบครัว ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน พบว่า สื่ อประกอบในกลุ่มสาระภาษาไทยยังไม่ตรงกับเรื่ อง
ที่สอนและความต้องการของผูเ้ รี ยน จึงทาให้ผลการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยต่า กว่า
เกณฑ์ที่กาหนด สอดคล้องกับแนวคิดของ สนิ ท สัตโยภาต (2556: 96) กล่าวว่า บุคคลแต่ละคนเมื่อ
อ่านหนังสื อเล่มเดี ยวกันอาจได้คุณประโยชน์จากการอ่านไม่เท่ากันเพราะระดับความสามารถ
ในทักษะการอ่านของแต่ละคนมีต่างกัน แต่ทกั ษะการอ่านย่อมเพิ่มพูนและฝึ กฝนได้ถา้ บุคคลใด
หมัน่ ฝึ กฝนทักษะการอ่านบ่อยๆ อ่านสม่าเสมอและอ่านอย่างถูกวิธี ผูว้ ิจยั จึ งตระหนักถึงการจัด
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กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสู ตรและสภาพปัญหา ในปัจจุบนั ดังได้กล่าวไว้
ข้างต้น ซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้ ให้เห็ นชัดเจนว่า ครู ผูส้ อนจะต้องจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเหมาะสม สัมพันธ์กบั เนื้อหา วัตถุประสงค์และตัวชี้วดั โดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้ ที่จะพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความให้กบั ผูเ้ รี ยน
ครู ผูส้ อนจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาวิธีการสอน สื่ อ นวัตกรรม หรื อเทคนิ คการจัดการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้การเรี ยนการสอนสัมฤทธิ์ ผลตามต้องการให้สอดคล้องกับสังคมยุค
ปฏิรูปการศึกษาที่ให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยนยึดหลักผูเ้ รี ยน มีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
ได้ ซึ่งวิธีการจัดการเรี ยนรู ้และเทคนิคที่สามารถพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการอ่านนั้นมีหลากหลาย
วิธีในการจัดการเรี ยนการสอน
ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมากทั้งในด้านความคิด พฤติกรรม
และด้านการศึกษา โดยเฉพาะบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพราะเป็ นวิธีการหนึ่ งที่จะสามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากให้ง่ายขึ้น ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทักษะ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ผูเ้ รี ยน
มีความเพลิดเพลิน สนุ กสนานในการใช้บทเรี ยน ช่วยเสริ มแรงผูเ้ รี ยน ทาให้ผูเ้ รี ยนมีความสนใจ
ในบทเรี ยนมากขึ้น เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ตลอดเวลา เลือกเรี ยนได้
ตามความสนใจ และตามความสามารถของตนเอง ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อบทเรี ยน เป็ นการส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและส่ งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น (สายฝน แสนใจพรม,
2553:74-75) ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความให้กบั ผูเ้ รี ยน
ครู ผสู ้ อนจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาวิธีการสอน สื่ อ นวัตกรรม หรื อเทคนิ คการจัดการเรี ยนการสอน ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้การเรี ยนการสอนสัมฤทธิ์ ผลตามต้องการ ดังที่ Slemmer and Duane Lee
(2003: 2053 อ้างถึงใน ภัทรวดี จงศักดิ์สวัสดิ์, 2548: 1) ที่ได้สรุ ปว่าบรรยากาศในการเรี ยนการสอน
ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ต้อ งใช้สื่ อ ที่ เ ป็ นเทคโนโลยีที่ ห ลากหลาย ใช้รู ป แบบการเรี ย นที่ ต่ างกัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่างกัน สอดคล้องกับ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 71) กล่าวไว้ว่าเทคโนโลยี
ที่ มีบทบาทในการช่ ว ยจัด การเรี ย นการสอนคือคอมพิว เตอร์ มลั ติ มีเ ดี ย (Computer Multimedia)
ซึ่ งเป็ นสื่ อการสอนทางคอมพิวเตอร์ รูปแบบหนึ่ งที่มีการนาเสนอเนื้ อหาที่น่าสนใจ ใช้สะดวกและ
ค้นคว้าได้อย่างสนุ กสนาน เนื่ องจากสามารถนาเสนอสิ่ งที่ มีท้ งั ภาพและเสี ยงพร้ อมทั้งสามารถ
โต้ตอบกับบทเรี ยนและทราบข้อมูลย้อนกลับได้ตลอดเวลาตามความต้องการ สอดคล้องกับสังคม
ยุคปฏิรูปการศึกษาที่ให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยนยึดหลักผูเ้ รี ยนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
ในขณะที่ Gertner (2011: 30-33)ได้ท าวิ จัย ผลของการใช้เ ทคโนโลยี ม ัล ติ มี เ ดี ย ในการเรี ย นรู ้
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการอ่านสื่ อที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการเรี ยนรู ้และความเข้าใจ กล่าวว่า
การอ่านจากหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์มีศกั ยภาพที่จะกลายเป็ นวิธีการใหม่ในการเรี ยนรู ้และการจัดเก็บ
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ข้อมูลได้ดี มัลติมีเดีย เป็ นสื่ อชนิดหนึ่งที่นามาใช้ในการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น
การนาบทอ่านที่เขียนขึ้นมาจากข้อมูลท้องถิ่นให้ผูเ้ รี ยนได้อ่านและรับรู ้เรื่ องราวต่างๆที่เกี่ ยวกับ
วิถีชีวิตของตนเอง ใช้การนาเสนอบทอ่านในรู ปแบบของมัลติมีเดียเพื่อดึงดูดความสนใจในการอ่าน
โดยสร้างโปรแกรมเน้นการฝึ กทักษะและการปฏิบตั ิให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกเป็ นขั้นเป็ นตอน ช่ วยทาให้
ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น ดังผลการวิจยั ของ จิราวรรณ เอี่ยมสงคราม (2551: บทคัดย่อ)
ผลการศึ กษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 สู งขึ้ น นอกจากนี้ ย งั มี งานวิจยั ของดลวรรณ พวงวิ ภาต (2554: 121)และ
มัณฑนา ศรี เทพ (2553: 108-112) ที่ทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียช่วยใน
การเรี ยนการสอน พบว่าสามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ดีข้ ึน มีความรู ้คงทน
ผูเ้ รี ยนมีความสนใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน จะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเป็ นสื่ อที่น่าสนใจ
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542: 4-7) กล่าวถึงสื่ อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาและความหมายของสื่ อ
มัลติมีเดี ย เพื่อการศึกษาแต่ละประเภทโดยสรุ ปดังนี้ สื่ อมัลติมีเดี ยด้านการศึ กษาคือการนาเสนอ
เนื้ อหาบทเรี ยนในรู ปของสื่ อมัลติมีเดียทางคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ1) e-Learning
มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสอ่านและทาความเข้าใจเนื้อหาตามความสามารถของตน สามารถที่จะทบทวน
เนื้อหาตามความพอใจ หรื อจนกว่าจะเข้าใจ e –Learning นั้นผูเ้ รี ยนสามารถที่จะศึกษาในลักษณะใด
ระหว่างซีดีรอมหรื อจากเว็บก็ได้ 2) CAI ผูเ้ รี ยนสามารถโต้ตอบกับบทเรี ยนได้อย่างมีความหมาย
รวมทั้งการจัดให้มีผลป้ อนกลับโดยทันที ให้กับผูเ้ รี ยนเมื่ อผูเ้ รี ยนตรวจสอบความเข้าใจของตน
จากการทาแบบฝึ กหัดหรื อแบบทดสอบ CAI เป็ นลักษณะของการนาเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรี ยน
การสอน 3) การเรี ยนบนเว็บ เป็ นสื่ อมัลติมีเดียที่เน้นการใช้งานในระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
ประโยชน์ของมัลติมีเดียด้านการศึกษา กิดานันท์ มลิทอง (2543: 275) กล่าวว่าการใช้สื่อคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียมีประโยชน์มากมาย พอสรุ ปได้ดงั นี้ คือ 1) ดึงดูดความสนใจ 2) ให้สารสนเทศหลากหลายด้วย
การใช้ซีดีรอมในการให้ขอ้ มูล และสารสนเทศในปริ มาณที่มากมายและหลากหลายรู ปแบบเกี่ยวกับ
เนื้ อหาบทเรี ยนที่สอน 3) ทดสอบความเข้าใจ ผูเ้ รี ยนบางคนอาจจะไม่กล้าถามข้อสงสัย หรื อตอบ
คาถามในห้องเรี ยนการใช้สื่อประสมจะช่วยแก้ปัญหาในสิ่ งนี้ได้ โดยการใช้ลกั ษณะศึกษารายบุคคล
4) สนับสนุนความคิดรวบยอด โดยการเสนอสิ่ งที่ให้ตรวจสอบย้อนหลัง และแก้ไขจุดอ่อนในการเรี ยน
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้น มัลติมีเดี ยสามารถนามาใช้ในการถ่ายทอด
เนื้อหาวิชาให้แก่ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาด้วยตนเองทาให้เกิดแรงจูงใจใฝ่ รู ้
นอกจากสื่ อที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพแล้ว ด้ว ยสภาพ เศรษฐกิ จ สัง คม วัฒนธรรม การสื่ อ สาร
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว มีเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัยขึ้น ปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อสังคมไทย คือ ความแตกต่างทางความเชื่ อ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
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ศาสนาและวัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม และการทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดก็เป็ นปั ญหาสาคัญที่ทาให้วิถีชีวิต
ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นการจัดการศึกษาควรปลูกฝั งให้เด็กเกิ ดความรัก
ความหวงแห และเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในถิ่ น ฐานบ้า นเกิ ด ของตนเอง ให้เ ห็ น คุ ณ ค่ า ทางสัง คม
วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยต้องนาข้อมูลท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัด
การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เนื้ อหาในบทอ่านควรสอดแทรกให้เหมาะสมกับสภาพ
ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั ท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการบารุ งรักษาสิ่ งที่ดีงามของท้องถิ่น
และการใช้ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ งสอดคล้อ งกับ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 กล่าวว่า “บุคคลซึ่ งอยู่ร่วมกันเป็ นชุมชนหรื อ
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรื อฟื้ นฟูจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
อันดี ของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่ วมในการจัดการบารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพอย่า งสมดุ ล และยัง่ ยื น
(สานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร,2550: 18-19) สอดคล้องกับ ถวัลย์ มาศจรัส (2549: 31)ได้
กล่ า วถึ ง เรื่ อ งท้อ งถิ่ น ไว้ว่ า เรื่ อ งของท้อ งถิ่ น เป็ นเรื่ อ งที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ความเป็ นชาติ ข อง
ทุกประเทศเพราะการที่จะรวมตัวเป็ นประเทศได้น้ ันต้องอาศัยพลังของความรั ก ความหวงแหน
ในเรื่ องภาษา ความคิด ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ความเชื่อ และเรื่ องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและเชื่ อมโยงกับจิตสานึ กในความรักและความหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดของตนทั้งสิ้ น
ดังนั้นครู จึงควรให้ความสนใจการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน ครู อาจ
เลือกใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่นที่โรงเรี ยนตั้งอยู่ ให้นกั เรี ยนได้สัมผัสของจริ งทางธรรมชาติ ได้สัมผัส
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สุ วิมล ว่องวาณิ ช, 2545: 33)
จากความสาคัญของปั ญหาการอ่านจับใจความ และจากการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา
การเรี ย นการสอนอ่ า นจับ ใจความดัง กล่ า ว ผูว้ ิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะน าเทคโนโลยีป ระเภท
มัลติมีเดียมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เนื่องจากโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัวมีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับ
จานวนนักเรี ยน โดยนาเรื่ องราวและข้อมูลที่เกี่ยวกับท้องถิ่น รอบๆบริ เวณอาเภอสองพี่นอ้ ง มาทา
เป็ นบทอ่านเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1ให้นกั เรี ยน
มีทกั ษะในการอ่านจับใจความเมื่ออ่านแล้วสามารถตอบคาถามเกี่ ยวกับเรื่ องที่อ่าน เล่าเรื่ องย่อ และ
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่านได้มีความสนใจ รักการอ่านและรักท้องถิ่นมากขึ้น
กรอบแนวคิดที่ใช้ ในกำรวิจยั
จากงานวิ จ ัย ของณิ ช วรรณ จัน อ้น (2551:29-30) ได้ท าการศึ ก ษาวิ จัย พัฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มลั ติ มีเ ดี ย เพื่อส่ งเสริ มทัก ษะด้านการอ่ าน กลุ่มสาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย สาหรั บ
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นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 4 ตอน ออกแบบบทเรี ยนมัลติมีเดียเป็ นแบบฝึ กทักษะการอ่าน
โดยให้อยู่ในรู ปแบบการ์ ตูน (Animation) ลายเส้นอย่างง่ายและสี สันสดใส บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ผลการวิจยั พบว่า ทักษะด้านการอ่านของนักเรี ยนหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ผูเ้ รี ยนมีความสนใจและกระตือรื อร้นในการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
ส่ ว นงานวิ จ ัย ของบุ ญ ญิ ส า พรมมิ ร าช (2551: 52-53)ได้ศึ ก ษาการพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์
มัล ติ มีเ ดี ย เรื่ อ งคาที่ สะกดไม่ ตรงมาตราตัว สะกด ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
มัลติ มีเดี ย ที่ ผูว้ ิจ ัย สร้ างขึ้ น เป็ นบทเรี ย นที่ มีลกั ษณะเนื้ อหาวิชาแบบฝึ กหัด และการทดสอบ โดย
คอมพิวเตอร์ สามารถเสนอเนื้ อหาซึ่ งจะเป็ นรู ปแบบตัวหนังสื อ ข้อความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว
ภาพกราฟิ ก เสี ยงบรรยาย และเสี ยงดนตรี และมีการแสดงผลข้อมูลย้อนกลับ ให้กบั ผูเ้ รี ยนจากการทา
แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพื่อทดสอบ หรื อประเมินความรู ้
ความเข้า ใจของผูเ้ รี ย น ผลปรากฏว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นสู งกว่ าเกณฑ์ที่ ต้ ังไว้ แสดงว่ ามี
ประสิ ทธิ ภาพสามารถนาไปใช้เป็ นบทเรี ยนได้ นักเรี ยนมีความก้าวหน้าในการเรี ยนและมีความพึงพอใจ
ในการเรี ยนมากและงานวิจยั ของอัจฉรา ตุมระวัต (2552: 68-74) ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนา
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ม ัล ติ มี เ ดี ย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภาษาไทยเรื่ องการสะกดค า สาหรั บนักเรี ยน
ประถมศึกษาปี ที่ 1 สร้างและพัฒนาบทเรี ยนที่ใช้ในการสอน การทบทวน การทาแบบฝึ กหัดและการ
วัดผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ในลักษณะของสื่ อประสมที่ เกิ ดจากการเชื่ อมของข้อความ ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว เสี ยงบรรยายและดนตรี ประกอบในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วยการสะกดคา จานวน
9 มาตรา ผลการวิจยั พบว่า ผลการทดลองใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ได้ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย สู งกว่าก่อนเรี ยน
นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย นอกจากนั้น ณิ ชาพร ปรี ชาวิภาษ (2555:
100-103)ได้ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ งการพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความโดยใช้ข อ้ มู ล ท้อ งถิ่ น ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า แบบฝึ กอ่านจับใจความ มี 7 ชุ ด ในแต่ละชุ ดเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับ
ท้องถิ่นที่นักเรี ยนอาศัยอยู่ ผลการเรี ยนรู ้ ดา้ นการอ่านจับใจความหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนจัดการเรี ยนรู ้
นักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อการเรี ยนอยู่ในระดับมาก ผูเ้ รี ยนเห็ นว่าเรื่ องที่เรี ยนเสริ มความรู ้และให้
ข้อคิด มีเนื้ อหาและกิจกรรมที่หลากหลาย ในแต่ละแบบฝึ กให้ความเพลิดเพลินและน่ าสนใจทาให้
นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการทางาน
จากผลการวิจยั ดังกล่าว จะเห็นว่ามัลติมีเดียสามารถพัฒนาความสามารถนัก เรี ยนในด้าน
ทักษะการอ่านได้ดีข้ ึน มีผลการเรี ยนรู ้สูงขึ้น นักเรี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนมาก และสนใจ ใฝ่ รู ้
ในท้องถิ่ น ตนเอง ดังนั้น ผูว้ ิจ ัยจึ งสนใจที่ จะส่ งเสริ มนักเรี ยนในด้านทักษะการอ่ านจับใจความ
โดยการนามัลติมีเดีย มาพัฒนาเป็ นบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น โดยศึกษาแนวคิดรู ปแบบ
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วิธีการสอนจากนักวิชาการและงานวิจยั ต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัย ความสนใจ และท้องถิ่นที่อาศัยอยู่
สาหรับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียนั้นมีนกั วิชาการได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย
ดังนี้ พรเทพ เมืองแมน (2544: 46 -51)ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาบทเรี ยนมัลติมีเดียเป็ น 4 ขั้นตอน
ดัง นี้ 1) ขั้น วางแผนโดยวิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต ร เนื้ อ หาและผู เ้ รี ย น เพื่ อ ให้ ไ ด้ โ ครงสร้ า งเนื้ อ หา
วัตถุประสงค์ และความต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อนามากาหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรี ยน
2) ขั้นสร้างบทอ่าน โดยแปลงสตอรี่ บอร์ ด ให้เป็ นบทอ่านที่สามารถนาไปใช้ได้จริ ง โดยสร้างบทอ่าน
จากโปรแกรมหรื อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมทั้งผลิตเอกสารประกอบบทอ่านเป็ นลักษณะคาแนะนา
การใช้บทอ่าน คู่มือสาหรับผูส้ อน คู่มือสาหรับผูเ้ รี ยน ใบงานหรื อแบบฝึ กหัด 3) ขั้นออกแบบบทเรี ยน
แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือ 3.1 แบ่งเนื้ อหาออกเป็ นหน่ วยย่อย ๆ และจัดลาดับเนื้ อหาแล้วจึงกาหนด
เป็ นโครงสร้างของบทเรี ยน 3.2 เขียนผังงานแสดงความสัมพันธ์ของเนื้ อหา บทอ่าน กิจกรรม การฝึ ก
การประเมินผลการเรี ยน เป็ นการอธิ บายลาดับขั้นตอนการทางานของโปรแกรม 3.3 สร้างสตอรี่ บอร์ ด
(Storyboard) ออกแบบการนาเสนอเนื้อหา ข้อความ กราฟิ ก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยงในลักษณะ
ของจอภาพที่ผเู ้ รี ยนจะได้เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 4) ขั้นประเมินและแก้ไขบทอ่าน เพื่อต้องการ
ทราบประสิ ทธิ ภาพของบทอ่าน ดังนี้ 4.1 ก่ อนนาไปใช้งาน การประเมิ นควรเริ่ มตั้งแต่ การ
ดาเนิ นการเขียนโครงร่ างของเนื้ อหาบทอ่าน ออกแบบแนวการสอน โดยขอความร่ วมมือจากผูท้ ี่มี
ชานาญด้านเนื้ อหา ด้านการผลิตบทอ่านมาให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุ งตามที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนา 4.2 นาบทอ่านที่ได้จดั ทาขึ้นไปทดลองกับตัวอย่างประชากรที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
ต้องเลือกให้มีผเู ้ รี ยนทั้งในกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อน ทั้งเพศชายและเพศหญิง สังเกตพฤติกรรม
ของผูเ้ รี ยนในขณะที่กาลังใช้บทอ่าน ข้อมูลย้อนกลับจากผูเ้ รี ยนในด้านผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อ
ผูเ้ รี ยน โดยมีการประเมินแบบตัวแทนผูเ้ รี ยนในขั้นตอนแรก ประเมินกลุ่มเล็กหลังจากสร้างบทอ่าน
ฉบับร่ างฉบับสุ ดท้ายก่อนจะนาไปผลิตจริ ง และสุ ดท้ายประเมินภาคสนามประเมินเมื่อได้บทอ่าน
ต้น ฉบับ แล้ว จัด สถานการณ์ เ หมื อ นจริ ง เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ได้จากการสุ่ มเพื่ อน าข้อมู ลที่ ได้ไป
ปรับปรุ งแก้ไขคุณภาพของบทอ่าน นอกจากนี้ ชยั ยงค์ พรหมวงศ์ (2540: 115-116) ได้เสนอขั้นตอน
การผลิตชุ ดการสอนสื่ อประสม สรุ ปได้ดงั นี้ 1) กาหนดหมวดหมู่และเนื้ อหาประสบการณ์ หรื อ
บูรณาการตามความเหมาะสม 2) กาหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็ นหน่วยการสอน
3) กาหนดหัวเรื่ องในการสอนแต่ละหน่วยเป็ นหน่ วยย่อย 4) กาหนดหลักการและความคิดรวบยอด
จะต้องสอดคล้องกับหน่วยการเรี ยนรู ้และหัวเรื่ อง 5) กาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่ อง
6) กาหนดกิจกรรม การเรี ยนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 7) กาหนดแบบประเมินให้
ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 8) เลือกและผลิตสื่ อการสอน 9) หาประสิ ทธิ ภาพของชุดการสอน
สื่ อประสม 10) การใช้ชุดสื่ อประสม ที่ปรับปรุ งและมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้แล้วสามารถ
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นาไปสอนผูเ้ รี ยนได้ จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีผทู ้ ี่ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
บทเรี ยนมัลติมีเดีย เช่น งานวิจยั ของ กิต์ ิติกานต์ กัณพิพฒั น์ (2552: 21-25) ที่ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเรื่ องการใช้โปรแกรมวาดภาพ Paint Brush สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5โดยการพัฒ นาบทเรี ย นสื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย มี ข้ ัน ตอนดัง นี้ 1) ขั้น ตอนการเตรี ย ม
2) ขั้นตอนการออกแบบ 3) ขั้นตอนการสร้างโปรแกรม 4) การประเมินสื่ อมัลติมีเดีย 5)ทดลองใช้
ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ยที่ผลิตมีประสิ ทธิ ภาพเป็ น 93.54/92.34 เป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 85/85 และณัฐพร ทองมอญ (2551: 34-35) ได้ศึกษาเรื่ องบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่ องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สาหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4) มีข้ นั ตอน
การพัฒนาบทเรี ยนสื่ อมัลติมีเดีย 11 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
เพื่อทาความเข้าใจจุดประสงค์ของเนื้ อหาวิธีการสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยน 2) ศึกษา
จุ ด ประสงค์ข องสาระและมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ก ลุ่ ม สาระการงานอาชี พ และเทคโนโลยีเ รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น 3) กาหนดผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังของเนื้ อหาเรื่ องคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นของ
แต่ละหน่วยการเรี ยน 4) กาหนดเนื้อหาของบทเรี ยนโดยแบ่งเนื้ อหาออกเป็ นเรื่ องตามลาดับ เพื่อ
นามาสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย 5) นาเนื้อหาของบทเรี ยนไปปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา
และผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านเนื้ อหาจานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาแล้ว
นามาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียต่อไป 6) ออกแบบบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียโดยออกแบบในรู ปของบทภาพบรรยายเรื่ องราว (Story Board) และผังงาน
(Flowchart) ที่เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาเสนอ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนา
7) ออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียโดยเขียน Script ให้ตรงตามเนื้อหาที่กาหนดไว้ 8) นา
บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ม ัล ติ มี เ ดี ย ที่ อ อกแบบเสร็ จ เรี ยบร้ อ ยแล้ว เสนออาจารย์ที่ ป รึ กษา 9)น า
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ที่ได้จดั เตรี ยมมาประกอบรวมกันเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ซึ่ งอาศัย
โปรแกรมในการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย โดยนาข้อมูลด้านอักษร ภาพ เสี ยง มาจัดเรี ยง
และเชื่อมโยงบทเรี ยนให้สามารถทางานได้ต่อเนื่ องและโต้ตอบกับผูใ้ ช้งานได้ 10) สร้างแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยนของแต่ละเรื่ อง ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนให้ความสนใจกับบทเรี ยนดี มาก มีความ
กระตือรื อร้น และตั้งใจศึกษาบทเรี ยนเป็ นอย่างดี ผูเ้ รี ยนชื่นชอบกับการโต้ตอบและควบคุมบทเรี ยน
ด้วยตนเอง ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและตื่นเต้นกับการทาแบบฝึ กหัด และการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
จากแนวคิดต่างๆ ที่กล่าวมา ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์แนวคิดและกระบวนการพัฒนามาเป็ นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่ นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1โดยมีข้นั ตอนการพัฒนาบทอ่าน 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการพัฒนาบทอ่าน
มัล ติ มี เ ดี ย โดยใช้ ข ้อ มู ล ท้อ งถิ่ น มี ดั ง นี้ คื อ 1.1) ศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ นโยบายการศึ ก ษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 1.2) วิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย 1.3) ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น 1.4) ศึกษาความต้องการของนักเรี ยนเกี่ยวกับ
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เนื้ อหา และรู ปแบบของบทอ่าน 1.5) ศึกษาความคิดเห็ นของ
ครู ผสู ้ อนภาษาไทย และ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย ด้านเนื้อหา รู ปแบบ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน และการประเมินผล 1.6) ศึกษาข้อมูลท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและการหาประสิ ทธิภาพบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อ
ส่ ง เสริ มทัก ษะการอ่ า นจับ ใจความประกอบด้ว ยโครงสร้ า งส าคัญ 3 ส่ ว นคื อ 2.1) ส่ ว นน า
ประกอบด้วย ชื่อหน่วย การเรี ยนรู ้ ระดับชั้น คาแนะนาในการเรี ยน รายการเมนู 2.2) ส่ วนนาเสนอเนื้อหา
ออกแบบโดยใช้ภาพ เสี ยง ข้อความ วีดิทศั น์ มาใช้ร่วมกัน 2.3) ส่ วนคาถามและการฝึ กใช้ตรวจสอบ
ความรู ้ความเข้าใจ มีข้ นั ตอนการสร้างบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้น
การเตรี ยม วิเคราะห์หลักสู ตร เนื้ อหา และผูเ้ รี ยน เพื่อนามากาหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมการ
เรี ยน 2) ขั้นการสร้างบทอ่าน ให้เป็ นบทอ่านที่สามารถนาไปใช้ได้จริ ง โดยสร้ างบทอ่านจาก
โปรแกรมหรื อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) ขั้นการออกแบบบทอ่าน โดยแบ่งเนื้ อหาออกเป็ นหน่วย
ย่อยๆ และจัดลาดับเนื้อหาแล้วจึงกาหนดเป็ นโครงสร้างของบทอ่าน 4) ขั้นการผลิตเอกสารเป็ นการ
ผลิตเอกสารประกอบบทอ่าน เป็ นลักษณะคาแนะนาการใช้บทอ่าน คู่มือสาหรับผูส้ อน คู่มือสาหรับ
ผูเ้ รี ยน ใบงานหรื อแบบฝึ กหัด 5) ขั้นการประเมินและแก้ไขบทอ่าน เพื่อต้องการทราบประสิ ทธิภาพของ
บทอ่าน ก่อนนาไป ใช้งาน การประเมิน การดาเนิ นการเขียนโครงร่ างของเนื้อหาบทอ่าน ออกแบบแนว
การสอน โดยนาบทอ่านจากข้อมูลท้องถิ่นผ่านมัลติมีเดียเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ ที่
สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่ อตรวจสอบ เพื่อประเมินคุณภาพและนาไป
ปรั บปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ น าบทอ่ านที่ ไ ด้จ ัด ท าขึ้ น ไปทดลองกับตัว อย่า ง
ประชากร ที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายต้องคัดเลือกให้มีผเู ้ รี ยนทั้งในกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อน ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในขณะที่กาลังใช้บทอ่าน ข้อมูลย้อนกลับจากผูเ้ รี ยนใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อผูเ้ รี ยน จากนั้นตรวจสอบคุณภาพสื่ อโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) และนาบทอ่านมัลติมีเดียไปหาประสิ ทธิ ภาพขั้นรายบุคคล (Individual
Tryout) แล้วปรับปรุ งแก้ไข และหาประสิ ทธิภาพขั้นกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) แล้วปรับปรุ ง
แก้ไข
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ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้บทอ่านมัลติ มีเดี ยโดยใช้ข ้อมูลท้องถิ่ น โดยผูว้ ิ จยั ได้นาบทอ่าน
ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุ พรรณบุรี จานวน 30 คน
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินและปรั บปรุ ง บทอ่านมัลติมีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ด้านการอ่าน
จับใจความของนักเรี ยนและด้านความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้วยบทอ่าน
สรุ ปกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพที่ 1 ดังนี้

13

บทอ่ านมัลติมเี ดีย

ทักษะการอ่ านจับใจความ

ข้ อมูลท้ องถิ่น

ขั้นตอนการพัฒนาบทอ่ าน
มัลติมเี ดียโดยใช้ ข้อมูลท้ องถิ่น
มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
2. พัฒนาและหาประสิ ทธิภาพ
บทอ่าน
3. ทดลองใช้บทอ่านมัลติมีเดีย
4. ประเมินและปรับปรุ งบทอ่าน
มัลติมีเดีย
ชัยยงค์ พรหมวงษ์ (2540: 115-116)
พรเทพ เมืองแมน (2544 : 46 -51)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณิ ชวรรณ จันอ้น (2551: 29-30)
ณัฐพร ทองมอญ (2551: 34-35)
บุญญิสา พรมมิราช (2551: 52-53)
กิต์ ิติกานต์ กัณพิพฒั น์(2552: 21-25)
อัจฉรา ตุมระวัต (2552: 68-74)

การอ่านจับใจความ เมื่ออ่านแล้ว
ต้อง สรุ ปเรื่ องได้ บอกรายละเอียด
ของเรื่ อง การลาดับเรื่ องราว
เปรี ยบเทียบ และคาดการณ์ได้
(สนิท สัตโยภาส ,2556 : 104 )
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับทักษะ
การอ่ าน
1. อ่านผ่านคร่ าวๆโดยตลอด
2. อ่านโดยละเอียด
3. ฝึ กตั้งคาถามและตอบคาถาม
สั้นๆในใจ
4. เรี ยบเรี ยงใจความสาคัญด้วย
ภาษาของตนเอง
สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์
(2551: 159-161)
นภดล จันทร์เพ็ญ (2553: 133-134),
จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ (2556: 159),
สนิท สัตโยภาส (2556: 108 ) ,

แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
ข้ อมูลท้ องถิ่น
การอนุรักษ์หรื อฟื้ นฟูจารี ต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ
วิถีชีวติ เป็ นสิ่ งของมรดกพื้นบ้าน
ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นนั้นๆ
สุ วมิ ล ว่องวาณิ ช (2545 : 33),
ชาตรี สาราญ (2545: 5),
ถวัลย์ มาศจรัส (2549: 31)
ข้ อมูลท้ องถิ่นสุ พรรณบุรี
1. สองพี่นอ้ งก่อนเก่า
2. ภัยร้ายนกพิราบ
3. เตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว
4. ประเพณี ทิ้งกระจาด
5. กอไผ่และโรงวัว

การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ

1. ทักษะการอ่านจับใจความ
2. ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
การพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาหาประสิ ทธิ ภาพบทอ่านมัลติมีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะ
การอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะ
การอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ดังนี้
2.1 เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านจับใจความก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
คำถำมกำรวิจัย
1. บทอ่านมัลติมีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความสาหรั บ
นักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรื อไม่
2. บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับ
นักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิผลในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ทักษะการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 หลังจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับ
ใจความ สู งกว่าหรื อไม่
2.2 ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นอยูใ่ นระดับใด
สมมติฐำนกำรวิจัย
1. บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับ
นักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ทักษะการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 หลังจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
3. ความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นอยูใ่ นระดับมาก
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ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ยน
วัดไผ่โรงวัว สังกัด สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุรี เขต 2 ภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึกษา 2558 มีจานวน 3 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนจานวน 90 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยน
วัดไผ่โรงวัว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 จานวน 1 ห้องเรี ยน
มีนกั เรี ยนจานวน 30 คนได้มาจากวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random sampling)โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ น
หน่วยการสุ่ ม
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ทักษะการอ่านจับใจความ
2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น
3. เนื้อหา
เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นเรื่ องการอ่านจับใจความตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ตามตัวชี้ วดั ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถามเกี่ ยวกับเรื่ องที่อ่าน ท 1.1 ป.1/4 เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่อ่านและท 1/1 ป.1/5 คาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่านนามาสร้างเป็ นบทอ่านมัลติมีเดีย มีจานวน 5 เรื่ อง แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
คือ 1.ประเภทร้อยแก้ว ประกอบด้วย นิ ทาน 1 เรื่ อง คือ สองพี่น้องก่อนเก่า เรื่ องสั้น 3 เรื่ องคือ
ภัยร้ายนกพิราบ เตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว และประเพณี ทิ้งกระจาด 2. ประเภทบทร้อยกรอง
มี 1 เรื่ อง คือกอไผ่และโรงวัว
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดระยะเวลาในการทดลอง เป็ นเวลา 5 สัปดาห์โดยใช้เวลาเรี ยนสัปดาห์ละ 2 วัน
วันละ 1 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 10 ชัว่ โมง ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1. บทอ่าน หมายถึง เรื่ องราวและข้อมูลที่เกี่ยวกับท้องถิ่น ประกอบด้วย สถานที่สาคัญที่มี
ชื่ อเสี ยงในชุ มชน นิ ทานพื้นบ้าน สัตว์ในท้องถิ่ น ประเพณี ที่ควรรู ้ ในท้องถิ่น มาทาเป็ นบทอ่าน
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เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ จานวน 5 เรื่ อง ดังนี้ 1) สองพี่นอ้ งก่อนเก่า 2) ภัยร้ายนกพิราบ
3) เตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว 4) ประเพณี ทิ้งกระจาด 5) กอไผ่และโรงวัว
2. มัลติมีเดีย หมายถึง สื่ อประสม ประกอบด้วย ใบงาน ใบความรู ้ บัตรภาพ บัตรคา และ
สื่ อซี ดีรอม แบบฝึ กเสริ มทักษะที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นโดยใช้การ์ ตูนแอนิ เมชันที่สามารถเคลื่อนไหวได้
สามารถเสนอเนื้อหาซึ่งเป็ นรู ปแบบตัวหนังสื อ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิ ก เสี ยง
บรรยาย เสี ยงดนตรี มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผูเ้ รี ยน และมีการแสดงผลข้อมูลย้อนกลับให้กบั
ผูเ้ รี ยนจากการทาแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
3. การพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย หมายถึง กระบวนการสร้างบทอ่านมัลติมีเดียเพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2. พัฒนาและ
หาประสิ ทธิภาพบทอ่าน 3. ทดลองใช้บทอ่านมัลติมีเดีย 4. ประเมินและปรับปรุ งบทอ่านมัลติมีเดีย
4. ประสิ ทธิ ภาพของบทอ่านมัลติมีเดีย หมายถึง คุณภาพของบทอ่านมัลติมีเดียที่ทาให้
นักเรี ยนบรรลุพฤติกรรมตามที่กาหนดไว้ตามเกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรก ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนที่ได้
จากการทาแบบทดสอบในระหว่างใช้บทอ่านมัลติมีเดีย
80 ตัวหลัง ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนที่ได้จาก
การทาแบบทดสอบหลังการใช้บทอ่านมัลติมีเดีย
5. ทักษะการอ่านจับใจความ หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยนในการตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถตอบคาถามจากข้อความหรื อเรื่ องราวที่อ่านได้ เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่อ่าน
หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่ องที่อ่านได้ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน
หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่ องที่อ่านได้ โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะ
การอ่านจับใจความ แบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
6. ความคิดเห็นของนักเรี ยน หมายถึง ระดับความรู ้สึกนึกคิดของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้บทอ่านมัลติมีเดี ย โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นมี 3 ด้าน ดังนี้ 1) เนื้ อหา
2) รู ปแบบของบทอ่านมัลติมีเดีย 3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่ งได้จากแบบสอบถามความ
คิดเห็น ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
7. ข้อ มู ล ท้อ งถิ่ น หมายถึ ง เรื่ อ งราวและข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกับ ท้อ งถิ่ น ของอ าเภอสองพี่ น้อ ง
ประกอบด้ว ย สถานที่สาคัญที่มีชื่อ เสี ย งในชุมชน นิ ทานพื้น บ้าน สัตว์ใ นท้องถิ่น และประเพณี
ที่ควรรู ้
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8. นักเรี ยน หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึ ก ษา 2558 โรงเรี ย นวัด ไผ่โรงวัว ตาบลบางตาเถร อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุ พรรณบุ รี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ได้พฒั นาทักษะการอ่านจับใจความ
2. ครู ผูส้ อนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1ใช้บ ทอ่ า นมัล ติ มี เ ดี ย ในการจัด กิ จ กรรม การเรี ย น
การสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
3. โรงเรี ยนได้สื่อการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เพื่อการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน
จับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวรรณกรรม เอกสาร ผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องเพือ่ เป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว พุทธศักราช 2553 ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2555): กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมัลติมีเดียด้านการศึกษา
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับมัลติมีเดียด้านการศึกษา
2.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย
2.3 ความหมายของมัลติมีเดีย
2.4 ประเภทของมัลติมีเดีย
2.5 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
2.6 ลักษณะของบทอ่านมัลติมีเดีย
2.7 เทคนิคการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อการเรี ยนการสอน
2.8 การพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย
2.9 การหาประสิ ทธิภาพของบทอ่านมัลติมีเดีย
2.10 ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
2.11 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย
3. การอ่านจับใจความ
3.1 ความหมายของการอ่านจับใจความ
3.2 ความสาคัญของการอ่านจับใจความ
3.3 ประโยชน์ของการอ่านจับใจความ
3.4 ขั้นตอนการสอนอ่านจับใจความ
3.5 การประเมินการอ่านจับใจความ
3.6 ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นามาใช้ในการสอนอ่านจับใจความ
3.7 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเนื้อหาหรื อบทอ่าน
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3.8 การพิจารณาจัดเนื้อหาหรื อบทอ่าน
3.9 เกณฑ์การพิจารณาความยากง่ายของบทอ่าน
3.10 วิธีหาค่าระดับความยากง่ายของบทอ่าน
3.11 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ
4. ข้อมูลท้องถิ่น
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลท้องถิ่น
หลั กสู ตรสถานศึ กษาโรงเรี ยนวั ดไผ่ โรงวั ว พุ ทธศั กราช 2553 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2555): กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุ ง 2555)
ได้กาหนด วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ดังนี้ (โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว, 2555: 4-6)
วิสัยทัศน์
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว พุทธศักราช 2553 ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรั บปรุ ง 2555) มุ่งเน้นจัดการศึ กษา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้คู่คุณธรรมโดยนาเทคโนโลยีและสื่ อที่ทนั สมัย ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ยดึ ผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้ วดั นักเรี ยนสามารถอ่านออกเขียนได้และรู ้จกั การคิด
วิเคราะห์ มีสุขภาพที่สมบูรณ์ มีจิตสาธารณะ สถานศึกษามีความสะอาดร่ มรื่ น สวยงามปลอดภัย
เน้นพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งเรี ยนรู ้สู่ เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การประสานความร่ วมมือของชุมชน
หลักการ
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว พุทธศักราช 2553 ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2555) มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน การ
เรี ยนรู ้ เป็ นเป้ าหมายสาหรั บ พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บน
พื้นฐานของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
2. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ
3. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งสาระการเรี ยนรู ้ เวลาและการจัด
การเรี ยนรู ้
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5. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
6. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้และประสบการณ์
จุดหมาย
หลักสู ตรสถานศึ กษาโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว พุทธศักราช 2553 ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2555) มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา
มีความสุ ข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ จึงกาหนดเป็ นจุดหมายเพื่อให้เกิ ดกับ
ผูเ้ รี ยนเมื่อจบการศึกษาตามหลักสู ตรดังนี้
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ เห็ นคุณค่าของตนเอง มี วินัยและ
ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. มีความรู ้ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาลังกาย
4. มี ค วามรั ก ชาติ มี จิ ต ส านึ ก ในความเป็ นพลเมื อ งไทยและพลโลก ยึด มั่น ในวิ ถี ชี วิ ต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ว ัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาไทย การอนุ รั ก ษ์แ ละพัฒ นา
สิ่ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคมและอยูร่ ่ วมกันในสังคม
อย่างมีความสุ ข
สมรรถนะสาคััขของผู้เรียน
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว พุทธศักราช 2553 ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุ ง 2555) มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญ
5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุ ผ ลและความถู ก ต้อ ง ตลอดจนการเลื อ กใช้วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิ ด เป็ นความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ การคิ ดสั งเคราะห์
การคิดอย่างสร้ างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่ การสร้ าง
องค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้
มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆไปใช้
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง การทางานและการอยู่
ร่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความ
ขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี ด้าน
ต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรี ยนรู ้ การ
สื่ อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
ระดับการศึกษา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6)
การศึกษาระดับนี้เป็ นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน
การคิดคานวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่ อสาร กระบวนการเรี ยนรู ้ทางสังคม และพื้นฐาน
ความเป็ นมนุ ษ ย์ การพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิตอย่างสมบู รณ์ แ ละสมดุ ลทั้งในด้านร่ างกาย สติ ปัญญา
อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาไทยเป็ นทักษะที่ ต ้องฝึ กฝนจนเกิ ดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่ อการสื่ อสาร
การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริ ง
การอ่ าน การอ่านออกเสี ยงคา ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คาประพันธ์ชนิ ดต่างๆ
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู ้จากสิ่ งที่อ่าน เพื่อนาไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่ อสาร โดยใช้ถอ้ ยคาและรู ปแบบต่างๆ
ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรี ยงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ
วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์
การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู ้สึก พูดลาดับเรื่ องราวต่างๆ อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
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หลักการใช้ ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกั บ โอกาสและบุ ค คล การแต่ ง บทประพั น ธ์ ป ระเภทต่ า งๆและอิ ท ธิ พลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
วรรณคัดี แ ละวรรณกรรม
วิ เคราะห์ ว รรณคดี และวรรณกรรมเพื่อศึ กษาข้อมู ล
แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจบทเห่
บทร้องเล่นของเด็กเพลงพื้นบ้านที่เป็ นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู ้สึกนึกคิด
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่ องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิด
ความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สงั่ สมสื บทอดมาจนถึงปัจจุบนั
ตัวชี้วดั ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิด เพื่อนาไปใช้
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสยั รักการอ่าน
1. อ่านออกเสี ยงคาคาคล้องจองและข้อความสั้นๆ
2. บอกความหมายของคา และข้อความที่อ่าน
3. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
4. เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่อ่าน
5. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน
6. อ่านหนังสื อตามความสนใจอย่างสม่าเสมอและนาเสนอเรื่ องที่อ่าน
7. บอกความหมายของเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์สาคัญที่มกั พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
8. มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่ อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และเขียน
เรื่ องราวในรู ปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
9. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
10. เขียนสื่ อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
11. มีมารยาทในการเขียน
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สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ้
ความคิด และความรู ้สึกในโอกาส ต่างๆ อย่างมีวจิ ารณญาณและสร้างสรรค์
12. ฟังคาแนะนา คาสัง่ ง่ายๆ และปฏิบตั ิตาม
13. ตอบคาถามและเล่าเรื่ องที่ฟังและดูท้ งั ที่เป็ นความรู ้และความบันเทิง
14. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกจากเรื่ องที่ฟังและดู
15. พูดสื่ อสารได้ตามวัตถุประสงค์
16. มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
17. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย
18. เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
19. เรี ยบเรี ยงคาเป็ นประโยคง่าย ๆ
20. ต่อคาคล้องจองง่ายๆ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง
21. บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรื อการฟั งวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สาหรับเด็ก
22. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ
สาหรับสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่นามาใช้ในการพัฒนา ได้แก่ สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหาใน
การดาเนิ นชีวิตและมี นิสัยรักการอ่าน ประกอบด้วยตัวชี้วดั ดังต่อไปนี้ ท 1.1 ป. 1/3 ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน ท 1.1 ป. 1/4 เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่อ่าน ท 1.1 ป. 1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่ องที่อ่าน โดยมีสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง เรื่ องการอ่านจับใจความจากสื่ อต่างๆ เช่น นิทาน เรื่ อง
สั้นๆ บทร้องเล่นและบทเพลง เรื่ องราวจากบทเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้ อื่ น ซึ่ ง สถานศึ ก ษาได้ก าหนดโครงสร้ า งและอัต ราเวลาการจัด การเรี ย นรู ้ ร ะดับ ชั้น
ประถมศึกษา และจัดทาคาอธิบายรายวิชาภาษาไทย ดังนี้ (โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว, 2555: 47)
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คัาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
ท 11101 ภาษาไทย
คัาอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 240 ชั่วโมง

ศึกษาการอ่านออกเสี ยงบอกความหมายของคาพื้นฐาน คาคล้องจอง ข้อความ คาที่มี
วรรณยุกต์และไม่มีวรรณยุกต์ ตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา คาควบกล้ าอักษรนา
อ่านจับใจความจาก นิทาน เรื่ องสั้น บทร้อง บทเพลง เรื่ องราวจากบทเรี ยนอ่านหนังสื อตามความสนใจ
เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามแบบอักษรไทย
เขียนสื่ อสารคาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน คาพื้นฐาน คาคล้องจองประโยคง่ายๆ ฟั งและปฏิบตั ิตาม
คาแนะนา คาสั่งง่ายๆ จับใจความพูดแสดงความคิดเห็นความรู ้สึกจากเรื่ องเล่า สารคดีสาหรับเด็ก
นิทาน การ์ตูน เรื่ องขบขัน พูดสื่ อสารในชีวิตประจาวัน แนะนาตัวเอง ขอความช่วยเหลือ กล่าวขอบคุณ
กล่าวขอโทษ มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทย
การสะกดคา แจกลูก และอ่านเป็ นคา มาตราตัวสะกด ที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา การผันคา
ความหมายของคา การแต่งประโยค คาคล้องจอง บอกข้อคิดการอ่านหรื อฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว
และร้อยกรองสาหรับเด็ก เช่น นิทานเรื่ องสั้นง่ายๆ ปริ ศนาคาทาย บทร้องเล่น บทอาขยาน บทร้อยกรอง
วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรี ยน
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการปฏิบตั ิในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด และการใช้
ภาษาไทยเพื่อให้เกิดความรู ้ความคิด วิเคราะห์ การตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตอย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริ งได้อย่างเหมาะสม
มีมารยาทที่ดี กระตือรื อร้น รักการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด ภูมิใจ รักภาษาไทย
และการใช้ภาษาไทย ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วดั
ท. 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8
ท. 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3
ท. 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5
ท. 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4
ท. 5.1 ป.1/1, ป. 1/2
รวม 22 ตัวชี้วดั
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นอกจากนี้ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 ยังให้ความสาคัญใน
เรื่ องของท้องถิ่นและการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนที่เกี่ ยวกับการอ่านโดย
จัดทาสาระท้องถิ่นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 ดังตารางที่ 1
ดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อจัดทาสาระท้องถิ่นของสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
สาระระดับท้องถิ่น
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
สาระของสถานศึกษา
ของ สพป.
สาระที่ 1
ป.1/1 อ่านออกเสี ยงคาคล้อง จุดเน้นของสพป.
การอ่าน
การอ่าน
จองและข้อความสั้นๆ
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมนา
คาพื้นฐานใน
มาตรฐาน
ป.1/2 บอกความหมายของคา ความรู ้
ชีวิตประจาวัน
ท 1.1 ใช้
และข้อความที่อ่าน
กรอบสาระการเรี ยนรู ้
กระบวนการ
ระดับท้องถิ่น
อ่านสร้าง
1. การใช้เทคโนโลยี่
ความรู ้และ
และการสื่ อสาร
ความคิดเพื่อ
1.1 การส่ งเสริ มการ
นาไปใช้ตดั สิ น
อ่านคล่องเขียนคล่อง
ในแก้ปัญหาใน
สอดแทรกในทุกวิชา
การดาเนินชีวิต
1.2 ความรู ้ความ
และมีนิสัยรัก
เข้าใจในการนา
การอ่าน
เทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่าง
เหมาะสม
จากโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัวและสาระระดับท้องถิ่นของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 พบว่าโรงเรี ยนได้ให้ความสาคัญของ
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 รวมปี ละ 240 ชัว่ โมง คิดเป็ นสัปดาห์ละ 6 ชัว่ โมง ตามโครงสร้าง
หน่ วยการเรี ยนรู ้รายวิชา ท 11101 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 แบ่งออกเป็ น 11 หน่ วย
การเรี ยนรู ้ ดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 โครงสร้างหน่วยการเรี ยนรู ้รายวิชา ท 11101 ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 240 ชัว่ โมง
หน่วย
เวลาที่ใช้
ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้
การเรี ยนรู ้
(ชัว่ โมง)
1
อักษรไทยแสนสนุก
40
2
รู ้จกั สระ
26
3
สระ พาเพลิน
26
4
ท่องจาคากลอน
14
5
เครื่ องหมายแสนกล
14
6
สนุกกับการผันวรรณยุกต์
30
7
มาตราตัวสะกด
20
8
ฉันรักภาษา
20
9
ภาษาพาเพลิน
10
10
พัฒนาภาษา
20
11
หลักภาษา
20
รวม
240
ผูว้ ิจยั ได้เลือกพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน
จับใจความ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1โดยทาการวิจยั ในหน่ วยที่ 9
ภาษาพาเพลิน ตามโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา รายวิชา ท 11101 ภาษาไทย เฉพาะสาระการ
อ่าน จานวน 10 ชัว่ โมง เน้นการอ่านจับใจความ ตามมาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู ้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหาในการดาเนิ นชี วิต และมีนิสัยรักการอ่าน มี
สาระการเรี ยนรู ้แกนกลางในเรื่ องการอ่านจับใจความจากสื่ อต่างๆ เช่น นิ ทาน เรื่ องสั้นๆ บทร้อง
เล่นและบทเพลง เรื่ องราวจากบทเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อื่น มาพัฒนาโดยนาสื่ อหลายประเภทมาใช้ร่วมกัน เช่ น บัตรคา บัตรภาพ ใบงาน ใบความรู ้
กิจกรรม สื่ อจากซีดีรอม เพื่อให้บรรลุตวั ชี้วดั ที่ ท 1.1 ป.1/3 ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน ตัวชี้วดั
ที่ ท 1.1 ป.1/4 เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่อ่าน และตัวชี้วดั ที่ ท 1.1 ป.1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่
อ่าน โดยนาเรื่ องราวและข้อมูลที่เกี่ยวกับท้องถิ่น รอบๆบริ เวณโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว ประกอบด้วย
สถานที่สาคัญที่มีชื่อเสี ยงในชุมชน นิทานพื้นบ้าน สัตว์ในท้องถิ่น ประเพณี ที่ควรรู ้ในท้องถิ่น มาทา
เป็ นบทอ่านเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ ประกอบด้วยบทอ่านจานวน 5 เรื่ อง ดังนี้
1) สองพี่นอ้ งก่อนเก่า 2) ภัยร้ายนกพิราบ 3) เตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว 4) ประเพณี ทิ้งกระจาด
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5) กอไผ่และโรงวัว ใช้แผนการสอนเรื่ องละ 2 แผน แผนละ 1 ชัว่ โมงรวม 10 ชัว่ โมง ซึ่ งมี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 รายละเอียดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตวั ชี้วดั และสาระสาคัญหน่วยที่ 9 ภาษาพาเพลิน
ลาดับที่
9

ชื่อหน่วย
การเรี ยนรู ้
ภาษาพาเพลิน

มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ท 1.1
ป.1/3 ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
ป.1/4 เล่าเรื่ องย่อจาก
เรื่ องที่อ่าน
ป.1/5 คาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน

สาระสาคัญที่เกี่ยวกับการอ่าน
3. การอ่าน
การอ่านจับใจความจากเรื่ องที่
อ่าน เป็ นเรื่ องราวของท้องถิ่นที่
สร้างขึ้นเป็ นบทอ่านมัลติมีเดีย
และนาเสนอเรื่ องที่อ่านโดยนา
สื่ อหลายประเภทมาใช้ร่วมกัน
เช่น บัตรคา บัตรภาพ ใบงาน
ใบความรู ้ กิจกรรม สื่ อจากซีดี
มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับการอ่าน
ดังนี้
3.1 การตอบคาถามจาก
บทอ่านมีหลายประเภท ดังนี้ 1)
ประเภทร้อยแก้ว ประกอบด้วย
นิทาน 1 เรื่ อง คือ สองพี่นอ้ ง
ก่อนเก่า เรื่ องสั้น 3 เรื่ อง คือ
ภัยร้ายนกพิราบ เตือนใจเปรต
วัดไผ่โรงวัว และประเพณี
ทิ้งกระจาด 2) ประเภทบทร้อย
กรองมี 1 เรื่ อง คือกอไผ่และ
โรงวัว
3.2 การเล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่
อ่าน
3.3 การคาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่ องที่อ่าน

เวลา
ชัว่ โมง
10
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แนวคัิดและทฤษฎีเกีย่ วกับมัลติมีเดียด้ านการศึกษา
แนวคัิดเกีย่ วกับมัลติมีเดียด้ านการศึกษา
มัลติมีเดียเป็ นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังที่ ฤทธิชยั อ่อนมิ่ง (2548: 5,7) กล่าวว่า การใช้มลั ติมีเดียเพื่อเป็ นวัสดุ
ทางการสอนทาให้การสอนมี ประสิ ทธิ ภ าพมากกว่า การใช้วสั ดุ การสอนธรรมดาและสามารถ
นาเสนอเนื้ อหาได้ลึกซึ้ งกว่าการสอนที่สอนตามปกติ เช่น การเตรี ยมการนาเสนอไว้อย่างเป็ น
ขั้นตอน ใช้สื่อประเภทภาพประกอบ การบรรยายและใช้ขอ้ ความนาเสนอพร้อมภาพเคลื่อนไหว
หรื อการใช้วิดีทศั น์เช่นนี้สามารถช่วยให้การสอนมีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น นอกจากนี้ วรากร หงษ์โต
(2553: 45) กล่าวว่า บทบาทของเทคโนโลยีการจัดการความรู ้ว่าการที่ความรู ้จะมีประโยชน์ได้
จาเป็ นต้องมีเทคโนโลยีสาหรับคอยช่วยเหลืออานวยความสะดวกไม่เช่นนั้นแล้ว การจัดการความรู ้
ก็จะไม่สามารถประสบผลสาเร็ จอย่างเยี่ยมได้ คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือ ที่สามารถนามาขยาย
ขอบเขตความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้เร็ วและเรี ยนรู ้ได้ดี
รวมทั้งช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามความสามารถของผูเ้ รี ยนและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สามารถนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อทั้งผูเ้ รี ยนและผูส้ อน และสามารถนาไปใช้งานทางการศึกษา
ด้านอื่นๆด้วย ทิศนา แขมมณี (2555: 151) ในทานองเดียวกัน ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2552: 464)
กล่าวว่า มัลติมีเดียเป็ นการรวบรวมรู ปแบบสื่ อต่างๆของการสื่ อสารทั้งหมดให้ปรากฏรวมเป็ นหนึ่ง
เดี ยวบนหน้าจอ ภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ยจะส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน ในสถานที่ทางานและที่บา้ น มัลติมีเดียจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
รวบรวมข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร เพิ่มช่ องทางในการรั บข้อมูลข่าวสารยอมให้เรา
เปลี่ยนไปมาได้อย่างรวดเร็ วระหว่างข้อความ ภาพวีดิทศั น์ เสี ยง หรื อประสบการณ์ต่างๆตามที่เรา
ต้องการ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ ที่มีขีดความสามารถสู ง สามารถ
แสดงผลเป็ นรู ปภาพ เสี ยงและภาพเคลื่อนไหว จึงมีผพู ้ ยายามพัฒนาโปรแกรม(Software)เพื่อช่วยใน
การเรี ยนการสอนและใช้คอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน ที่ เ รี ย กว่า “ซี เอไอ”(CAI-Computer
Aided
Instruction) การเรี ยนของนักเรี ยนด้วยบทเรี ยนซี เอไอ ทาให้นักเรี ยนเป็ นจุดศูนย์กลาง(Student
centric) สภาพบรรยากาศการเรี ยนมีความเป็ นอิสระ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ตามสภาพความต้องการ
ของตนเองได้ สถาพร สาธุการ (2550: 30)
ทฤษฎีการเรียนรู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับมัลติมีเดีย
การออกแบบโครงสร้างหรื อลาดับของการนาเสนอเนื้ อหาบทอ่านมัลติมีเดียบทหนึ่ ง ๆ
นั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผูส้ ร้ างจะต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในการออกแบบซึ่ ง เป็ นไปตามทฤษฎี
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การเรี ยนรู ้ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียซึ่ง ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 52) และสุ รางค์
โค้วตระกูล (2554: 185-308) ได้กล่าวถึงไว้ดงั นี้
1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) นักจิตวิทยาพฤติกรรมนิ ยมศึกษาพฤติกรรมที่
จะสามารถสังเกตภายนอกได้และเน้นความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม โดยแบ่งพฤติกรรมของมนุ ษย์
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมเรสปอนเดนต์ (Respondent Behavior) หมายถึงพฤติกรรม
ที่ เ กิ ด ขึ้ นโดยสิ่ ง เร้ า เมื่ อ มี ส่ิ ง เร้ า พฤติ ก รรมตอบสนองก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ งสามารถสั ง เกตได้
2) พฤติกรรมโอเปอแรนต์ (Operant Behavior) เป็ นพฤติกรรมที่บุคคลหรื อสัตว์แสดงพฤติกรรม
ตอบสนองออกมา(Emitted)โดยปราศจากสิ่ งเร้ าที่แน่ นอนและพฤติกรรมนี้ มีผลต่อสิ่ งแวดล้อม
พื้นฐานความคิด (Assumption) ของทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยมคือ 1) พฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นโดยการเรี ยนรู ้
และสามารถจะสังเกตได้ 2) พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็ นผลรวมของการเรี ยนที่เป็ นอิสระหลายอย่าง
3) แรงเสริ ม (Reinforcement) ช่วยทาให้พฤติกรรมเกิดขึ้นได้ สกินเนอร์ มีความเชื่อว่าแรงเสริ ม
เป็ นตัวแปรสาคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมหรื อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
มัลติมีเดียที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยมนี้ มีโครงสร้างของบทอ่าน
ในลักษณะเชิงเส้นตรง (Linear) มีหลักการสร้างดังนี้ คือ แบ่งบทเรี ยนแต่ละบทออกเป็ นส่ วนย่อย
เป็ นขั้นๆ (Small Steps) ซึ่งเรี ยกว่า Frame ประกอบด้วย ความคิดรวบยอด (Concept) ที่ตอ้ งการ
จะให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้ทีละอย่าง เพื่อให้แน่ ใจว่าผูเ้ รี ยนตอบได้และจาได้ ในการจัดกรอบ(Frame)
จะต้องจัดตามลาดับจากง่ ายไปยาก ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนตอบได้เป็ นขั้นๆ โดยใช้หลัก Shaping
ของสกินเนอร์ ดังนี้ 1) ควรพยายามศึกษาว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมอะไรได้บา้ ง
แล้ว 2) ตั้งพฤติกรรมเป้าหมาย (Goal Behavior) 3) ระบุให้ชดั เจนถึงพฤติกรรมต่างๆ ระหว่างจุด
เริ่ มสอนจนถึงพฤติกรรมเป้ าหมาย 4) วางกาหนดการใช้แรงเสริ ม 5) เปลี่ยนพฤติกรรมเป็ นขั้น ๆ
ตามที่ต้ งั พฤติกรรมเป้าหมายไว้ โดยการใช้แรงเสริ ม ต่อจากนั้นผูเ้ รี ยนจะต้องให้คาตอบทุกกรอบ
(Frame) ตามลาดับของ Frame โดยไม่ขา้ มขั้น และทุกครั้ งที่ผูเ้ รี ยนให้คาตอบจะได้ผลย้อนกลับ
ทาให้ทราบทันทีวา่ คาตอบผิดหรื อถูก (Immediate Feedback)ได้พิจารณาแล้วว่าเป็ นลาดับการสอน
ที่ดีและผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
2. ทฤษฎีปัญญานิ ยม (Cognitivism) เกิดขึ้นจากแนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky) ที่ไม่เห็น
ด้วย กับสกินเนอร์ (Skinner) บิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ในการมองพฤติกรรมมนุษย์ไว้ว่าเป็ น
เหมือน การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชอมสกี้เชื่ อว่า พฤติกรรมของมนุ ษย์น้ นั เป็ นเรื่ องของภายใน
จิตใจ มนุ ษย์ไม่ใช่ผา้ ขาวที่เมื่อใส่ สีอะไรลงไปก็จะกลายเป็ นสี น้ ัน มนุ ษย์มีความนึ กคิด มีอารมณ์
จิ ตใจและ ความรู ้ สึกภายในที่ แตกต่ างกัน ออกไป ดังนั้นการออกแบบการเรี ยนการสอนก็ควร
คานึ งถึงความ แตกต่างภายในของมนุ ษย์ดว้ ย ในช่ วงนี้ มีแนวคิดต่างๆเกิ ดขึ้นมากมาย เช่ นแนวคิด
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เกี่ยวกับการจา(Short term memory, Long term memory, and Retention) แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่ง
ประเภทความรู ้ อ อกเป็ น3 ลั ก ษณะ คื อ 2.1) ความรู ้ ใ นลั ก ษณะเป็ นขั้ นตอน (Procedural
Knowledge) ซึ่งได้แก่ ความรู ้ที่อธิ บายว่าทาอย่างไรและเป็ นองค์ความรู ้ที่ตอ้ งการลาดับการเรี ยนรู ้
ที่ชดั เจน 2.2) ความรู ้ในลักษณะเป็ นการอธิ บาย (Declarative Knowledge) ซึ่ งได้แก่ ความรู ้
ที่อธิ บายว่าคืออะไร 2.3) ความรู ้ในลักษณะเป็ นเงื่อนไข (Condition Knowledge) ซึ่ งได้แก่ ความรู ้
ที่อธิ บายเกี่ ยวกับว่าเมื่อไรและทาไม ซึ่ งความรู ้ 2 ประเภทหลังนี้ ไม่ตอ้ งการลาดับการเรี ยนรู ้
ที่ตายตัว
ทฤษฎีปัญญานิยมนี้ส่งผลต่อการเรี ยนการสอนที่สาคัญในยุคนั้น กล่าวคือ ทฤษฎีปัญญา
นิยมทาให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบให้ลกั ษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร์ (Crowder)
ซึ่ งการออกแบบบทอ่านในลักษณะสาขา หากเมื่อเปรี ยบเทียบกับบทอ่านที่ออกแบบตามแนวคิด
ของพฤติ ก รรมนิ ย มแล้ว จะท าให้ ผู เ้ รี ย นมี อิ ส ระมากขึ้ น ในการควบคุ ม การเรี ย นของตัว เอง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีอิสระมากขึ้นในการเลือกลาดับของการนาเสนอเนื้อหาบทอ่านที่เหมาะสม
กับตน มัลติมีเดียที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎี ปัญญานิ ยมนี้ ก็จะมีโครงสร้างของบทอ่านใน
ลักษณะสาขาเช่นกัน โดยผูเ้ รี ยนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหาในลาดับที่ไม่เหมือนกัน โดยเนื้อหา
ที่จะได้รับการนาเสนอต่อไปนั้นจะขึ้นอยู่กบั ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ของผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ
3. ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ (Schema Theory) เป็ นแนวคิดที่เชื่อว่าโครงสร้างภายใน
ความรู ้ที่มนุษย์มีอยูน่ ้ นั มีลกั ษณะเป็ นโหนดหรื อกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ การที่มนุษย์จะรับรู ้
อะไรใหม่ ๆ นั้น มนุ ษย์จะนาความรู ้ใหม่ๆที่เพิ่งได้รับนั้นไปเชื่อมโยงกับกลุ่มความรู ้ที่มีอยู่เดิม
(Pre-existing Knowledge) Rumelhart and Ortony (1977) ได้ให้ความหมายของคาว่า “โครงสร้าง
ความรู ้” ไว้ว่า เป็ นโครงสร้างข้อมูลภายในสมองของมนุษย์ ซึ่งรวบรวมความรู ้เกี่ยวกับวัตถุ ลาดับ
เหตุการณ์ รายการกิจกรรมต่างๆ เอาไว้ หน้าที่โครงสร้างของความรู ้น้ ี คือ การนาไปสู่ การรับรู ้
ข้อมู ล (Perception) การรั บรู ้ ขอ้ มู ลนั้น จะไม่ สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ห ากขาดโครงสร้ างความรู ้
(Schema Theory) เพราะการรับรู ้ขอ้ มูลนั้นเป็ นการสร้างความหมายโดยการถ่ายโอนความรู ้ใหม่เข้า
กับความรู ้เดิม การรับรู ้เป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ ซึ่งโครงสร้างความรู ้ยงั ช่วยในการระลึก
(recall) ถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่เราเคยเรี ยนรู ้มา
การนาทฤษฎี โครงสร้างความรู ้ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะ
ส่ งผลให้ลกั ษณะการนาเสนอเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงกันไปมา คล้ายใยแมงมุม (Webs) หรื อบทอ่าน
ในลักษณะที่เรี ยกว่า บทอ่านแบบสื่ อหลายมิติ (Hypermedia) ดังนั้นในการออกแบบมัลติมีเดี ย
เพื่อการศึกษา จาเป็ นต้องนาแนวคิดของทฤษฎีต่างๆ มาผสมผสานกัน เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะ
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และโครงสร้างขององค์ความรู ้ในสาขาวิชาต่างๆ โดยไม่จาเป็ นต้องอาศัยเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ ง
ทั้งนี้เพื่อให้ได้สื่อการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ ตอบสนองต่อวิธีการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน และ
ตอบสนองลักษณะโครงสร้างขององค์ความรู ้ของสาขาวิชาต่างๆที่แตกต่างกันแน่นอน
4. ทฤษฎีความยืดหยุน่ ทางปั ญญา (Cognitive Flexiblity Theory) เชื่อว่าความรู ้แต่ละ
องค์ความรู ้มีโครงสร้างที่แน่ชดั และสลับซับซ้อนมากน้อยแตกต่างกันไป องค์ความรู ้บางประเภท
สาขาวิชา เช่น คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ ถือว่าเป็ นองค์ความรู ้ประเภทที่มีโครงสร้าง
ตายตัวไม่สลับซับซ้อน (Well-Structured Knowledge Domains) เพราะตรรกะและความเป็ นเหตุ
เป็ นผลที่แน่นอนของธรรมชาติขององค์ความรู ้ องค์ความรู ้บางประเภทสาขาวิชา เช่น จิตวิทยาถือว่า
เป็ นองค์ความรู ้ที่ไม่มีโครงสร้างตายตัวสลับซับซ้อน (ill-structured Knowledge Domains) เพราะ
ไม่เป็ นเหตุเป็ นผลของธรรมชาติขององค์ความรู ้ (West and Others, 1991) การแบ่งลักษณะ
โครงสร้างขององค์ความรู ้ตามประเภทสาขาวิชา ไม่สามารถหมายรวมไปทั้งองค์ความรู ้ในวิชา
หนึ่ ง ๆ ทั้งหมด บางส่ วนขององค์ความรู ้บางประเภทสาขาวิชาที่มีโครงสร้างตายตัว ก็สามารถ
ที่จะเป็ นองค์ความรู ้ประเภทที่ไม่มีโครงสร้างตายตัวได้เช่นกัน แนวคิดในเรื่ องยืดหยุน่ ทางปั ญญา
นี้ ส่ งผลให้เกิดความคิดในการออกแบบบทอ่านมัลติมีเดียเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างองค์ความรู ้
ที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่แนวความคิดในเรื่ องการออกแบบบทอ่านแบบสื่ อหลายมิติ (Hypermedia)
นัน่ เอง
จากการศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียด้านการศึกษา สรุ ปได้ว่าในการ
ออกแบบมัลติมีเดีย ควรนาแนวคิดทฤษฎีต่างๆมาผสมผสานกัน จัดระเบียบโครงสร้างการนาเสนอ
เนื้ อหาในมัลติมีเดีย เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างขององค์ความรู ้ในสาขาวิชาต่างๆ
จะทาให้ได้สื่อการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ
คัวามหมายของมัลติมีเดีย
ความหมายของมัลติมีเดีย นักวิชาการทางการศึกษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญทางคอมพิวเตอร์
หลายท่าน ได้ให้ความหมายของสื่ อมัลติมีเดียไว้แตกต่างกัน ดังที่
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ (2556: ออนไลน์) ให้
ความหมายของมัลติมีเดียไว้วา่ “มัลติมีเดีย หรื อสื่ อหลายแบบ”เป็ นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์
สามารถผสมผสานกันระหว่าง ข้อความ ข้อมูล ตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง ไว้ดว้ ยกัน
ตลอดจนการนาเอาระบบโต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้ (Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน และ
สุ รางค์ โค้วตระกูล (2554: 386) อธิบายว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้รายบุคคล โดยใช้หลักทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ทางพฤติกรรมของสกินเนอร์ ทฤษฏี
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การเรี ยนรู ้ทางสังคมของแบนดูราและทฤษฏีการเรี ยนรู ้ของปัญญานิยม กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หมายถึง การนาเอาคอมพิวเตอร์ มาเป็ นเครื่ องมือ เพื่อนาเสนอเนื้ อหาแทนครู ผสู ้ อน ซึ่ งผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ตามระดับความสามารถของตนเอง โดยที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนเนื้ อหาซึ่ งเป็ นสิ่ งเร้าแล้วมี
การตอบสนอง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะประเมิน การตอบสนองของผูเ้ รี ยนและให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับเพื่อเป็ นการเสริ มแรง แล้วให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนสิ่ งเร้านั้นลาดับต่อไปจนจบบทเรี ยน นอกจากนี้
ทิศนา แขมมณี (2555: 151) ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การนาคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการเรี ยนการสอน เพื่อช่วยขยายขอบเขตในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและความสามารถในการสอน
ของครู โดยการสร้ างหรื อจัดหาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสม หรื อเขียนโปรแกรมให้ผูเ้ รี ยน
และผูส้ อนสามารถสร้างบทเรี ยนขึ้นเองและใช้คอมพิวเตอร์ ในการนาเสนอบทเรี ยนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ ง
โดยมีการนาสื่ อประสมเข้ามาช่วยในการนาเสนอเช่น ข้อความ เสี ยง ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว
สอดคล้องกับ มนต์ชยั เทียนทอง (2539: 11) กล่าวในลักษณะเดียวกันว่าเป็ นการนาเอาสื่ อหลาย
ชนิ ดมาสัมพันธ์กนั ซึ่ งมี คุณค่าส่ งเสริ มซึ่ งกันและกันช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมี ประสบการณ์ จากประสาท
สัมผัส และพบวิธีการที่จะเรี ยนในสิ่ งที่ตอ้ งการได้ดว้ ยตนเองมากยิง่ ขึ้น นอกจากนั้น ยืน ภู่วรวรรณ
(2538: 159) กล่าวว่า มัลติมีเดีย หมายถึง สื่ อหลายอย่าง สื่ อหรื อตัวกลาง คือสิ่ งที่จะส่ งความเข้าใจ
ระหว่างกันและกันของผูใ้ ช้ เช่ น ข้อมูล ตัวอักษร รู ปภาพ เสี ยง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และอื่นๆ
ที่นามาประยุกต์ร่วมกัน ในขณะที่ Roblyer (2003: 164) และ Nyseth (2001: 16) ได้กล่าวไว้ใน
ทานองเดียวกันว่า สื่ อมัลติมีเดีย หมายถึง การนาสื่ อหลายๆ ประเภทมาใช้ร่วมกัน ประกอบด้วย
ข้อความ สี สัน ภาพกราฟิ ก (Graphic images) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสี ยง (Sound) และ
ภาพยนตร์วีดีทศั น์ (Full motion Video) เอนิเมชัน่ การใช้เทคโนโลยีแสงร่ วมกัน เช่น ดีวีดีและ
ซีดีรอม โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามลาดับขั้นตอนของเนื้อหา
สรุ ป ความหมายของมัลติมีเดีย หมายถึง การนาเสนอสื่ อประสมซึ่ งเป็ นการรวมสื่ อ
หลาย ๆ ชนิ ดเข้าด้วยกัน โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ ในการควบคุ มสื่ อต่างๆ ใช้โปรแกรมบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มาเป็ นสื่ อในการจัดการเรี ยนการสอนประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ ง ภาพกราฟิ ก
ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร เสี ยงประกอบ เสี ยงดนตรี เสี ยงบรรยาย และภาพยนตร์ วีดิทศั น์ ผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
ประเภทของมัลติมีเดีย
บทอ่านมัลติมีเดี ย เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ซึ่ งนักวิชาการและนักการ
ศึกษาได้จาแนกไว้หลายรู ปแบบ ดังนี้
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ออเทนและคณะ (Auten and others, 1983, อ้างถึงใน ทวิช สงวนรมย์, 2549: 13-15)
กล่าวถึงการนาเสนอเนื้ อหาในมัลติมีเดีย ประเภทต่างๆ ไว้ 4 ประเภทดังนี้ 1) มัลติมีเดียเพื่อการ
นาเสนอเนื้อหา (Tutorial Lesson) มัลติมีเดียประเภทนี้มกั ใช้สาหรับเนื้อหาใหม่หรื อเนื้อหาเฉพาะ
ที่นักเรี ย น ไม่เคยได้ เรี ยน เมื่อเสนอเนื้ อหาแล้วจะมีบททดสอบเพื่อวัดความเข้าใจของนักเรี ยน
แบบทดสอบนี้ อาจจะ เป็ นคาถามประเภทปลายเปิ ด (Open-ended Question) ให้นกั เรี ยนหาคาตอบ
เองหรื อคาถาม แบบปลายปิ ด (Close-ended Question) ให้นักเรี ยนเลือกตอบคาตอบที่ถูกจาก
ที่กาหนดมาให้มลั ติมีเดี ยเพื่อการเสนอเนื้ อหาที่ดีจะต้องเสนอคาถามที่เป็ นลาดับขั้นของเหตุผล
(Logical progressions) ให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย การเสนอเนื้อหาจะเสนอเนื้อหาในหน่วยย่อยๆ แต่มี
ข้อความมากกว่ามัลติมีเดียที่ใช้เพื่อฝึ กและปฏิบตั ิ 2) มัลติมีเดียเพื่อฝึ กและปฏิบตั ิ (Dill and Practice
Lesson) มัลติมีเดียประเภทนี้ เน้นการฝึ กทักษะหลังจากนักเรี ยนได้เรี ยนบทเรี ยน นั้นๆ ไปแล้ว
ทักษะที่นามาฝึ กจะเป็ นทักษะด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างๆ สาหรับ โปรแกรม
การฝึ กนั้น นั ก เรี ยนจะได้ฝึ กหัดจากปั ญหา ซึ่ งมีการจัดลาดับของทักษะต่างๆ จากง่ายไป หายาก
และนักเรี ยนจะต้องทาแบบฝึ กหัดจนครบทั้งหมด มัลติมีเดียเพื่อฝึ กจะเสนอ เนื้อหา ย่อยๆ เรี ยกว่า
กรอบ (Frame) แต่ละกรอบเน้นการตั้งคาถามเฉพาะเนื้ อหาที่เรี ยนไปแล้ว นักเรี ยน ตอบคาถามนั้น
โดยสร้างคาตอบเองหรื อเลือกคาตอบที่ถู ก ต้อง มีขอ้ มูลย้อนกลับ เพื่อบอก ผลของ คาตอบโดยทันที
มัลติมีเดียเพื่อฝึ กและปฏิบตั ิน้ นั ไม่ได้เป็ นความพยายามที่จะ สอน แต่เป็ นการรวบรวมการฝึ กทักษะ
ของบทอ่านที่น ั ก เรี ยนได้เรี ยนไปเรี ยบร้อยแล้ว 3) มัลติมีเดียเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา (Problem
Solving Lesson) มัลติมีเดียประเภทนี้ เป็ นแบบสาขา เช่นเดียวกับมัลติมีเดีย เพื่อการเสนอ เนื้ อหา
และมัลติมีเดียที่ใช้ในสถานการณ์จาลอง ผูส้ ร้างมัลติมีเดีย จะต้องนึ กถึงความเป็ นไปได้ในการที่จะ
ตอบสนองอย่างอิสระ กล่าวคือ จะมี คาถามซึ่ ง สอดคล้อง กับจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ และเป็ น
คาถามที่ใช้ในชี วิตประจาวันจริ งๆ เมื่ อนักเรี ยนตอบ คาถาม แล้วมัลติ มีเดี ยจะต้องเสนอคาถาม
ให้ต่อเนื่ องกับคาตอบของนักเรี ยนในลักษณะ บทสนทนาระหว่างบุคคล 2 คน มัลติมีเดียนี้ จะต้อง
ป้อนข้อมูลเพื่อเป็ นคาชี้แนะ (Key words) ให้มากเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อจะได้เอื้อต่อความคิดของ
นักเรี ยนแต่ละคน 4) มัลติมีเดียเพื่อใช้ในสถานการณ์จาลอง (Simulation Lesson) มัลติมีเดียประเภท
นี้ เป็ นแบบแตกกิ่งเช่นกัน (Solomon, 1986: 20-21) ลักษณะของ บทเรี ยนเป็ นการจาลองของจริ ง
ส่ วน ยืน ภู่วร-วรรณ (2538: 4-7) ได้แบ่งประเภทบทเรี ยนมัลติมีเดียไว้ 5 ประเภท ดังนี้ 1) ประเภท
เพื่อการสอน (Tutorial Instruction) ประเภทนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการนาเสนอเนื้ อหาแก่ผเู ้ รี ยนซึ่ ง
อาจเป็ นเนื้อหาใหม่หรื อเพื่อการทบทวนเนื้ อหาเดิมก็ได้ วิธีการก็คือ จะแบ่งบทเรี ยนออกเป็ นตอนๆ
ไม่เสนอเนื้ อหาทั้งหมดในคราวเดียว แต่ละตอนจะมีแบบฝึ กหัดในตอนท้าย เพื่อตรวจสอบความ
เข้าใจของผูเ้ รี ยน มีการแสดงผลย้อนกลับ (Feedback) ตลอดจนการเสริ มแรง (Reinforcement)
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สามารถย้อนกลับไปเรี ยนบทเรี ยนเดิมหรื อข้ามบทเรี ยนที่รู้ไปแล้วก็ได้ 2) ประเภทแบบฝึ กหัด
(Drill and Practice) ประเภทนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อฝึ กความแม่นยาของผูเ้ รี ยน โปรแกรมนี้ จะไม่มี
การนาเสนอเนื้อหาอย่างในแบบแรก แต่จะใช้วิธีผสมผสานการทบทวนแนวคิดหลัก และการฝึ กฝน
ในรู ปแบบของการทดสอบ บทเรี ยนที่พบส่ วนมากจะเป็ นบทเรี ยนด้านภาษา คณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งลักษณะของเนื้อหาจะเน้นความรู ้ (Knowledge) เป็ นส่ วนมาก มีการออกแบบให้มี
การเสริ มแรงหรื อให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยนทันที มีการใช้หลักจิตวิทยาในการเรี ยนรู ้เพื่อกระตุน้
ให้ผูเ้ รี ยนอยากทาแบบฝึ กหัด 3) ประเภทสร้างสถานการณ์จาลอง (Simulation) ประเภทนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ทดลองปฏิบตั ิกบั สถานการณ์จาลองที่มีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์
จริ ง โดยให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กวิเคราะห์สถานการณ์ การตัดสิ นใจแก้ปัญหา (Problem-solving)
และการโต้ตอบ ซึ่งในตัวบทเรี ยนจะมีคาแนะนาเพื่อช่วยการตัดสิ นใจของผูเ้ รี ยน และแสดงผลลัพธ์
ในการตัดสิ นใจนั้นๆข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบจาลองคือการลดค่าใช้จ่ายและการ
ลดอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้จากการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริ ง 4) ประเภทเกมการสอน
(Instructional Games) ประเภทนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อฝึ กและทบทวนเนื้ อหา แนวคิดและทักษะที่ได้
เรี ยนไปแล้ว เปลี่ยนรู ปแบบการนาเสนอให้สนุกตื่นเต้นขึ้นโดยมีหลักการพัฒนาว่าบทเรี ยนแบบเกม
การศึกษาที่ดีควรต้องท้าทาย (Challenge) กระตุน้ จินตนาการเพ้อฝัน (Fantasy) และกระตุน้ ความ
อยากรู ้อยากเห็น(Curiosity) 5) ประเภทแบบทดสอบ (Test) เป็ นรู ปแบบ CAI ที่สร้างขึ้นเพื่อ
จุดประสงค์หลัก คือทดสอบความรู ้และพิมพ์ผลการทดสอบของนักเรี ยน อาจเป็ นการทดสอบก่อน
การเรี ยน (Pre-test) หรื อทดสอบหลังการเรี ยน (Post-test) หรื อทั้งก่อนและหลังการเรี ยนแล้วแต่การ
ออกแบบ ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการสอนประเภทแบบทดสอบคือ การให้ผเู ้ รี ยนได้รับผล
ย้อนกลับโดยทันที (Immediate feedback) ซึ่ งเป็ นข้อจากัดของการทดสอบที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ๆ ไป
นอกจากนี้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคานวณผลสอบก็ยงั มีความแม่นยาและรวดเร็ ว
จากการศึกษาประเภทของมัลติมีเดียพบว่ามีหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่มลั ติมีเดีย เพื่อการ
สอน หรื อการนาเสนอเนื้ อหา เพื่อฝึ กและปฏิบตั ิ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในสถานการณ์
จาลอง เกมการสอน และแบบทดสอบ แต่ละประเภทมีวตั ถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันควร
เลือกให้เหมาะกับพฤติกรรมที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รี ยน
องคั์ ประกอบของมัลติมีเดีย
มัลติมีเดียเป็ นการใช้สื่อหลาย ๆ รู ปแบบมานาเสนอภาพและเสี ยงพร้อม ๆ กัน โดยผ่าน
ระบบของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีนกั วิชาการกล่าวถึงองค์ประกอบสาคัญของมัลติมีเดียไว้ดงั นี้
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ทวีศกั ดิ์ กาญจนสุ วรรณ (2546: 3-7) กิดานันท์ มลิทอง (2548: 194-196) และพัลลภ
พิริยะสุ รวงศ์ (2541: 11-12) กล่าวไว้ในทานองเดียวกัน คือประกอบด้วย ข้อความ ภาพกราฟิ ก ภาพ
แอนิเมชัน่ ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และการปฏิสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 1) ข้อความ (Text) หมายถึง
ตัวหนังสื อและข้อความที่สามารถสร้างได้หลายรู ปแบบหลายขนาด การออกแบบให้ขอ้ ความ
เคลื่อนไหวให้สวยงาม แปลกตา และน่ าสนใจได้ตามต้องการ อีกทั้งยังสร้างข้อความให้มีการ
เชื่อมโยงกับคาสาคัญอื่นๆ ซึ่งอาจเน้นคาสาคัญเหล่านั้นด้วยสี หรื อขีดเส้นใต้ ที่เรี ยกว่า ไฮเปอร์เท็กซ์
(Hypertext) ซึ่งสามารถทาได้โดยการเน้นสี ตวั อักษร (Heavy Index) เพื่อให้ผใู ้ ช้ทราบตาแหน่งที่จะ
เข้าสู่ คาอธิ บาย ข้อความ ภาพถ่าย ภาพวีดีทศั น์ หรื อเสี ยงต่างๆ ได้ 2) ภาพกราฟิ ก (Graphic)
หมายถึง ภาพถ่าย ภาพเขียน หรื อนาเสนอในรู ปไอคอน ภาพกราฟิ กนับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญในสื่ อ
ประสม เนื่ องจากเป็ นสิ่ งดึงดูดสายตาและความสนใจของผูช้ ม สามารถสร้างความคิดรวบยอดได้
ดี กว่าการใช้ขอ้ ความ และใช้เป็ นจุ ดต่อประสานในการเชื่ อมโยงหลายมิ ติได้อย่างน่ าสนใจ
ภาพกราฟิ กที่ใช้ในสื่ อประสมนิยมใช้กนั มาก 2 รู ปแบบ คือ 1) ภาพกราฟิ กแบบบิตแมพ (Bitmap
Graphic) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า Raster Graphic เป็ นกราฟิ กที่สร้างขึ้นโดยใช้ตารางจุดภาพ (Grid
of Pixels) ในการวาดกราฟิ กแบบบิตแมพ จะเป็ นการสร้างกลุ่มของจุดภาพแทนที่จะเป็ นการวาด
รู ปทรงของวัตถุเพื่อเป็ นภาพขึ้นมา การแก้ไขหรื อปรับแต่งภาพจึงเป็ นการแก้ไขครั้งละจุดภาพได้
เพื่อความละเอียดในการทางาน ข้อได้เปรี ยบของกราฟิ กแบบนี้คือ สามารถแสดงการไล่เฉดสี และ
เงาอย่างต่อเนื่องจึงเหมาะสาหรับตกแต่งภาพถ่ายและงานศิลป์ ต่างๆ ได้อย่างสวยงาม แต่ภาพแบบ
บิตแมพมีขอ้ จากัดอย่างหนึ่งคือ จะเห็นเป็ นรอยหยักเมื่อขยายภาพใหญ่ข้ ึน ภาพกราฟิ กแบบนี้จะมี
ชื่อลงท้ายด้วย .gif, .tiff, .bmp 2) ภาพกราฟิ กแบบเวกเตอร์ (Vector Graphic) หรื อเรี ยกอีกอย่าง
หนึ่งว่า Draw Graphic เป็ นกราฟิ กเส้นสมมติที่สร้างขึ้นจากรู ปทรงโดยขึ้นอยูก่ บั สู ตรคณิ ตศาสตร์
ภาพกราฟิ กแบบนี้จะเป็ นเส้นเรี ยบนุ่มนวล และมีความคมชัดขยายใหญ่ข้ ึน จึงเหมาะสาหรับงาน
ประเภทที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงขนาดภาพ เช่น ภาพวาดลายเส้น การสร้างตัวอักษร และการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ ภาพกราฟิ กแบบนี้ จะมีชื่อลงท้ายด้วย .eps, .wmf, .pict 3) ภาพแอนิ เมชัน่
(Animation) เป็ นภาพกราฟิ กเคลื่อนไหว โดยใช้โปรแกรมแอนิเมชัน่ (Animation Program) ในการ
สร้าง เราสามารถใช้ภาพ ที่วาดจากโปรแกรมวาดภาพ (Draw Programs) หรื อภาพจาก Clip Art มา
ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้โดยสะดวก โดยต้องเพิ่มขั้นตอนการเคลื่อนไหวทีละภาพด้วย
แล้วใช้สมรรถนะของโปรแกรมในการเรี ยงภาพเหล่านั้นให้ปรากฏเห็นเป็ นภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้
ในการนาเสนอ 4) ภาพเคลื่อนไหวแบบ วีดีทศั น์ (Full-Motion Video) เป็ นการนาเสนอ
ภาพเคลื่อนไหวด้วยความเร็ ว 30 ภาพต่อวินาที ด้วยความคมชัดสู ง รู ปแบบภาพเคลื่อนไหวแบบ
วีดีทศั น์จะต้องถ่ายภาพก่อนด้วยกล้องวีดีทศั น์ แล้วจึงตัดต่อด้วยโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว
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เช่น Adobe Premiere และ Ulead Video Studio ปกติแล้วไฟล์ภาพลักษณะนี้จะมีขนาดใหญ่มาก จึง
ต้องลดขนาดไฟล์ให้เล็กลงด้วยการใช้เทคนิคการบีบอัดภาพ (Compression)รู ปแบบที่ใช้ในการบีบ
อัดทัว่ ไป ได้แก่ Quicktime, AVI และ MPEC 1 ใช้กบั แผ่นวีซีดี MPEC 2 ใช้กบั แผ่นดีวีดี และ
MPEC 4 ใช้ในการประชุมทางไกลด้วยวีดีทศั น์ และ Streaming Media 5) เสี ยง (Sound) เสี ยงที่ใช้
ในมัลติมีเดียไม่ว่าจะเป็ นเสี ยงพูด เสี ยงเพลง หรื อเสี ยงเอ็ฟเฟ็ กต์ต่างๆ จะต้องจัดรู ปแบบเฉพาะ
เพื่อให้คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใจและใช้งานได้ โดยการบันทึกลงคอมพิวเตอร์และแปลงเสี ยงจาก
ระบบแอนะล็อกให้เป็ นดิจิทลั แต่เดิมรู ปแบบเสี ยงที่นิยมใช้ มี 2 รู ปแบบ คือ เวฟ (WAV:
Waveform) จะบันทึกเสี ยงจริ งดังเช่นเสี ยงเพลงและเป็ นไฟล์ขนาดใหญ่และ มิด้ ี (MIDI: Musical
Instrument Digital Interface) เป็ นการสังเคราะห์เสี ยงเพื่อสร้างเสี ยงใหม่ข้ ึนมา จึงทาให้มีขนาดเล็ก
กว่าไฟล์เวฟ แต่คุณภาพเสี ยงจะด้อยกว่า ในปั จจุบนั ไฟล์เสี ยงที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายอีก
รู ปแบบหนึ่ง เนื่องจากเป็ นไฟล์ขนาดเล็กกว่ามากคือ MP3 6) การปฏิสัมพันธ์ (Interactive) นับเป็ น
คุณสมบัติที่มีความโดดเด่นกว่าสื่ ออื่นที่ผใู ้ ช้สามารถโต้ตอบกับสื่ อได้ดว้ ยตนเองและเลือกที่จะเข้าสู่
ส่ วนใดส่ วนหนึ่งของการนาเสนอตามความพึงพอใจได้ ทั้งนี้ การปฏิสัมพันธ์สามารถเชื่อมต่อกับ
องค์ประกอบของมัลติมีเดียชนิดต่างๆ
กล่ า วโดยสรุ ปคื อ สื่ อต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นงานมั ล ติ มี เ ดี ย จะต้ อ งประกอบด้ ว ย ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ ตัวอักษร เสี ยง วิดีทศั น์ กราฟิ ก และการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ ที่ดี ซึ่งจะ
ทาให้ผูใ้ ช้สามารถควบคุมบทเรี ยนได้ตามที่ตอ้ งการ เกิ ดโครงสร้างทางความรู ้ความคิดหรื อเกิ ด
การเรี ยนรู ้กบั ผูเ้ รี ยน
ลักษณะของบทอ่านมัลติมีเดีย
บทอ่ านมัลติ มี เ ดี ย นอกจากสามารถน าเสนอบทอ่ านในลัก ษณะของสื่ อประสมคื อ
นาเสนอได้ท้ งั ข้อความ กราฟิ ก ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศั น์และเสี ยงแล้ว ยังมีคุณลักษณะที่
สาคัญที่นกั วิชาการและนักการศึกษากล่าวถึงดังนี้
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 8-10) และมนต์ชยั เทียนทอง (2545: 14-16) กล่าวว่า
คุณลักษณะที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญได้แก่ 1)สารสนเทศ (Information) สารสนเทศเป็ น
คุ ณ ลัก ษณะส าคัญ ประการหนึ่ งของคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที่ ช่ ว ยแยกความแตกต่ า งระหว่ า ง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมส์ ออกจากซอฟแวร์เกมส์ ที่มุ่งเน้นความบันเทิง เพลิดเพลินของ
ผูใ้ ช้โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงการให้ความรู ้หรื อทักษะแก่ผเู ้ รี ยนแต่อย่างใด 2) ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(Individualization) คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นสื่ อการสอนรายบุคคลประเภทหนึ่ ง จึงต้องได้รับ
การออกแบบให้มีลกั ษณะที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มากที่สุด ต้องมีความยืดหยุน่
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มากพอที่ผเู ้ รี ยนจะมีอิสระในการควบคุมการเรี ยนของตนเอง เลือกรู ปแบบการเรี ยนที่เหมาะสมกับ
ตนได้ การควบคุมการเรี ยนของตนเองนี้ มีอยู่หลายลักษณะสาคัญ ได้แก่ การควบคุมเนื้ อหา
สามารถจะเลือกเรี ยนเนื้อหาส่ วนใดก่อนหลัง หรื อย้อนกลับได้ การควบคุมลาดับการเรี ยน สามารถ
ลาดับการเรี ยนได้ดว้ ยตัวเอง ในลักษณะการเรี ยนเนื้อหาแบบโยงใย หรื อสื่ อหลายมิติ ซึ่งผูเ้ รี ยนเลือก
เนื้อหาตามความสนใจ ความถนัดหรื อตามพื้นฐานความรู ้ของตนได้ การควบคุมการฝึ กปฏิบตั ิหรื อ
การทดสอบ ความต้องการของผูเ้ รี ยนที่จะฝึ กปฏิบตั ิหรื อ ทาแบบทดสอบหรื อไม่ มากน้อยเพียงใด โดย
ต้องจัดทาปุ่ มคาสั่งควบคุมต่างๆให้ผเู ้ รี ยนควบคุมการใช้งานด้วยตนเอง 3) การโต้ตอบ (Interaction) คือ
การมีปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรี ยนรู ้การสอนรู ปแบบที่ดีที่สุดก็คือ
การเรี ยนการสอนในลักษณะที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูส้ อนได้มากที่สุด 4) การ
ให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) ถือว่าเป็ นการเสริ มแรง(Reinforcement)อย่างหนึ่ง
และการที่บทอ่านมัลติมีเดียที่สมบูรณ์น้ นั ต้องมีการทดสอบประเมินความเข้าใจของผูเ้ รี ยนในเนื้อหา
หรื อทักษะต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ นอกจากนั้น บุญเกื้ อ ควรหาเวช (2530: 31-32)
กล่าวไว้ในทานองเดียวกัน สรุ ปได้ดงั นี้ คือ 1) เนื้อหาจากบทเรี ยนจะถูกแบ่งเป็ นส่ วนย่อยๆ เรี ยกว่า
กรอบ(Frame) เนื้ อหาจะเรี ยงลาดับจากง่ายไปหายากจนถึงกรอบสุ ดท้าย ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ไปทีละ
น้อยเพื่อเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน แต่ละกรอบผูเ้ รี ยนมีการตอบสนองโดยการตอบคาถาม หรื อเติม
ข้อความ เพื่อให้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่างๆของบทเรี ยน 2) ผูเ้ รี ยนได้รับการเสริ มแรงย้อนกลับ
ทันที สามารถแก้ไขความผิดของตนเองได้ 3) ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนด้วยตนเองโดยไม่มีการจากัด
เวลา 4) บทเรี ยนต้องยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางคานึ งถึงผูเ้ รี ยนเป็ นเกณฑ์ บทเรี ยนต้องตั้งจุดมุ่งหมาย
ไว้ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้
จากลักษณะสาคัญของบทอ่านมัลติมีเดียที่นกั วิชาการหลายท่านกล่าวมา ผูว้ ิจยั ได้สร้าง
บทอ่านมัลติมีเดียโดยรวบรวมเนื้อหาจากข้อมูลในท้องถิ่น เอกสารตาราที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทาเพื่อ
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการทางานร่ วมกัน บทอ่านสามารถโต้ตอบกับผูเ้ รี ยนได้มีการ
ให้การเสริ มแรงจากเสี ยงต่างๆเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจและกระตือรื อร้นในการเรี ยน
เทคันิคัการออกแบบสื่ อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
การออกแบบสื่ อมัลติมีเดี ย เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ที่ดีที่สุด จากการศึกษามีหลากหลาย
แนวทางในการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน เช่น มนตรี แย้มกสิ กร (2551: 6–7)
กล่าวว่า การสร้างสื่ อ บทเรี ยนโปรแกรม บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรื อแบบฝึ กด้วยตนเอง
ฯลฯ จะต้องมีกรอบแนวคิดการวางแผนออกแบบสื่ อที่ชดั เจน ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่มีความสมบูรณ์ท้ งั สถานการณ์ที่กาหนด ตัวบ่งชี้ การบรรลุวตั ถุประสงค์และเกณฑ์การผ่าน
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วัตถุประสงค์ (Gronlun, 1976: 2) การออกแบบสื่ อ จะต้องตระหนักและสามารถนาหลักการทาง
จิตวิทยาการพัฒนาสื่ อมาสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย 2.1) การสร้างโอกาสการมีส่วน
ร่ วมอย่างแข็งขันให้กบั ผูเ้ รี ยนในระหว่างการเรี ยนรู ้(Active participation) 2.2) การออกแบบ
บทเรี ยนด้วยการนาเสนอเนื้ อหาทีละน้อย ทีละหนึ่ งความคิดรวบยอดค่อยๆ เพิ่มสาระที่ซบั ซ้อน
และระหว่างทาง จะต้องมีกระบวนการสอน (กรอบสอน) กระบวนการฝึ กซ้ า ๆ (กรอบฝึ ก) และมี
การตรวจสอบว่า ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้หรื อยัง (กรอบสอน) (Gradual approximation) เมื่อดาเนิ น
เรื่ องตามลาดับขั้นกรอบสอน-กรอบฝึ ก-กรอบสอน ต่อหนึ่ งมโนทัศน์ (concept) แล้ว ก็จะเริ่ มต้น
สร้างกระบวนการกรอบสอน-กรอบฝึ ก-กรอบสอนกับมโนทัศน์ใหม่ กระทา เช่นนี้ไปเรื่ อย ๆซึ่งการ
นาเสนอหลายมโนทัศน์ ก็จะกลายเป็ นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและกระทาในลักษณะเดียวกัน
ต่อเนื่ องไปจนครบวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้ 2.3) การสร้างกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้
ปฏิบตั ิและมีส่วนร่ วม ควรจะต้องออกแบบและมีตวั ชี้แนะ (Cue) เพียงพอที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาส
ประสบความสาเร็ จ (Success experience) เพื่อเป็ นการสร้างกาลังใจให้มีความฮึกเหิ ม และมัน่ ใจว่า
ตนเองเรี ยนรู ้ได้ ทาได้ มีความสามารถ 2.4) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback)แก่ผเู ้ รี ยนว่ากิจกรรม
ที่ผเู ้ รี ยนลงมือกระทานั้น ถูก-ผิด ดีมีคุณภาพเพียงใด ดังนั้น การจะออกแบบกิจกรรมที่จะทาให้
ผูเ้ รี ยนสามารถตรวจสอบผลการกระทาของตนเองได้น้ นั เป็ นเรื่ องที่ผูอ้ อกแบบสื่ อ จะต้องใช้
ความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์ให้ได้ 3) การเขียนกรอบ (Frame) ที่จะให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
จากสื่ อที่สร้างขึ้น ซึ่งปั จจุบนั มีความสะดวกสบายมากที่มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่
สามารถตอบสนองเงื่อนไขตามหลักการสร้างสื่ อที่ดีได้มาก ทั้งในด้านการมีส่วนร่ วม การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ การจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนกระทาเพื่อให้เหมาะกับระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน อันจะทา
ให้ผูเ้ รี ยนมีโอกาสประสบความสาเร็ จได้ง่ายหรื อ แม้แต่การจะออกแบบสื่ อที่อยู่ในรู ปของสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ ก็มีเทคโนโลยีการพิมพ์ การออกแบบที่หลากหลาย และง่ายต่อการผลิตมาก ดังนั้นการ
เขียนกรอบจะต้องมีความพิถีพิถนั และตระหนักตลอดเวลาว่า การเขียนกรอบแต่ละกรอบจะต้องมี
ระบบและนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์แต่ละจุดประสงค์ หากเมื่อผูเ้ รี ยนเรี ยนจบบทเรี ยนแล้ว
ทาการทดสอบด้วยแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ตามแนวคิดของบลูม Bloom (1981) ซึ่งบลูมได้ออกแบบ
โปรแกรมการเรี ยนที่มีลาดับขั้นตอน เมื่อผูเ้ รี ยนเรี ยนแต่ละวัตถุประสงค์ตามโปรแกรมแล้วจะได้รับ
แบบทดสอบวัดความรอบรู ้ เมื่อผูเ้ รี ยนสามารถแสดงศักยภาพด้วยการทาแบบทดสอบได้ตามเกณฑ์
ที่ต้ งั เป้าหมายได้ ก็จะผ่านบทเรี ยนนั้นไปได้ และเริ่ มบทเรี ยนใหม่ต่อไป 4) การสร้างแบบทดสอบ
เพื่อวัดความรอบรู ้ การเรี ยนจากบทเรี ยนโปรแกรม หรื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรื อแบบฝึ ก
ทักษะหรื อสื่ อที่มีชื่อเรี ยกอย่างอื่น แต่มีลกั ษณะเป็ นไปในลักษณะของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองนั้น การ
ทดสอบจะเป็ นลักษณะของการทดสอบเพื่อวัดความรอบรู ้ เนื่ องจากการเรี ยนจากสื่ อ จะไม่มีการ
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จากัดระยะเวลาในการเรี ยน ดังนั้น การสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดความรอบรู ้ จาเป็ นต้องมีการจัดทา
ตารางวิเคราะห์เนื้อหาหรื อมีผงั การสร้างข้อสอบว่า เนื้ อเรื่ องแต่ละเรื่ องนั้น จะวัดเนื้อหาและระดับ
ผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนดขึ้นอย่างไรบ้าง แต่การออกแบบสื่ อมัลติมีเดียเพื่อการเรี ยนการสอน ของสุ กรี
รอดโพธิ์ทอง (2531: 75-89) ได้เสนอเทคนิ คการออกแบบสื่ อมัลติมีเดียเพื่อการเรี ยนการสอน โดยให้
เน้นการผสมผสานของกราฟิ ก สี ภาพ เคลื่อนไหว การให้ขอ้ มูลป้อนกลับที่เป็ นภาพขั้นตอนการ
ออกแบบนี้ดดั แปลงมาจากกระบวนการเรี ยนการสอน 9 ขั้นของ กาเย่ บริ กส์ และ แวกเนอร์ (Gagne’,
Briggs and Wagner, 1988: 21-31 อ้างถึงสุ กรี รอดโพธิ์ทอง, 2531: 75-89) ดังนี้ 1) การเร้าความสนใจ
ให้พร้อมที่จะเรี ยน (Gain Attention) ก่อนที่จะเริ่ มเรี ยนมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผเู ้ รี ยนควรจะได้รับ
แรงกระตุน้ และจูงใจให้อยากที่จะเรี ยน ทาได้โดยการใช้ภาพ สี เสี ยงประกอบ ในการสร้างไตเติล (Title)
ใช้ กราฟิ กขนาดใหญ่ ง่ายไม่ซบั ซ้อน มีการเคลื่อนไหวที่ส้ ันและง่าย ใช้สีและเสี ยง เข้าช่วยให้
สอดคล้องกับกราฟิ ก ภาพควรค้างอยู่ที่จอภาพจนกว่าผูเ้ รี ยนจะเปลี่ยนภาพในกราฟิ กควรบอกชื่อ
เรื่ องที่จะเรี ยน แสดงผลบนจอได้เร็ วและควรเหมาะกับวัยของผูเ้ รี ยนด้วย 2)วัตถุประสงค์ของการ
เรี ยน (Specify Objective ) การบอกวัตถุประสงค์ ของการเรี ยนในสื่ อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษานั้น เพื่อให้ผู ้
เรี ยนรู ้ล่วงหน้าถึงประเด็นสาคัญของเนื้ อหา และเค้าโครงเนื้ อหาอย่างกว้างๆ เพื่อให้การเรี ยนรู ้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ การบอกวัตถุประสงค์น้ นั ทาได้หลายแบบ อาจบอกเป็ นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
หรื อวัตถุประสงค์ทว่ั ไป ซึ่งจะต้องคานึงด้วยว่าควรใช้ถอ้ ยคาง่าย หลีกเลี่ยงคา ที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั และ
เข้าใจโดยทัว่ ไป ไม่ควรกาหนดวัตถุประสงค์หลายข้อเกินไป ถ้าเป็ นบทเรี ยนใหญ่มีวตั ถุประสงค์
กว้างๆ ควรต่อด้วยเมนู (Menu) แล้วจึงมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ย ปรากฏบนจอ ทีละข้อ โดยใช้กราฟิ ก
ง่ายๆ และการเคลื่อนไหวเข้าช่วย 3) ทบทวนความรู ้เดิม (Active Prior Knowledge) ก่อนที่จะให้
ความรู ้ใหม่ แก่ผเู ้ รี ยน ซึ่งในส่ วนของเนื้อหาและแนวความคิดนั้นๆ ผูเ้ รี ยนอาจไม่มีพ้ืนฐานมาก่อน
มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผอู ้ อกแบบโปรแกรม ควรจะต้องหาวิธีการประเมินความรู ้เดิม ในส่ วนที่
จาเป็ นก่อนที่จะรับความรู ้ใหม่ นอกจากจะเป็ นการเตรี ยมผูเ้ รี ยน ให้พร้อม ที่จะรับความรู ้ใหม่แล้ว
สาหรับผูท้ ี่มีพ้ืนฐานแล้วก็จะเป็ นการทบทวน แต่ก็ไม่จาเป็ นต้องมีการทดสอบเสมอไป ขั้นนี้ ควร
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนออกจากเนื้อหาหรื อแบบทดสอบได้ตลอดเวลา 4) ให้เนื้อหาและความรู ้ใหม่
(Present New Information) ควรใช้ ภาพประกอบกับเนื้อหาที่กะทัดรัด ง่ายและได้ใจความ ภาพที่ดี
ไม่ควรมีรายละเอียดและเวลามากเกิ นไป ไม่เกี่ยวกับเนื้ อหา เข้าใจยากหรื อการออกแบบไม่
เหมาะสม การออกแบบโปรแกรมในส่ วนของเนื้ อหาควรคานึ งด้วยว่าควรใช้ภาพประกอบเฉพาะ
ส่ วนเนื้อหาที่สาคัญ อาจใช้กราฟิ กในลักษณะต่างๆ เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ภาพ เปรี ยบเทียบช่วย
เนื้อหาที่ยากและสลับซับซ้อนควรใช้ตวั ชี้แนะ (Cue) เช่นการขีดเส้นใต้ การตีกรอบ การเปลี่ยนสี พ้ืน
แต่ไม่ควรใช้กราฟิ กที่ยากควรจัดรู ปแบบให้น่าอ่าน ยกตัวอย่างที่เข้าใจง่าย ควรเสนอกราฟิ กเท่าที่
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จาเป็ นและไม่ควรใช้สีเกิน 3 สี ในจอสี ใช้คาที่คุน้ เคย การโต้ตอบควรมีหลาย ๆ แบบ 5) แสดง
ความสัมพันธ์ของเนื้ อหา (Guide Response)ในขั้นนี้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนร่ วมคิดร่ วม
กิจกรรม ซึ่ งย่อมทาให้ผเู ้ รี ยนจดจาเนื้ อหาได้ดีและ สัมพันธ์กบั ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนควร
แสดงให้เห็นว่า ส่ วนย่อยมีความสัมพันธ์ กับส่ วนใหญ่ และสิ่ งใหม่มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้เดิม
ของผูเ้ รี ยน บางครั้งควรให้ตวั อย่างที่แตกต่างออกไปบ้าง ถ้าเนื้ อหายากควรให้ตวั อย่างที่เป็ น
รู ปธรรม และควรกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนคิดถึงประสบการณ์เดิม 6) กระตุน้ การตอบสนอง (Elicit
Responses) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนร่ วมคิด ร่ วมกิจกรรมซึ่ งย่อมทาให้ผเู ้ รี ยนจาเนื้ อหาได้ดี
ควรให้ผเู ้ รี ยนตอบสนองวิธีใดวิธีหนึ่ง ไม่ควรให้ตอบยาว ควรเร้าความคิด อาจใช้กราฟิ กหรื อเกม
ช่วยในการตอบสนอง หลีกเลี่ยงการตอบสนองช้าๆ ไม่ควรมีคาถามหลายคาถามในข้อเดียวกัน การ
ตอบสนองของผูเ้ รี ยน คาถามและผลป้อนกลับ ควรอยูใ่ นกรอบ (Frame) เดียวกัน 7) ให้ขอ้ มูล
ป้อนกลับ (Provide feedback) บทเรี ยนจะกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนได้มาก ถ้าบทเรี ยนนั้นบอก
จุดมุ่งหมายที่ชดั เจนและให้ผลป้อนกลับเพื่อบอกให้ผเู ้ รี ยนรู ้วา่ ผูเ้ รี ยนอยูต่ รงไหน และควรคานึงด้วย
ว่า ผลป้อนกลับควรให้ทนั ทีหลังจากผูเ้ รี ยนตอบสนอง บอกให้ผเู ้ รี ยนทราบว่า ตอบถูกหรื อผิด การ
แสดงคาถาม คาตอบและผลป้อนกลับควรอยูใ่ นกรอบเดียวกัน ควรใช้ภาพง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาเข้าช่วย ไม่ควรใช้กราฟิ กที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ใช้การให้คะแนนหรื อภาพเพื่อบอกความ
ใกล้ไกลจากจุดหมาย และควรเปลี่ยนรู ปแบบของผลป้อนกลับบ้างเพื่อเร้าความสนใจ 8) ทดสอบ
(Assess Performance) เพื่อเป็ นการประเมินผลการเรี ยนและให้ผเู ้ รี ยนสามารถจาได้ ควรคานึงด้วย
ว่าแบบทดสอบควรตรงกับจุดประสงค์ของบทเรี ยน ข้อทดสอบ ตอบ และข้อมูลป้อนกลับควรอยู่
ในกรอบเดียวกัน และต่อเนื่ องอย่างรวดเร็ วไม่ควรให้ผเู ้ รี ยนพิมพ์คาตอบยาวเกินไป ควรให้ผล
ป้อนกลับครั้งเดียวในหนึ่ งคาถาม และควรบอกผูเ้ รี ยนถึงวิธีที่จะตอบให้ชดั เจน บอกผูเ้ รี ยนว่ามี
ตัวเลือกอื่นด้วยหรื อไม่ที่จะช่วยในการทาแบบทดสอบ และต้องคานึงถึงความแม่นยา ความเชื่อถือ
ได้ของแบบทดสอบ อย่าตัดสิ นใจว่าตอบผิดถ้าคาตอบไม่ชดั เจน และควรใช้ภาพประกอบในการ
ตอบคาถามบ้าง 9) การนาความรู ้ไปใช้ (Enhancing Retention and Transfer) ควรให้ ผูเ้ รี ยนทราบว่า
ความรู ้ใหม่ มีส่วนสัมพันธ์กบั ความรู ้เดิมอย่างไร เพื่อทบทวนแนวคิดสาคัญ เสนอแนะสถานการณ์
ที่ความรู ้ใหม่อาจทาประโยชน์ได้และบอกผูเ้ รี ยน ถึงแหล่งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อเนื่อง
การพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย
การพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย มีแนวคิดในทางทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย
หลายแนวคิดที่สาคัญได้แก่ พรเทพ เมืองแมน (2544: 46 -51) ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาบทอ่าน
มัลติมีเดีย เป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นวางแผนโดยวิเคราะห์หลักสู ตร เนื้อหา และผูเ้ รี ยน เพื่อให้ได้
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โครงสร้างเนื้ อหา วัตถุประสงค์ และความต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อนามากาหนดวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมการเรี ยน โดยเลือกให้เหมาะกับลักษณะของเนื้ อหาบทเรี ยนและความรู ้ ทักษะที่ตอ้ งการ
ให้เกิดกับผูเ้ รี ยน 2) ขั้นออกแบบบทอ่าน แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือ 2.1) แบ่งเนื้อหาออกเป็ นหน่วย
ย่อยๆ และจัดลาดับเนื้ อหาแล้วจึ งกาหนดเป็ นโครงสร้ างของบทอ่าน 2.2) เขียนผังงานแสดง
ความสัมพันธ์ของเนื้อหา บทอ่าน กิจกรรม การฝึ ก การประเมินผลการเรี ยน เป็ นการอธิบายลาดับ
ขั้นตอนการทางานของโปรแกรม 2.3) สร้างสตอรี่ บอร์ด (Storyboard) ออกแบบการนาเสนอเนื้อหา
ข้อความ กราฟิ ก ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง ในลักษณะของจอภาพที่ผูเ้ รี ยนจะได้เห็ น
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 3) ขั้นสร้างบทอ่าน โดยแปลงสตอรี่ บอร์ ด ให้เป็ นบทอ่านที่สามารถ
นาไปใช้ได้จริ ง โดยสร้างบทอ่านจากโปรแกรม หรื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รวมทั้งผลิตเอกสาร
ประกอบบทอ่าน เป็ นลักษณะคาแนะนาการใช้บทอ่าน คู่มือสาหรับผูส้ อน คู่มือสาหรับผูเ้ รี ยน ใบงาน
หรื อแบบฝึ กหัด 4) ขั้นประเมินและแก้ไขบทอ่าน เพื่อต้องการทราบประสิ ทธิ ภาพของบทอ่าน ดังนี้
4.1) ก่อนนาไปใช้งาน การประเมินควรเริ่ มตั้งแต่ การดาเนินการเขียนโครงร่ างของเนื้ อหาบทอ่าน
ออกแบบแนวการสอน โดยขอความร่ วมมือจากผูท้ ี่มีชานาญด้านเนื้ อหา ด้านการผลิตบทอ่านมา
ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุ งตามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญแนะนา 4.2) นาบทอ่านที่ได้
จัดทาขึ้นไปทดลองกับตัวอย่างประชากรที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ต้องเลือกคัดสรรให้มีผเู ้ รี ยนทั้งใน
กลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อน ทั้งเพศชายและเพศหญิง สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในขณะที่กาลัง
ใช้บทอ่าน ข้อมูลย้อนกลับจากผูเ้ รี ยนในด้านผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อผูเ้ รี ยน โดยมีการประเมินแบบ
ตัวแทนผูเ้ รี ยนในขั้นตอนแรก ประเมินกลุ่มเล็กหลังจากสร้างบทอ่านฉบับร่ างฉบับสุ ดท้ายก่อนจะ
นาไปผลิตจริ ง และสุ ดท้ายประเมิ นภาคสนามประเมินเมื่อได้บทอ่านต้นฉบับแล้วจัดสถานการณ์
เหมื อนจริ งเป็ นกลุ่ มตัว อย่างที่ ไ ด้จ ากการสุ่ มเพื่ อน าข้อมู ลที่ ไ ด้ไ ปปรั บ ปรุ งแก้ไ ขคุ ณ ภาพของ
บทอ่าน นอกจากนี้ ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2546: 84-89) ได้กล่าวถึงการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย
สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนการดาเนินการได้ดงั นี้
ขั้นที่1 การวิเคราะห์เนื้ อหา (content Analysis) ขั้นตอนนี้ นบั ว่าสาคัญที่สุดของ
กระบวนการออกแบบบทอ่านมัลติมีเดีย โดยการ 1) วิเคราะห์ความต้องการของหลักสู ตรที่จะนามา
ผลิตเป็ นบทอ่านมัลติมีเดีย ในส่ วนของเนื้ อหาบทอ่านจะได้มาจากการศึกษาและวิเคราะห์รายวิชา
และเนื้อหาของหลักสู ตร รวมไปถึงแผนการเรี ยนและการสอน และคาอธิบายรายวิชา หนังสื อตารา
และเอกสารประกอบในการสอนแต่ละวิชาหลักจากได้รายละเอียดของเนื้ อหาที่ตอ้ งการแล้วให้
ปฏิ บตั ิ ดังนี้ 1.1) นามากาหนดวัตถุประสงค์ทวั่ ไป 1.2) จัดลาดับเนื้ อหาให้มีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกัน โดยการเขียน Network Diagram แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหา 1.3) เขียนหัวข้อเรื่ อง
ตามลาดับของเนื้อหา 1.4) เลือกหัวเรื่ องและเขียนหัวข้อย่อย 1.5) เลือกเรื่ องที่จะนามาผลิตบทอ่าน
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แยกเป็ นหัวข้อย่อยแล้วจัดลาดับความต่อเนื่อง และความสัมพันธ์ในหัวข้อย่อยของเนื้อหา 2) การ
กาหนดวัตถุประสงค์ของบทอ่าน (Tutorial Objectives) เป็ นแนวทางที่กาหนดไว้เพื่อคาดหวังให้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในเชิงรู ปธรรมหลังจากที่จบบทเรี ยนแล้ว วัตถุประสงค์จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด
ของบทเรี ยนปกติจะเป็ นวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมที่สามารถวัดได้หรื อสังเกตได้ว่า ผูเ้ รี ยนแสดง
พฤติกรรมอย่างไรออกมาในระหว่างการเรี ยนหรื อหลังจบบทเรี ยนแล้วเช่น อธิ บายได้ แยกแยะได้
อ่านได้เปรี ยบเทียบได้เป็ นต้น วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมดังกล่าวนี้จะได้จากขอบข่ายของเนื้อหาที่
ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นที่ 1 ซึ่ งจะสอดคล้องกับหัวเรื่ องย่อยที่จะนามาผลิตเป็ นบทอ่านมัลติมีเดีย
3) การวิเคราะห์เนื้อหาและกิจกรรม (Content and Activities Analysis) ในขั้นตอนนี้ จะยึดตาม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็ นหลักโดยทาการขยายความ มีรายละเอียด ดังนี้ 3.1) กาหนดเนื้ อหา
กิจกรรมการเรี ยน และแนวคิด (Concepts) ที่คาดหวังว่าจะให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ 3.2) เขียนเนื้อหาสั้น ๆ
ทุกหัวข้อย่อยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3.3 ) เขียนแนวคิดทุกหัวข้อย่อย จากนั้น
นามา 3.3.1) จัดลาดับเนื้อหา ได้แก่ 1) บทนา 2) ระดับของเนื้อหาและกิจกรรม 3) ความต่อเนื่อง
ของเนื้อหาและแต่ละกรอบ 4) ความยากง่ายของเนื้อหา 5) เลือกและกาหนดสื่ อที่จะช่วยทาให้เกิด
การเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาในแต่ละกิจกรรมว่าต้องใช้สื่อชนิ ดใด แล้วระบุลงในกิจกรรมนั้น 3.3.2)
เขียนผังเนื้อหา (Layout Content) โดยการ 1) แสดงการเริ่ มต้น และจุดจบของเนื้อหา 2) แสดงการ
เชื่อมต่อและความสัมพันธ์การเชื่อมโยงของบทอ่าน 3) แสดงการปฏิสัมพันธ์ของกรอบต่างๆของบท
อ่าน 4) แสดงเนื้อหา จะใช้แบบสาขา หรื อแบบเชิงเส้น 5) การดาเนินบทอ่าน วิธีการเสนอเนื้อหา และ
กิจกรรม 3.3.3) การออกแบบจอภาพ และการแสดงผล ได้แก่ 1) บทนาและวิธีการใช้โปรแกรม 2)
การจัดกรอบ หรื อแต่ละหน้าจอ 3) การให้ สี แสง เสี ยง ภาพ ลวดลายและกราฟิ กต่าง ๆ 4) การ
พิจารณารู ปแบบของตัวอักษร 5) การตอบสนอง และการโต้ตอบ 6) การแสดงผลลงบนจอภาพ
และเครื่ องพิมพ์ 3.3.4) กาหนดความสัมพันธ์ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ของเนื้อหา 2) กิจกรรมการ
เรี ยนการสอน 4) การกาหนดขอบข่ายบทอ่าน การกาหนดขอบข่ายของบทอ่านมัลติมีเดีย หมายถึง
การกาหนดความสัมพันธ์ของเนื้ อหาแต่ละหัวข้อย่อย ในกรณี ที่เนื้ อหาในเรื่ องดังกล่าวแยกเป็ นหัว
เรื่ องย่อยหลาย ๆ ข้อ จาเป็ นต้องกาหนดขอบข่ายของบทอ่านแต่ละเรื่ อง เพื่อหาความสัมพัน ธ์
ระหว่างบทอ่าน แล้วระบุความสัมพันธ์ดงั กล่าวเพื่อให้ทราบถึงแนวทางขอบข่ายของบทอ่านที่
ผูเ้ รี ยนต่อไป หลังจากที่จบบทเรี ยนในแต่ละหัวข้อเรื่ องย่อยแล้ว ถ้าบทอ่านมัลติมีเดียที่ออกแบบขึ้น
มีเพียงบทอ่านเรื่ องเดียว ขอบข่ายความสัมพันธ์ของบทอ่านก็อาจละเลยไปได้ 5) การกาหนดวิธีการ
นาเสนอ (Pedagogy/scenario) ได้แก่ การเลือกรู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาในแต่ละกรอบว่าจะใช้
วิธีการแบบใด โดยสรุ ปผลจากขั้นตอนที่ 3 และ 4 นามากาหนดเป็ นรู ปแบบการนาเสนอเป็ นต้นว่า
การจัดตาแหน่ งและขนาดของเนื้ อหาการออกแบบและ แสดงภาพและกราฟิ กบนจอภาพการ
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ออกแบบเฟรมต่ า งๆ ของบทอ่ า นและการน าเสนอส่ ว นประการสุ ด ท้า ยได้แ ก่ การวัด และ
ประเมินผลแบบปรนัย จับคู่ และเติมคาตอบ
ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design) การออกแบบเป็ นการวางแผนการพัฒนาบทอ่าน
ซึ่งโดยทัว่ ไปจะดาเนินการ ดังนี้ 1) การสร้างผังงาน (Flowchart) ผังงานจะเปรี ยบเสมือนพิมพ์เขียว
ในการสร้างหรื อพัฒนาบทอ่าน ผังงานจะเป็ นเสมือนแผนที่ (Site Map) เป็ นแนวทางในการผลิต
และพัฒนาบทอ่านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ 2) จัดทาบัตรเรื่ อง (Storyboard) บัตรเรื่ องหมายถึง บัตร
เรื่ องราวของบทอ่านที่ประกอบด้วยเนื้ อหาแบ่งเป็ นกรอบ ๆ ตามวัตถุประสงค์และรู ปแบบการ
นาเสนอ โดยร่ างเป็ นแต่ละกรอบ เรี ยงตามลาดับตั้งแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุ ดท้ายของแต่ละ
หัว ข้อย่อย นอกจากนี้ บัตรเรื่ องยังจะต้องระบุ ภ าพที่ ใ ช้ใ นแต่ละกรอบ พร้ อมเงื่ อนไขต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะของ ภาพ เสี ยง ประกอบ ความสัมพันธ์ของกรอบเนื้อหากับกรอบอื่น ๆ โดย
ยึดหลักการและแนวทาง ที่ได้จากการวิเคราะห์ออกแบบบทอ่าน (Courseware Design) มาแล้ว 3)
การออกแบบพัฒนาสื่ ออื่น ๆ ประกอบบทอ่าน เช่น การเขียนบทเสี ยงบรรยาย บทการจัดทาวิดีโอ
ประกอบบทอ่าน เป็ นต้น
ขั้นที่ 3 การผลิตบทอ่าน (Courseware Construction) การพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย นับว่า
มีความสาคัญประการหนึ่ ง เนื่ องจากเป็ นขั้นตอนหนึ่ งที่จะได้เป็ นผลงานออกมาภายหลังที่ได้ทา
ตามขั้น ตอนต่ างๆ แล้ว ในขั้น นี้ จะด าเนิ น การตามบัตรเรื่ องที่ ก าหนดไว้ท้ งั หมดนับตั้งแต่ ก าร
ออกแบบกรอบเปล่าหน้าจอ การกาหนดสี ที่จะใช้งานจริ ง รู ปแบบของตัวอักษรที่จะใช้ขนาดของ
ตัวอักษร สี พ้ืนและสี ตวั อักษร นอกจากนี้ แล้วยังมีขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) การใส่ เนื้ อหา
และกิจกรรม (Input Content) ได้แก่ 1.1) ข้อมูลที่จะแสดงบนจอ 1.2) สิ่ งที่คาดหวังและการตอบสนอง
1.3) ข้อมูลสาหรับการควบคุมการตอบสนอง 1.4) การใส่ ขอ้ มูล/บันทึกการสอน(Input Teaching
Plan) 2) ผลิตบทเรี ยน (Generate Courseware) โดยใช้โปรแกรมผลิตบทอ่านได้แก่ 2.1) การผลิต
ภาพ เช่น ภาพลายเส้น ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหวอื่น ๆ 2.2) การผลิตเสี ยง 2) การผลิตเงื่อนไขบท
อ่าน เช่น การโต้ตอบ การป้ อนกลับ และอื่น ๆ 2.4) การสร้างสัมพันธ์ระหว่างเนื้ อหาแต่ละกรอบ
แต่ละหัวข้อ
ขั้นที่ 4 การนาไปใช้/ทดลอง (Implement) ในขั้นตอนการนาบทอ่านมัลติมีเดี ย ที่
พัฒนาขึ้นไปใช้งาน รวมทั้งการทดลองใช้ ซึ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ
และการประเมินบทอ่าน (Courseware Testing and Evaluating) ก่อน เพื่อประเมินผลในขั้นแรก
ของตัวบทอ่านว่ามีคุณภาพอย่างไร ซึ่ งมีขอ้ พิจารณา ดังนี้ 1) การตรวจสอบ ในการตรวจสอบนั้น
จะต้องทาตลอดเวลา หมายความถึงการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบบทอ่าน 2)การ
ทดสอบการใช้งานบทอ่านมัลติมีเดีย จาเป็ นต้องมีการทดสอบบทอ่านก่อนที่จะมีการนาไปใช้งาน
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เพื่อเป็ นการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้งานของบทอ่าน 3) การประเมินบทอ่าน มีจุดประสงค์เพื่อ
การประเมินบทอ่านมัลติมีเดีย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 5 การประเมินและปรับปรุ งแก้ไข (Evaluate and Revise) การประเมินบทอ่าน
มัลติมีเดี ย จะเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายก่ อนที่ จะได้นาข้อมูลจากการประเมิ นมาปรั บปรุ งบทอ่านให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการใช้งานครั้งต่อไปก่อนที่จะเผยแพร่ บทอ่าน จาเป็ นต้องสร้างคู่มือ
การใช้งานของบทอ่านดังกล่าว เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ ทาให้การนาไปใช้งานเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด
ส่ วน มนต์ชยั เทียนทอง (2540: 29-33) ได้เขียนถึงการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดี ยว่า
สามารถกาหนดเป็ นขั้นตอนได้ดงั นี้ 1) การกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อควบคุม
ให้การสร้างโปรแกรมเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามที่
ต้องการ 2) การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้การสื่ อความหมายด้วยระบบมัลติมีเดียบรรลุวตั ถุประสงค์
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย ก่อนที่จะนาไปสร้างเป็ นโปรแกรมนาเสนอ
ต่อไป 3) การเขียนบท (Script) ดาเนิ นเรื่ อง เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนิ นเรื่ อง (Story Board)
ของเนื้อหาที่จะนาเสนอ 4) การเตรี ยมข้อมูลสาหรับบทภาพ ข้อมูลที่ใส่ ลงไปในบทภาพมีท้ งั ภาพ
เสี ยง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว (Animation Movies) 5) สร้างโปรแกรม เป็ นขั้นตอนที่รวบรวมเอา
สิ่ งต่างๆ ที่จดั เตรี ยมมารวมกันให้เกิดเป็ นโปรแกรมขึ้นมาด้วย Authoring System โดยมีการทางาน
ตามผังงานที่ออกแบบไว้และกาหนดรายละเอียด 6) ทดสอบโปรแกรม การทดสอบโปรแกรมมี
วัตถุประสงค์ คือ ทดสอบว่ามีเนื้ อหาสมบูรณ์ตามบทภาพหรื อไม่ และทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรมในการทดสอบเมื่ อมี ปัญหาเกิ ดขึ้ นก็จะกลับไปแก้ไข อาจเป็ นการแก้โปรแกรม
แก้ผงั งาน แก้บทภาพ ในบางส่ วนที่พบว่ามีปัญหา เมื่อแก้ไขเสร็ จแล้วก็จะมีการทดสอบเช่นเดิมจน
ปั ญหาจะหมดไป 7) การทาเอกสารประกอบบทอ่าน เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการปรับปรุ งแก้ไข
8) การจัดเตรี ยมบทอ่านสาหรับผูใ้ ช้ บทอ่านมัลติมีเดีย ที่ดีควรมีการติดตั้งที่ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน
9) การจัดทาคู่มือการใช้โปรแกรม โดยทัว่ ไปจะต้องมีคู่มือประกอบการใช้ที่ผใู ้ ช้นาไปศึกษาเพื่อหัด
ใช้โปรแกรม
นอกจากนั้น ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540: 115-116)ได้เสนอขั้นตอนการผลิตชุดการสอน
สื่ อประสม สรุ ปได้ดงั นี้ 1) กาหนดหมวดหมู่และเนื้ อหาประสบการณ์ อาจกาหนดเป็ นหมวดวิชา
หรื อบู รณาการเป็ นแบบสหวิ ทยาการตามความเหมาะสม 2) กาหนดหน่ ว ยการสอน โดยแบ่ ง
เนื้ อหาวิชาออกเป็ นหน่วยการสอน 3) กาหนดหัวเรื่ องในการสอนแต่ละหน่วยเป็ นหน่วยการสอน
ย่อย 4) กาหนดหลักการและความคิดรวบยอดจะต้องสอดคล้องกับหน่ วยการเรี ยนรู ้และหัวเรื่ อง
5) กาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่ อง 6) กาหนดกิ จกรรมการเรี ยนให้สอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 7) กาหนดแบบประเมินให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 8) เลือก
และผลิตสื่ อการสอน 9) หาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการสอนสื่ อประสม 10) การใช้ชุดสื่ อประสมที่
ปรับปรุ งและมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้แล้วสามารถนาไปสอนผูเ้ รี ยนได้
จะเห็ น ได้ว่าแนวทางการพัฒ นามัลติ มีเ ดี ย ของนัก การศึ ก ษาแต่ ละท่ านที่ ก ล่ าวมามี
ขั้นตอนการพัฒนาที่คล้ายคลึงกัน จากการศึกษาการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย ของนักวิชาการและนักการ
ศึกษา ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปขั้นตอนการสร้างบทอ่านมัลติมีเดีย ได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการเตรี ยม วิเคราะห์หลักสู ตร เนื้อหา และผูเ้ รี ยน เพื่อนามากาหนด
วัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรี ยน
2. ขั้นตอนการสร้างบทอ่านให้เป็ นบทอ่านที่สามารถนาไปใช้ได้จริ ง โดยสร้างบทอ่าน
จากโปรแกรม หรื อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. ขั้นตอนการออกแบบบทอ่าน ได้แก่ แบ่งเนื้ อหาออกเป็ นหน่วยย่อยๆ และจัดลาดับ
เนื้อหาแล้วจึงกาหนดเป็ นโครงสร้างของบทอ่าน
4. ขั้นตอนการผลิตเอกสาร เป็ นการผลิตเอกสารประกอบบทอ่าน เป็ นลักษณคาแนะนา
การใช้บทอ่าน คู่มือสาหรับผูส้ อน คู่มือสาหรับผูเ้ รี ยน ใบงานหรื อแบบฝึ กหัด
5. ขั้นตอนการประเมินและแก้ไขบทอ่านเพื่อต้องการทราบประสิ ทธิ ภาพของบทอ่าน
ก่อนนาไปใช้งาน การประเมิน การดาเนินการเขียนโครงร่ างของเนื้อหาบทอ่าน ออกแบบแนวการ
สอน โดยนาบทอ่านมัลติมีเดี ย ที่สร้ างขึ้นให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสื่ อ
ตรวจสอบ เพื่อประเมินคุณภาพและนาไปปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ นาบท
อ่านที่ได้จดั ทาขึ้นไปทดลองกับตัวอย่างประชากรที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย ต้องเลือกคัดสรรให้มีผเู ้ รี ยน
ทั้งในกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อน ทั้งเพศชายและเพศหญิง สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในขณะที่
กาลังใช้บทเรี ยน ข้อมูลย้อนกลับจากผูเ้ รี ยน ในด้านผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อผูเ้ รี ยน
จากนั้นตรวจสอบคุณภาพสื่ อโดยผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เพื่อ
ประเมินคุณภาพและนาไปปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ และหาประสิ ทธิภาพขั้น
กลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) แล้วปรับปรุ งแก้ไข
การหาประสิ ทธิภาพของบทอ่านมัลติมเี ดีย
สื่ อการสอน (Instructional Media)เป็ นปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่มีส่วนสนับสนุนให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพราะสื่ อการสอนที่ดีสามารถช่วยทาให้สิ่งที่ซบั ซ้อน
เข้าใจได้ง่ายขึ้น ช่วยทาให้มองเห็นกระบวนการบางอย่างที่ตอ้ งใช้เวลายาวนานแต่สามารถย่นย่อ
ระยะเวลาของกระบวนการนั้นให้ใช้เวลาสั้นลงได้ สามารถทาสิ่ งที่เป็ นนามธรรมให้กลายเป็ น
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รู ปธรรมเข้าใจได้ง่ายขึ้น กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development Process)
นับเป็ นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นกระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพและเชื่ อมัน่ ได้ว่าจะ
ช่วยทาให้การสร้างสื่ อการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะกระบวนการวิจยั และพัฒนามีระบบการ
ตรวจสอบข้อบกพร่ อง และจากนั้นนาข้อบกพร่ องมาปรับปรุ ง เมื่อปรับปรุ งแล้วนากลับไปใช้ใหม่
เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่ องเดิมและค้นหาข้อบกพร่ องใหม่ กระทาเช่นนี้ ไปเรื่ อย ๆจนกว่าจะมี
ข้อบกพร่ องน้อยที่สุด หรื อมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด (มนตรี แย้มกสิ กร, 2551: 2)
การหาค่ าประสิ ท ธิ ภ าพสื่ อ การสอนมี ห ลัก การและแนวคิ ด สนับสนุ น หลายวิธี เช่ น
เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (The 90/90 Standard) ตามแนวคิดของ เปรื่ อง กุมุท (2519: 129) มี
ความหมายว่า
90 ตัวแรก เป็ นคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุ่มซึ่ งหมายถึงนักเรี ยนทุกคน เมื่อสอนครั้งหลัง
เสร็ จให้คะแนนเสร็ จ นาคะแนนมาหาค่าร้อยละให้หมดทุกคะแนนแล้วหาค่าร้อยละเฉลี่ยของทั้ง
กลุ่ม ถ้าบทเรี ยนโปรแกรมถึงเกณฑ์ ค่าร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มจะต้องเป็ น 90 หรื อสู งกว่า
90 ตัวที่สองแทนคุณสมบัติที่ว่า ร้อยละ 90 ของนักเรี ยนทั้งหมด ได้รับผลสัมฤทธิ์ตาม
ความมุ่งหมายแต่ละข้อ และทุกข้อของบทเรี ยนโปรแกรมนั้น
การหาค่าประสิ ทธิภาพสื่ อการสอน ตามแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2520) คือการหา
ประสิ ทธิภาพ E1/E2 มีการกาหนดเกณฑ์ ดังนี้ โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน 2 ประเภท
คือ พฤติกรรมต่อเนื่ อง(กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุ ดท้าย (ผลลัพธ์)โดยกาหนดค่า
ประสิ ทธิภาพเป็ น E1 (ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ) E2 (ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์) มีความหมาย
ดังนี้
E1 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการทากิจกรรมระหว่างเรี ยนจากชุด
การสอนของผูเ้ รี ยน (ประสิ ทธิภาพของกระบวนการเรี ยนรู ้)
E2 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการทาแบบทดสอบหลังการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน (ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์การเรี ยนรู ้)
วิธีการหาประสิ ทธิภาพสื่ อหรื อนวัตกรรม มีหลายวิธี การเลือกใช้จึงควรต้องคานึงถึงความ
เหมาะสมกับสื่ อที่สร้างขึ้น ต้องทาความเข้าใจให้ชดั เจน สร้างเครื่ องมือประเมินให้เหมาะสมให้
ครอบคลุมองค์ประกอบในด้านต่างๆ จึงจะทาให้ผูใ้ ช้สื่อการสอนมัน่ ใจได้ว่าสื่ อการสอนที่จะ
นาไปใช้น้ นั จะสามารถช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ประสบความสาเร็ จได้ ในการวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้การ
หาค่าประสิ ทธิ ภาพสื่ อการสอนตามแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ โดยการหาประสิ ทธิ ภาพของ
บทอ่านมัลติมีเดีย ที่สร้างขึ้นเริ่ มจากการตรวจสอบคุณภาพและหาค่าความเชื่อมัน่ ให้ได้มาตรฐาน
ก่อนที่จะนาไปใช้ ด้วยการประเมินจากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้และ
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ประสบการณ์ ในด้านเนื้อหาและสื่ อการสอนเพื่อให้เป็ นผูพ้ ิจารณาให้ขอ้ มูลในการปรับปรุ งหรื อ
แก้ไขข้อบกพร่ องของบทอ่าน เครื่ องมือประเมินความเหมาะสมให้ครอบคลุมองค์ประกอบในด้าน
ต่าง ๆ เช่ น ด้านเนื้ อหา ด้านภาพ เสี ยงและการใช้ภาษา ด้านการออกแบบจอภาพและด้านการ
จัดการบทอ่าน เกณฑ์การวัดประสิ ทธิ ภาพของบทอ่านมัลติมีเดีย กาหนดเป็ นร้อยละของคะแนน
เฉลี่ย ที่ได้จากการทาแบบฝึ กเสริ มทักษะหรื อทากิจกรรมระหว่างเรี ยนในบทอ่านนั้นต่อร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย ที่ได้จากการทาแบบทดสอบหรื อทากิจกรรมหลังการเรี ยนเนื้อหาครบถ้วนแล้ว นัน่ คือ
E1/E2 ค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 80/80 โดยผูว้ ิจยั หาประสิ ทธิ ภาพของบทอ่านมัลติมีเดีย 2
ขั้นตอนดังนี้ 1) หาประสิ ทธิภาพของบทอ่านมัลติมีเดียแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) นาไป
ทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนจานวน 9 คน ที่มีระดับความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 3 คน ให้
ผูเ้ รี ยนทดลองใช้บทอ่านมัลติมีเดีย แล้วนาคะแนนที่ได้จากการทาแบบฝึ กเสริ มทักษะท้ายหน่ วย
แต่ละชุดระหว่างเรี ยนมาคานวณค่าประสิ ทธิภาพ ได้ค่า E1 และคะแนนจากการทาแบบทดสอบ
หลังเรี ยนมาคานวณค่าประสิ ทธิ ภาพได้ค่า E2 2) นาไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยน จานวน 30 คน ที่มี
ระดับความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 10 คน ให้ผเู ้ รี ยนทดลองใช้นวัตกรรม แล้วนา
คะแนนที่ได้จากการทาแบบฝึ กหัดท้ายหน่วยแต่ละชุดระหว่างเรี ยนมาคานวณ ค่าประสิ ทธิภาพ
ได้ค่า E1 และคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนมาคานวณค่าประสิ ทธิภาพได้ค่า E2
ประโยชน์ ของคัอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
ปั จจุบนั นี้ เทคโนโลยีดา้ นมัลติมีเดีย ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากยิง่ ขึ้น เกิด
การเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวางโดยมีประโยชน์มากมายหลายด้าน ฤทธิชยั อ่อนมิ่ง (2548: 5,7) กล่าวถึง
ประโยชน์หรื อข้อดีของการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียดังนี้ 1) คอมพิวเตอร์ จะช่วยเพิ่ม
แรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ให้แก่ผูเ้ รี ยน เนื่ องจากการเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ น้ ันเป็ นประสบการณ์ที่
แปลกและใหม่ 2) การใช้สี ภาพลายเส้น ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนเสี ยงดนตรี จะเป็ นการเพิ่มความ
เหมือนจริ งและเร้าใจผูเ้ รี ยนให้เกิดความอยากรู ้ ทาแบบฝึ กหัด หรื อทากิจการรมต่างๆ เหล่านี้ เป็ น
ต้น 3) ความสามารถของหน่วยความจาของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ช่วยในการบันทึกคะแนน และ
พฤติกรรมต่างๆ ของผูเ้ รี ยนไว้ เพื่อใช้ในการวางแผนบทเรี ยนในขั้นต่อไปได้ 4) ความสามารถใน
การเก็บข้อมูลของเครื่ องทาให้สามารถนามาใช้ได้ในลักษณะของการศึกษาราย บุคคลได้เป็ นอย่างดี
โดยสามารถกาหนดบทเรี ยนให้แก่ผเู ้ รี ยนแต่ละคน และแสดงผลความก้าวหน้าให้เห็นได้ทนั ที 5)
ลักษณะของโปรแกรมบทอ่านที่ให้ความเป็ นส่ วนตัวแก่ผูเ้ รี ยนเป็ นการช่วยให้ผูเ้ รี ยนช้าสามารถ
เรี ย นไปได้ต ามความสามารถของตนอย่า งไม่ รี บ เร่ ง โดยไม่ ต ้อ งอายผูอ้ ื่ น เมื่ อ ตอบค าถามผิ ด
สอดคล้องกับ กิดานันท์ มลิทอง (2543: 275) ที่กล่าวถึง ประโยชน์ของมัลติมีเดียในด้านการศึกษา
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ที่เห็นได้ชดั มีดงั ต่อไปนี้ 1) ประโยชน์ทางด้านการศึกษา การใช้มลั ติมีเดียในด้านการศึกษานั้นมี
ประโยชน์ ม ากมายหลายด้า น เช่ น 1.1) ดึ ง ดู ด ความสนใจ บทอ่ า นมัล ติ มี เ ดี ย ที่ ประกอบด้ว ย
ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดีทศั น์ และเสี ยง นอกเหนื อไปจากเนื้ อหาตัวอักษร จะดึงดูดความ
สนใจของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี และช่วยในการสื่ อสารระหว่างผูส้ อน และผูเ้ รี ยน 1.2) ให้สารสนเทศ
หลากหลาย ด้ว ยการใช้ซี ดี - รอมในการให้ ข ้อ มู ล และสารสนเทศในปริ ม าณที่ มากมายและ
หลากหลายรู ปแบบเกี่ยวกับเนื้อหาบทอ่านที่สอน 1.3) ทดสอบความเข้าใจผูเ้ รี ยนบางคนอาจจะไม่กล้า
ถามข้อสงสัย หรื อตอบคาถามในห้องเรี ยน การใช้สื่อประสมจะช่วยแก้ปัญหาในสิ่ งนี้ได้โดยการใช้
ลักษณะศึกษารายบุคคล 1.4) สนับสนุนความคิดรวบยอด ระบบมัลติมีเดียสามารถแสดงสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุ นความคิดรวบยอดของผูเ้ รี ยน โดยการเสนอสิ่ งที่ให้ตรวจสอบย้อนหลัง และแก้ไข
จุดอ่อนในการเรี ยน 2) ประโยชน์สาหรับผูเ้ รี ยน การนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดการศึกษา หรื อ
เพื่อการเรี ยนการสอน ได้มีการศึกษาค้นคว้าและวิจยั เกี่ยวกับการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัด
การศึกษา หรื อจัดการเรี ยนการสอนมากมาย พบว่าคอมพิวเตอร์ มีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนมากมายพอ
สรุ ปได้ดงั นี้ 2.1) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ตามเอกัตภาพ 2.2) ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนซ้ าได้
หลายครั้งเท่าที่ตอ้ งการ 2.3) ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้โต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ และสามารถควบคุมวิธีการ
เรี ยนเอง 2.4) มีท้ งั ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนไม่เบื่อหน่ายในเนื้อหาที่เรี ยน
2.5) ตัวผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้และความแตกต่างของผูเ้ รี ยนไม่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ดงั เช่นวิธี
อื่น 2.6) ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนไปตามขั้นตอนได้ เรี ยนจากง่ายไปหายากหรื อ เลือกเรี ยนใน
หัว ข้อ ที่ ต นเองสนใจก่ อ น ช่ ว ยฝึ กผูเ้ รี ย นให้คิ ด อย่า งมี เ หตุ ผ ล เพราะต้อ งแก้ปั ญ หาตลอดเวลา
นอกจากนี้ พรเทพ เมืองแมน (2544: 21) ได้กล่าวถึงคุณค่าของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการเรี ยน
การสอน สรุ ปได้ดงั นี้ คือ ช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน (Active Learner) เพิ่ม
ความสนใจและความตั้งใจของ ผูเ้ รี ยนให้มีมากขื้น ช่ วยให้การเรี ยนการสอนมีบรรยากาศที่ดี
สนองตอบผูเ้ รี ยนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน มีความสามารถในการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์
ทาให้การออกแบบบทเรี ยนให้ สนองตอบผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้และสามารถประเมินผลการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว มีการเสริ มแรงได้อย่างรวดเร็ วให้ผลย้อนกลับทันที ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ ายในการเรี ย นการสอน ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ไ ด้ โดยไม่ มี
ข้อจากัดด้านเวลา สถานที่ ผูส้ อนดูแลผูเ้ รี ยนได้อย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับ บุปผชาติ ทัฬหิ กรณ์
(2540: 7) ที่กล่าวถึงข้อดีของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อการสอนในลักษณะเดียวกันว่า
คอมพิวเตอร์ ช่ว ยสอนสามารถตอบสนองความแตกต่ างระหว่างผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้เป็ นอย่างดี
สามารถนาเสนอบทเรี ยนซ้ าได้หากนักเรี ยนตามไม่ทนั หรื อต้องการทบทวนเนื้ อหา บทเรี ยนมีการ
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นาเสนอข้อมูลหลากหลายลักษณะ ทั้งข้อความ เสี ยง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ต่างจากการสอน
ในชั้นเรี ยนที่ครู อาจนาเสนอข้อมูลเหล่านี้ได้ไม่สะดวก
จากการศึกษาประโยชน์ของมัลติมีเดียจากหลาย ๆ ท่าน มีประโยชน์ดงั นี้
1. เป็ นการนาเสนอเนื้ อหาให้แก่ ผูเ้ รี ยน เป็ นสิ่ งแปลกใหม่สามารถกระตุน้ และสร้ าง
แรงจูงใจให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจได้ดี มีความกระตือรื อร้น เนื่ องจากคอมพิวเตอร์ สามารถทา
ข้อความ เสี ยง สี รู ปภาพ หรื อกราฟิ ก ตลอดจนเกมประกอบการเรี ยนซึ่งเมื่อผูเ้ รี ยนต้องการเรี ยนใน
เรื่ องใด บทใดก็สามารถเรี ยกมาใช้ได้
2. ส่ งเสริ มการสอนรายบุคคล เป็ นการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้ รี ยน เพราะผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดีและเร็ วกว่าการเรี ยนการสอนปกติ โดยที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับการ
สอนไปตามลาดับขั้นและเรี ยนไปตามขีดความสามารถของตนเองได้ซ่ ึงผูเ้ รี ยนที่เรี ยนช้าก็สามารถ
บรรลุผลได้ในเวลาที่ต่าง ๆ กัน
3. ช่วยสอนเรื่ องที่เข้าใจยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และช่วยในการจาลองสถานการณ์จริ ง
เพื่อไม่ให้ได้รับอันตราย
4. สามารถใช้ขอ้ มูลป้อนกลับทันทีแ ละให้การเสริ มแรงแก่ผเู ้ รี ยนได้รวดเร็ วระหว่างที่
เรี ยน เมื่อผูเ้ รี ยนทาผิดพลาดก็สามารถแก้ไขทันที
5. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้เรี ยนซ้ าแล้วซ้ าอีกกี่ครั้งก็ได้ตามความ
ต้องการ
6. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้โต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ ทาให้ผูเ้ รี ยน เกิ ด
ความพอใจและผูเ้ รี ยนสามารถควบคุมวิธีการเรี ยนของตนเองได้และยังใช้ความถนัดของตนเอง
มากที่สุด
7. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และสามารถนาออกมาใช้ได้ทนั ทีเมื่อต้องการ
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับมัลติมีเดีย
จากปัญหาด้านการอ่าน ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาปัญหาและการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับบทอ่าน
จากเอกสารงานวิจยั ต่างๆ เพือ่ เป็ นแนวทางแก้ไขปัญหาไว้หลายท่าน ดังนี้
ณิ ชวรรณ จันอ้น (2551: 29-30) ได้ทาการศึกษาวิจยั พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เพื่อส่ งเสริ มทักษะด้านการ อ่าน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่งเป็ นการบูรณาการสื่ อต่างๆ เข้าด้วยกันตามหลักการและทฤษฎีการออกแบบ
บทเรี ยนมัล ติ มี เ ดี ย และการออกแบบแบบฝึ กทัก ษะการอ่ า น โดยให้ อ ยู่ ใ นรู ปแบบการ์ ตู น
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(Animation) ที่น่ารัก ลายเส้นอย่างง่าย และสี สนั สดใส มีคุณภาพทั้งด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยี
การศึกษาอยูใ่ นระดับดีมาก และคะแนนทักษะพื้นฐานด้านการอ่านของนักเรี ยนก่อนและหลังใช้
บทเรี ยนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่.01 นักเรี ยนที่เรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนส่ วนใหญ่มีความสามารถในการอ่าน เพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 89.79 ผูเ้ รี ยนมีความสนใจ และ
กระตือรื อร้นในการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
ชมพูนุท ธีราวิทย์ (2550: 75-77) ได้พฒั นาทักษะการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โดยการประยุกต์ใช้มลั ติมีเดี ยของ Pearson เป็ นสื่ อการสอนที่เป็ นการบรรยาย
ประกอบภาพการ์ตูนภาษาอังกฤษเรื่ อง “Gogo’s Adventures with English”ของ Pearson จานวน 1
ชุ ด ๆละ 7 เรื่ อง แต่ ละเรื่ อ งประกอบด้ว ยความสอดคล้อ งครบถ้ว น ครอบคลุ ม เนื้ อ หา มี ค วาม
เหมาะสม กะทัดรัด ชัดเจนของภาษาที่ใช้ รู ปแบบและการนาเสนอที่เร้าความสนใจของการใช้
เทคนิคประกอบภาพ สี เสี ยง ตัวอักษร ข้อดีในการประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดียการ์ตูน คือภาพประกอบ
เสี ยงและเนื้ อหาสามารถกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนได้ดี ผูเ้ รี ยนสามารถจดจาคาศัพท์ ประโยค
สานวน และวลีต่างๆได้ดี เกิ ดการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์ จริ ง ออกเสี ยงตามได้อย่างชัดเจนและ
ถูกต้อง สามารถนามาประกอบการเรี ยนการสอนได้สะดวกและได้ผลดี
ชมัยพร บัวทอง (2553: 77-78)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียแบบฝึ กปฏิบตั ิเรื่ องการเขียนสะกดคาที่ไม่ตรงมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มี
ส่ วนประกอบดังนี้ แบบทดสอบก่อนเรี ยน วัตถุประสงค์ มีเนื้อหาของบทเรี ยน ประกอบด้วย 4 เรื่ อง
ย่อย คือ มาตราแม่กก มาตราแม่กด มาตราแม่กน มาตราแม่กบ แต่ละเรื่ องมีแบบฝึ กหัดทบทวน
การเรี ยนรู ้ แบ่งออกเป็ น 4 กิจกรรม คือ การเขียนแจกลูกคา การฝึ กเขียนข้อความจากคา การฝึ ก
เขียนคา การฝึ กเขียนคาคล้องจอง เลือกเรี ยนเรื่ องใดก่อนหลังได้ตามความสนใจ และแบบทดสอบ
หลังเรี ยน ผลการศึกษาพบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมีคุณภาพตามเกณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ ดี
มาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
บุญญิสา พรมมิราช (2551: 52-53) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย เรื่ อง คาที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น เป็ นบทเรี ยนที่มีลกั ษณะเนื้ อหาวิชาแบบฝึ กหัดและ
การทดสอบโดยจะถูกพัฒนาขึ้นในรู ปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Author Ware Version 7 ผูเ้ รี ยน
จะเรี ยนบทเรี ยนจากคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์ สามารถเสนอเนื้ อหาซึ่ งจะเป็ นรู ปแบบ
ตัวหนังสื อ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิ ก เสี ยงบรรยาย และเสี ยงดนตรี และมีการ
แสดงผลข้อ มู ล ย้อ นกลับ ให้ กับ ผูเ้ รี ย นจากการท าแบบฝึ กหั ด ระหว่ า งเรี ย นและแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพื่อทดสอบหรื อประเมินความรู ้ ความเข้าใจของผูเ้ รี ยน ผลปรากฏว่า
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ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนมีค่าเท่ากับ 84.02/86.30 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้แสดงว่าบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมีประสิ ทธิ ภาพสามารถนาไปใช้เป็ นบทเรี ยนได้ และมีค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผล
เท่ากับ 0.6372 นักเรี ยนมีความก้าวหน้าในการเรี ยนร้อยละ 63.72 นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก
อัจฉรา เจตบุตร (2554: 122-126) วิจยั เรื่ องการพัฒนาสื่ อประสมเรื่ องการเขียนสะกดคา
สาหรั บนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 พบว่า บทเรี ย นสื่ อ ประสมในบทเรี ย นที่ ผูว้ ิ จ ัย สร้ างขึ้ น
ประกอบด้ว ยค าน า ค าชี้ แ จง จุ ด ประสงค์ แนวการจัด การเรี ย นการสอน คู่ มื อ ครู (ค าชี้ แจง
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบประเมินความสามารถ) คู่มือ
นักเรี ยน(คาชี้แจง แบบทดสอบ ใบงาน) สื่ อการสอน(สื่ อประสม ประกอบด้วย เกม หนังสื อสาม
มิติ บัตรคา รู ปภาพการ์ ตูน สื่ อจากซี ดี ) การวัดและประเมิ นผล ผลการพัฒนามี ประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 82.66/84.44 ปรากฏว่าบทเรี ยนสื่ อประสมมีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมที่จะใช้พฒั นาทักษะการ
เขียนสะกดคาของนักเรี ยน โดยนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ผลการทดลองพบว่า
ด้านครู ผูส้ อน ครู มีความกระตือรื อร้ น มีการเตรี ยมการสอนและวางแผนที่มีระบบ มีข้ นั ตอน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเรี ยน ด้านนักเรี ยน พบว่านักเรี ยนมีความตั้งใจ รับผิดชอบ เอาใจใส เพียร
พยายาม กระตือรื อร้น ร่ วมมือกันทากิ จกรรม ช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน ผลการประเมินการใช้
บทเรี ยนสื่ อประสมระหว่างก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนสื่ อประสมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน
ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนสื่ อประสมในระดับมาก
อัจฉรา ตุมระวัต (2552: 68-74) ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยเรื่ องการสะกดคา สาหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2550 โรงเรี ยนบ้านคันธทรัพย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 จานวน 60
คนสร้ างและพัฒนาบทเรี ยนที่ใช้ในการสอน การทบทวน การทาแบบฝึ กหัดและการวัดผลโดย
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ นลั ก ษณะของสื่ อประสมที่ เ กิ ด จากการเชื่ อ มของข้อ ความ ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว เสี ยงบรรยายและดนตรี ประกอบในเวลาเดี ยวกัน ประกอบด้วยการสะกดคา
จานวน 9 มาตรา ได้แก่ แม่ ก กา แม่กม แม่กน แม่กง แม่กบ แม่เกอว แม่เกย แม่กดและแม่กก
ผลการวิจยั พบว่า ผลการทดลองใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียกับกลุ่มทดลอง จานวน 30 คน
ได้ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน (E1/E2) เท่ากับ 80.07/81.00 และค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผล (E.I.) เท่ากับ
0.51 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนโดย
ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียระดับมากที่สุด
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กิ ต์ ิ ติ ก านต์ กัณ พิ พ ฒ
ั น์ (2552: 21-25) ศึ ก ษาเรื่ อ งการพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
มัลติมีเดียเรื่ องการใช้โปรแกรมวาดภาพ Paint Brush สาหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2(ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ฝ่ ายประถม) ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2551 ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash Version 8 และตกแต่งทาเทคนิคภาพด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop CS 3 และโปรแกรม Camtasia Studio 3 การพัฒนาบทเรี ยนสื่ อ
มัล ติ มี เ ดี ย มี ข้ นั ตอนดัง นี้ 1)ขั้น ตอนการเตรี ย ม 2)ขั้น ตอนการออกแบบ 3)ขั้น ตอนการสร้ า ง
โปรแกรม 4)การประเมินสื่ อมัลติมีเดีย 5) ทดลองใช้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ที่วดั ได้จากคะแนน
การทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นและหาคุณภาพแล้ว ผลการวิจยั
พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียที่ผลิตมีประสิ ทธิ ภาพเป็ น 93.54 / 92.34 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้คือ 85 / 85
ณัฐพร ทองมอญ (2551: 34-35) ได้ศึกษาเรื่ องบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติ มีเดี ย เรื่ อง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สาหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2550 จานวน 48 คน มี 11 ขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
เรื่ อง คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น แบบประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผลการวิจยั ได้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สาหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 มีคุณภาพทั้งด้านเนื้ อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษาในระดับดี และมี
ประสิ ทธิภาพ 88.03/90.93
วารุ ณี ภิรมย์เมือง (2554 : 111-112) ศึกษาการพัฒนาชุดการเรี ยนรู ้สื่อประสมเรื่ องการ
ใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 12 คน ชุดการ
เรี ยนรู ้สื่อประสมที่พฒั นาขึ้น ประกอบด้วย ชุดการเรี ยนรู ้ 5 ชุด ได้แก่ 1.ประวัติความเป็ นมาของ
อินเตอร์เน็ต 2. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3. การใช้โปรแกรม Internet Explorer 4. การสื บค้น
ข้อ มู ล และ 5. การใช้ E-mail แต่ ล ะชุ ด มี อ งค์ป ระกอบ ดัง นี้ 1. คู่ มื อ ครู ประกอบด้ว ย ค าน า
วัตถุประสงค์ คาชี้แจงในการใช้ชุดการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ใบความรู ้สาหรับครู 2. คู่มือ
ครู ประกอบด้วย คานา วัตถุประสงค์ คาชี้แจงในการใช้ชุดการเรี ยนรู ้ บทบาทนักเรี ยน ขั้นตอน
การใช้ชุดการเรี ยนรู ้ ใบความรู ้ ใบงาน แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ ผลการทดลองใช้พบว่า
นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความสนใจและกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ มีทกั ษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง มีความสุ ขสนุกสนานกับการเรี ยน นักเรี ยนสามารถทาชุดการเรี ยนรู ้สื่อประสมได้เสร็ จตาม
เวลาที่กาหนด ได้ค่าประสิ ทธิภาพเท่ากับ 82.17/84.17 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
Bowen (1996: 392) ได้ทาการวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมสภาพและ
รู ปแบบความเข้าใจสาหรั บ กลยุทธ์ก ารสอนด้ว ยตนเองแบบลาดับขั้น ตอนและผลลัพ ธ์ใ นการ
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ควบคุมการเรี ยนด้วยมัลติมีเดี ยพบว่าผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น แนวโน้มการเรี ยนรู ้ ดว้ ย
ตนเองสู งขึ้น มีความมุ่งมัน่ ในเรื่ องของความสาเร็ จและผูเ้ รี ยนยังมีความเข้าใจที่ดี
Porter (1996, อ้างถึงใน จาเนียร เล็กสุ มา 2552: 57) ได้ทาการศึกษาวิจยั เพื่อออกแบบ
พัฒนา และทดสอบคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียสาหรับใช้ในหลักสู ตรการเรี ยน การจัดการผลิตภัณฑ์
โดยทดลองหาประสิ ทธิภาพกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนหลักสู ตรการจัดการผลิตภัณฑ์ คณะการ
จัดการ และการตลาดมหาวิทยาลัยลามาร์ จากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยของการทดสอบก่อน และหลัง
เรี ยนมีร้อยละ 60-100 สรุ ปได้ว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนที่มีคุณค่า
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเป็ นการ
ประสมประสานสื่ อหลายๆ ชนิดมาไว้ในที่เดียวกัน โดยมีการออกแบบอย่างมีระบบ มีการใช้หลัก
จิตวิทยาการเรี ยนการสอน ซึ่งทาให้ผเู ้ รี ยนด้วยคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียเกิดความพึงพอใจ และมีเจต
คติที่ดีต่อวิชาที่เรี ยน ในด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้เร็ ว
ขึ้นด้วย จึงนับได้ว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียเข้ามามีบทบาทในวงการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ในปั จจุบนั จะเห็ นได้จากการที่มีผูท้ าการวิจยั เกี่ ยวกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ในวงการศึ กษาอย่าง
กว้างขวาง Hollingsworth, Sherman and Zaugra (2007: 76-88)
Gertner (2011: 30-33) ได้ทาการวิจยั ผลของการใช้เทคโนโลยีมลั ติมีเดียในการเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการอ่านสื่ อที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการเรี ยนรู ้และความเข้าใจ โดย
แบ่งเป็ นสองกลุ่มคือกลุ่มการอ่านข้อความแบบดั้งเดิมและการอ่านข้อความจากหนังสื ออิเล็คโทนิ ค
พบว่า นักเรี ยนที่อ่านข้อความจากหนังสื ออิเล็คโทนิคมีคะแนนสู งกว่าการอ่านข้อความแบบดั้งเดิม
อย่างมีนยั สาคัญ การอ่านจากหนังสื ออีเลกโทนิค มีศกั ยภาพที่จะกลายเป็ นวิธีการใหม่ในการเรี ยนรู ้
และการจัดเก็บข้อมูล
O’Brien (2002: Abstract ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาและการใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย
ใน โรงเรี ยนมัธยมเคมีเรื่ องสมดุลเคมี เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน สาหรับนักเรี ยนเกรด11
และเกรด12 การใช้มลั ติมีเดียในการออกแบบและนาเสนอ ช่วยให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพ
ด้านความคิด การเรี ยนรู ้ร่วมกัน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีประสบการณ์ในเชิงบวก เกิดความพึง
พอใจ นักเรี ยนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้มากขึ้น เข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น
Kiili (2006: 21) ศึกษาการนาเสนอรู ปแบบมัลติมีเดียแบบมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ นาเสนอ รู ปแบบ มัลติมีเดียที่ มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ที่สามารถนามา ใช้ในการ
ออกแบบ การเรี ยนรู ้ มัลติมีเดี ย สนับสนุ น กระบวนการเรี ยนรู ้การใช้งานและ การมีส่วนร่ วมอย่าง
สร้างสรรค์ สามารถกาหนดเป็ นการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบที่ช่วยให้ ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการผลิต สื่ อ
การเรี ยนรู ้ ของตัวเอง ผลการศึ กษาพบว่าประสิ ทธิ ภาพของนักเรี ยนที่ สร้ าง ภาพประกอบ นักเรี ย น
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ระดับ ประถมศึ ก ษาของฟิ นแลนด์ 187 คน เรี ย นรู ้ โ ดยการโต้ต อบกับ สื่ อ การเรี ย นรู ้ มัล ติ มี เ ดี ย
นัก เรี ยนดาเนิ นการได้ดีข้ ึ นจากการทดสอบ การวาดภาพโดยการนาเสนอเป็ นภาพเคลื่ อนไหว
นักเรี ยนนาเสนองานได้ดีกว่าภาพจากการวาดอย่างเดียว
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับสื่ อ
มัลติมีเดีย สรุ ปได้ว่าการใช้สื่อประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ประเภท บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ ึนและสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกกระตือรื อร้น
สนุกสนานกับการเรี ยน รวมไปถึงมีความคงทนในการเรี ยนรู ้สูงและช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อ
การเรี ยนการสอน เป็ นเทคโนโลยี การผลิตสื่ อ ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
การเรี ยนรู ้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการ
อ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
การอ่านจับใจคัวาม
การอ่านจับใจความหรื อการอ่านจับใจความสาคัญเป็ นกระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู ้
พัฒนานิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรู ้ให้แก่ผอู ้ ่าน เพราะเป็ นเครื่ องแสดงได้ว่าผูอ้ ่านนั้นเข้าใจ
และรั บรู ้ สาระเนื้ อหาในเรื่ องที่อ่านได้ และยังเป็ นประโยชน์ในการแสวงหาความรู ้ และพัฒนา
ผูอ้ ่านให้ได้รับรู ้มากยิง่ ขึ้นและเข้าใจเรื่ องราวต่างๆได้เป็ นอย่างดี
คัวามหมายของการอ่านจับใจคัวาม
การอ่านจับใจความเป็ นหัวใจในการอ่านหนังสื อทุกชนิ ด เป็ นการอ่านที่ผูอ้ ่านต้อง
เข้าใจในเรื่ องที่อ่าน และจับประเด็นของเรื่ องได้ ดังที่นักวิชาการและนักการศึ กษาได้กล่าวถึ ง
ความหมายของการอ่านจับใจความสาคัญไว้ดงั นี้
วรรณี โสมประยูร (2553: 129) และ นภดล จันทร์ เพ็ญ (2553: 133) ได้กล่าวถึง
ความหมายของการอ่ านที่ คล้ายกัน ว่าหมายถึ ง กระบวนการทางสมองที่ ตอ้ งใช้สายตาสัมผัส
ตัว อัก ษรหรื อ สิ่ ง พิ ม พ์อื่ น ๆ รั บ รู ้ แ ละเข้า ใจความหมายของค าหรื อ สั ญ ลัก ษณ์ โ ดยออกมาเป็ น
ความหมายที่ ใ ช้สื่อความคิ ดและความรู ้ ระหว่างผูเ้ ขีย นกับผูอ้ ่ านให้เข้าใจตรงกัน ถ้าผูอ้ ่ านจับ
ความคิดของผูเ้ ขียนได้ก็จบั ใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่านได้ และผูอ้ ่านสามารถนาเอาความหมาย
นั้น ๆ ใช้ใ ห้เ ป็ นประโยชน์ ไ ด้ ช่ ว ยให้ก ารอ่ า นแบบต่ า งๆได้ผ ลดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ
จุดมุ่งหมาย ส่ วนสนิท สัตโยภาส (2556: 108 ) และ ละออ เพชรรัตน์ (2547: 89) ให้ความหมายของ
การอ่านจับใจความว่า เป็ นการอ่านที่ผอู ้ ่านมุ่งจับสาระสาคัญของข้อความหรื อเรื่ องราวที่อ่านให้ได้
อ่านจบแล้วต้องบอกได้ว่าอ่ านเรื่ องอะไร สาระสาคัญของข้อความหรื อเรื่ องที่ อ่านคื ออย่างไร
สเปซ และสเปซ (Space and Space, 1673 : 548, อ้างถึงใน มัณฑนา พันประสิ ทธิ์, 2547: 25) ได้กล่าวถึง
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ความหมายของ การอ่านจับใจความว่า การอ่านจับใจความ คือ การพัฒนาความชานาญด้านการคิด
กระบวนการในการหาข้อมูล และเป็ นส่ วนหนึ่งในกระบวนการที่สมั พันธ์กบั การศึกษา
จากความหมายของการอ่ า นจับ ใจความดัง กล่ า ว สรุ ป ได้ว่ า การอ่ า นจับ ใจความ
หมายถึง การทาความเข้าใจเรื่ องที่อ่าน อ่านเรื่ องราวแล้วสามารถตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านได้
เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่อ่านโดยสามารถเรี ยงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่ องที่อ่านได้ คาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่ องที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่ องที่อ่านได้ คาดเดาเหตุการณ์ได้
คัวามสาคััขของการอ่านจับใจคัวาม
การอ่านจับใจความเป็ นทักษะที่สาคัญมาก เพราะเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาหา
ความรู ้ หากนักเรี ยนมีพ้นื ฐานการอ่านจับใจความที่ดีแล้ว การอ่านจะประสบผลสาเร็ จ ตามที่การจัด
สาระการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ได้มีนกั การศึกษากล่าวถึงความสาคัญของการอ่าน
จับใจความดังนี้
สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2550: 159-161) และจิรวัฒน์ เพชรรัตน์ (2556: 5) กล่าวถึง
ความสาคัญของการอ่านที่ สัมพันธ์สอดคล้องกันว่า การอ่านมี ความสาคัญอย่างยิ่งในยุคข้อมูล
ข่าวสารในปั จ จุ บนั เพราะ การอ่านจับใจความ มี บทบาทสาคัญในการแสวงหาความรู ้ ข้อมู ล
ข่าวสารทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ผอู ้ ่านจะสามารถนาความรู ้ที่
ได้มาพัฒนาตนเอง ช่วยส่ งเสริ มการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ช่วยให้สามารถตัดสิ นใจได้ถูกต้อง
นามาใช้พฒ
ั นาคุ ณภาพชี วิตในครอบครั วและประเทศชาติได้ ส่ วนถนอมวงศ์ ล้ ายอดมรรคผล
(2555: 55) กล่ า วสรุ ป ได้ว่า การอ่ า นจับใจความ นับเป็ นหัว ใจของการอ่ าน วัสดุ ก ารอ่ าน ทุ ก
รู ปแบบ ไม่ว่าจะมีเนื้ อหาอย่างใด หากจับใจความสาคัญไม่ได้ก็ย่อมไม่เข้าใจเรื่ องที่อ่าน ทาให้
เสี ยเวลา และเสี ยประโยชน์จากการอ่านนั้น อ่านแล้วจับใจความให้ได้ จาไว้ได้ หรื อบันทึกไว้ได้ ก็
จะใช้ประโยชน์ได้ทนั ทีและใช้ได้นาน วรรณี โสมประยูร (2553: 129-130) สนิท สัตโยภาต (2556:
93-94) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านไว้สอดคล้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้ การอ่านเป็ นเครื่ องมือที่
สาคัญของการศึกษาเล่าเรี ยนทุกระดับ เพื่อให้ตนเองได้รับความรู ้และประสบการณ์ตามที่ตอ้ งการ
ช่วยพัฒนาความคิดช่วยให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ นาความรู ้และประสบการณ์จากสิ่ งที่อ่านไป
ปรับปรุ งและพัฒนาอาชีพให้มีความรู ้ ความสามารถและความชานาญในการทางาน ช่วยปรับปรุ ง
บุคลิกภาพให้ดีได้และได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน
ดังนั้นการอ่านจับใจความจึ งมี ความสาคัญต่อการเรี ยนของนัก เรี ยน ถื อเป็ น ทักษะ
ส าคัญ ในการพัฒ นาการอ่ า น ท าให้นัก เรี ย นมี ป ระสบการณ์ ท างภาษาสู ง ขึ้ น และน าไปใช้ใ น
การแสวงหาความรู ้ในสาขาวิชาอื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี นักเรี ยนต้องศึกษาค้นคว้าและอ่านตลอดเวลา
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จึงจาเป็ นต้องได้รับการฝึ กให้สามารถจับใจความของเรื่ องได้ ซ่ ึ งจะทาให้เป็ นคนทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์
ประโยชน์ ของการอ่านจับใจคัวาม
การอ่านที่มีประสิ ทธิ ภาพ คือ การอ่านที่ผอู ้ ่านสามารถจับใจความของเรื่ อง สาระของ
เรื่ องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ ว ในการอ่านทุกครั้งทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ นหนังสื อพิมพ์
สารคดี บันเทิงคดี ตารา บทความทางวิชาการ หรื อแม้กระทัง่ จดหมาย สิ่ งที่สาคัญที่ผอู ้ ่านต้องการ
คือ สามารถอ่านจับใจความของเรื่ องที่อ่านได้ถูกต้องเเละเข้าใจเนื้ อเรื่ องที่อ่านโดยตลอด ฉะนั้น
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอ่านจับใจความจึงมีมากมาย ฐะปะนี ย ์ นาครทรรพ และคณะ (2546:
56-57) และ นันทิยา ตันศรี เจริ ญ (2545: 34) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านจับใจความว่า อ่าน
จับใจความเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ ทาให้ผอู ้ ่านมีความรู ้ในวิชาการด้านต่างๆ มีความ
รอบรู ้ทนั โลกทันเหตุการณ์ ช่วยตอบคาถามในสิ่ งที่สงสัยต้องการรู ้ได้ เกิดความเพลิดเพลิน เกิ ด
ทักษะและพัฒนาการในการอ่าน ทาให้ชีวิตมีพฒั นาการเป็ นชี วิตที่สมบูรณ์ มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี
และเสริ มสร้างบุคลิกภาพ สอดคล้องกับ วรรณี โสมประยูร (2553: 130) กล่าวถึงประโยชน์ของ
การอ่านจับใจความได้ใกล้เคียงกันสรุ ปได้วา่ การอ่านเป็ นเครื่ องมือแสวงหาความรู ้ เพราะการอ่าน
เป็ นพื้นฐานของการเรี ยนวิชาต่าง ๆ เมื่อเกิดทักษะในด้านการอ่านก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบอาชี พ และการดารงชี วิต เป็ นกระบวนการในการถ่ายทอดความรู ้ สึก และความ
ต้องการทาให้มนุษย์เกิดความเข้าใจกัน อยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข เป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอด
มรดก และยังเป็ นการดารงรักษาวัฒนธรรมไทยเราสู่ คนรุ่ นหลัง และเป็ นการปูพ้ืนฐานของการ
เรี ยนในชั้นสู งต่อไป และยังเป็ นการปลูกฝังลักษณะนิสัยให้เด็กรักการอ่าน ช่วยให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
ทันสมัยไม่ลา้ หลัง การอ่านเป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มความคิดให้แตกฉานทาให้เกิดความเพลิดเพลิน
ด้วยการรับรู ้ความงดงามของภาษา ทาให้เกิดความสุ ข และเกิดจินตนาการการอ่านทาให้ประสบ
ความสาเร็ จในการประกอบอาชีพ เพราะนาความรู ้จากการอ่านมาปรับปรุ งอาชีพของตน ทาให้เกิด
ประสบการณ์กว้างขวาง เพื่อความก้าวหน้าในการดารงชีวิต
จากแนวคิดดังกล่าว ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านจับใจความนั้นมีมากมาย การอ่าน
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และการดารงชีวิตของคนทุกคน ตั้งแต่การอ่าน
เพื่อการศึกษาหาความรู ้ในด้านต่าง ๆ จนกระทัง่ ถึงการอ่านเพื่อความบันเทิง ซึ่ งต้องอาศัยการอ่าน
เพื่อจับใจความทั้งสิ้ น บุคคลที่มี ความสามารถในการอ่านจับใจความจึงเป็ นบุคคลที่รับข่าวสาร
เรื่ องราว ได้รวดเร็ ว และเข้าใจ เรื่ องที่อ่านได้ดีกว่า
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ขั้นตอนการสอนอ่านจับใจคัวาม
การอ่านจับใจความเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับการอ่านหนังสื อทุกประเภท และยัง
เป็ นพื้นฐานในการอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อตีความ เพื่อวิจารณ์ การอ่านจับใจความได้ดีน้ นั
ได้มีผเู ้ สนอแนะวิธีการอ่านจับใจความไว้หลาย ๆ แบบ ดังนี้
สมบัติ จาปาเงินและสาเนี ยง มณี กาญจน์( 2550: 93-94) นพดล จันทร์ เพ็ญ (2553:
133-134) จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ (2556: 159) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการอ่านจับใจความสาคัญไว้
ใกล้เคียงกันดังนี้ 1) อ่านผ่านๆ โดยตลอด เพื่อให้เล่าเรื่ องนั้นกล่าวถึงเรื่ องอะไรบ้าง โดยเริ่ มจากชื่อ
เรื่ อง ตั้งแต่ตน้ จนจบอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้เห็นเนื้ อหาส่ วนรวมและจุดสาคัญของเรื่ อง 2) อ่านโดย
ละเอียด โดยอ่านในแต่ละย่อหน้าอีกครั้ง ทาความเข้าใจเนื้อเรื่ องให้ชดั เจน และเห็น ความสัมพันธ์
ทางความคิดต่างๆในเรื่ อง ประโยคใจความสาคัญจะปรากฎอยู่ที่ตน้ ย่อหน้ากลางย่อหน้า ท้ายย่อ
หน้า ตอนต้นหรื อตอนท้ายของย่อหน้า ผูอ้ ่านต้องสรุ ปใจความสาคัญเอง 3) อ่านซ้ าเฉพาะตอนที่
ไม่เข้าใจ และตรวจสอบความเข้าใจในบางแห่ งให้แน่นอน 4) ทดสอบความเข้าใจด้วยการตอบ
คาถามสั้นๆ เกี่ ยวกับประเด็นของเรื่ องและใจความสาคัญ เช่ น ถามว่า เรื่ องอะไร ใคร ทาอะไร
ที่ไหน อย่างไร เมื่อไรอย่างไร ทาไม 5) เรี ยบเรี ยงใจความสาคัญด้วยภาษาของตนเองให้ส้ ัน
กะทัดรัด ครบถ้วน เข้าใจง่าย ส่ วนสนิท สัตโยภาต (2556: 108-109) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการอ่าน
จับใจความสาคัญกับงานเขียนประเภทต่างๆ ไว้ 3 ประเภทคือ 1) การอ่านสารคดีและบทความ
ควรทาดังนี้ 1.1) อ่านข้อความรอบที่หนึ่ งอย่างผ่านๆเพื่อจับใจความให้ได้ว่า อ่านเรื่ องอะไร มี
คาศัพท์สานวนใดบ้างที่ตอ้ งทาความเข้าใจก่อน 1.2) อ่านข้อความรอบที่สองแล้วพยายาม
จับใจความสาคัญของ แต่ละย่อหน้าด้วยการหาประโยคที่เป็ นใจความสาคัญ (The Main Idea) ซึ่ง
อาจจะอยูต่ อนต้น ตอนกลาง หรื อตอนท้ายของย่อหน้า หรื อตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า ถ้า
ย่อหน้าใดไม่มีประโยคใจความสาคัญให้ผอู ้ ่านสรุ ปเอง 1.3) คิดหาคาพูดหรื อข้อความมาเขียนสรุ ป
สาระของแต่ละย่อหน้า 1.4) นาใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้ามากล่าวหลอมรวมเป็ นสาระสาคัญ
ของทั้งเรื่ องด้วยสานวนของผูอ้ ่านอย่างกะทัดรัดและชัดเจน 2) การอ่านงานเขียนประเภทข่าว
ผูอ้ ่านควรจับสาระของข่าวด้วยการตั้งคาถามในใจขณะอ่านว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร และผล
เป็ นอย่างไร เมื่อได้คาตอบแล้วจึงนามาเขียนสรุ ปด้วยสานวนของเราเอง 3) การอ่านตานาน นิ ทาน
เรื่ องสั้น นวนิ ยาย หรื อเรื่ องราว มักอ่านสรุ ปเรื่ องราวด้วยการถาม ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร
เพราะเหตุ ใดและผลเป็ นอย่างไร หรื ออ่ านสรุ ปเรื่ องด้วยการท า “แผนภาพโครงเรื่ อง” ส าหรั บ
ฟองจันทร์ สุ ขยิ่งและคณะ (2553: 30-31) มีข้ นั ตอนการอ่านจับใจความ ดังนี้ 1) ต้องกวาดสายตา
ค้นหารายละเอียดอย่างรวดเร็ ว 2) เคลื่อนสายตาย้อนซ้ าถ้าไม่แน่ใจหรื อไม่เข้าใจ 3) ฝึ กอ่านสารวจ
บทอ่านคร่ าวๆเพื่อทาความเข้าใจเรื่ องราว 4) ปรับกระบวนการอ่านให้เหมาะกับประเภทของเรื่ อง
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5) ฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ โดยฝึ กแปลความหมายของคา วลีและประโยค ความหมายโดย
บริ บท ฝึ กสังเกตนัยของเครื่ องหมายวรรคตอน ความสัมพันธ์เชื่ อมโยงของหัวข้อในเรื่ องที่อ่าน
ขณะอ่านควรทาแผนภาพโครงเรื่ อง นอกจากนั้นจากการศึกษางานวิจยั ของ พัชริ นทร์ แจ่มจารู ญ
(2547: 45) และศิริวรรณ วณิ ชวัฒนวรชัย (2547: 28) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนไว้ใกล้เคียงกันคือ
ผูอ้ ่านต้องอ่านเรื่ องราวให้ตลอดจนจบอย่างคร่ าวๆ พยายามจับใจความสาคัญในแต่ละย่อหน้า
หลังจากนั้นอ่านให้ละเอียด เพื่อทาความเข้าใจอย่างชัดเจน ใช้วิธีต้ งั คาถามว่าเรื่ องนี้เกี่ยวกับใคร ทา
อะไรที่ไหน อย่างไร และทาไม และนามาเรี ยบเรี ยงเป็ นสานวนภาษาของผูอ้ ่านเอง
กล่ า วโดยสรุ ป การสอนการอ่ า นจับ ใจความส าคัญ นั้น ครู ค วรแนะน าวิ ธี ก ารอ่ า น
จับ ใจความที่ ถู ก ต้อ ง ควรให้ นัก เรี ย นท ากิ จ กรรมการฝึ กอ่ า นจับ ใจความส าคัญ โดยการตั้ง
จุดมุ่งหมายในการอ่าน อ่านอย่างคร่ าวๆหรื อ อ่านอย่างรวดเร็ ว อ่านที่ละย่อหน้าเพื่อหาใจความ
สาคัญ ควรรู ้ ว่าใจความสาคัญมักจะอยู่ส่วนใดของย่อหน้า ควรตั้งคาถามว่าเรื่ องที่ อ่านเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับ ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร ซึ่ งครู ควรแนะนา แนวปฏิบตั ิในการอ่านก่อนเสมอ
จะช่วยให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการด้านการคิด ทาให้การสอนอ่านจับใจความมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
การประเมินการอ่านจับใจคัวาม
การอ่ านจับใจความสาคัญเป็ นกระบวนการอ่านเพื่อทาความเข้าใจความหมายของ
ข้อความหรื อเนื้อเรื่ องเพื่อระบุเรื่ องที่อ่านว่าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร เนื้อหาเป็ นอย่างไร ใครทาอะไร
ที่ไหนอย่างไร ส่ วนประกอบของเรื่ องและจัดลาดับเหตุการณ์ของเรื่ องได้ ดังนั้นการประเมินผล
การอ่านจับใจความจาเป็ นต้องประเมินผลความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยนด้วย
สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2545: 148 -150) ได้เสนอการประเมินการอ่านจับใจความ โดย
ใช้เกณฑ์มาตรฐานพิจารณาเนื้อเรื่ องที่ผอู ้ ่านจับใจความไว้ 2 วิธีคือ
1. การใช้เครื่ องมือที่เป็ นแบบทดสอบ ผูอ้ ่านจะต้องตอบคาถามได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป การยึด
เกณฑ์น้ ี นกั การศึกษามีความเห็นว่าผูอ้ ่านได้พลาดเนื้ อหาบางตอนไปร้อยละ 30 แล้วหากยึดเกณฑ์
ประเมินที่ต่ากว่านี้ จะทาให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเหตุการณ์สาคัญของเรื่ อง นักการศึกษา
บางคนกาหนดเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากนี้ คือ Kress and Johnson (1965: 81 -89) ได้เสนอแนะ
เกณฑ์การประเมินการอ่านจับใจความไว้ดงั นี้ 1) ผูอ้ ่านที่สามารถตอบคาถามหรื อเล่าเรื่ องได้
ถูกต้องในขอบเขตร้อยละ 90-100 มีความสามารถในการอ่านจับใจความอยูใ่ นระดับที่ 1 2) ผูอ้ ่าน
ที่ตอบคาถามหรื อเล่าเรื่ องได้ถูกต้องร้อยละ 75 -89 มีความสามารถ ในการอ่านจับใจความอยู่ใน
ระดับที่ 2 3) ผูอ้ ่านที่ตอบคาถามหรื อเล่าเรื่ องได้ถูกต้องต่ากว่าร้อยละ 75 แสดงว่ายังมีขอ้ บกพร่ อง
ในการอ่ า นจับ ใจความ พลาดประเด็ น ส าคัญ ของเนื้ อ เรื่ อ ง ควรมี ก ารอ่ า นทบทวนลัก ษณะ
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การประเมินการอ่านจับใจความของภาษาไทยควรใช้เกณฑ์การอ่านจับใจความได้ร้อยละ 70 เป็ น
อย่างน้อย แล้วใช้หลักส่ งเสริ มให้ผูอ้ ่านมีพฒั นาการในการจับใจความให้มากขึ้นควบคู่กบั การ
พัฒนาอัตราเร็ วในการอ่าน
2. การใช้แบบประเมินค่า โดยใช้ระดับตัวอักษรแล้วตีค่าออกมาเป็ นคะแนน เช่น เมื่อ
ผูอ้ ่ านประเมิ น การอ่ านจับ ใจความของตนแล้ว รวมคะแนนทั้งหมดในแต่ ละช่ อง สมมติ แบบ
ประเมินค่าทั้งหมดมี 20 ข้อ ถ้าทาเครื่ องหมายในช่อง "มาก" ทุกช่องจะได้คะแนนเต็ม 80 คะแนน
ระดับคะแนนที่ได้มีขอบเขตดังนี้
คะแนน 72-80 เท่ากับระดับ 4 หมายถึง ดี
คะแนน 52-71 เท่ากับระดับ 3 หมายถึง ค่อนข้างดี
คะแนน 32-51 เท่ากับระดับ 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0-31 เท่ากับระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง
ผูอ้ ่านที่ประเมินการอ่านจับใจความของตนเองแล้ว หากรวมคะแนนแล้วอยูใ่ นระดับ 4
และ 3 แสดงว่ามีความสามารถในการอ่านจับใจความที่น่าพอใจ แต่ถา้ ผลที่ได้อยูใ่ นระดับ 2 หรื อ 1
ผูอ้ ่านควรปรับปรุ งเพื่อพัฒนาคุณภาพการอ่านจับใจความให้ดีข้ ึน
จีเรี ยง บุญสม (2543: 26) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ กระทาได้
ด้วยวิธีต่างๆหลายวิธี การจะใช้วิธีใดนั้นขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายเป็ นสาคัญ ที่นิยมใช้มี 2 วิธี คือ
1. แบบสอบมาตรฐาน(standardized test) ข้อสอบนี้นาไปให้นกั เรี ยนทาเพื่อเปรี ยบเทียบ
ความสามารถในการอ่านกับเกณฑ์ปกติ (norm) แบบสอบนี้ ประกอบด้วยข้อความเป็ นตอนๆ หรื อ
เรื่ องสั้นๆ ให้นกั เรี ยนอ่านแล้วเลือกคาตอบ เรี ยงจากเรื่ องง่ายๆไปหาเรื่ องยาก จากัดเวลา นักเรี ยน
จะได้คะแนนตามความสามารถความเข้าใจในการอ่าน แบบทดสอบ คะแนนจะออกมาเป็ นคะแนน
ดิบ (raw score) เปอร์เซ็นไทล์ (percentile) หรื อระดับ (grade-equivalent)
2. แบบสอบชนิดอิงเกณฑ์ (criterion- referenced test) ลักษณะ ของแบบสอบนี้คล้ายกับ
แบบสอบแรกคื อ มี ข ้อ ความเป็ นตอนๆ หรื อเรื่ อ งสั้ นๆ นัก เรี ยนอ่ า นและเลื อ กตอบ แต่ ไ ม่
เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านกับเกณฑ์ปกติหรื อกับนักเรี ยนกลุ่มอื่น คะแนนของนักเรี ยน
ขึ้นอยูก่ บั ผลสัมฤทธิ์การอ่าน เกณฑ์ที่ถือว่านักเรี ยนมีความสาเร็ จอยูร่ ะหว่าง เกณฑ์ร้อยละ 80
กล่าวโดยสรุ ป การประเมินผลการอ่านจับใจความสามารถทาได้หลายวิธี และมีเกณฑ์
ในการประเมินที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยใน
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย เลื อ กประเมิ น ผลการอ่ า นจับ ใจความโดยใช้แ บบทดสอบทัก ษะการอ่ า น
จับใจความแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก
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ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นามาใช้ ในการสอนอ่านจับใจคัวาม
การอ่าน เป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาโดยตรง ปัจจัยทางจิตวิทยาส่ งผลต่อการอ่านเป็ น
อันมาก นักเรี ยนที่ประสบความล้มเหลวในการอ่านนอกจากจะมีปัญหากับการอ่านโดยตรง แลวยัง
มีปัญหาทางด้านจิตวิทยาอีกด้วย การสอนอ่านจับใจความ ได้มีนกั การศึกษาได้รวบรวมทฤษฎีทาง
จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ เตรี ยมการสอนอ่านจับใจความ ดังนี้
ทิศนา แขมณี (2555: 51,60-61) และ สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2545: 97)ได้กล่าวถึงทฤษฎี
ทางจิตวิทยาการศึกษาที่มาใช้ในการสอนการอ่านจับใจความ ดังนี้
1. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ Thorndike เชื่อว่าการเรี ยนรู ้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้า
กับการตอบสนอง บุคคลจะมีการลองผิดลองถูก (trial and error) ปรับเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะ
พบรู ปแบบการตอบสนองที่สามารถให้ผลที่พึงพอใจมากที่สุด กฎการเรี ยนรู ้ของธอร์นไดค์สรุ ปได้
ดังนี้ 1.กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ดีถา้ ผูเ้ รี ยนมีความพร้อมทั้งทาง
ร่ างกายและจิตใจ 2.กฎแห่ งการฝึ กหัด (Law of Exercise)การฝึ กหัดหรื อกระทาบ่อยๆด้วยความ
เข้าใจจะทาให้การเรี ยนรู ้น้ นั คงทน 3.กฎแห่ งการใช้ (Law of Use and Disuse)การเรี ยนรู ้เกิดจาก
การเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ ากับการตอบสนอง ความมัง่ คงของการเรี ย นรู ้ จะเกิ ด ขึ้ น หากได้มี
การนาไปใช้บ่อยๆ 4.กฎแห่ งผลที่พึงพอใจ (Law of Effect) เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อม
อยากจะเรี ยนรู ้ต่อไป ดังนั้นการให้นกั เรี ยนได้รับการฝึ กฝนบ่อยๆ ก็เป็ นวิธีการที่จะช่วยให้นกั เรี ยน
มีทกั ษะในการอ่านจับใจความดีข้ ึน
2. ทฤษฎีการให้สิ่งเร้าและการตอบสนอง เน้นการกระทาซ้ าๆ จนตอบสนอง โดย
อัตโนมัติ ดังนั้น การจัดหาเรื่ องที่ตรงกับความสนใจก็จะเป็ นสิ่ งเร้าที่จะช่วยให้เกิดความต้องการที่จะ
อ่าน ผลที่ได้คือการตอบสนองที่ดี
3. ทฤษฎีของ Gestalt การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางความคิด บุคคลจะเรี ยนรู ้จากสิ่ ง
เร้าที่เป็ นส่ วนรวมได้ดีกว่าส่ วนย่อย การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะคือ 1.การรับรู ้(perception)เป็ น
กระบวนการที่บุคคลใช้ประสาทสัมผัสรับสิ่ งเร้าแล้วถ่ายโยงเข้าสู่ สมองเพื่อผ่านเข้าสู่ กระบวนการ
คิดกฎการจัดระเบียบการรับรู ้มีดงั นี้ 1.1 กฎการรับรู ้ส่วนรวมและส่ วนย่อย(Law of Pragnanz)
ประสบการณ์เดิมมีอิทธิพลต่อการรับรู ้ของบุคคล 1.2 กฎของความคล้ายคลึง (Law of Similarity)
2.การหยัง่ เห็น(insight)เป็ นการค้นพบหรื อการเกิดความเข้าใจในช่องทางแก้ปัญหาอย่างฉับพลัน
ทันที คือ กฎของการรับรู ้ที่ประยุกต์เข้ามาสู่ การสอนอ่าน ซึ่งแยกเป็ นกฎ 3 ข้อ คือ
3.1 กฎของความคล้ายกัน เป็ นการจัดสิ่ งที่คล้ายกันเอาไว้ด้วยกัน เช่ น คาที่
คล้ายกัน โครงสร้างของประโยค เนื้ อเรื่ อง รวมทั้งสิ่ งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน หากจัดไว้เป็ น
หมวดหมู่ ก็จะช่วยให้เกิดการรับรู ้ได้เร็ วขึ้น
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3.2 กฎของความชอบ เป็ นหลักสาคัญของการสอนจับใจความ หากนักเรี ยน ได้
อ่านในสิ่ งที่ตนชอบก็จะช่วยให้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนอ่านมีความหมายต่อตัวนักเรี ยน
3.3 กฎของการต่อเนื่ อง เป็ นการพิจารณาโครงสร้ างของการสอนอ่านให้มี
ลักษณะต่อเนื่องกัน ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาการอ่านเป็ นไปโดยไม่หยุดชะงักอ่านก็จะมีกระบวนการ
รับสารและใช้สมองพิสูจน์ว่าเหมือนหรื อต่างจากประสบการณ์เดิมของตนอย่างไร และมีการเก็บ
ไว้ แล้วนามาใช้จริ งเมื่อต้องการ
4. ทฤษฎีประสบการณ์เดิม (Schema Theory) มีแนวความคิดเชื่อว่า ประสบการณ์ เดิม
ของผูเ้ รี ยนมีผลต่อการเรี ยนรู ้เพราะในการเรี ยนรู ้ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องนาความรู ้เดิ มที่เก็บสะสมไว้
เข้ามาช่วยในการตีความเพื่อให้เข้าใจความรู ้ใหม่ได้ดีข้ ึน Rumelhart (1981) ให้ความหมายของ schema
ว่าหมายถึง โครงสร้างข้อมูลที่ใช้แทนความหมายของแนวคิดกว้าง ๆ ที่เก็บสะสมไว้ในความทรง
จา โดยเอมูลที่เก็บสะสมไว้น้ ันอาจเป็ นแนวคิดเกี่ ยวกับสิ่ งของ สถานการณ์ ทวั่ ๆไป เหตุการณ์
ลาดับเหตุการณ์ การกระทา หรื อลาดับการกระทาซึ่ งเป็ น กระบวนการที่ตอ้ งมีข้ นั ตอนย่อย ๆ คือ
sub-schema ดังนั้นความรู ้หรื อแนวคิด schema จะประกอบด้วยแนวความคิดย่อย ๆ และอธิ บาย
แนวความคิ ด ย่ อ ย ๆ เหล่ า นั้ นเพื่ อ ให้ เ ข้า ใจระบบของการรวมแนวความคิ ด ย่ อ ยๆมาเป็ น
แนวความคิด รวมหรื อความรู ้ การใช้ทฤษฎี ประสบการณ์ เดิ มเข้ามามี บทบาทในส่ ว นของการ
ตี ค วามสิ่ ง ที่ อ่ า นการท าความเข้า ใจสิ่ ง ที่ อ่ า น เพราะประสบการณ์ เ ดิ ม จะช่ ว ยให้ ผูอ้ ่ า นเข้า ใจ
โครงสร้างของข้อความที่มีความซับซ้อน เข้าใจเนื้ อเรื่ องอย่างมีเหตุผล Rumelhart (1981) ได้
อธิ บายว่าการที่มนุ ษย์จะเกิดความเข้าใจในการอ่านได้น้ ัน ผูอ้ ่านจะต้องมีความรู ้ทางภาษา และมี
ความรู ้ทว่ั ไปด้วย เพราะในการอ่านผูอ้ ่านจะต้องใช้ ประสบการณ์เดิมทางภาษาและความรู ้ทว่ั ไปมา
ช่วยในการทาความเข้าใจเนื้ อเรื่ อง เพราะข้อเขียน ต่าง ๆเป็ นเพียงข้อมูลทางภาษาเท่านั้น ผูอ้ ่าน
จะต้องพยายามสร้างความหมายขึ้นมาโดยนา ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เข้ามาสัมพันธ์กบั ข้อเขียน
โครงสร้างประสบการณ์เดิมจะไม่มีการจบสิ้ นแต่คงมีไว้เพื่อสะสมข้อมูลใหม่ ตามแนวคิดพื้นฐาน
ของทฤษฎีโครงสร้างเป็ นแนวคิดของการเพิ่มพูนโครงสร้างลงไปใน กระบวนการที่เรี ยกว่า การ
เติมช่องว่าง (slot filling) ในโครงสร้างประสบการณ์เดิมจะมีช่องว่างอยู่ และช่องว่างนี้จะถูกเติม
เต็มด้วยประสบการณ์ส่วนตัว สิ่ งที่ได้มาจากการอ่านเมื่อช่องว่างมีความสมบูรณ์ ความเข้าใจก็จะ
เกิดขึ้น นอกจากการเพิ่มพูนโครงสร้างจะก่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่าน แล้ว บางครั้งต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ให้สามารถเข้ากับข้อมูลใหม่ดว้ ย เพื่อที่จะ ได้เกิดประโยชน์ใน
การตีความ ทาให้เกิดโครงสร้างความรู ้ใหม่ ๆ ขึ้นจากทฤษฎีโครงสร้าง ประสบการณ์เดิมนี้ ทาให้
ครู ผสู ้ อนมีแนวทางในการสอนอ่านได้เข้าใจยิ่งขึ้นคือ เมื่อครู ผสู ้ อน เตรี ยมให้ผเู ้ รี ยนอ่านข้อความ
หรื อเนื้อเรื่ องครู จะต้องเข้ามามีบทบาทในการกระตุน้ ความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนให้เกิดขึ้นและเหมาะสม
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กับสิ่ งที่อ่าน ในบางครั้งเรื่ องที่อ่านอาจจะเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนไม่คุน้ เคย ครู ควรสร้างภูมิหลังที่จาเป็ นให้
ก่อนที่จะสัง่ ให้ผเู ้ รี ยนอ่าน หรื อควรให้มีการอภิปรายร่ วมกันเป็ นการกระตุน้ ประสบการณ์เดิม หรื อ
ให้แนวคิดเพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีขอ้ มูลเล็กน้อยก่อนที่จะได้อ่านข้อมูลใหม่ ซึ่ งจะเป็ นการช่ วยเหลือให้
ผูเ้ รี ยนสร้างโครงสร้าง ความรู ้ใหม่ข้ ึนมาได้
จากทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความดังที่กล่าว ครู ผสู ้ อนควรนามา
ประยุกต์ใช้โดยการให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝนบ่อยๆ เน้นการกระทาซ้ าๆ จัดหาเรื่ องที่ตรงกับความสนใจ
ของนัก เรี ย น และจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนอ่ านที่ มีความหมายต่ อตัว นักเรี ย น เพื่อให้เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความเพิ่มมากขึ้น และทาให้นกั เรี ยนบรรลุตามวัตฤประสงค์ที่ต้ งั ไว้
หลักเกณฑ์ ในการคััดเลือกเนื้อหาหรื อบทอ่ าน
บทอ่าน หมายถึง ข้อเขียน เรื่ องสั้น ข่าว บทโฆษณา สารคดี นวนิ ยาย นิ ทานและ
บทความทัว่ ไป ที่ ผูเ้ ขี ย นมี จุ ด ประสงค์ใ นการเขี ย นเพื่ อพรรณนา อธิ บ าย บรรยาย หรื อโต้แ ย้ง
มีรูปแบบการนาเสนอเรื่ อง ลักษณะของเรื่ อง และเนื้ อหาที่จุดประกายทางความคิดในด้านต่าง ๆ
สามารถพัฒนาทักษะทางการคิดของผูอ้ ่านได้ สาหรั บเกณฑ์การคัดเลื อกเนื้ อหาหรื อบทอ่าน มี
นักการศึ กษาเสนอแนวทางไว้หลายท่านดังเช่ น ใจทิ พย์ เชื้ อรั ตนพงษ์ (2539: 22 - 29)ได้เสนอ
หลักเกณฑ์สาคัญไว้อย่างน่ าสนใจดังนี้ 1) มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ (Significance) เนื้ อหามี
ความสาคัญหรื อจาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้วิชานั้น ๆ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนวิชานั้น ๆ หรื อวิชาอื่นๆ
ในระดับสู งขึ้นไป หรื อประกอบอาชี พต่อไป ตลอดจนส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาความรู ้ทกั ษะ
พื้นฐานที่จาเป็ นและเจตคติที่ดี 2) ความถูกต้องทันสมัย (Validity) เนื้อหาวิชาควรมีความถูกต้อง
และทันสมัยตลอดเวลา เนื่ องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ ว ฉะนั้น เนื้ อหาวิชาต้องมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั 3) มีความน่ าสนใจ
(Interest) เนื้ อหาวิชาจะต้องมีความรู ้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้และสร้างความเข้าใจใน
การเรี ยนมากขึ้น และเนื้อหาควรมีความหมายต่อผูเ้ รี ยน กล่าวคือ ควรให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นถึงประโยชน์และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้ อหาต่าง ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนจะได้เกิดความสนใจในสิ่ งที่เรี ยนมากขึ้น 4) เป็ นที่
เรี ยนรู ้ได้ (Learn Ability) เนื้ อหาควรมีความยากง่ายและสอดคล้องเหมาะสมกับวัยหรื อลาดับ
ขั้น ของการพัฒ นาการทั้ง ร่ า งกาย สมอง และจิ ต ใจรวมทั้ง ประสบการณ์ เ ดิ ม ของผูเ้ รี ย นด้ว ย
5) สอดคล้องกับจุดประสงค์ (Appropriateness to Objectives) เนื้อหาจะต้องมีความสอดคล้องและ
ตอบสนองจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของวิชานั้น ๆ 6) เป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยน (Usefulness)
เนื้อหาควรมีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนที่จะนามาใช้ในชีวิตประจาวัน และพัฒนาสังคมทั้งในปั จจุบนั และ
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อนาคต 7) เป็ นสิ่ งที่สามารถจัดให้ผเู ้ รี ยนได้ (Feasibility) เนื้อหาต้องสามารถจัดให้ผเู ้ รี ยนเพื่อพัฒนา
ในแง่ความพร้อมด้านเวลา บุคลากรผูส้ อน วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ สอดคล้องกับ Alvior (2015) ที่
กล่าวถึ งหลักการเลื อกเนื้ อหาไว้ดังนี้ 1) เป็ นเนื้ อหาที่ ให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ยนรู ้ อย่างอิ สระ (Selfsufficiency) 2) มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ (Significant) สามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผูเ้ รี ยน
ได้ 3) เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย (Validity) 4) เนื้อหาต้องมีความน่าสนใจ (Interest) 5) เป็ น
ประโยชน์และมีคุณค่ากับผูเ้ รี ยน (Utility) 6) สามารถเรี ยนรู ้ได้ (Learnability) และ 7) สามารถ
ดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนได้ (Feasibility) เช่น การจัดหาอุปกรณ์ การออกแบบการสอนหรื อเลือกเนื้อหา
ที่เหมาะสมให้กบั ผูเ้ รี ยน
สรุ ปได้ว่า ในการคัดเลื อกเนื้ อหาหรื อบทอ่าน ควรจะต้องวิเคราะห์ สาระการเรี ยนรู ้
แกนกลางและตัว ชี้ ว ดั แต่ ละข้อ ศึ ก ษาสภาพปั ญหาและความต้องการของชุ มชน วุฒิภ าวะและ
ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนมีความทันสมัย น่าสนใจ ซึ่ งเนื้ อหาดังกล่าวควรจะให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และ
ทักษะที่จะพัฒนาระบบความคิด และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่กาหนดไว้ไนตัวชี้วดั ได้
การพิจารณาจัดเนื้อหาหรื อบทอ่าน
การจัดลาดับเนื้อหาหรื อบทอ่านมีความสาคัญ สามารถจัดได้หลายแนวทาง ดังนี้
บันลือ พฤกษะวัน (2557: 92) กล่าวว่า ลักษณะของบทอ่านที่เหมาะสมจาเป็ นต้อง
คานึ งถึ ง บทอ่ านที่ สนองความต้องการแห่ งวัย และเป็ นบทอ่ านที่ สนองความสนใจและส่ งเสริ ม
ลักษณะการคิดของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539: 22-29) กล่าวว่า ในการจัดเนื้ อหา
สิ่ งสาคัญที่ตอ้ งดาเนินการคือ การจัดลาดับเนื้อหา (Organization of Content) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 1) การจัดตามลาดับจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่ เนื้อหาที่ยาก (The
Simple - to - Complex Approach) ควรจัดเนื้อหาที่ไม่ซบั ซ้อน เข้าใจง่าย แล้วจึงให้เรี ยนเนื้อหาที่ยาก
ขึ้นไป 2) การจัดตามความจาเป็ นที่ตอ้ งเรี ยนก่อนหลัง (The Pre - Requisite Learning Approach) ควร
สารวจก่อนว่า ถ้าจะให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึงเรื่ องที่กาหนดในหลักสู ตรหรื อในการสอนเรื่ องใด ผูเ้ รี ยนควร
รู ้อะไรมาก่อนบ้าง เมื่อทราบแล้วก็นาสิ่ งนั้นมาสอนก่อนเพื่อเป็ นการปูพ้ืนฐาน 3) การจัดลาดับของ
กาลเวลา (The Chronological Approach) เนื้อหาจะได้รับการจัดลาดับโดยใช้เวลาเป็ นเกณฑ์ เช่น จัด
เนื้ อหาเรี ยงจากอดีตมาจนถึงปั จจุบนั หรื อเรี ยงจากปั จจุบนั ไปหาอดีต การจัดแบบนี้ จะเหมาะสมสาหรับ
วิชาที่มีเนื้ อหาเรี ยงลาดับตามเหตุการณ์หรื อกาลเวลา เช่น วิชาประวัติศาสตร์ หรื อวิชาอื่น ๆ 4) การ
จัดตามหัวข้อหรื อเรื่ อง (The Thematic Approach) ต้องจัดเนื้อหาย่อย ๆ (Content Elements) ให้อยู่
ในหัวข้อหรื อเรื่ องหนึ่ ง ๆ หลักสู ตรอาจประกอบด้วยหลายหัวข้อได้ 5) การจัดลาดับจากส่ วนย่อย
ไปสู่ ส่วนรวม (The Part - to Whole Approach) การจัดเนื้อหาโดยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจส่ วนย่อย ๆ ก่อน
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แล้วค่อย ๆ พัฒนาความรู ้ความเข้าใจไปยังส่ วนรวม 6) การจัดตามลาดับจากส่ วนรวมไปสู่ ส่วนย่อย
(The Whole - to Part Approach) เป็ นการจัดที่ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนสิ่ งที่เป็ นภาพรวมทั้งหมดก่อน แล้วจึง
เรี ยนส่ วนที่ยอ่ ยหรื อ แคบลง และ Alonsabe (2011) ที่กล่าวถึงหลักในการจัดเนื้อหาหรื อลาดับเนื้อหา
ว่า ควรจะลาดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก จากเนื้อหาพื้นฐานไปสู่ เนื้อหาที่ซบั ซ้อนขึ้น เนื้อหาควรมีความ
สมดุลกันและมีความต่อเนื่องกัน
ดังนั้น การจัดลาดับเนื้ อหาควรเริ่ มจากเนื้ อหาที่ง่ายไปสู่ เนื้ อหาที่ยาก และเรี ยงลาดับ
ความสาคัญของเนื้อหาหรื อบทอ่านก่อน การจัดลาดับเนื้อหา มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
จึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ครู ผูส้ อนควรคานึ งถึงและจัดให้เหมาะสมกับระดับความรู ้ ความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน
เกณฑ์ การพิจารณาคัวามยากง่ ายของบทอ่าน
ในการคัดเลือกบทอ่านมาให้นกั เรี ยนอ่านต้องคานึ งถึง ความยากง่ายและเหมาะสมกับ
ความสามารถ ความพร้อมของผูเ้ รี ยนในแต่ละวัย ซึ่ งมีนกั การศึกษาได้ศึกษาและทดลองหาวิธีการ
คัดเลื อกบทอ่ านที่ เ หมาะสม นลิ นี บาเรอราช (2545:116 -118,อ้างถึ งใน มิ่ งมิ ตร สุ เมธานุ สรณ์
2556: 49) ได้กล่าวถึงการพิจารณาความยากง่ายของบทอ่านด้วยวิธีการอย่างง่าย ๆ ให้พิจารณาจาก
หลัก การตามประเด็ น ต่ อ ไปนี้ 1)ค าที่ ใ ช้ ถ้า บทอ่ า นนั้น มี ค าที่ นัก เรี ย นคุ ้น ตาหรื อ ค าที่ อ ยู่ ใ น
ชีวิตประจาวัน คือเป็ นคาที่นกั เรี ยนเคยอ่านและรู ้ความหมายจานวนมาก บทอ่านนั้นจะง่ายในทาง
กลับกันก็จะยาก 2) ประโยคที่ใช้ถา้ ประโยคนั้นใช้ประโยคสั้นๆ ในแต่ละประโยคมีจานวนคาไม่
มาก ประโยคนั้นจะง่าย แต่ถา้ ประโยคนั้นใช้ประโยคยาวและซับซ้อน มีการขยายความในประโยค
หรื อ มีการละข้อความบางอย่างไว้ สังเกตได้จากจานวนคาในแต่ละประโยคมีมาก ข้อความนั้นก็จะ
เป็ นประโยคที่ยาก 3) การเรี ยบเรี ยงข้อความเข้าด้วยกัน ถ้าบทอ่านนั้นมีการเรี ยงประโยคต่าง ๆ ที่
เป็ นการล าดับความไปตามล าดับ ไม่ ซับซ้อน จัด ว่าเป็ นบทอ่ านที่ ง่ ายต่ อ การเข้าใจ แต่ ใ นทาง
กลับกันก็จะเป็ นบทอ่านที่ยากต่อการเข้าใจ 4) รู ปแบบหรื อโครงสร้างหรื อเนื้อความในบทอ่าน งาน
เขียนที่มีโครงสร้างแบบนิทาน ย่อมอ่านง่ายกว่าโครงสร้างแบบเรื่ องสั้น (Short Story) และนวนิยาย
บทอ่านที่มีโครงสร้างแบบบทความย่อมยากกว่าโครงสร้างแบบความเรี ยง หรื อสารคดีส้ ัน ๆ เป็ น
ต้น 5) สิ่ งชี้นาให้แก่ผอู ้ ่าน ถ้าผูอ้ ่านนั้นมีสิ่งชี้นาในลักษณะต่าง ๆ เช่น เว้นวรรคตอน การย่อหน้า
การกาหนดหัวข้อเรื่ อง การให้ภาพรวมเรื่ องให้แก่ ผูอ้ ่านย่อมง่ายกว่าการไม่มีส่ิ งชี้ นา ทั้งนี้ ควร
แนะนาให้นักเรี ยนคิดตั้งข้อสังเกตเกี่ ยวกับสิ่ งชี้ นาในบทอ่านด้วย เพราะจะทาให้สามารถอ่าน
หนังสื อได้เข้าใจอย่างรวดเร็ ว ซึ่งสอดคล้องกับ Blair (1971: 443) พิจารณาความยากง่าย 4 ข้อ ดังนี้
1) ความยาวของประโยค เนื้ อหา ลีลาการใช้ภาษา มีรูปภาพที่จูงใจผูอ้ ่าน 2) คุน้ เคยกับเนื้ อหาที่

65
ผูเ้ ขียนเสนอไว้และคุน้ เคยกับภาษาพื้นๆ 3) ความชัดเจนของเนื้อหา มีเรื่ องราวที่มีความคิดรวบยอด
ที่ชดั เจน แต่ละย่อหน้าไม่ยาวเกินไป 4) มีความชัดเจน อ่านง่ายของสิ่ งที่อ่าน เช่น ขนาดตัวอักษรโต
พออ่านได้ง่ายๆ แต่ละบรรทัดไม่ยาวเกินไป ส่ วน Davids (2015) ได้กล่าวถึงการพิจารณาความยาก
ง่ายของบทอ่าน ดังนี้ 1) พิจารณาลักษณะของตัวหนังสื อ (Book and Print Features) เช่น ขนาด
ความชัดเจนของตัวอักษร ความยาวของบทอ่าน การใช้ภาพประกอบ 2) คาศัพท์ที่ใช้ (Vocabulary)
3) ความซับซ้อนของประโยค (Sentence Complexity) 4) โครงสร้างของบทอ่าน (Text Structure)
บทอ่านรู ปแบบต่างๆส่ งผลให้มีความยากง่ายแตกต่างกัน 5) เนื้ อหา (Content) ความรู ้พ้ืนฐานของ
ผูเ้ รี ยนจะมีผลต่อการอ่านจับใจความของผูเ้ รี ยนได้ 6) ภาษาและการเขียน (Language and Literacy
Features) 7) แก่นเรื่ อง (Theme and Idea) หากแก่นเรื่ องมีความซับซ้อนเกินระดับผูเ้ รี ยน จะทาให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจเรื่ องได้ยาก
ดังนั้นผูอ้ ่านจะเข้าใจเนื้ อหาที่อ่านมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั ความยากง่ายของบทอ่าน
จากการศึกษาพอสรุ ปได้ว่าการพิจารณาความยากง่ายควรพิจารณาจาก คาที่ใช้เป็ นคาที่นกั เรี ยนเคย
อ่านและรู ้ความหมาย ควรใช้ประโยคสั้นๆ ในแต่ละประโยคมีจานวนคาไม่มาก ขนาดตัวอักษร
ชัดเจน อ่านง่าย ควรมีรูปภาพประกอบบทอ่าน
วิธีหาคั่ าระดับคัวามยากง่ ายของบทอ่าน
ความยากง่ายของบทอ่านเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งคานึ งถึงให้เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของ
ผูอ้ ่าน ซึ่ งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาวิธีหาค่าระดับความยากง่ายของบทอ่านแตกต่างกันดังนี้
นลินี บาเรอราช (2545: 117, อ้างถึงใน มิ่งมิตร สุ เมธานุสรณ์, 2556: 50) ได้กล่าวถึงวิธีหาค่าระดับความ
ยากง่ายของ Fry ไว้ดงั นี้ 1) ให้สุ่มข้อความตอนใดตอนหนึ่งของบทอ่านมา 100 คา 2) ให้นบั จานวน
พยางค์ของทั้ง 100 คานั้นว่ามีกี่พยางค์ แล้วจดไว้ 3) ให้นบั จานวนประโยคของข้อความทั้ง 100 คา
นั้น ว่ามีกี่ประโยคแล้วจดไว้ วิธีการนี้จะทาให้ทราบว่าข้อความช่วง 100 คา ที่สุ่มมามีความยากง่าย
ระดับใด ถ้าอยากทราบว่าบทอ่านทั้งบทมีความยากง่ายระดับใดก็สุ่มมาหลายๆช่วงแล้วใช้วิธีการ
เดี ย วกันนี้ ก็จ ะทราบความยากง่ ายของทุก ช่ ว ง แล้ว นาตัว เลขที่ เ ป็ นระดับความยากง่ ายที่ ไ ด้รับ
ทั้งหมดของทุกช่วง มาหาค่าเฉลี่ย ก็จะได้ระดับความยากง่ายที่เป็ นค่าเฉลี่ยซึ่งบอกได้ว่า บทอ่านนั้น
มีระดับความยากง่ายเท่าใด ส่ วนสุ นันทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2539: 80) ได้เสนอผลการศึกษาวิธีการ
คัดเลือกบทอ่านของนักการศึกษาดังนี้ 1) Dale และ Chall ได้เสนอวิธีการหาค่าความยากง่ายของ
หนังสื อเรี ยนตามขั้นตอน โดย 1.1) หาค่าเฉลี่ยความยาวของประโยค โดยการนาจานวนคาของแต่ละ
ประโยคในเรื่ องมาบวกกัน แล้วหารด้วยจานวนประโยค ต่อจากนั้น 1.2) หาค่าร้อยละของจานวนคา
ยาก โดยเทียบกับจานวนคาทั้งหมดที่มีอยู่ในเรื่ อง 1.3) นา .0496 ไปคูณกับค่าเฉลี่ยความยาวของ
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ประโยค 1.4) นา .1579 ไปคูณกับค่าร้อยละของคายาก 1.5) นาแต่ละค่าที่ได้จากข้อ 1.3 และข้อ 1.4
ไปบวกกับ 3.6365 ทั้งสองค่าที่คานวณได้คือระดับความยากง่ายของเรื่ อง วิธีการดังกล่าวซับซ้อน
และยุ่งยากต่อการนับจึงไม่เป็ นที่นิยม 2) Spach ได้เสนอวิธีคิดคานวณหาค่าเฉลี่ยความยาวของ
ประโยค โดยวิธีนบั จานวนคาของทุกประโยคแล้วนับคายากที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อ คายากคือ คาที่
ใช้ไม่ซ้ ากัน วิธีน้ ีมีความยุง่ ยากในการนับจานวนคาในประโยคจึงไม่ได้รับความสนใจ นอกจากนั้น
Wikipedia (2014) กล่าวถึงวิธีหาค่าระดับความยากง่ายของบทอ่านจากสู ตร Flesch Kincaid โดย นา
206.835 ลบออกจาก 1.015 ของจานวนคาทั้งหมดหารด้วยจานวนประโยคทั้งหมด แล้วนาไปลบ
ออกจาก 84.6 ของพยางค์ท้ งั หมดหารด้วยคาทั้งหมด คะแนนที่ได้สามารถอธิ บายได้ดงั นี้ คือ ถ้า
คะแนนอยูร่ ะหว่าง 90-100 ความยากง่ายเหมาะกับเด็กที่มีอายุเฉลี่ย 11 ปี คะแนน 60-70 ความยาก
ง่ายเหมาะกับเด็กที่มีอายุระหว่าง 13 –15 ปี และ 0-30 เข้าใจดีที่สุดกับผูท้ ี่เรี ยนมหาวิทยาลัย
จากเกณฑ์ก ารพิ จ ารณาความยากง่ า ยของบทอ่ า นที่ ก ล่ า วมาแล้ว นั้น สรุ ป ได้ว่ า การ
พิจารณาความยาวของคากับความยาวของประโยค ถ้าใน 1 คา มีจานวนพยางค์มาก (เป็ นคาที่ยาว)
จัดเป็ นคาที่ยาก คาทีมีพยางค์นอ้ ย จัดเป็ นคาที่ง่าย ประโยคที่มีคามาก จัดเป็ นประโยคที่ยาก ประโยค
ที่มีจานวนคาน้อยจัดเป็ นประโยคที่ง่าย
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับการอ่านจับใจคัวาม
จากการสารวจและศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ ทาให้ทราบ
ประเด็นปัญหาและวิธีแก้ปัญหาได้ ดังนี้
อภิญญา วงศ์กลิ่นกรุ ด (2553: 65-68) ได้การจัดการเรี ยนรู ้การอ่านจับใจความภาษาไทย
โดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ ด็อค (MIA) กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่ งมีท้ งั หมด
จานวน 12 เรื่ อง แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ ประเภทนิทาน มี 4 เรื่ อง คือกระต่ายกับเต่า หมาป่ ากับ
ลูกแกะ อึ่งอ่างกับวัว ราชสี ห์กบั หนู ประเภทบทร้อยกรองมี 4 เรื่ อง คือ นิราศเมืองแกลง ป่ าชาย
เลน น้ าตา นกกาเหว่า ประเภทสารคดี มี 4 เรื่ อง คือ เสื่ อกกเมืองแกลง ประเพณี การแข่งขันเรื อ
ยาว พระเจดี ยก์ ลางน้ า อุทยานแห่ งชาติเขาชะเมา-เขาวง ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนได้รับการ
พัฒนาทักษะการอ่านโดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยน มีโอกาสฝึ กทักษะทางภาษาด้านการ
ฟั ง การพูด การอ่านและการเขียนตลอดเวลาที่ทากิ จกรรมทั้ง 12 แผน เนื้ อเรื่ องของการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้แก่ นิ ทาน บทร้อยกรอง และสารคดี ทาให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการอ่านที่หลากหลาย
และจับประเด็นสาคัญของเนื้อเรื่ องนักเรี ยน มีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยอยูใ่ น
ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 84.43 ซึ่งสู งกว่าก่อนการทดลอง
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เบญจรัตน์ ปิ่ นเวหา (2549: 85-90) ศึกษาและวิจยั เรื่ องการพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านจับใจความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 46 คน ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้เพลงประกอบการสอนเครื่ องมือที่ใช้คือแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มี 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นนา ขั้น
จัดการเรี ยนรู ้ และขั้นประเมินผล การสอนเพลงในขั้นการจัดการเรี ยนรู ้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้ าง
บรรยากาศในการเรี ย นให้น่ าสนใจ สนุ ก สนานไม่ น่ าเบื่ อ และใช้เ พลงเป็ นสื่ อฝึ กการอ่ านจับ
ใจความก่อนที่จะเชื่อมโยงสู่ การอ่านบทอ่านประเภทบทประพันธ์และนิ ทาน เพลงที่นามาใช้สอน
เป็ นเพลงเกี่ยวกับสัตว์และสิ่ งใกล้ตวั เนื้ อเพลงสั้นๆร้องง่าย จังหวะทานองสนุ กสนาน เนื้ อเพลง
เกี่ยวข้องกับบทอ่าน ผลการวิจยั พบว่า หลังการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการเรี ยน จากการสังเกต
และวิเคราะห์พฤติกรรมจากการทาใบงานด้านการตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
คิดเป็ นร้อยละ 65.22 การเรี ยงลาดับเหตุการณ์ คิดเป็ นร้อยละ 56.52 และการวาดภาพจากเรื่ องที่
อ่าน คิดเป็ นร้ อยละ 82.61 นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ดี ด้านความคิดเห็ น ด้านกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรี ยนเห็นด้วยในระดับมาก ทุกรายการ
รัตนภัณฑ์ เลิศคาฟู (2547: 55) ได้วิจยั เรื่ อง การใช้วิธีสอนแบบเอสคิวโฟร์ อาร์ ในการ
สอน อ่านจับใจความสาคัญ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า ได้แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ใช้วิธี สอนแบบเอสคิวโฟร์ อาร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 10 แผน
แผนละ 2 ชัว่ โมง สามารถพัฒนา ความสามารถในการอ่านจับใจความสาคัญของนักเรี ยนได้ดี
ยิ่งขึ้น และผลการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านจับใจความสาคัญหลังเรี ยน นักเรี ยนร้ อยละ
75.00 ผ่านเกณฑ์ 60 % และมีคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มร้อยละ 62.08 นักเรี ยน มีพฤติกรรมการเรี ยนใน
ระดับดีมาก
จาเนี ยร เล็กสุ มา (2552: 118) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
จากนิ ทานส่ งเสริ มคุ ณธรรม ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
เทคนิ คการ สร้างแผนที่ความคิด กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดทัพ
ยายท้าว ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2551 จานวนนักเรี ยน 14 คน ผูว้ ิจยั ได้ใช้นิทานเป็ นสื่ อการ
สอนจานวน 11 เรื่ อง โดยใช้เป็ นสื่ อประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 6 เรื่ อง คือ 1)เรื่ อง
โรงเรี ยน ไม่เป็ นไร (ด้านความมีวินยั ) 2)เรื่ อง จิ๊บ จิ๊บ นกน้อย (ด้านความมีน้ าใจ) 3) เศษผ้าของ
คุณยาย (ด้านความประหยัด) 4) ความโลภของแม่สิงโต (ด้านความพอประมาณ) 5) ขุมทรัพย์ใน
ไร่ ส้ม (ด้านความขยัน) 6) ลูก กระต่ายยอดกตัญญู (ด้านความกตัญญู ) และใช้ในการสร้ าง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ จานวน 5 เรื่ อง คือ 1) ลูกหมูเรี ยนรู ้(ด้านความ
มีวินยั ) 2) ม้าน้อย(ด้านความมีน้ าใจ) 3) ฟ้ากับแป้ง(ด้านความขยัน) 4) ไม่อยากเป็ นเต่า(ด้านความ
พอประมาณ) 5)ลูกนกกตัญญู(ด้านความกตัญญู) เพื่อวัดความสามารถของนักเรี ยนในด้านการตอบ
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คาถามจากเรื่ องที่อ่าน ด้านการบอกแนวคิดสาคัญของเรื่ อง และความสามารถด้านการอ่านจับใจความ
ของเรื่ อง ผลการวิจยั พบว่าความสามารถในด้านการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 ก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ คการสร้ างแผนที่ ความคิด แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
มิ่งมิตร สุ เมธานุสรณ์ (2556: 106-107) วิจยั เรื่ องการพัฒนาบทอ่านภาษาอังกฤษที่เน้น
เนื้ อหาวิชาเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่ านจับใจความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2
เครื่ องมือที่ใช้คือบทอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาจานวน 5 บทอ่าน ผลการวิจยั พบว่า บท
อ่านที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 0.97 เป็ นบทอ่านที่มีคุณภาพเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
เน้น นัก เรี ย นเป็ นส าคัญ เนื้ อ หาและกิ จ กรรมสนองความต้อ งการและความสนใจของผูเ้ รี ย น
นัก เรี ย นได้ฝึ กใช้เ ทคนิ ค การอ่ า นจับ ใจความส าคัญ การอ่ านออกเสี ย ง การบอกข้อ มู ลที่ เ ป็ น
รายละเอียดของเรื่ อง การทางานเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นคู่ การอภิปราย การตอบคาถาม การแสดงความ
คิดเห็น การสรุ ปใจความสาคัญ ทาให้นกั เรี ยนรู ้จกั ใช้ความคิด
อาภรณ์พรรณ พงษ์สวัสดิ์ (2550 : 94) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับ
ใจความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค KWL Plus ผลการวิจยั
พบว่า คะแนนความสามารถด้านการอ่านจับใจความสาคัญของนักเรี ยนก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยเทคนิค KWL Plus แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานการ
วิจยั ที่ต้ งั ไว้ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนจัดการเรี ยนรู ้ ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
นอกจากนี้ ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่าอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ดังนั้น
ครู ผสู ้ อนสามารถนาเทคนิค KWL Plusไปเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านจับใจความให้กบั นักเรี ยนต่อไป
ศศิธร สุ ริยวงศ์ และวิชิต สุ รัตน์เรื องชัย (2555: 103) ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนา
แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิดสาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
การวิจยั ครั้ งนี้ พบว่า แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิด สาหรั บนักเรี ยน
ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 83.42 /85.71 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน80/80 ที่
กาหนดไว้และมีผลสัมฤทธิ์ ด้านการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้
แผนผังความคิดสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เป็ นเพราะผูว้ ิจยั มีการ
เลือกเนื้ อหาที่หลากหลายอยูใ่ นความสนใจของนักเรี ยน มีการจัดลาดับเนื้ อหาและกิจกรรมจากง่าย
ไปหายาก มีการนาเทคนิคการเขียนแผนผังความคิดมาช่วยในการอ่านจับใจความสาคัญของเรื่ องที่
อ่านจะทาให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจเรื่ องที่อ่านได้ง่ายเพราะจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมองเห็ นภาพรวมของเนื้ อหา
เข้าใจเนื้อหาสาระอย่างเป็ นระบบ เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
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Haenggi and Perfetti (1994) ศึกษาองค์ประกอบของกระบวนการอ่านจับใจความ
ในช่วงวัยรุ่ น ทาการทดสอบนักศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 34 คน ทดสอบการอ่านจับใจความ โดย
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทดสอบการอ่านคาและความหมายของคา ประเมินโดยการตรวจสอบประโยค
ข้อความที่นามาศึกษาวิจยั เป็ นคาพื้นฐานมีความยาว 3,265 คา ข้อความที่อ่านคือประวัติศาสตร์ใน
การก่อสร้างคลองปานามา และให้ตอบคาถามแบบปรนัย 20 ข้อ ผลการวิจยั พบว่าความรู ้ก่อนและ
หลังการอ่านเรื่ องนี้ ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญ นักศึกษามีความเข้าใจคิด
เป็ นร้อยละ 71
Hollingsworth, Sherman and Zaugra (2007: 76-88) ศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาการอ่าน
จับใจความผ่านการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือสาหรับนักเรี ยนในเกรดหนึ่ งและเกรดสอง จานวน 51 คน
ครู ประถมศึกษา 28 คน ผูป้ กครอง 51 ครอบครั ว และผูเ้ กี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้ น 184 คนที่เข้าร่ วม
โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความเข้าใจในการอ่าน เครื่ องมือที่นามาใช้คือการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เพื่อช่วยให้นกั เรี ยน เรี ยนรู ้อย่างมีความเข้าใจและส่ งเสริ มการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เพื่อนนักเรี ยน
ทาให้มีค วามกระตื อ รื อ ร้ น และแรงจู งใจที่ มีต่ อ การอ่ า น กิ จ กรรมที่ ทาเน้น การท านายและการ
คาดการณ์ การระบุความคิดหลักและรายละเอียดของเรื่ อง อภิปรายและเล่าเรื่ องราว ระบุปัญหาและ
การแก้ปัญหา มีการฝึ กเขียนแผนภาพความคิดตั้งแต่ตน้ จนจบ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยน มีความ
เข้าใจในการอ่านมากขึ้น มีความสามารถในการจา สรุ ปเรื่ องได้
Melhado (2010: 63-64). ผลงานวิจยั เรื่ องการพัฒนาการอ่านจับใจความผ่านการเรี ยน
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนเกรดสาม เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาในจาเมกา เป็ น
ระยะเวลากว่า 14 สัปดาห์ แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม นักเรี ยนกลุ่มทดลอง
ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มควบคุมใช้ขอ้ ความกระดาษแบบดั้งเดิม ผลการวิจยั พบว่า
CAI ช่วยปรับปรุ งการอ่านจับใจความของนักเรี ยนที่ดี พัฒนาความสามารถของนักเรี ยนในการอ่าน
และทาความเข้าใจสิ่ งที่อ่านได้
Owens (2012: 25-27). ศึกษาวิจยั เรื่ องการใช้บทละครเพื่อพัฒนาการอ่านคล่องแคล่ว
อ่านจับใจความและเกิดแรงจูงใจในการอ่านสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 มีข้ นั ตอนดังนี้
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการในช่วงระยะเวลา 6 สัปดาห์โดยการนาบทละครกาหนดลงในหลักสู ตรการอ่าน
จัด ด าเนิ น การทดสอบก่ อ นเรี ย นและน าผลการสอบมาจัด กลุ่ มเด็ก แบบคละความสามารถเพื่ อ
ช่วยเหลือกัน นักเรี ยนได้รับทักษะการอ่านจับใจความจากการอ่านข้อความหลายประเภท แต่ละ
สัปดาห์นักเรี ยนได้รับการแนะนาให้รู้จกั กับบทละครได้เรี ยนรู ้ชื่อและผูเ้ ขียนและอ่านออกเสี ยง
นักเรี ยนคาดการณ์เกี่ยวกับเรื่ องราวและตัวละคร อ่านบทละครอย่างละเอียดอีกครั้งจากนั้นจับคู่กบั
สมาชิ กกลุ่มและการฝึ กอ่าน นักเรี ยนฝึ กอ่านออกเสี ยงบทละครซ้ าๆจนคล่อง ฝึ กปฏิ บตั ิ โดยให้
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นักเรี ยนแสดงความรู ้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านแล้วนาเสนอกันภายในกลุ่ม สุ ดท้าย
นักเรี ยนออกมาแสดงละคร ผลการวิจยั พบว่าการทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน นักเรี ยนได้
สัมผัสกับบทอ่านละครประเภทที่แตกต่างกันหลายประเภท ได้มีโอกาสในการเรี ยนรู ้วิธีการทางาน
ที่แตกต่างกันภายในกลุ่มและพัฒนาความรู ้ใหม่และมีความตื่นเต้นกับการอ่าน
Powers
(2011) กลยุท ธ์ ใ นการพัฒ นาการอ่ า นจับ ใจความส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 19 คน มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจการอ่านออกเสี ยงและการปฏิบตั ิที่เป็ น
อิสระในการอ่านในห้องเรี ยนเป็ นกลยุทธ์ในการปรับปรุ งการอ่านทักษะความเข้าใจโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสรุ ป ข้อความที่ อ่ าน ครู ใ ช้ก ารสารวจทัศนคติ นัก เรี ย นโดยใช้ก ราฟิ กออแกไนเซอร์ และ
แผนภูมิในการสังเกต นักเรี ยนอ่านออกเสี ยงและทางานอย่างอิสระ ในขณะที่อ่านหนังสื อนิ ยาย
พบว่าไม่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงอย่างมี นัย สาคัญในช่ ว งก่ อนและหลังการตอบสนองในการสารวจ
ทัศนคติ คะแนนที่นามาเปรี ยบเทียบความแตกต่างโดยใช้การจับคู่ (t-test และ p-value เท่ากับ 3.75
และ 0.000732 ตามลาดับ) และแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดสิ้ นสุ ด
ของการศึกษา ผลการวิจยั โดยรวมพบว่านักเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนด้วยวิธีการใช้กลยุทธ์ความ
เข้าใจอยูใ่ นระดับที่สูงขึ้น สามารถนาไปใช้กบั การอ่านวิชาอื่นๆ ในหลักสู ตรระดับประถมศึกษาได้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับ
การอ่าน สรุ ปได้วา่ การอ่านจับใจความเป็ นปัญหาที่ควรได้รับการส่ งเสริ มที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่ มเรี ยน
ภาษาไทย ครู ควรมีเทคนิคการสอนที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ มีการใช้
สื่ อ ประกอบการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ ห ลากหลาย ให้ เ หมาะสมกับ ผู ้เ รี ยนในแต่ ล ะวัย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลการเรี ย นรู ้ ผูว้ ิ จ ัย จึ ง สนใจพัฒ นาบทอ่ า นจากข้อ มู ล ท้องถิ่ น เพื่ อ
ส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรี ยนให้ดีข้ ึน
ข้ อมูลท้ องถิ่น
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 กล่าวว่า “บุคคลซึ่ งอยู่
ร่ วมกันเป็ นชุ มชน ชุ มชนท้องถิ่ น หรื อชุ มชนท้องถิ่ นดั้งเดิ ม ย่อมมีสิทธิ อนุ รักษ์หรื อฟื้ นฟูจารี ต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่ วมในการจัดการ
การบารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลาย
ทางชี วภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน ชาตรี สาราญ (2545: 5) กล่าวว่าสิ่ งที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นวิถี
ชีวิต เป็ นวัฒนธรรมประจาถิ่น เป็ นประเพณี เป็ นสิ่ งของมรดกพื้นบ้านที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นนั้นๆ แต่ละ
ท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกัน ซึ่ งเยาวชนรุ่ นใหม่ตอ้ งเรี ยนรู ้และควรเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ ถวัลย์ มาศจรัส
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(2549: 31) ได้กล่าวถึงเรื่ องท้องถิ่น ไว้ว่า เรื่ องของท้องถิ่นเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญต่อความเป็ นชาติ
ของทุกประเทศ เพราะการที่จะรวมตัวเป็ นประเทศได้น้ นั ต้องอาศัยพลังของความรัก ความหวงแหน
ในเรื่ องภาษา ความคิด ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ความเชื่อ และเรื่ องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและเชื่ อมโยงกับจิตสานึ กในความรักและความหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดของตนทั้งสิ้ น
ดังนั้นครู จึงควรให้ความสนใจการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน ครู
อาจเลือกใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่นที่โรงเรี ยนตั้งอยู่ ให้นกั เรี ยนได้สัมผัสของจริ งทางธรรมชาติ ได้
สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น (สุ วิมล ว่องวาณิ ช, 2545: 33)
ข้ อมูลท้ องถิ่นอาเภอสองพีน่ ้ อง
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทอ่านสื่ อมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ ม
ทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเฉพาะ
ข้อมูลท้องถิ่ นของอาเภอสองพี่น้อง รอบๆ บริ เวณโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว ซึ่ งการศึ กษาค้นคว้ามี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. วัดไผ่ โรงวัว
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 118 หมู่ 11 ต.บางตาเถร อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุ พรรณบุรี บริ เวณทิศเหนื อติด
คลองพระยาบันลือ ทิศใต้ติดถนนหลวงหมายเลข 3422 ทิศตะวันออกติดหมู่บา้ งไผ่โรงวัว ทิศ
ตะวันตกติดโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัวและที่นาชาวบ้าน มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่ม มีคลองพระ
ยาบันลือซึ่งขุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ าท่าจีนกับแม่น้ าเจ้าพระยาผ่านหน้าวัด ก่อนสร้างวัดไผ่โรงวัว
คลองนี้ ยังไม่มี เป็ นแต่เพียงร่ องน้ าที่เรี ยกว่าเหมืองสาหรับทานาบัว เดิมคลองนี้ เรี ยกว่า คลองยาย
บ๊วย ซึ่ งสันนิ ษฐานว่าน่ าจะเป็ นชื่ อของเจ้าของที่ดินบริ เวณปากคลองที่ยกที่ดินให้สาหรับการขุด
คลอง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ น คลองพระยาบันลือ ระยะเริ่ มแรกแถบนี้ มีสภาพเป็ นป่ าดง มีสัตว์ป่า
ต่างๆ เช่น เสื อ ช้าง หมูป่า มากมายอาศัยอยู่ ต่อมาเริ่ มมีคนจากต่างถิ่นเข้ามาอาศัยจับจองที่ดินเป็ น
ที่อยูอ่ าศัยและประกอบอาชีพ แต่การสร้างบ้านเรื อนยังเป็ นลักษณะกระจัดกระจายตามบริ เวณที่ดิน
ของตนเองเป็ นระยะ และบริ เวณห่ างจากวัดไผ่โรงวัวมีกอไผ่กลุ่มหนึ่ งที่ชาวนาใช้ตน้ ไผ่ปลูกเป็ น
โรงเฝ้าวัวชัว่ คราว ที่แห่งนี้จึงเรี ยกกันว่า ไผ่โรงวัว
2. สองพีน่ ้ องก่อนเก่า (ประวัติสองพีน่ ้ อง)
สองพี่นอ้ ง ได้ชื่อมาจากลาน้ ายุคโบราณ ในภาคกลางของประเทศไทยคือลาน้ าสองพี่
น้อง ที่ไหลผ่าน จ.สุ พรรณบุรี ซึ่งเป็ นเส้นทางน้ าที่ไหลต่อมาจากลาน้ าทวน จ.กาญจนบุรี แล้วไหล
ไปลงแม่น้ าท่าจีน ที่ อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุ พรรณบุรี ก่อนที่จะไหลลงแม่น้ าท่าจีนนี้แหละที่ลาน้ าสายนี้
ได้แยกออกเป็ นสองสาย เปรี ยบเสมือนพี่นอ้ ง
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จังหวัดสุ พรรณบุรีมีคลองอยู่คลองหนึ่ งเรี ยกว่า“คลองสองพี่น้อง”ปั จจุบนั อยู่ในท้องที่
อาเภอสองพี่นอ้ ง มีเรื่ องเล่ากันมาแต่โบราณว่า มีชายสองคนพี่นอ้ ง เป็ นลูกกาพร้าพ่อแม่เสี ยชีวิต
หมด ทั้งสองคนนี้เป็ นพี่นอ้ งที่รักกันมากชอบทาบุญสร้างวัดทุกคนในย่านนั้นรู ้กนั ทัว่ คนพี่ไปสร้าง
วัดชื่อวัดท่าจัด ส่ วนคนน้องสร้างวัดโคกเหล็ก ทั้งสองขยันขันแข็งช่วยกันทามาหากิน จนร่ ารวย
เป็ นมหาเศรษฐี ต่อมาเกิ ดมีความรั กกับสาวสวยซึ่ งเป็ นพี่น้องกัน จึ งจัดแจงแต่งขันหมากลงเรื อ
สาเภาแล่นไปตามแม่น้ าท่าจีนไปสู่ ขอสาวมาเป็ นคู่ครอง ทันใดนั้นสาเภาที่แล่นอยูเ่ กิดล่มลง คนใน
เรื อจมน้ าหมดสิ้ นรวมทั้งชายทั้งสองพี่นอ้ งด้วย จึงเรี ยกย่านนี้ ว่า สองพี่นอ้ ง และอีกตานานเล่าว่า
ในอดีตอาเภอสองพี่นอ้ งมีสภาพพื้นที่ที่เป็ นป่ าเป็ นดงพงไม้หนาแน่นได้มีชา้ งโขลงหนึ่ งมีชา้ งใหญ่
๒ เชื อกพี่น้องเป็ นนายโขลงได้พาโขลงช้างเดินกันมากินน้ าในลาน้ าท่าจีนอยู่เสมอ จนทางเดิน
กลายเป็ นคลอง จึงเรี ยกคลองนั้นว่า"คลองสองพี่นอ้ ง"
3. ภัยร้ ายนกพิราบ
ลักษณะของนกพิราบ
นกพิราบเป็ นสัตว์ที่ชอบอากาศแห้งและแสงแดด บางครั้ งมันจะกางปี กออกเพื่อรั บ
แสงแดด มันไม่ชอบทารังบนต้นไม้ มันชอบทารังบนพื้นแข็งที่เป็ นช่องหรื อซอก เช่นใต้ชายคาบ้าน
ใต้หลังคาหรื อซอกอาคาร
อาหาร
นกพิราบกินเมล็ดพืชเป็ นอาหาร เช่นข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวฟ่ าง ข้าวโพด ถัว่ เขียว
ถัว่ แดง เมล็ดทานตะวัน และกินกรวดหรื อเศษอิฐ เพื่อช่วยในการย่อยอาหาร
เชื้อโรคที่มาจากนกพิราบ
พบมากในขี้นก ซึ่ งเป็ นแหล่งเพาะเชื้ อราอย่างดี เชื้ อรามีน้ าหนักเบาและถูกพัดพาให้
กระจายในอากาศได้โดยง่าย สถานที่พบเชื้อเช่น ขอบหน้าต่าง ไม้กวาด ที่ใช้กวาดพื้น คนที่อยู่
ใกล้อาจหายใจเอาเชื้อราเข้าไปในปอด
อาการของผูท้ ี่ได้รับเชื้อ
มีอาการปวดหัว หน้ามืด อาเจียน ไอเป็ นเลือดและมีไข้ต่า
การป้องกัน
หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีข้ ีนก สวมใส่ ผา้ ปิ ดปากและจมูกเวลาทาความสะอาดบริ เวณที่มี
ขี้นกปนเปื้ อน ควรล้างมือให้สะอาดอยูเ่ สมอ
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4. เตือนใจเปรตวัดไผ่ โรงวัว
เปรต เป็ นผี มีรูปร่ างสู งเท่าต้นตาล ผมยาว คอยาว ผอมโซ ผิวดา ท้องโต มือเท่าใบตาล
แต่มีปากเท่ารู เข็ม และเปรตจะหิ วอยู่ตลอดเวลาเนื่ องจากกินอะไรไม่ได้ จึงชอบมาขอส่ วนบุญใน
งานบุญต่างๆ ซึ่ งเมื่อสะสมบุญได้แล้วเกิดใหม่ชาติหน้าจะได้ไม่ตอ้ งทุกข์ทรมานอย่างที่เป็ นอยู่ ซึ่ ง
จากลักษณะนี้ทาให้คาว่า เปรต กลายมาเป็ นคาด่าในภาษาไทยที่หมายถึง คนที่อดอยากผอมโซ เที่ยว
รบกวนขอเขากิน หรื อเมื่อมีใครได้โชคลาภก็เข้ามาขอแบ่งปันถ้าใครทาร้ายพ่อแม่ชาติหน้าจะไปเกิด
เป็ นผีเปรต
5. ประเพณีทงิ้ กระจาด
เป็ นการทาบุญ ทาทานของพี่นอ้ งชาวไทยเชื้อสายจีน เมื่อครั้งพุทธกาล มีผีร้ายตนหนึ่ ง
ได้แปลงร่ างเป็ นเปรต แล้วกล่าวว่า อีกสามวันพระพุทธเจ้าจะสิ้ นพระชนม์ แต่แก้ไขได้โดยจะต้อง
ทาพิธีอุทิศเครื่ องอุปโภคบริ โภค เป็ นไทยทาน พระองค์จึงจะอยูร่ อด และจะมีพระชนมายุยนื นานอีก
ด้วย พระพุทธเจ้าทรงทราบ และทรงโปรดให้ประกอบพิธีเมตตาธรรม ด้วยการโปรยทาน งานบุญ
ทิ้งกระจาดจึ งเกิ ดขึ้นซึ่ งตรงกับเดื อน 9 ของไทย โดยจะมีการทิ้งสิ่ งของหรื อไม้ติ้ว ที่มีหมายเลข
เขียนไว้จากที่สูงลงมา ผูท้ ี่มาชมงานถ้าใครรับไม้ติ้วได้หมายเลขใดก็นาไปรับสิ่ งของตามหมายเลข
นั้น เป็ นการทิ้งทานให้แก่พวกภูตผีปีศาจทั้งหลาย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลท้องถิ่นของโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว นับว่ามีประโยชน์
อย่างมาก เพราะความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปั จจุบนั ทาให้เด็กไม่เห็นคุณค่า ขาดความรัก ความ
ศรัทธาต่อบ้านเกิด ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามกาลังจะเลือนหายไป ผูค้ นละทิ้งถิ่นฐานบ้าน
เกิ ด ไปสู่ สัง คมใหม่ ดัง นั้น ควรปลู ก ฝั ง เยาวชนให้เ กิ ด ความรั ก ความหวงแหน และเกิ ด ความ
ภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง ให้เยาวชนมีจิตสานึ กในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย เพราะ
ถือเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าต่อชีวิตและสังคม ในการศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทอ่านสื่ อมัลติมีเดียโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเฉพาะข้อมูลท้องถิ่น
ของอาเภอสองพี่นอ้ ง รอบๆ บริ เวณโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว โดยใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้ 1) วัดไผ่โรงวัว
2) นิทานพื้นบ้านอาเภอสองพี่นอ้ ง 3) สัตว์ในท้องถิ่น (นกพิราบ) 4) ประเพณี ทิ้งกระจาด
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับข้ อมูลท้ องถิ่น
จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ทา
ให้ทราบประเด็นปัญหา วิธีแก้ปัญหาและสามารถนามาเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ ดังนี้
ทรงศรี สดคมขา (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่าน
และเขียนภาษาไทยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า นักเรี ยน ครู
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และผูเ้ ชี่ ยวชาญ ต้องการให้มีการพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะที่มี รูปแบบหลากหลายเป็ นรายบุคคล
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่น มีภาพประกอบสี สนั สวยงาม นักเรี ยนมีการวาดภาพระบายสี
เรื่ องราวในท้องถิ่น โดยจัดทาเป็ น 3 เรื่ อง จานวน 3 เล่ม คือ 1) เรื่ องหมู่บา้ นของเรา 2)สงกรานต์
บ้านเรา 3) ผูท้ ี่น่าเคารพ แบบฝึ กที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิภาพ 80.83/82.49 นักเรี ยนให้ความสนใจ
ตั้งใจทาแบบฝึ กเสริ มทักษะ สามารถเขียนคาได้ถูกต้องยิ่งขึ้น แบบฝึ กเข้าใจง่าย ทาให้นกั เรี ยนมี
ความเพลิดเพลินในการทาแบบฝึ กหัด
วงเดือน แสงผึ้ง (2548: 130-131) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาแบบฝึ กการเขียนสะกดคาโดย
ใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยจัดทาแบบฝึ กการเขียนสะกดคาโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น จานวน 5 ชุด ได้แก่ 1) การเขียนสะกดคามาตราตัวสะกดแม่ ก กา และมาตราแม่กด
(เรื่ องรอยพระพุทธบาทวัดราษฎร์ บารุ ง) 2)การเขียนสะกดคามาตราแม่กม และมาตราแม่กด (เรื่ อง
มุ่งสู่ อุทยานมัจฉาเลี้ยงปลาวัดนางสาว) 3) การเขียนสะกดคามาตราแม่กง และมาตราแม่กก (เรื่ อง
สถานีอนามัยบ้านคลองทองหลาง) 4) การเขียนสะกดคามาตราแม่เกยและมาตราแม่กบ (เรื่ องแสน
สวยกล้วยไม้ไทย) 5) การเขียนสะกดคามาตราแม่เกอว และมาตราแม่กน (เรื่ องเบญจรงค์งดงามเลิศ
ล้ าคุณค่า) ระยะเวลาที่ใช้แบบฝึ ก 5 สัปดาห์ รวม 20 ชัว่ โมง พบว่านักเรี ยนสามารถสร้างชิ้นงาน
การเขียนสะกดคาในรู ปแบบของแผนผังความคิด แผ่นพับ หนังสื อเล่มเล็ก สมุดบัญชีคา และสมุด
บันทึกได้ ซึ่ งพบว่าใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นประเภทสถานที่สาคัญในท้องถิ่นมากที่สุด ผลการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนด้วยแบบฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรี ยนมีความ
คิดเห็ นอยู่ในระดับมาก โดยเห็ นว่า แบบฝึ กทาให้นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเขียน
สะกดคา รักและภูมิใจท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ ทาให้นักเรี ยนมีความสุ ข สนุ กในการเรี ยนวิชาภาษาไทย มีรูปแบบน่ าสนใจ ช่ วยกระตุน้ ให้
นักเรี ยนอยากเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น ทาให้นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมได้ดว้ ยตนเอง เขียน
คาได้ถูกต้องมากขึ้น รู ้จกั คาใหม่ๆ มากขึ้น
รังษิมา สุ ริยารังสรรค์ (2555: 79) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี แบบฝึ กที่ใช้ในการวิจยั มี 4 ชุด
ชุดที่ 1 การตั้งคาถามและตอบคาถาม ชุดที่ 2 การหาประโยคใจความสาคัญ ชุดที่ 3 การแยกแยะ
ข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็ น ชุดที่ 4 การสรุ ปความ ผลการวิจยั สรุ ปว่าผลการหาประสิ ทธิ ภาพของ
แบบฝึ ก พบว่าแบบฝึ กมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 83.26/82.50 ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่นหลังใช้แบบฝึ กสู งกว่าก่อนใช้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ณิ ชาพร ปรี ชาวิภาษ (2555: 100-103) ศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับ
ใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า แบบฝึ กประกอบด้วย 1)
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ชื่อแบบฝึ ก 2) คานา 3) ตัวชี้วดั 4) คาชี้แจง 5) แบบทดสอบก่อนเรี ยน 6) บทอ่านข้อมูลท้องถิ่น 7)
แบบฝึ กและ 8) แบบทดสอบหลังเรี ยน แบบฝึ กอ่านจับใจความ มี 7 ชุด คือ 1) ตานานสองพี่นอ้ ง
2) ข่าวครู แจ้ง คล้ายสี ทองเสี ยชีวิต 3)ข่าวเด็กนาฏศิลป์ สุ พรรณบุรีชนะเลิศเวทีเพลงพื้นบ้าน 4)
บทความ ปลาหมา 5) บทความเพลงอีแซว 6) สารคดีเชิงท่องเที่ยววัดไผ่โรงวัว 7) สารคดีประวัติ
พุ่ม พวง ดวงจัน ทร์ แบบฝึ กได้ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ 81.81/82.70 ผลการเรี ย นรู ้ ด้า นการอ่ า นจับ ใจ
ความหลังเรี ยน สู งกว่าก่อนจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรี ยนมีความ
คิดเห็นต่อการเรี ยน อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ผูเ้ รี ยนเห็นว่าเรื่ องที่เรี ยนเสริ มความรู ้และให้ขอ้ คิด มี
เนื้อหาและกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละแบบฝึ ก ให้ความเพลิดเพลินและน่าสนใจทาให้นกั เรี ยนมี
ความกระตือรื อร้น ในการทางาน
วนิ ดา กุลภัทร์ แสงทอง (2554: 137-139) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาแบบฝึ กการเขียนเรื่ อง
ตาม จินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 แบบ
ฝึ กที่ใช้มีรูปแบบหลากหลาย เป็ นแบบฝึ กรายบุคคล มี 4 ชุด คือ 1) ท่าจีนไหลผ่าน 2)โรงงานมากมี
3) ของดี เ บญจรงค์ 4) ดงกล้ว ยไม้ง าม ผลการวิจ ัย สรุ ปว่า แบบฝึ กมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ 84.66/86.67
นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยแบบฝึ กการเขียนเรื่ องตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นมี
ผลสัมฤทธิ์ ใน การเขียนเรื่ องตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่ อ นเรี ย น โดย ผลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ นและหลัง เรี ย นแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ที่ 0.01 นัก เรี ย นมี
ความเห็นว่าแบบฝึ กช่วยให้นกั เรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการเพิ่มขึ้นกว่าเดิม กิจกรรม
ของแบบฝึ กไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน นักเรี ยนสามารถใช้ภาษาไทย เลขไทยในการสื่ อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
ศิลปิ น บุญจันทร์ ศรี (2555: 118-119) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แบบฝึ กที่ใช้มีจานวน 5 ชุด คือ 1)
วังของหลวงพ่อ 2) บอกกล่าวเล่าเรื่ อง 3) เลื่องลือตานาน 4) สื บสานประเพณี 5) ของดีที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กมีประสิ ทธิ ภาพ 80.16/80.50 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่านเพื่อความเข้าใจ
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และผลการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรี ยนมีความแตกต่างกัน
อย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.01 นัก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ว่าแบบฝึ กมี กิ จ กรรมที่ น่ าสนใจ
นักเรี ยนตั้งใจเรี ยนมากขี้น และรู ้เรื่ องข้อมูลท้องถิ่นของอาเภอหัวหิ นมากขึ้น
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่น สรุ ปได้ว่าข้อมูล
ท้องถิ่นเป็ นมรดกพื้นบ้านที่เยาวชนรุ่ นหลังควรศึกษาเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดความรักและความภูมิใจใน
ถิ่นฐานบ้านเกิดของตน ซึ่ งครู ควรพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ใช้
สื่ อประกอบการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เพื่อกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนกระตือรื อร้นที่
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จะเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจพัฒนาบทอ่านมัลติมเั ดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน
จับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน
จับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) โดยมีข้นั ตอนการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research) : การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่าน
มัล ติ มี เ ดี ย โดยใช้ ข ้อ มู ล ท้อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ มทัก ษะการอ่ า นจับ ใจความ ส าหรั บ นั ก เรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของบทอ่าน
มัล ติ มี เ ดี ย โดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะการอ่ า นจับ ใจความ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research) : การทดลองใช้บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขบทอ่าน
มัล ติ มี เ ดี ย โดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะการอ่ า นจับ ใจความ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ดังแผนภูมิที่ 2 กรอบดาเนินการวิจยั
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ศึกษำข้ อมูลพืน้ ฐำน

พัฒนำบทอ่านมัลติมีเดีย

ทดลองใช้ บทอ่านมัลติมีเดีย

1. วิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
และหลักสู ตรสถานศึกษา กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างบทอ่านมัลติมีเดีย
3. ศึกษาความต้องการของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
เกี่ยวกับบทอ่านมัลติมีเดีย ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ด้านเนื้อหาและด้าน
รู ปแบบของบทอ่าน
4. ศึกษาความคิดเห็นของ

1. พัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น ดังนี้
1.1 สร้างบทอ่านมัลติมีเดีย
4 ขั้นตอน
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
2. พัฒนาและหาประสิ ทธิภาพ
3. ทดลองใช้บทอ่านมัลติมีเดีย
4. ประเมินและปรับปรุ งบทอ่าน
มัลติมีเดีย
1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.3 . เครื่ องมือ
- แบบทดสอบทักษะการอ่าน
จับใจความ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ซึ่งเป็ นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน
โดยวิธีสลับตัวเลือก

จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นกับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว
จานวน 30 คน ใช้เวลา 5 สัปดาห์

ครู ผสู ้ อนภาษาไทยในกลุ่ม
โรงเรี ยนท่าจีนสองพี่นอ้ ง
จานวน 5 คนและผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านมัลติมีเดีย 1 คนเกี่ยวกับการ
พัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียด้าน
เนื้อหา ด้านรู ปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนและ

ความรู ้จากผูน้ าท้องถิ่นจานวน 1

3. หาประสิ ทธิภาพของบทอ่าน
มัลติมีเดีย (E /E )
- Small Group Tryout

คนผูร้ ู ้ในท้องถิ่นจานวน 1 คน

ปรับปรุ งแก้ไข

ผ่าน

สัมภาษณ์สนทนาซักถามหา

1

2

และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจานวน 1 คนเกี่ยวกับ
ขอบข่ายเนื้อหาที่ใช้เป็ นข้อมูล

1. ประเมินผลทักษะการอ่าน
จับใจความของนักเรี ยน
2. ประเมินความคิดเห็นของ
นักเรี ยนที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น

ไม่ผา่ น
2. ตรวจสอบประสิ ทธิภาพของ
บทอ่านมัลติมีเดีย
2.1 ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC)
2.2 ปรับปรุ งแก้ไข

ด้านการประเมินผล
5. ศึกษาข้อมูลท้องถิ่นโดยการ

ประเมินผลและปรับปรุงบทอ่าน
มัลติมีเดีย

นาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง

ในการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย

ภาพที่ 2 กรอบดาเนินการวิจยั

ปรับปรุ งแก้ไข

ผลการประเมิน

ผ่าน

บทอ่านมัลติมีเดียโดย
ใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
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ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัย (Research) : กำรศึกษำข้ อมูลพื้นฐำนเกีย่ วกับกำรพัฒนำบทอ่ ำนมัลติมีเดีย
โดยใช้ ข้อมูลท้ องถิ่น เพื่อส่ งเสริมทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปี ที่ 1
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ การพัฒ นาบทอ่ า นมัล ติ มี เ ดี ย โดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ่ น
มีวิธีการดาเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
3. ศึกษาความต้องการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เกี่ยวกับบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านเนื้อหาและด้านรู ปแบบของบทอ่าน
4. ศึกษาความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนภาษาไทยในกลุ่มโรงเรี ยนท่าจีนสองพี่นอ้ ง จานวน 5 คน
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสื่ อมัลติมีเดี ย ศึกษานิ เทศก์ ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางตาเถร ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน และครู วิชาการ ท่านละ 1 คน เกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
ด้านเนื้อหา ด้านรู ปแบบ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและด้านการประเมินผล
5. ศึกษาข้อมูลท้องถิ่นโดยการสัมภาษณ์สนทนาซักถามหาความรู ้จากผูน้ าท้องถิ่นจานวน 1
คน ผูร้ ู ้ในท้องถิ่นจานวน 1 คนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน 1 คนเกี่ยวกับ
ขอบข่ายเนื้อหาที่ใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาบทอ่าน
เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจัยสำหรับศึกษำข้ อมูลพืน้ ฐำน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั สาหรับศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น มีดงั นี้
1. แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานความต้องการของนักเรี ยนในการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย
ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านเนื้อหาและด้านรู ปแบบของบทอ่าน เพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนภาษาไทย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย
ศึกษานิเทศก์ ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางตาเถร ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู วิชาการ เกี่ยวกับ
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทอ่านเรื่ องเนื้อหา รู ปแบบการนาเสนอ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล
3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูร้ ู ้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อมูลและเรื่ องราวในท้องถิ่นที่
น่าสนใจ
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ขั้นตอนกำรสร้ ำงแบบสอบถำม
1. แบบสอบถามความต้องการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เกี่ยวกับบทอ่าน เรื่ อง
วิธีการเรี ยนรู ้ ข้อมูลท้องถิ่นที่น่าสนใจและต้องการเรี ยน และลักษณะของบทอ่าน
1.1 ลักษณะของแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามด้านสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยนจานวน 3 ข้อได้แก่
(1) เพศ (2) อายุ (3) ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้เรื่ องราวท้องถิ่น
ตอนที่ 2 สอบถามความต้องการของนักเรี ยนในการจัดเรี ยนรู ้โดยใช้บทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น จานวน 3 ข้อดังนี้ (1) นักเรี ยนต้องการเรี ยนเรื่ องการอ่านจับใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่นด้วยวิธีใดบ้าง (2) นักเรี ยนคิดว่าในอาเภอสองพี่นอ้ งมีขอ้ มูลท้องถิ่นใดบ้างที่น่าสนใจ
และต้องการเรี ยน (3) นักเรี ยนต้องการให้บทอ่านจากข้อมูลท้องถิ่นมีลกั ษณะอย่างไร
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม จานวน 1 ข้อ
1.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามากาหนดเป็ นโครงสร้างของเครื่ องมือและ
ขอบเขตให้ครอบคลุมเนื้อหาตามแบบสอบถามเกี่ยวกับรู ปแบบขอบข่ายเนื้อหา สื่ อการเรี ยนการสอน
การวัดผลประเมินผลและการนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นไปใช้โดยกาหนดเป็ นคาถาม
แบบสารวจรายการ (Check List) และแบบปลายเปิ ด (Opened form)โดยกาหนดประเด็นคาถามใช้
คาที่ส้ นั ชัดเจน เข้าใจง่าย
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์ แล้วนาผล
ที่ได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุ งแก้ไขด้านภาษาให้อ่านเข้าใจได้ง่ายและเหมาะสมกับวัยของ
ผูต้ อบ
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและภาษา ด้านสื่ อเทคโนโลยี ด้าน
สถิติวดั ผลประเมินผลพิจารณาดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2557: 161)
ข้อคาถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องหรื อไม่
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน
+1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน
0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน
-1
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แล้วนามาหาค่าเฉลี่ยของข้อคาถาม โดยพิจารณาว่าข้อคาถามมี ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
0.50 ขึ้นไป ถือว่าเป็ นข้อคาถามที่มีความสอดคล้อง ซึ่ งจากการให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินพบว่าค่า
ดัชนี ความสอดคล้อง มีค่า 1.00 ทุกข้อคาถาม แสดงว่าข้อคาถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสม
และมีขอ้ เสนอแนะว่าควรใช้ภาษาง่ายๆ ควรแยกประเด็นให้ชดั เจน มีการปรับเพิ่มเติมคาในข้อ
คาถามให้เหมาะสมขึ้น (รายละเอียดดังตารางที่ 20 ภาคผนวก ค: 164)
ขั้นตอนที่ 5 นาแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะแล้วไปสอบถามความคิดเห็นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว
จานวน 30 คน
จากขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความต้องการใช้บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความของนักเรี ยนสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม
กาหนดโครงสร้างของเครื่ องมือและขอบเขตเนื้อหา
นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์แล้ว
ปรับปรุ งแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ
เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยหาค่าIOC แล้วปรับปรุ งแก้ไข
นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักเรี ยนชั้น ป.1
ภาพที่ 3 ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความต้องการนักเรี ยน
1.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
นาข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เกี่ยวกับ
บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอแบบ
พรรณนาความ
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2.
แบบสั มภาษณ์ ความคิ ดเห็ น ของครู ผูส้ อนภาษาไทย ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านมัล ติ มี เดี ย
ศึกษานิ เทศก์ ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางตาเถร ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู วิชาการ เกี่ ยวกับ
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทอ่าน เรื่ องเนื้ อหารู ปแบบการนาเสนอ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล
2.1 ลักษณะของแบบสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
จานวน 6 ข้อได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง (4) วุฒิทางการศึกษาในระดับสู งสุ ด
(5) ประสบการณ์ในการทางาน (6) ประสบการณ์เกี่ยวกับมัลติมีเดียหรื อการพัฒนาการศึกษาด้วย
ข้อมูลท้องถิ่น
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลพื้นฐานในการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่น เรื่ องเนื้อหารู ปแบบการนาเสนอ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การประเมินผลจานวน 4
ข้อได้แก่ (1) ท่านคิดว่าในตาบลบางตาเถร มีเรื่ องราวข้อมูลท้องถิ่นเรื่ องใดบ้างน่าสนใจควรนาไป
ให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1ได้ฝึกอ่านจับใจความ (2) ท่านคิดว่าบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ควรมี
ลักษณะและรู ปแบบอย่างไร (3) ท่านคิดว่าบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ ม
ทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ควรนาไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนอย่างไร (4) ท่านคิดว่าควรมีการประเมินผลนักเรี ยนเกี่ยวกับการนาข้อมูลท้องถิ่นมาพัฒนา
บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 อย่างไรและใครเป็ นผูป้ ระเมิน
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการพัฒนาบท
อ่านมัลติ มีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่ น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ สาหรั บนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 1 ข้อ
2.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น
2. สร้างแบบสัมภาษณ์โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามากาหนดเป็ นโครงสร้างของ
เครื่ องมือและขอบเขตให้ครอบคลุมเนื้ อหาตามแบบสัมภาษณ์โดยนามากาหนดเป็ นประเด็นการ
สัมภาษณ์
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3. นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์ดา้ นเนื้อหาและภาษา
ด้านสื่ อเทคโนโลยี ด้านสถิติวดั ผลประเมินผลจานวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา
(Content Validity) แล้วนาผลที่ได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุ งแก้ไข
4. นาแบบสัมภาษณ์ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาในแต่ละข้อแล้วค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index of Item objective Congruence: IOC) นาค่าที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ซ่ ึ งเกณฑ์ในการ
พิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมีดงั นี้ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ
หรื อมากกว่า 0.50 แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม ซึ่งจากการให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินพบว่า
แบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้สัมภาษณ์ได้ ค่าดัชนี ความสอดคล้อง มีค่า 1.00
ทุกประเด็น (รายละเอียดดังตารางที่ 21 ภาคผนวก ค: 165)
5. นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากการตรวจสอบไปสัมภาษณ์ครู ผูส้ อนภาษาไทยและ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นมัล ติ มี เ ดี ย ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ปลัด องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางตาเถร ผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยน ครู วิชาการ
2.3 การสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
1. แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการ
สัมภาษณ์ ความคิดเห็ น เกี่ ย วกับการพัฒนาบทอ่านมัลติ มีเ ดี ย โดยใช้ขอ้ มู ลท้องถิ่ นจากครู ผูส้ อน
ภาษาไทยและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย ศึกษานิ เทศก์ ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางตาเถร
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู วิชาการ
2. ผูว้ ิจยั ติดต่อกับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ประเด็น การ
สัมภาษณ์และกาหนดวันเวลาที่จะสัมภาษณ์ให้ทราบล่วงหน้า
3. ผูว้ ิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์โดยกล่าวคาทักทายและแนะนาตัวและขออนุญาตผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ ดาเนินการสัมภาษณ์ซกั ถามข้อคาถามและข้อเสนอแนะบันทึกผลการสัมภาษณ์ดงั นี้
3.1 ขั้นเตรี ยมตัวก่อนไปสัมภาษณ์เตรี ยมแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น
3.2 ขั้นดาเนิ นการสัมภาษณ์ผูว้ ิจยั แนะนาตนเองและบอกจุดมุ่งหมายของการ
สัมภาษณ์ แก่ผูร้ ับการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์โดยถามคาถามตามข้อความในแบบสัมภาษณ์ ที่
สร้างขึ้นซึ่งในการสัมภาษณ์อาจถามคาถามใดก่อนหรื อหลังก็ได้ตามความเหมาะสม
3.3 ขั้นบันทึกผลการสัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั บันทึกผลทันทีลงในแบบสัมภาษณ์
3.4 ขั้นปิ ดการสัมภาษณ์ เมื่ อดาเนิ นการเรี ย บร้ อยแล้วผูว้ ิจยั กล่าวขอบคุ ณผูใ้ ห้
สัมภาษณ์
4. จัดเตรี ยมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
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จากขั้น ตอนการสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น ของครู ผู ้ส อนภาษาไทย
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย ศึกษานิเทศก์ ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางตาเถร ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ครู วิชาการ ด้านการใช้บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
ของนักเรี ยนสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์
กาหนดโครงสร้างของเครื่ องมือและขอบเขตเนื้อหา
นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
แล้วปรับปรุ งแก้ไข
เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยหาค่าIOC แล้วปรับปรุ งแก้ไข
นาแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนและผูเ้ ชี่ยวชาญ
ภาพที่ 4 ขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนและผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าร้อยละ(Percentage) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอแบบพรรณนาความ
3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูร้ ู ้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่น โดยการสัมภาษณ์
สนทนาซักถามหาความรู ้จากผูน้ าท้องถิ่น ผูร้ ู ้ในท้องถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับข้อมูลและเรื่ องราวในท้องถิ่นที่น่าสนใจ ประวัติความเป็ นมา
3.1 ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นแบ่งออกเป็ น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ ยวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบ
สัมภาษณ์จานวน 3 ข้อได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) วุฒิทางการศึกษาในระดับสู งสุ ดและอาชีพ
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น เรื่ องข้อมูลและเรื่ องราวในท้องถิ่นที่น่าสนใจ ประวัติความเป็ นมา จานวน 2 ข้อได้แก่
(1) ท่านคิดว่าในตาบลบางตาเถร มีเรื่ องราวข้อมูลท้องถิ่น เรื่ องใดบ้างน่าสนใจควรนาไปให้นกั เรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1ได้ฝึกอ่านจับใจความ (2) มีประวัติความเป็ นมาอย่างไร
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการพัฒนาบท
อ่านมัลติ มีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่ น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ สาหรั บนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 1 ข้อ
3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสัมภาษณ์โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามากาหนดเป็ น
โครงสร้างของเครื่ องมือและขอบเขตให้ครอบคลุมเนื้อหาตามแบบสัมภาษณ์โดยนามากาหนดเป็ น
ประเด็นการสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
การใช้ภาษาและความเที่ยงตรงของเนื้อหา ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนา
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้ อหา (Content Validity) นาผลจากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละข้อไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) แล้วน าค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อ งที่ ไ ด้ม าเปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ์ ซึ่ ง จากการให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินพบว่าค่าดัชนี ความสอดคล้อง มีค่า 1.00 ทุกประเด็น (รายละเอียดดังตารางที่ 22
ภาคผนวก ค: 166) แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม นาไปสัมภาษณ์ผูน้ าท้องถิ่น ผูร้ ู ้ใน
ท้องถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ขั้นตอนที่ 5 นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากการตรวจสอบไปสัมภาษณ์ ผนู ้ าท้องถิ่น ผูร้ ู ้ใน
ท้องถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 การสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
1. แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการ
สัมภาษณ์ ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับข้อมูลท้องถิ่นจากผูน้ าท้องถิ่น ผูร้ ู ้ ในท้องถิ่นและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. ผูว้ ิจยั ติดต่อกับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ประเด็น การ
สัมภาษณ์และกาหนดวันเวลาที่จะสัมภาษณ์ให้ทราบล่วงหน้า
3. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสัมภาษณ์ ขออนุ ญาตผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ทาการบันทึกเสี ยงและ
บันทึกภาพดาเนินการสัมภาษณ์ซกั ถามข้อคาถามและข้อเสนอแนะบันทึกผลการสัมภาษณ์ดงั นี้
3.1 ขั้นเตรี ยมตัวก่อนไปสัมภาษณ์เตรี ยมแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น
3.2 ขั้นดาเนิ นการสัมภาษณ์ผูว้ ิจยั แนะนาตนเองและบอกจุดมุ่งหมายของการ
สัมภาษณ์ แก่ผูร้ ับการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์โดยถามคาถามตามข้อความในแบบสัมภาษณ์ ที่
สร้างขึ้นซึ่งในการสัมภาษณ์อาจถามคาถามใดก่อนหรื อหลังก็ได้ตามความเหมาะสม
3.3 ขั้นบันทึกผลการสัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั บันทึกผลทันทีลงในแบบสัมภาษณ์
3.4 ขั้น ปิ ดการสั ม ภาษณ์ เ มื่ อ ด าเนิ น การเรี ย บร้ อ ยแล้ว ผูว้ ิ จ ัย กล่ า วขอบคุ ณ ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์
4. จัดเตรี ยมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
จากขั้นตอนการสร้ างแบบสัมภาษณ์ ความคิ ดเห็ นของผูร้ ู ้ ในท้องถิ่ นเกี่ ยวกับข้อมูลและ
เรื่ องราวในท้องถิ่นที่น่าสนใจ ประวัติความเป็ นมา สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์
กาหนดโครงสร้างของเครื่ องมือและขอบเขตเนื้อหา
นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
แล้วปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนา
นาแบบสัมภาษณ์ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา(Content Validity) โดยหาค่าIOC แล้วปรับปรุ งแก้ไข
นาแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้ในท้องถิ่น

ภาพที่ 5 ขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้ในท้องถิ่น
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3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เกี่ ยวกับข้อมูลท้องถิ่น มาวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้ อยละ(Percentage) และวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content Analysis) แล้วนาเสนอแบบพรรณนาความ จากขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สามารถ
นามาสรุ ปเป็ นขั้นตอนได้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
เครื่ องมือ/การ
วัตถุประสงค์การวิจยั
วิธีการ
กลุ่มเป้าหมาย
วิเคราะห์
ข้อมูล
1. เพื่อวิเคราะห์หลักสู ตร
- วิเคราะห์ - หลักสู ตรแกนกลาง
- วิเคราะห์เนื้อหา
แกนกลางการศึกษาขั้น
หลักสู ตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Content Analysis)
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พุทธศักราช 2551
แล้วนาเสนอแบบ
และหลักสู ตรสถานศึกษา
- หลักสู ตรสถานศึกษา
พรรณนา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี
ภาษาไทยชั้น
ที่ 1
ประถมศึกษาปี ที่ 1
2.เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี - ศึกษา
- เอกสาร ตารา งานวิจยั ที่ - วิเคราะห์เนื้อหา
เอกสาร ตารา งานวิจยั ที่
เอกสาร
เกี่ยวข้องกับการสร้างบท (Content Analysis)
เกี่ยวข้องกับการสร้างบทอ่าน
อ่านมัลติมีเดียโดยใช้
แล้วนาเสนอแบบ
พรรณนา
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล
ข้อมูลท้องถิ่น
ท้องถิ่น
3. เพื่อศึกษาความต้องการ
- สอบถาม - นักเรี ยนชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 1
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ความ
ต้องการ
ปี ที่ 1 เกี่ยวกับบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่น ด้านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ด้านเนื้อหา
และด้านรู ปแบบของบทอ่าน

- แบบสอบถาม
- ค่าสถิติที่ใช้เป็ นค่า
ร้อยละ
(Percentage)
- วิเคราะห์เนื้อหา
(content Analysis)
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ตารางที่ 4 สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น (ต่อ)
เครื่ องมือ/การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์การวิจยั
วิธีการ
กลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูล
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็น - สัมภาษณ์ - ครู ผสู ้ อนภาษาไทย
- แบบสัมภาษณ์
ของครู ผสู ้ อนภาษาไทยใน ความ
จานวน 5 คน
- ค่าสถิติที่ใช้เป็ นค่า
กลุ่มโรงเรี ยนท่าจีนสองพี่ คิดเห็น
- ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ร้อยละ(Percentage)
น้อง จานวน 5 คนและ
มัลติมีเดีย
- วิเคราะห์เนื้อหา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย 1
จานวน 1 คน
(content Analysis)
คน ศึกษานิเทศก์ ปลัด
- ศึกษานิเทศก์
องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จานวน 1 คน
บางตาเถร ผูบ้ ริ หาร
- ปลัดองค์การบริ หาร
โรงเรี ยน ครู วชิ าการท่าน
ส่ วนตาบลบางตาเถร
ละ 1 คน เกี่ยวกับการพัฒนา
จานวน 1 คน
บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้
- ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ข้อมูลท้องถิ่น ด้านเนื้อหา
จานวน 1 คน
ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรม
- ครู วิชาการ จานวน 1 คน
การเรี ยนการสอนและด้าน
การประเมินผล
5. เพื่อศึกษาข้อมูลท้องถิ่น - สารวจ
- ผูน้ าท้องถิ่นจานวน 1คน - แบบสัมภาษณ์
โดยการสัมภาษณ์สนทนา ข้อมูล
- ผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
- วิเคราะห์เนื้อหา
ซักถามหาความรู ้จากผูน้ า ท้องถิ่น
จานวน 1 คน
(Content Analysis)
ท้องถิ่นจานวน 1 คน ผูร้ ู ้ใน
- คณะกรรมการ
แล้วนาเสนอแบบ
- สัมภาษณ์
ท้องถิ่นจานวน 1 คนและ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พรรณนา
ความ
คณะกรรมการสถานศึกษา
จานวน 1 คน
คิดเห็น
ขั้นพื้นฐาน จานวน 1 คน
เกี่ยวกับขอบข่ายเนื้อหาที่
ใช้เป็ นข้อมูลในการ
พิจารณาบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
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ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development) : กำรพัฒนำและหำประสิ ทธิภำพของบทอ่ ำนมัลติมีเดีย
โดยใช้ ข้อมูลท้ องถิ่น เพื่อส่ งเสริมทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 1
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะ
การอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น มีวิธีดาเนิ นการแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอนย่อย คือ 1) การพัฒนาบท
อ่านมัลติมีเดีย 2) ตรวจสอบบทอ่านมัลติมีเดีย 3) การหาประสิ ทธิภาพของบทอ่านมัลติมีเดีย 4) การ
ปรับปรุ งแก้ไขบทอ่านมัลติมีเดีย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กำรพัฒนำบทอ่ำนมัลติมีเดีย
1.1 นาข้อมูลที่ ได้จากการศึ ก ษาข้อมู ลพื้ นฐาน ในขั้นตอนที่ 1โดยศึ กษาและวิเคราะห์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 หลักสู ตรสถานศึกษา สมรรถนะสาคัญของ
ผูเ้ รี ยน สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย มากาหนดเนื้ อหาสาระและ
ตัวชี้วดั ที่สอดคล้องกับสาระที่ 1 การอ่าน
1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบทอ่านมัลติมีเดีย
ศึกษาความต้องการของนักเรี ยนในด้านการเรี ยนอ่านจับใจความ ศึกษาความคิดเห็ นของครู และ
ผูเ้ กี่ยวข้องด้านเนื้ อหา รู ปแบบการนาเสนอ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการประเมินผล
และศึ กษาข้อมูลท้องถิ่ น มาจัดทาเป็ นบทอ่านมัลติ มีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่ น นามาวางแผนจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ฉบับร่ าง
1.3 สร้างบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 แบ่งออกเป็ น 5 ข้อย่อยดังนี้
1. การเตรี ยม นาเนื้อหาและตัวชี้วดั ดาเนินการเขียนโครงร่ างของเนื้อหาบทอ่าน
2. สร้างบทอ่าน ในส่ วนแรกของบทอ่านให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบทอ่าน วิธีการใช้บทอ่าน
ประกอบด้วยชื่อเรื่ อง คานา คาชี้แจง วัตถุประสงค์ แนวการจัดการเรี ยนการสอน คาแนะนาสาหรับ
ครู (คาแนะนา แผนการจัด การเรี ย นรู ้ แบบประเมิ นความสามารถ)ค าแนะน าสาหรั บ นักเรี ย น
(คาแนะนา ใบความรู ้ ใบงาน แบบฝึ กเสริ มทักษะ) การนาเสนอเนื้ อหา เป็ นส่ วนการนาเนื้ อหาตาม
วัตถุประสงค์ในการสร้ างบทอ่านมัลติ มีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นโดยนาสื่ อหลายประเภทมาใช้
ร่ วมกัน เช่น บัตรคา บัตรภาพ ใบงาน ใบความรู ้ กิจกรรม สื่ อจากซี ดีรอม แบบฝึ กเสริ มทักษะ มี
จานวน 5 เรื่ อง แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1. ประเภทร้อยแก้ว ประกอบด้วย นิ ทาน 1 เรื่ อง คือ
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สองพี่นอ้ งก่อนเก่า เรื่ องสั้น 3 เรื่ อง คือ ภัยร้ายนกพิราบ เตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว และประเพณี ทิ้ง
กระจาด 2. ประเภทบทร้อยกรองมี 1 เรื่ อง คือกอไผ่และโรงวัว ส่ วนคาถามและการฝึ ก เป็ นส่ วน
ของการตรวจสอบความรู ้ ความเข้าใจ หรื อทักษะในแต่ละตอนย่อยของเนื้ อหา รู ปแบบของคาถาม
หรื อการฝึ กจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหา การวัดและประเมินโดยวิธีการสังเกตการร่ วม
กิจกรรมและทาแบบทดสอบ
3. ออกแบบมัลติมีเดีย จากการสังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 ได้แนวทางในการพัฒนาบท
อ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ประกอบด้วย บัตรคา บัตรภาพ ใบงาน ใบความรู ้ กิจกรรม
สื่ อจากซีดีรอม แบบฝึ กเสริ มทักษะ มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็ นหน่วยย่อยๆ และจัดลาดับเนื้อหาแล้ว
จึงกาหนดเป็ นโครงสร้างของบทอ่าน
4. ผลิตเอกสาร เป็ นการผลิตเอกสารประกอบบทอ่าน เป็ นลักษณะคาแนะนาการใช้
บทอ่าน เช่น คู่มือสาหรับครู คู่มือสาหรับนักเรี ยน ใบงานหรื อแบบฝึ กหัด
5. ประเมินและแก้ไขบทอ่าน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขบทอ่าน
2. กำรตรวจสอบบทอ่ำนมัลติมีเดีย
2.1 โดยนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
ฉบับร่ างที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อขอคาแนะนาในส่ วนที่บกพร่ องและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
2.2 นาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วมาประเมินโครงร่ าง
บทอ่าน เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านได้แก่ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาและภาษา ด้านสื่ อเทคโนโลยี
ด้านการวัดผลประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item objective Congruence: IOC) นาผลจากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญใน
แต่ละข้อไปหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ซึ่ งจากการให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมินพบว่าค่าดัชนี ความ
สอดคล้องมีค่า 1.00 ทุกข้อ (รายละเอียดดังตารางที่ 23 ภาคผนวก ค: 167-168)
ผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 1) ปรับเนื้อเรื่ องให้กระชับ
ขึ้น 2)ข้อคาถามควรชัดเจนไม่ยาวจนเกิ นไป เข้าใจง่าย 3) ตรวจสอบไม้ยมก วงเล็บและการเว้น
วรรคตอนให้ถูกต้อง 4) ปรับเสี ยงมีแต่เสี ยงบรรเลงเสี ยงบรรยายไม่ชดั เจน
ผลการปรับปรุ งแก้ไข ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังนี้
1) ปรับเนื้ อเรื่ องให้ส้ ันและกระชับอ่านง่ายขึ้น 2) ปรับข้อคาถามใหม่และใช้ภาษาให้เหมาะสมกับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 3) ตรวจสอบและแก้ไขการใช้ไม้ยมก วงเล็บและการเว้นวรรคตอน
ให้ถูกต้อง 4) ปรับปรุ งระบบเสี ยงให้ชดั เจน
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3. กำรหำประสิ ทธิภำพของบทอ่ำนมัลติมีเดีย
นาบทอ่านมัลติมีเดีย ที่ได้รับการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ไปปรับปรุ งแล้ว
นามาหาค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพของบท
อ่านเท่ากับ 80/80 โดยทดลองใช้เพื่อหาประสิ ทธิภาพกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่1โรงเรี ยนวัด
ไผ่ โ รงวัว อ าเภอสองพี่ น้ อ ง จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งและมี พ้ื น ฐานความรู ้
ความสามารถและสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง มีข้นั ตอนดังนี้
การหาประสิ ทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) นาบทอ่านจากข้อมูลท้องถิ่น ไป
ทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/3 โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว ที่มีระดับผลการเรี ยนรู ้ทางการ
เรี ยนภาษาไทยแตกต่างกันคือ เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน จานวนทั้งหมด 9 คน โดย
พิจารณาจากผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนจากภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อดูความเหมาะสมของเนื้ อหาและ
ความยากง่ายของภาษาแล้วนามาคานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพของบทอ่าน เพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น จากการทดลองแบบกลุ่มเล็ก ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพของบทอ่ านมัลติ มีเดี ย
เท่ากับ 74.07/72.78 (รายละเอียดดังตารางที่ 28 ภาคผนวก ค: 183) ผูว้ ิจยั พบข้อบกพร่ องเพิ่มเติมจึง
นามาปรับปรุ งแก้ไขเกี่ยวกับเนื้อหาและข้อความแต่ละเรื่ องให้มีประสิ ทธิภาพดังนี้
เรื่ องที่ 1 กอไผ่และโรงวัว
1. คาสัง่ ชุดที่ 1 ของ กอไผ่และโรงวัว ยาวไป เปลี่ยนเป็ น เลือกคานามาเติมให้ได้
ใจความ (ชุดที่ 1) ตอบคาถามจากเรื่ อง กอไผ่และโรงวัว (ชุดที่ 2) จงโยงเส้นจับคู่ขอ้ ความที่สัมพันธ์
กัน (ชุดที่ 3)
2. ถ้าเด็กตอบถูกหมดควรมีภาพที่แสดงความยินดีหรื อคาชมเชย
3. แก้ไขคาชมเชยคาว่า ผ่านพอดี ลองตอบใหม่นะ เพราะเด็กทาถูกหมด
เรื่ องที่ 2 ภัยร้ายนกพิราบ
1. ปรับเนื้อเรื่ องให้กระชับอ่านง่าย
2. ปรับคาสัง่ ใหม่
ชุดที่ 1 ปรับคาสัง่ ใหม่เป็ น ตอบคาถามจากเรื่ องภัยร้ายนกพิราบ
คาสัง่ : ให้เลือกตัวอักษรข้อความด้าน ข. มาวางไว้หน้าข้อความ
ด้าน ก.ให้สมั พันธ์กนั
เลือกวิธีป้องกันหากต้องสัมผัสหรื ออยูใ่ กล้ชิดนกพิราบ
เรื่ องที่ 3 เตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว
ชุดที่ 2 ปรับคาสัง่ ใหม่ คาสัง่ ยาวไป แก้ไขใหม่
ไม่มีคาชม ควรมีคาว่า กลับเมนู
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ชุดที่ 3 แก้ไขคาสัง่ ใหม่
เรื่ องที่ 4 สองพี่นอ้ งก่อนเก่า
ชุดที่ 2 ควรมีคาชมภาพเคลื่อนไหวแสดงความยินดีเมื่อทาถูกหมด
ชุดที่ 3 คาสัง่ ยาวไปปรับใหม่และควรมีคาว่า กลับเมนู
คาสัง่ ควรอยูใ่ นหน้าเดียวกัน
ควรมีคาชมด้วยเมื่อทาถูกหมด
เรื่ องที่ 5 ประเพณี ทิ้งกระจาด
ชุดที่ 1 ควรมีกลับเมนู
ชุดที่ 2 ปรับคาสัง่ ใหม่
คาชมและคาแสดงความยินดีเมื่อทาถูกหมด
ชุดที่ 3 ปรับคาสัง่ ใหม่และมีคาว่ากลับเมนู
คาสัง่ ควรอยูใ่ นหน้าเดียวกัน
มีคาชมและภาพด้วย
4. กำรปรับปรุงแก้ไขบทอ่ำนมัลติมีเดีย
นาผลที่ได้จากการหาประสิ ทธิ ภาพของบทอ่านมัลติมีเดี ย เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ เพื่อขอคาแนะนามาเป็ นข้อมูลในการปรั บปรุ งแก้ไ ขและพัฒนาบทอ่านให้มีความ
สมบูรณ์มากขึ้นก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
ผูว้ ิจยั สรุ ปขั้นตอนการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย ดังแผนภูมิที่ 6 ดังนี้
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วิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
และหลักสู ตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบทอ่าน
มัลติมีเดีย
สร้างบทอ่านมัลติมีเดีย เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความสาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
นาบทอ่านมัลติมีเดีย ฉบับร่ างที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาปรับปรุ งแก้ไข
นาบทอ่านมัลติมีเดีย ที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้อง
นาบทอ่านมัลติมีเดียที่สร้างและปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปตรวจสอบหาค่า
ประสิ ทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout)
นาบทอ่านมัลติมีเดียที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นป.1
ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ภาพที่ 6 ขั้นตอนในการสร้างบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
ขั้นตอนกำรสร้ ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ดังนี้
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1. ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย วิเคราะห์เนื้อหาเรื่ องการอ่านจับใจความ สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และหลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว
2. ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วดั การเรี ยนรู ้ภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปี ที่1เรื่ อง
การอ่านจากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยสาหรับเป็ นแนวทางในการกาหนดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และกาหนดชัว่ โมงเพื่อความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. กาหนดสาระการเรี ยนรู ้เพื่อนามาสร้างเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยแบ่งเนื้ อหาการ
อ่านจับใจความมีจานวน 5 เรื่ อง แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) ประเภทร้อยแก้ว ประกอบด้วย
นิทาน 1 เรื่ อง คือ สองพี่นอ้ งก่อนเก่า เรื่ องสั้น 3 เรื่ อง คือ ภัยร้ายนกพิราบ เตือนใจเปรตวัดไผ่โรง
วัว และประเพณี ทิ้งกระจาด 2) ประเภทบทร้อยกรองมี 1 เรื่ อง คือกอไผ่และโรงวัว เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เกิดทักษะการอ่านจับใจความทั้ง 3 ด้านคือ การตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน การเล่าเรื่ องย่อจาก
เรื่ องที่อ่าน การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน
4. สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย 1) มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ ตัวชี้วดั 2) สาระสาคัญ
3) สาระการเรี ยนรู ้ 4) ชิ้นงาน/ภาระงาน 5) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบ่งออกเป็ น ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้น
สอน ขั้นสรุ ป 6) สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้ 7) การวัดและประเมินผล โดยใช้แผนการสอนเรื่ องละ 2 แผน
ทั้งหมด 10 แผน แผนละ 1 ชัว่ โมง รวม 10 ชัว่ โมง
5. นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบ
ความถูกต้อง การใช้ภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
6. นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ได้รับการตรวจสอบมาปรับปรุ งแก้ไขแล้วให้เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านเนื้ อหาและภาษา ด้านมัลติมีเดีย ด้านการวัดผลประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้องนามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item objective Congruence : IOC) ค่าที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ายอมรับ จากการให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมิน พบว่า ค่าดัชนี ความสอดคล้องมีค่า
1.00 ทุกข้อที่ประเมิน/ตรวจสอบ แสดงว่าแผนการสอนเหมาะสมและปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมที่
สานวนภาษาและปรับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ (รายละเอียดดังตารางที่ 24 ภาคผนวก ค: 169-170)
7. นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นป.1
ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั สรุ ปการดาเนินการวิจยั ในขั้นตอนที่ 2 ดังแผนภูมิที่ 7 ดังนี้
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ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
และหลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว
ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วดั การเรี ยนรู ้ภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
กาหนดสาระการเรี ยนรู ้และแบ่งเนื้อหาเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้
สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ไม่ผา่ น

นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องการใช้ภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ผ่าน

นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ได้รับการตรวจสอบมาปรับปรุ งแก้ไข
เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item objective Congruence : IOC) และปรับปรุ งแก้ไข
นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
กับนักเรี ยนชั้นป. 1 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง

ภาพที่ 7 ขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้

แก้ไขปรับปรุ ง

96
ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนา
และหาประสิ ทธิภาพของบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน
จับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
เครื่ องมือ/
วิธีการ
กลุ่มเป้าหมาย
การวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อพัฒนาบท
การพัฒนาบทอ่าน
- ครู
- บทอ่านมัลติมีเดียโดย
อ่านมัลติมีเดีย
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล - นักเรี ยน
ใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อ
โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่น ฉบับร่ าง
ส่ งเสริ มทักษะการอ่าน
ท้องถิ่น เพื่อ
ประกอบด้วย
จับใจความสาหรับ
ส่ งเสริ มทักษะ
- ชื่อเรื่ อง
นักเรี ยนชั้น
การอ่านจับ
- คานา
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ใจความ สาหรับ - คาชี้แจง
นักเรี ยนชั้น
- วัตถุประสงค์
ประถมศึกษาปี ที่ - แนวการจัดการเรี ยน
1 ฉบับร่ าง
การสอน
- คาแนะนาสาหรับครู
- คาแนะนาสาหรับ
นักเรี ยน
- ใบความรู ้
- ใบงาน
- แบบฝึ กเสริ มทักษะ
- แบบทดสอบ
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ตารางที่ 5 สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น(ต่อ)
วัตถุประสงค์
เครื่ องมือ/
วิธีการ
กลุ่มเป้าหมาย
การวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อตรวจสอบ
- ตรวจสอบบทอ่าน
- อาจารย์ผคู ้ วบคุม - แบบประเมินบทอ่าน
คุณภาพ
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล วิทยานิพนธ์ จานวน มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล
ของบทอ่าน
ท้องถิ่น ฉบับร่ างและ 3 ท่าน
ท้องถิ่น วิเคราะห์เนื้อหา
มัลติมีเดียโดยใช้ ปรับปรุ งแก้ไข
- ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
(Content Analysis) และ
ข้อมูลท้องถิ่น
เนื้อหาและภาษา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ฉบับร่ างและ
ด้านมัลติมีเดีย และ มัลติมีเดีย (IOC)
ปรับปรุ ง
ด้านการวัด
แก้ไข
ประเมินผลจานวน
3 ท่าน
เพื่อหา
- การหาประสิ ทธิภาพ - นักเรี ยนชั้น
- บทอ่านมัลติมีเดียโดย
ประสิ ทธิภาพ
ของบทอ่านมัลติมีเดีย ประถมศึกษาปี ที่ 1 ใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
ของบทอ่าน
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว ฉบับร่ าง
มัลติมีเดียโดยใช้ ฉบับร่ างแบบ Small
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง - ค่าร้อยละของคะแนน
ข้อมูลท้องถิ่น
Group Tryout
มีผลการเรี ยนรู ้เก่ง 3 เฉลี่ย (  ) ของค่า E1/E2
ฉบับร่ าง
คนปานกลาง 3 คน
และอ่อน 3 คน รวม
จานวน 9 คน
เพื่อปรับปรุ ง
- ปรับปรุ งแก้ไขบทอ่าน - บทอ่านมัลติมีเดีย - บทอ่านมัลติมีเดียโดย
แก้ไขบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล โดยใช้ขอ้ มูล
ใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
มัลติมีเดียโดยใช้ ท้องถิ่น
ท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ ม ฉบับร่ าง
ข้อมูลท้องถิ่น
ทักษะการอ่านจับ - วิเคราะห์เนื้อหา
ฉบับร่ างก่อน
ใจความสาหรับ
(Content Analysis)
นาไปทดลองใช้
นักเรี ยนชั้น
จริ ง
ประถมศึกษาปี ที่ 1
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ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจัย (Research) : กำรทดลองใช้ บทอ่ำนมัลติมีเดียโดยใช้ ข้อมูลท้ องถิ่น
เพื่อส่ งเสริมทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 1
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ทดลองใช้บ ทอ่ า นมัล ติ มี เ ดี ย โดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะการอ่ า นจับ
ใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้กาหนดแบบแผนการวิจยั ในครั้งนี้แบบ Pre
Experimental Design รู ปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design (มาเรี ยม นิลพันธุ์,
2557: 144) ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แบบแผนการวิจยั One Group Pretest-Posttest Design
กำรทดสอบก่อนทดลอง

ทำกำรทดลอง

กำรทดสอบหลังทดลอง

T1

X

T2

เมื่อ T1 คือ การทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
X คือ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
T2 คือ การทดสอบหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 จานวน 3 ห้องเรี ยน จานวน 90
คน ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 1 ห้องเรี ยน จานวน 30 คน โดย
วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling ) ใช้วิธีจบั สลากโดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยของการสุ่ ม
ขั้นตอนในกำรดำเนินกำรทดลอง
ผูว้ ิจยั ได้นาบทอ่านมัลติมีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ที่สร้ างขึ้นไปทดลองกับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุ พรรณบุรี โดยมีวิธีดาเนินงานดังนี้
1. ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นที่พฒั นาขึ้น
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2. ก่อนทดลองผูว้ ิจยั ได้พานักเรี ยนไปศึกษารอบๆสถานที่วดั ไผ่โรงวัวและชี้แจงหลักการ
เหตุผล ประโยชน์ ทาความเข้าใจกับนักเรี ยน ถึงวิธีการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผลการเรี ยนรู ้จากบท
อ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
3. ทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) กับนักเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความ
จานวน 1 ฉบับ มีจานวน 20 ข้อ
4. ดาเนินการทดลองใช้บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน
จับใจความ โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนินกิจกรรมการสอนตามแผนการสอนเป็ นเวลา 10 ชัว่ โมง ไม่รวมเวลา
ที่นกั เรี ยนสอบก่อนเรี ยนและสอบหลังเรี ยน
5. สถานที่ ที่ ใ ช้จ ัด กิ จ กรรมมี 2 ห้ อ ง คื อ ห้ อ งเรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 และห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ของโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว มีข้นั ตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละชุด ดังนี้
ชัว่ โมงที่ 1 กิจกรรมในห้องเรี ยน
ขั้นนา เป็ นการเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนและนาเข้าสู่ บทเรี ยน
1.1 ครู จดั กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมด้วยการใช้การร้องเพลง การเล่นเกม การเคลื่อนไหว
มือและร่ างกาย
1.2 น าเข้าสู่ บ ทเรี ย นโดยครู แ ละนัก เรี ย นร่ ว มกัน สนทนาซัก ถามถึ งหลัก การอ่ า นจับ
ใจความแต่ละประเภทและวิธีการอ่านที่ถูกต้องหรื อเรื่ องราวข้อมูลในท้องถิ่น พร้อมกับยกตัวอย่าง
ให้นกั เรี ยนดู
ขั้นสอน จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เน้นการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน
2.1 โดยการแบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ประกอบด้วยนักเรี ยนที่เรี ยน
เก่ง ปานกลาง และนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนคละกัน โดยพิจารณาจากผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนจากภาค
การศึกษาที่ 1 ศึกษาเนื้ อหาจากสื่ อใบความรู ้หรื อใบงานซึ่ งเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติหรื อข้อมูล
ในท้องถิ่นที่ครู เตรี ยมไว้ในแต่ละเรื่ อง เช่นการอ่านจับใจความนิ ทาน/ตานานเรื่ องบ้านไผ่ตาโม้ วัน
สงกรานต์ หลักการอ่านจับใจความเรื่ องสั้นเรื่ อง นกปากห่าง การอ่านจับใจความประเภทร้อยกรอง
เรื่ อง รักเมืองไทย ตามที่ครู นาเสนอในแต่ละแผนการเรี ยนรู ้
2.2 ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านจับใจความเรื่ องที่ครู กาหนดให้ โดย
อ่านแล้วต้องตอบได้วา่ ในเรื่ องมีใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร
2.3 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาเนื้อหาโดยให้อ่านอย่างผ่านๆก่อน แล้วจึงอ่านอีกครั้ง
เพื่อจับใจความของเรื่ อง ช่วยกันจาเรื่ องราว และใจความสาคัญของเรื่ อง
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2.4 นักเรี ยนร่ วมกิจกรรมตามที่กาหนด เช่น ฝึ กเล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่อ่านภายในกลุ่ม ฝึ ก
ตั้ง ค าถามและตอบค าถามจากเรื่ อ งที่ อ่ า น แข่ ง ขัน กัน เรี ย งล าดับ เหตุ ก ารณ์ หรื อ ฝึ กคาดคะเน
เหตุการณ์ โดยครู คอยชี้แนะ
2.5 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคาถามในใบงาน
2.6 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยคาตอบ
ขั้นสรุ ป ครู ทบทวนเนื้ อหาที่เรี ยนไปแล้วเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ เช่นสรุ ปความรู ้ที่ได้รับ
จากบทอ่าน ร่ วมกันเขียนแผนผังความคิด และทาแบบฝึ กเสริ มทักษะ
ชัว่ โมงที่ 2 กิจกรรมในห้องคอมพิวเตอร์
ขั้นนา
1.1 ทบทวนหลักการอ่านจับใจความในเรื่ องที่เรี ยน
1.2 ทบทวนวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการอ่าน (นักเรี ยนได้รับการฝึ กจากวิชาคอมพิวเตอร์
มาก่อน)
ขั้นสอน
2.1 ครู นาบัตรภาพ เช่ น ภาพนก ภาพเปรต ภาพทิ้งกระจาด ภาพวัดไผ่โรงวัว หรื อภาพ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทอ่านมานาเสนอแล้วสนทนาซักถามเพื่อกระตุน้ ความสนใจ
2.2 ครู แ นะนาคาศัพท์ คายากและความหมายโดยใช้ บัตรคา บัตรภาพ ที่ เ กี่ ยวข้องกับ
เนื้อหาในแต่ละชุด ให้นกั เรี ยนฝึ กอ่านคายากและออกเสี ยงตามครู จนคล่อง
2.3ให้นกั เรี ยนแต่ละคนศึกษาเนื้ อหาของบทอ่านในสื่ อซี ดีรอมที่ครู จดั เตรี ยมไว้ให้ โดยใช้
หนึ่งคนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง พร้อมด้วยแบบบันทึกคะแนน
2.4 นักเรี ยนแต่ละคนตอบคาถามหลังจากอ่านจบ โดยทาแบบฝึ กเสริ มทักษะชุดที่ 1, 2 และ
3 ทีละชุด แล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกที่แจกให้
ขั้นสรุ ป
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยน โดยการซักถามเพื่อวัดความรู ้ความเข้าใจ
6. หลังจากดาเนินการใช้บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน
จับใจความสิ้ นสุ ดลงแล้วจึงทดสอบหลังเรี ยน(Posttest)โดยใช้ขอ้ สอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนแต่สลับตัวเลือก
7. หาประสิ ทธิภาพของบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั ในขั้นตอนที่ 3 ดัง
ตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
เครื่ องมือ/
วิธีกำร
กลุ่มเป้ ำหมำย
กำรวิจัย
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
เพื่อทดลองใช้บท 1. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน - นักเรี ยนชั้น
- บทอ่านมัลติมีเดีย
อ่านมัลติมีเดียโดย 2. ดาเนินการทดลองใช้บท ประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
ใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น อ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล โรงเรี ยน
สาหรับนักเรี ยนชั้น
สาหรับนักเรี ยน ท้องถิ่น 2 ห้องคือห้องเรี ยน วัดไผ่โรงวัว
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ชั้นป.1
และห้องคอมพิวเตอร์
จานวน 30 คน
- ค่าร้อยละของ
2.1 ขั้นนา ผูว้ ิจยั เตรี ยม
คะแนนเฉลี่ย (  )
ความพร้อมนักเรี ยนและ
- วิเคราะห์เนื้อหา
นาเข้าสู่ บทเรี ยนด้วยเพลง
(Content Analysis)
เกม การเคลื่อนไหวร่ างกาย
- แบบทดสอบก่อน
2.2 ขั้นสอน จัดการเรี ยนรู ้
เรี ยนและหลังเรี ยน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
ห้องเรี ยน นักเรี ยนแต่ละ
กลุ่มศึกษาและปฏิบตั ิ
กิจกรรมแต่ละชุดและใช้บท
อ่านมัลติมีเดียในห้อง
คอมพิวเตอร์
2.3 ขั้นสรุ ป ครู ทบทวน
เนื้อหาที่เรี ยนไปแล้วเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ เช่น
สรุ ปความรู ้ที่ได้รับจากบท
อ่าน ร่ วมกันเขียนแผนผัง
ความคิด และทาแบบฝึ ก
เสริ มทักษะ
3.ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. หาประสิ ทธิภาพของบท
อ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่น

102
ขั้นตอนที่ 4 กำรพัฒนำ (Development) : กำรประเมินผลและปรับปรุ งแก้ ไขบทอ่ ำนมัลติมีเดียโดย
ใช้ ข้อมูลท้ องถิ่น เพื่ อส่ งเสริ มทักษะกำรอ่ ำนจับใจควำม สำหรั บนักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษำปี ที่ 1
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่านจับใจความและความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อ
การเรี ย นมาพิ จ ารณาปรั บปรุ งรายละเอี ย ดของบทอ่ า นมัล ติ มีเ ดี ย โดยใช้ขอ้ มู ลท้องถิ่ น สาหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
การประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น มีลาดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ประเมิ นผลทักษะการอ่านจับใจความก่ อนและหลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติ มีเดี ยโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ดังนี้
1.1 ประเมินผลทักษะการอ่านจับใจความก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ด้วยการใช้แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความ
1.2 น าคะแนนที่ ไ ด้จ ากการทดสอบก่ อ นและหลัง จัด การเรี ย นรู ้ เ ปรี ย บเที ย บความ
แตกต่าง โดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย (  ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผล ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
ก่อนจัดการเรี ยนรู ้และหลังจัดการเรี ยนรู ้ (Pretest-Posttest)ซึ่งเป็ นข้อสอบชุดเดียวกัน โดยวิธีการ
สลับตัวเลือก แบบทดสอบมี 1 ฉบับมีจานวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เป็ นแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก วัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ ความจา ความเข้าใจ และการ
นาไปใช้ นักเรี ยนจะต้องเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียวโดยมีการให้คะแนนดังนี้
ถ้าตอบถูกให้ขอ้ ละ 1 คะแนน และถ้าตอบผิดหรื อไม่ตอบให้ขอ้ ละ 0 คะแนน
กำรสร้ ำงและกำรใช้ แบบทดสอบวัดทักษะกำรอ่ ำนจับใจควำม แบบปรนัย มีข้ นั ตอนการ
สร้าง ดังนี้
1. ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
2. ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างเครื่ องมือวัดผลทางการศึกษา ตามทฤษฎีของ
บลูม (Bloom) และคณะ
3. วิเคราะห์เนื้อหาและตัวชี้วดั ที่ใช้ในการทดสอบเพื่อสร้างแบบทดสอบ ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบแบบปรนัย
ตัวชี้วดั
ท 1.1 ป.1/3 ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
ท 1.1 ป.1/4 เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่อ่าน
ท 1.1 ป.1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน
รวม

พฤติกรรมการวัด
ความ ความ
การ
จา
เข้าใจ นาไปใช้
3
11
2
2
2
3
13
4

รวม
16
2
2
20

4. สร้ างแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยบทอ่านมัลติ มีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จานวน 35
ข้อ ซึ่งข้อสอบครอบคลุมตัวชี้วดั เพื่อคัดเลือกนาไปใช้จริ ง 20 ข้อ
5. นาแบบทดสอบที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ตรวจสอบการใช้
ภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วปรับปรุ งแก้ไข
6. นาแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน
3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) พิจารณาความสอดคล้องเป็ นรายข้อ
ของแบบทดสอบกับตัวชี้วดั มีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 (รายละเอียดดังตารางที่ 25
ภาคผนวก ค: 171-179)
7. นาแบบทดสอบที่ได้จากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไข แล้วนาไปทดลองกับนักเรี ยน (Try out) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2/1
โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว อาเภอสองพี่นอ้ ง จังหวัดสุ พรรณบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
8. นากระดาษคาตอบมาตรวจให้คะแนน โดยให้ค ะแนน 1 คะแนนข้อที่ตอบถูกและให้ 0
คะแนนข้อที่ตอบผิดหรื อไม่ตอบ แล้วนาคะแนนที่นกั เรี ยนแต่ละคนได้มาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาค่า
อานาจจาแนก (r) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และหาค่าความยากง่าย (P)โดยเลือกข้อสอบที่มีความยาก
ง่าย (P) อยูร่ ะหว่าง 0.20-0.80 คัดเลือกแบบทดสอบตามเกณฑ์ดงั กล่าวจานวน 20 ข้อได้ค่าความยาก
ง่าย (P) อยูร่ ะหว่าง 0.37-0.80 และได้ค่าอานาจจาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.20-0.78นาแบบทดสอบที่
คัดเลือกแล้ว จานวน 20 ข้อ มาหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability)ที่คานวณด้วยสู ตร KR-20 ได้ค่า
เท่ากับ 0.80 (รายละเอียดดังตารางที่ 27 ภาคผนวก ค: 181-182)
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9. นาแบบทดสอบที่ผา่ นเกณฑ์แล้วไปทดลองใช้วดั ทักษะการอ่านจับใจความ ก่อนจัดการ
เรี ยนรู ้และหลังจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว อาเภอสองพี่นอ้ ง
จังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ นาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธี
ทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบทดสอบ โดยเปรี ยบเทียบผลการ
เรี ยนรู ้ก่อนทาการสอน (Pretest) และหลังดาเนินการสอนเสร็ จสิ้ นแล้ว (Posttest) หาค่าทีแบบไม่
อิสระ (t-test dependent)
การสร้ างแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความก่ อนจัดการเรี ย นรู ้ และหลังจัด การ
เรี ยนรู ้เพื่อใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั สรุ ปการดาเนินการวิจยั ในขั้นตอนที่ 4 ดังแผนภูมิที่ 8 ดังนี้
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ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างเครื่ องมือวัดผลทางการศึกษา
วิเคราะห์เนื้อหาและตัวชี้วดั
สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความ
นาแบบทดสอบเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องการใช้ภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
นาแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบมาปรับปรุ งแก้ไข
เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item objective Congruence : IOC) และปรับปรุ งแก้ไข
นาแบบทดสอบที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนชั้นป. 2 ของโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว จานวน 30 คน
นาผลมาวิเคราะห์รายข้อ หาความยากง่าย และหาค่าอานาจจาแนก
และหาค่าความเชื่อมัน่
นาแบบทดสอบที่ผา่ นเกณฑ์ไปใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
ภาพที่ 8 ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความ
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2. ศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียน
เครื่ องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ด้านเนื้ อหาและด้านรู ปแบบของบทอ่าน
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อบทอ่านมีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม
2. ระบุวตั ถุประสงค์การสร้างแบบสอบถามในการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรี ยน
เกี่ยวกับการเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
3. กาหนดเนื้อหาให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ที่จะทาการประเมิน
4. ร่ างแบบสอบถามโครงสร้างของแบบสอบถาม 2 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
ตอนที่ 2 ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
5. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อบทอ่านมัลติมีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่น ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านเนื้อหาและด้านรู ปแบบของบทอ่าน จานวน 1
ฉบับแบ่งเป็ น 3 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อบทอ่านมัลติมีเดียโดย
ใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) กาหนดช่วงความคิดเห็นของ
นักเรี ยนเป็ น 3 ระดับได้แก่ มาก ปานกลาง น้อย มีคะแนน 3, 2, 1 ตามลาดับ สอบถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ซึ่งคาถาม
ที่ใช้มีการกาหนดค่าความคิดเห็น 3 ระดับ คือ
ค่าคะแนน
3
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
ค่าคะแนน
2
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยปานกลาง
ค่าคะแนน
1
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยน้อย
สาหรับการให้ความหมายของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่วดั ได้ ผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์ดงั นี้
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.00
ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยน้อย
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเป็ นแบบสอบถาม
ปลายเปิ ด (Open Ended Form) จานวน 1 ข้อ
6. นาแบบสอบถามความคิดเห็ นนักเรี ยนที่สร้ างขึ้นไปให้อาจารย์ผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์
ตรวจสอบการใช้ภาษาและความเที่ยงตรงของเนื้อหา ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนา
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7. นาแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรี ยนเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) นาผลจากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละข้อไปหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วนาค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งจากการ
ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมินพบว่าค่าดัชนี ความสอดคล้อง มีค่า 0.97 (รายละเอียดดังตารางที่ 26
ภาคผนวก ค: 180)
8. นาแบบสอบถามไปสอบถามความคิด เห็นของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว
อาเภอสองพี่นอ้ ง จังหวัดสุ พรรณบุรี จานวน 30 คน ซึ่งกาลังเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2558 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนหลังจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ การหาค่าเฉลี่ย (  )และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ในแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
มาก
ให้คะแนน
3 คะแนน
ปานกลาง
ให้คะแนน
2 คะแนน
น้อย
ให้คะแนน
1 คะแนน
แปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น 3 ระดับดังนี้
1.00 – 1.49
เห็นด้วยน้อย
1.50 - 2.50
เห็นด้วยปานกลาง
2.51 – 3.00
เห็นด้วยมาก
การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่น ผูว้ ิจยั สรุ ปขั้นตอนการดาเนินการ ดังแผนภูมิที่ 9 ดังนี้

108
ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
ระบุวตั ถุประสงค์
4. ร่ างแบบสอบถาม
กาหนดเนื้อหา
4. ร่ างแบบสอบถาม
ร่ างแบบสอบถาม
4. ร่ างแบบสอบถาม
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบ
แล้วปรับปรุ งแก้ไข
นาแบบสอบถามเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องนามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และปรับปรุ งแก้ไข
นาแบบสอบถามไปใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
ภาพที่ 9 ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั ได้สรุ ปวิธีดาเนินการในการประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไข
บทอ่านมัลติมีเดียในขั้นตอนที่ 4 ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
เครื่ องมือ/
วิธีการ
กลุ่มเป้าหมาย
การวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อประเมินผล
- ทดสอบก่อนจัดการ นักเรี ยนชั้น
- แบบทดสอบวัด
ทักษะการอ่าน
เรี ยนรู ้และหลัง
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ทักษะการอ่าน
จับใจความบทอ่าน จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
จานวน 30 คน
จับใจความ 1 ฉบับ
มัลติมีเดียโดยใช้
บทอ่านมัลติมีเดีย
- ค่าเฉลี่ย (  )
ข้อมูลท้องถิ่น
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)
และ t-test แบบ
dependent
เพื่อประเมินความ
สอบถามความ
นักเรี ยนชั้น
- แบบสอบถาม
คิดเห็นที่มีต่อ
คิดเห็นของนักเรี ยน ประถมศึกษาปี ที่ 1
ความคิดเห็น
บทอ่านจากข้อมูล
ที่มีต่อการเรี ยนด้วย จานวน 30 คน
- ค่าเฉลี่ย (  )
ท้องถิ่นผ่าน
บทอ่านมัลติมีเดีย
- ส่ วนเบี่ยงเบน
มัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
มาตรฐาน (S.D.)
- วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะ
การอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 กาหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 2 ตอน
คือตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพเกี่ยวกับบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ตอน
ที่ 2 ผลการประเมินประสิ ทธิผลบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพเกีย่ วกับบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ ข้อมูลท้ องถิ่น
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีดงั นี้
1.1 ผลการวิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
จากการศึกษาพบว่า หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2552 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน
ให้มีความรู ้ แ ละทัก ษะพื้ น ฐาน มี คุณ ธรรม มุ่ งเน้น ให้เ กิ ด ความสามารถในการสื่ อสาร การคิ ด
การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี มีจิตสานึ กในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมและ
ภูมิปัญญา ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยเป็ นสาระ
การเรี ยนรู ้ที่เป็ นทักษะพื้นฐานเพื่อใช้ในการสื่ อสารและเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ ซึ่ งใน
สาระการอ่ าน ผูเ้ รี ย นต้องใช้ก ระบวนการอ่านสร้ างความรู ้ และความคิด เพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจ
แก้ปัญหาในการดาเนิ นชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน จากการศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยน
วัดไผ่โรงวัวนั้นประกอบด้วยสาระสาคัญของหลักสู ตรแกนกลางและสาระความรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนท้องถิ่น โดยมีการจัดทาสาระท้องถิ่นสถานศึกษามุ่งเน้นจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้
คู่ คุ ณ ธรรมโดยน าเทคโนโลยีแ ละสื่ อ ที่ ท ัน สมัย ใช้ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ยึด ผูเ้ รี ย นเป็ นสาคัญ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้ วดั นักเรี ยนต้องอ่านออกเขียนได้และรู ้ จกั การคิดวิเคราะห์ ดังนั้น
เพื่อส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ทกั ษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน มีทกั ษะการคิดพื้นฐาน
การติดต่อสื่ อสาร กระบวนการเรี ยนรู ้ทางสังคม แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างสม่าเสมอ ผูว้ ิจยั
จึงได้นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยและหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว มาพัฒนาสื่ อการอ่านจับใจความเรื่ องของ
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ท้องถิ่นโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ มีการออกแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อที่หลากหลาย
เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มการอ่านและการคิดอย่างมีเหตุผล
1.2 ผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น จากการศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียด้านการศึกษา
สรุ ปได้ว่าในการออกแบบมัลติ มีเดี ย ควรนาแนวคิดทฤษฎี ต่างๆมาผสมผสานกันเพื่อให้ได้สื่อ
การเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ตอบสนองต่อวิธีการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน โดยมีองค์ประกอบ
ของมัลติมีเดียประกอบด้วย บัตรคา บัตรภาพ ใบงาน เกม กิจกรรม สื่ อจากซีดี แบบฝึ กเสริ มทักษะ
ซึ่ งแนวทางการพัฒนามัลติมีเดี ยของนักการศึกษามีข้ นั ตอนการพัฒนาที่คล้ายคลึงกัน ผูว้ ิจยั สรุ ป
ขั้นตอนการสร้างบทอ่านมัลติมีเดีย ได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการเตรี ยม 2) ขั้นการสร้างบทอ่าน 3)
ขั้นการออกแบบบทอ่าน 4) ขั้นการผลิตเอกสาร 5) ขั้นการประเมินและแก้ไขบทอ่าน และจากการศึกษา
งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับบทอ่ า นมัลติ มีเ ดี ย พบว่าการใช้สื่ อประกอบการจัดการเรี ย นรู ้ ประเภท
มัลติมีเดี ยช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดี ข้ ึนและสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้ รี ยนรู ้สึก
กระตือรื อร้น สนุ กสนานกับการเรี ยน รวมไปถึงมีความคงทนในการเรี ยนรู ้สูงและช่วยให้ผูเ้ รี ยน
มีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนการสอน เป็ นเทคโนโลยี การผลิตสื่ อ ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งสนใจพัฒนาบทอ่ านมัลติ มีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่ น
เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
1.3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่1 ความคิดเห็ น
ของครู ผสู ้ อนภาษาไทยและผูร้ ู ้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ด้านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านเนื้ อหาและด้านรู ปแบบของบทอ่านจากการสารวจความต้องการ
เกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ความต้องการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่1
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยนดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน
ข้อมูลทัว่ ไป
จานวนคน
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
16
53.33
หญิง
14
46.67
รวม
30
100.00
2. อายุ
6 ปี
25
83.33
7 ปี
5
16.67
รวม
30
100.00
3. นักเรี ยนเคยเรี ยนรู ้เรื่ องราว
ในท้องถิ่นมาก่อนหรื อไม่
เคย
6
20.00
ไม่เคย
24
80.00
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 10 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 16 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 53.33 และเพศหญิ ง จ านวน 14 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.67 ด้า นอายุ ส่ ว นใหญ่ ผู ต้ อบ
แบบสอบถามอายุ 6 ปี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.33 รองลงมาอายุ 7 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.67 ด้านประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้เรื่ องราวท้องถิ่น พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ไม่เคยเรี ยนรู ้เรื่ องราวในท้องถิ่น จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.00 และเคยรู ้เรื่ องราวในท้องถิ่น
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ความต้องการในการเรี ยนบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ดังตาราง
ที่ 11
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความต้องการในการเรี ยนบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
รายการประเมิน(นักเรี ยนตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จานวนคน
ร้อยละ
1. นักเรี ยนต้องการเรี ยนเรื่ องการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่น ด้วยวิธีใดบ้าง
1.1 ครู ผสู ้ อน
23
76.67
1.2 หนังสื อและแบบฝึ ก
24
80.00
1.3 คอมพิวเตอร์
28
93.33
1.4 สถานที่จริ ง
19
63.33
1.5 ห้องสมุด
23
76.67
1.6 ภาพที่มีเสี ยงประกอบ เคลื่อนไหวได้
26
86.67
2. นักเรี ยนคิดว่าในท้องถิ่นของเรามีเรื่ องราวอะไรบ้างที่นกั เรี ยน
สนใจและต้องการเรี ยน
2.1 ประวัติความเป็ นมาของชุมชน
2.1.1 อาเภอสองพี่นอ้ ง
25
83.33
2.1.2 ความเป็ นมาของชุมชนบ้านไผ่โรงวัว
26
86.67
2.1.3 วัดไผ่โรงวัว
25
83.33
2.2 ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน
2.2.1 ทิ้งกระจาด
27
90.00
2.2.2 วันสงกรานต์
25
83.33
2.2.3 เข้าพรรษา
21
70.00
2.2.4 วันออกพรรษา
20
66.67
2.3 สัตว์ในท้องถิ่น
2.3.1 กุง้
16
53.33
2.3.2 ปลานิล
20
66.67
2.3.3 นกพิราบ
27
90.00
2.4 สิ่ งที่น่าสนใจในวัดไผ่โรงวัว
2.4.1 พระพุทธโคดม
27
90.00
2.4.2 วิหารร้อยยอด
23
76.67
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความต้องการในการเรี ยนบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ(ต่อ)
รายการประเมิน(นักเรี ยนตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จานวนคน
ร้อยละ
2.4.3 เปรต
30
100.00
2.4.4 ต้นงิ้ว
22
73.33
หมายเหตุ นักเรี ยนตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 11 พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ตอ้ งการเรี ยนจากคอมพิวเตอร์ จานวน 28 คน
คิดเป็ นร้อยละ 93.33 รองลงมาจากภาพที่มีเสี ยงประกอบ เคลื่อนไหวได้ จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ
86.67 และจากหนังสื อและแบบฝึ ก จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.00 ด้านเรื่ องราวในท้องถิ่น
ที่นกั เรี ยนสนใจและต้องการเรี ยนรู ้ความเป็ นมาของชุมชนบ้านไผ่โรงวัว จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ
86.67 รองลงมาเป็ นอ าเภอสองพี่ น้อ งและวัด ไผ่ โ รงวัว จ านวน 25 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 83.33
ด้านเรื่ องราวประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน ส่ วนใหญ่ตอ้ งการเรี ยนรู ้เรื่ องประเพณี ทิ้งกระจาด จานวน
27 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.00 รองลงมาเป็ นวันสงกรานต์ จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.33 และวัน
เข้าพรรษา จ านวน 21 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 70.00 ด้านสัตว์ใ นท้องถิ่ น ส่ ว นใหญ่ ตอ้ งการเรี ยนรู ้
เรื่ องนกพิราบ จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.00 รองลงมาเป็ นปลานิล จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ
66.67 และกุง้ จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.33 ด้านสิ่ งที่น่าสนใจในวัดไผ่โรงวัว ส่ วนใหญ่
ต้องการเรี ยนรู ้เรื่ องเปรต จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 รองลงมาเป็ นพระพุทธโคดม จานวน
27 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.00 และวิหารร้อยยอด จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.67 ตามลาดับ
ผลการศึ ก ษาความต้องการลัก ษณะของบทอ่ านมัล ติ มีเ ดี ย โดยใช้ขอ้ มู ล ท้อ งถิ่ น
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พบว่า ด้านการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนต้องการศึกษา
ด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์ ด้านข้อความต้องการรู ปแบบตัวอักษรที่มีลกั ษณะตัวหนาตรง ไม่มีลวดลาย
ขนาดตัวอักษรตัวโต สี ของตัวอักษรต้องการสี น้ าเงิ นและพื้นหลังเป็ นสี ขาว ด้านภาพประกอบ
ลักษณะของภาพควรเป็ นภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหว มีตวั การ์ ตูน เสี ยงที่ตอ้ งการเป็ นเสี ยงบรรยาย
เสี ยงพูด เสี ยงดนตรี และเสี ยงเอฟเฟ็ กซ์ ต้องการปุ่ มควบคุมการเปิ ดปิ ดเสี ยงอ่าน
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
นักเรี ยนส่ วนใหญ่เสนอแนะว่าควรพาไปดูสถานที่จริ งด้วย เช่น พระ เปรต
ต้นงิ้ว
1.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนภาษาไทยในกลุ่มโรงเรี ยนท่าจีนสองพี่นอ้ ง
จานวน 5 คนและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย 1 คน ศึกษานิ เทศก์ ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางตาเถร
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ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู วิชาการ ตาแหน่งละ 1 คน เกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
ด้านเนื้อหา ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและด้านการประเมินผล จานวน 10 คน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของครู ผสู ้ อนภาษาไทย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านมัลติมีเดีย ศึกษานิ เทศก์ ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางตาเถร ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน ครู วิชาการดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของครู ผสู ้ อนภาษาไทย
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย ศึกษานิเทศก์ ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางตาเถร
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู วิชาการ
ข้อมูลทัว่ ไป
จานวนคน
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
3
30.00
หญิง
7
70.00
รวม
10
100.00
2. อายุ
40 - 50 ปี
5
50.00
51 - 60 ปี
5
50.00
รวม
10
100.00
3. การศึกษา
ปริ ญญาตรี
5
50.00
ปริ ญญาโท
5
50.00
รวม
10
100.00
4. ตาแหน่งงานปัจจุบนั
ศึกษานิเทศก์
1
10.00
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
1
10.00
ครู วิชาการ
1
10.00
ครู ผสู ้ อน
6
60.00
ปลัดองค์การบริ หารส่ วน
1
10.00
ตาบล
รวม
10
100.00

116
ตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของครู ผสู ้ อนภาษาไทย
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย ศึกษานิเทศก์ ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางตาเถร
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู วิชาการ (ต่อ)
ข้อมูลทัว่ ไป
จานวนคน
ร้อยละ
5. ประสบการณ์การทางาน
11 - 20 ปี
4
40.00
21 - 30 ปี
6
60.00
รวม
10
100.00
6. ประสบการณ์ในการอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนา
มัลติมีเดีย หรื อการพัฒนา
การศึกษาด้วยข้อมูลท้องถิ่น
เคย
9
90.00
ไม่เคย
1
10.00
รวม
10
100.00
จากตารางที่ 12 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ
70.00 และเป็ นเพศชาย จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 ด้านอายุ มีอายุระหว่าง 40-50 ปี และ
51-60 ปี จานวนเท่ากันอย่างละ 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ด้านวุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวนเท่ากันอย่างละ 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ด้านตาแหน่ ง
การงานส่ วนใหญ่ดารงตาแหน่งเป็ นครู ผสู ้ อน จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 และดารงตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู วิชาการ และปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล จานวนเท่ากันอย่างละ
1 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ด้านประสบการณ์ในการทางานส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางาน
ระหว่าง 21-30 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.00 และมีประสบการณ์ ในการทางานระหว่าง
11-20 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.00 ด้านประสบการณ์ ในการอบรมเกี่ ยวกับการพัฒนา
มัลติมีเดีย ส่ วนใหญ่เคยผ่านการอบรม จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.00 และไม่เคยได้รับการอบรม
จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00
ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จากการสัมภาษณ์ครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย
ครู ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านมัลติ มีเ ดี ย ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ปลัดองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลบางตาเถร ผูบ้ ริ ห าร
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โรงเรี ยน ครู วิชาการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ขอ้ มูลการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอ
แบบพรรณนาความ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูล
ท้อ งถิ่ น ครู ผูส้ อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย ครู ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นมัล ติ มี เ ดี ย ศึ ก ษานิ เ ทศก์
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางตาเถร ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู วิชาการ พบว่าด้านเรื่ องราวข้อมูล
ท้องถิ่นในตาบลบางตาเถรมีเรื่ องที่น่าสนใจควรนาไปให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ได้ฝึกอ่าน
จับใจความ ได้แก่ การทาความดี ละเว้นความชั่วประวัติของหมู่บา้ นในตาบลบางตาเถรเรื่ องราว
เกี่ ยวกับวัดไผ่โรงวัว ประวัติความเป็ นมา ผูร้ ิ เริ่ มสร้ างวัด พระพุทธรู ปที่ใหญ่ที่สุด เรื่ องเกี่ ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผักตบชวา แหล่งเรี ยนรู ้ เช่น วัดไผ่โรงวัว อาชีพการประดิษฐ์ของใช้จากพืช
ผักตบชวาประวัติหลวงพ่อขอม สถานที่สาคัญทางศาสนาในวัดไผ่โรงวัวสิ่ งที่ให้เป็ นคุณประโยชน์
และเป็ นโทษแก่คนในหมู่บา้ น เช่น การทาน้ าหมักชีวภาพ การเผาหญ้า ฟางข้าว นกพิราบ นกปากห่ าง
ด้านบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ควรมีรูปภาพที่น่าสนใจ รู ปภาพประกอบเรื่ องราวแนวการ์ตูน
บรรยายด้วยน้ าเสี ยงที่เร้าใจนักเรี ยน มีเสี ยงอ่านเป็ นตัวอย่างและตัวหนังสื อมีขนาดใหญ่ เนื้ อหา
ไม่ ย ากเกิ น ไป ข้อ ความสั้น กระชับ อ่ านแล้ว ได้ใ จความเหมาะกับวัย ของเด็ก มี บ ัต รค าอ่ านยาก
สื่ อจากคอมพิวเตอร์ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าควรจัดการเรี ยน
การสอนโดยนาสื่ อมาให้นักเรี ยนเรี ยนพร้ อมกัน ประกอบกิ จกรรมนอกเวลาเรี ยน เป็ นบทเรี ย น
สาหรับอ่านเพิ่มเติมประกอบแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น นาไปจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านแท็บแล็ต
หรื อคอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยนหรื ออินเตอร์ เน็ตประกอบการอ่านจับใจความเพื่อตอบคาถาม เล่าเรื่ อง
จากที่อ่านหรื อเขียนเรื่ องจากที่อ่านเป็ นประโยคง่ายๆ หรื อพูดแสดงความคิดเห็นด้านการประเมินผล
นักเรี ยนเกี่ยวกับการนาข้อมูลท้องถิ่นมาพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ ม
ทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 พบว่าควรมีการทดสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน ควรใช้การถามตอบโดยการตั้งคาถามสั้นๆไม่ยากเกินไปให้นกั เรี ยนเขียนตอบ มีการสังเกต
พฤติกรรม มีการประเมินจากการทาใบงาน แบบฝึ ก แบบทดสอบ ตรวจและประเมินผลพัฒนาการ
จากการอ่านได้ดว้ ยตนเอง ประเมินจากสภาพจริ ง
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นางรุ่ งอรุ ณ เรื อนทองดี ครู โรงเรี ยน
วัดบางสาม ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า มีปัญหาโรงเรี ยนบางแห่ งคอมพิวเตอร์ อาจจะมีไม่เพียงพอ
กับจานวนนักเรี ยน แต่ถา้ มีพร้อมก็จะเป็ นผลดีกบั นักเรี ยนชั้นป.1 เพราะจะทาให้นกั เรี ยนสนใจ และ
อ่านจับใจความได้ดีข้ ึน และควรมีแบบฝึ กอ่านจับใจความไปใช้ฝึกที่บา้ น
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1.5 ผลการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ท้อ งถิ่ น จากผู น้ าท้อ งถิ่ น ผู ร้ ู ้ ใ นท้อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับขอบข่ายเนื้ อหาที่ใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาบทอ่าน
จานวน 3 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูน้ าท้องถิ่น ผูร้ ู ้ในท้องถิ่นและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูน้ าท้องถิ่น ผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลทัว่ ไป
จานวนคน
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
2
66.67
หญิง
1
33.33
รวม
3
100.00
2. อายุ
50 - 60 ปี
1
33.33
61 - 70 ปี
2
66.67
รวม
3
100.00
3. การศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
1
33.33
ปริ ญญาตรี
2
66.67
รวม
4. ตาแหน่งงานปัจจุบนั
ผูใ้ หญ่บา้ น
ข้าราชการบานาญ
กรรมการสถานศึกษาฯ
รวม

3

100.00

1
1
1
3

33.33
33.33
33.33
100.00
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จากตารางที่ 13 พบว่า ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ จานวน 3 คน เป็ นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 61-70 ปี คิดเป็ นร้อยละ 66.67 วุฒิทางการศึกษา
ของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 66.67 และ
ต าแหน่ ง งานปั จ จุ บ ัน ของผูต้ อบแบบสั ม ภาษณ์ ประกอบด้ว ย ผูใ้ หญ่ บ ้า น ข้า ราชการบ านาญ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตาแหน่งละ 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของท้องถิ่นจากผูร้ ู ้ในท้องถิ่น พบว่า ด้านเรื่ องราว
ที่ควรนามาใช้ในบทอ่านเพื่อฝึ กจับใจความ ได้แก่ ศาสนสถานที่สาคัญในวัดไผ่โรงวัว เช่น พระพุทธโคดม
พระกะกุสัณโธ สังเวชนียสถาน 4 ตาบล พระวิหารร้อยยอด เมืองสวรรค์ เมืองนรก ประวัติความเป็ นมา
ของวัดและชุ มชน บุคคลสาคัญที่ควรรู ้จกั เช่ น หลวงพ่อขอม หลวงพ่อโกร่ ง ครู แจ้ง คล้ายสี ทอง
ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น วันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ งานทิ้งกระจาด งานลอยกระทง อาชีพทานา
เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และสัตว์ควรรู ้ในท้องถิ่น เช่น ปลา กุง้ นก ไก่ เป็ ด และผูส้ อนควรเป็ นครู ควรสอน
โดยครู ตอ้ งหาข้อมูลที่เป็ นความรู ้เกี่ยวกับชุมชน ให้เด็กได้ฝึกอ่านบ่อยๆ หากิจกรรมที่เด็กได้สนทนา
ร่ วมกัน สามารถเล่าเรื่ องได้และควรนาไปศึกษาสถานที่จริ งด้วย
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นางเครื ออนงค์ จันทรา ข้าราชการ
บานาญผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้ให้ขอ้ คิดและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรเชิญผูป้ กครองหรื อผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
มาให้ความรู ้เรื่ องข้อมูลในชุมชนกับเด็กบ้าง ส่ งเสริ มให้เด็กได้คน้ คว้าจากสื่ อเทคโนโลยีในปัจจุบนั
2 ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพเกีย่ วกับบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ ข้อมูลท้ องถิ่น มีดังนี้
2.1 การพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
ผูว้ ิจยั ได้นาผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
มากาหนดขอบข่ายเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวชี้วดั ของสาระที่ 1 การอ่าน แล้วดาเนินการพัฒนาบทอ่าน
มีวิธีดาเนินการ ดังนี้
1. การเตรี ยม นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 มากาหนดเนื้อหาการอ่าน
จับใจความจากสื่ อต่างๆ เช่ นนิ ทานพื้นบ้าน เรื่ องราวสั้นๆจากข้อมูลในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วดั ที่ 3. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน 4. เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่อ่าน และ 5.คาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่ องที่อ่าน ของสาระที่ 1 การอ่าน
2. การสร้างบทอ่าน ส่ วนแรกของบทอ่านจะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบทอ่าน วิธีการใช้บทอ่าน
ประกอบด้วยคานา คาชี้ แจง วัตถุประสงค์ แนวการจัดการเรี ยนการสอน การน าเสนอเนื้ อหา
เป็ นส่ วนการนาเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ในการสร้างบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1โดยนาสื่ อหลายประเภทมาใช้ร่วมกัน เช่น บัตรคา บัตรภาพ ใบงาน
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ใบความรู ้ กิจกรรม สื่ อจากซีดี ส่ วนคาถามและการฝึ ก เป็ นส่ วนของแบบฝึ กเสริ มทักษะ เพื่อการตรวจสอบ
ความรู ้ ความเข้าใจ หรื อทักษะในแต่ละตอนย่อยของเนื้ อหา รู ปแบบของคาถามหรื อการฝึ กจะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหา
3. การออกแบบบทอ่าน จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 ได้แนวทางในการพัฒนาบทอ่าน
มัล ติ มี เ ดี ย โดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ่ น ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนยึด ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ และ
สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยน จึ งได้มีการแบ่งเนื้ อหาออกเป็ นหน่ วยย่อยๆ และจัดลาดับ
เนื้อหา ใช้สื่อที่หลากหลาย ประกอบด้วย บัตรคา บัตรภาพ ใบงาน ใบความรู ้ กิจกรรม สื่ อจากซีดีรอม
แบบฝึ กเสริ มทักษะ เป็ นต้น ผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทาบทอ่านไว้ จานวน 5 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 สองพี่นอ้ ง
ก่อนเก่า ชุดที่ 2 ภัยร้ายนกพิราบ ชุดที่ 3 เตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว ชุดที่ 4 ประเพณี ทิ้งกระจาด
ชุดที่ 5 กอไผ่และโรงวัว
4. การผลิตเอกสาร เป็ นการผลิตเอกสารประกอบบทอ่าน ดังนี้ 1) คานา เพื่อให้
นัก เรี ย นรู ้ จุ ด มุ่ ง หมายของการสร้ า งบทอ่ า นมัล ติ มี เ ดี ย โดยใช้ข อ้ มู ล ท้อ งถิ่ น และส่ ว นประกอบ
ในแต่ละเรื่ อง 2) ตัวชี้วดั สิ่ งกาหนดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละชั้นปี 3) คาชี้แจง เป็ นรายละเอียด
การปฏิบตั ิตนตามกิจกรรมที่ระบุไว้ได้ถูกต้อง 4) คาแนะนาสาหรับครู เป็ นขั้นตอนแนะนาวิธีการใช้
บทอ่านสาหรับครู 5) คาแนะนาสาหรับนักเรี ยน เป็ นขั้นตอนแนะนาวิธีการใช้บทอ่านสาหรับ
นักเรี ยน 6) บทอ่านจากข้อมูลท้องถิ่น เป็ นเนื้อหาจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่น
จากสื่ อที่หลากหลาย 7) บัตรคา บัตรภาพ แบบฝึ กหัด เป็ นสื่ อประกอบการใช้บทอ่านจากข้อมูล
ท้องถิ่นในแต่ละเรื่ อง 8) ใบงาน เป็ นกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากกิจกรรมที่
กาหนด 9) แบบฝึ กเสริ มทักษะเป็ นแบบฝึ กวัดทักษะการอ่านจับใจความของนักเรี ยนระหว่างเรี ยน ใน
แต่ละเรื่ องเสร็ จสิ้ น เป็ นข้อสอบแบบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก แบบกาถูกหรื อผิด และแบบ
จับคู่
5. การประเมิ น และแก้ไ ขบทอ่ าน เพื่อ ปรั บปรุ งแก้ไ ขให้สื่อมี ประสิ ทธิ ภ าพ
ก่อนนาไปใช้งาน การสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้จากการวิเคราะห์เนื้ อหาเรื่ องการอ่านจับใจความ
สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1นามาเป็ นแนวทางในการกาหนดการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 5 เรื่ องและก าหนดชั่วโมงโดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องละ 2 แผน
ทั้งหมด 10 แผน แผนละ 1 ชัว่ โมง จานวน 10 ชัว่ โมง เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)พบว่า ควรปรับรู ปแบบของแผน เพิ่มหัวข้อจุดประสงค์
ปรับขั้นตอนและภาษาที่ใช้ ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินการอ่านจับใจความ หลังจากปรับปรุ ง
แก้ไขแล้วนาไปเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบและประเมินความถูกต้อง แล้วนาผลที่ได้ มาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 และ เพื่อให้การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้บท
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อ่านที่พฒั นาขึ้นนี้ ประสบผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดแนวทางในการจัด การเรี ยนรู ้
เน้นการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย ขั้นนา
ขั้นสอน ขั้นสรุ ป และเครื่ องมื อที่ ใช้วดั ความรู ้ ความสามารถด้านทักษะการอ่านของนักเรี ยน เป็ น
แบบทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังจากเรี ยนทุกเรื่ องเสร็ จสิ้ น เป็ นข้อสอบแบบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 3
ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ซึ่งเป็ นแบบทดสอบฉบับเดียวกันสลับตัวเลือก
2.2 การตรวจสอบบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน
จับใจความ สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1ฉบับร่ าง ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) แล้วนาผลที่ได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุ ง
แก้ไขตามคาแนะนาดังนี้ ในสื่ อซี ดีรอม ข้อความในบทอ่านแต่ละเรื่ องยาวเกินไปควรปรับใหม่
คาอ่านยากเกิ นไป คาสั่งในแต่ละเรื่ องยาวไปสับสนไม่ชดั เจน ปรับคาถามใหม่ ควรมีภาพแสดง
ความยิน ดี ห รื อ ค าชมเชย ผูว้ ิ จ ัย น าข้อ เสนอแนะดัง กล่ า วมาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขใหม่ แล้ว น าไปให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่านได้แ ก่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านเนื้ อหาและภาษา ด้านสื่ อเทคโนโลยี ด้านการวัด ผล
ประเมินผลเป็ นผูป้ ระเมินค่าดัชนี ความสอดคล้อง(IOC) ผลการประเมินบทอ่านมัลติมีเดียฉบับร่ าง
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของบทอ่านมัลติมีเดียมีค่า 1.00 ทุกข้อ
2.3 การตรวจสอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูว้ ิจ ัยน าแผนการจัดการเรี ย นรู ้ จ ากการวิเ คราะห์ เ นื้ อหาเรื่ องการอ่ านจับใจความ
มาเป็ นแนวทางในการกาหนดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จานวน 5 เรื่ องและกาหนดชัว่ โมง โดยใช้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องละ 2 แผน ทั้งหมด 10 แผน แผนละ 1 ชัว่ โมง จานวน 10 ชัว่ โมง เสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) หลังจาก
ปรับปรุ งแก้ไขแล้วนาไปเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบและประเมินความถูกต้องนาผลที่ได้มา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 ทุกข้อ
2.4 การหาประสิ ทธิภาพของบทอ่านจากข้อมูลท้องถิ่นผ่านมัลติมีเดียเพื่อส่ งเสริ มทักษะ
การอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ผลการหาประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่มเล็ก(Small Group Tryout) ผูว้ ิจยั นาบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นที่ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปหาค่าประสิ ทธิภาพ E1/E2แบบกลุ่มเล็ก
(Small Group Tryout) ทดลองกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/3 โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว โดยพิจารณา
จากผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนจากภาคการศึกษาที่ 1 ที่มีระดับผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนภาษาไทย
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แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนจากภาคการศึกษาที่ 1 คือเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน อย่างละ 3 คนรวมทั้งหมด 9 คน ได้ค่าประสิ ทธิภาพ ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ผลการหาประสิ ทธิภาพบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นแบบกลุ่มเล็ก
บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
รวม
การหาค่า
คะแนน
ทดสอบ
ประสิ ทธิภาพ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ระหว่าง
หลังเรี ยน
9 คน
เรี ยน
(20)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(75)
รวม
99
100
100
99
102
500
131
เฉลี่ย
11.00 11.10 11.10 11.00 11.30
55.60
14.60
เฉลี่ยร้อยละ 73.30 74.10 74.10 73.30 75.56
74.07
72.78
E1=74.07 E2=72.78
จากตารางที่ 14 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นแบบ
กลุ่มเล็ก พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยนมีค่าเท่ากับ 74.07 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
หลังเรี ยน มีค่าเท่ากับ 72.78 ได้ค่าประสิ ทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 74.07/72.78 จากเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 80/80
3 ผลการทดลองใช้ บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ ข้อมูลท้ องถิ่น
ผูว้ ิจยั ได้นาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว
จานวน 30 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ตั้งแต่วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2559 รวม
เวลาในการดาเนิ นการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 10 ชัว่ โมง ในการ
ทดลองครั้ งนี้ ได้ทาการทดลองตามระยะเวลาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่นับรวม
ชัว่ โมงที่ตอ้ งทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และการฝึ กใช้คอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน ผล
การทดลองใช้บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ได้ค่าประสิ ทธิภาพ ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงผลประสิ ทธิภาพของบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะ
การอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
จานวน
ค่าประสิ ทธิภาพ
คะแนนเต็ม
ร้อยละ ประสิ ทธิภาพ ความหมาย
นักเรี ยน
ระหว่างเรี ยน( E1)
30
75
82.31
82.31
ผ่านเกณฑ์
หลังเรี ยน (E2)
30
20
81.15
81.15
ผ่านเกณฑ์
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จากตารางที่ 15 พบว่าบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน
จับใจความที่พฒั นาขึ้นมีค่าประสิ ทธิ ภาพระหว่างเรี ยน (E1) เท่ากับ 82.31 และมีค่าประสิ ทธิ ภาพ
หลังเรี ยน (E2)เท่ากับ 81.15 หรื อมีค่า E1/ E2= 82.31/81.15 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้ในข้อ 1
ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิ ทธิผลบทอ่ านมัลติมีเดียโดยใช้ ข้อมูลท้ องถิ่น เพื่อส่ งเสริมทักษะการอ่ าน
จับใจความ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ดังนี้
2.1 ผลการประเมินทักษะการอ่านจับใจความก่อนจัดการเรี ยนรู ้และหลังจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ประเมินโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วย
แบบทดสอบฉบับเดียวกัน สรุ ปผลการประเมินดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการอ่านจับใจความก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทอ่าน
จากข้อมูลท้องถิ่นผ่านมัลติมีเดียของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ผลการทดสอบ
N คะแนนเต็ม 
S.D.
t
p
ก่อนเรี ยน
30
20
13.40
3.65
12.30
.000*
หลังเรี ยน
30
20
16.23
3.45
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01

จากตารางที่ 16 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีคะแนนหลังเรี ยน (  =16.23,S.D.= 3.45)สู งกว่า
ก่อนเรี ยน(  =13.40,S.D.= 3.65)อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั
ที่กาหนดไว้ในข้อ 2
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล หลั ง จั ด การเรี ยนรู ้ จ าแนกตามตั ว ชี้ วั ด โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย
รายละเอียดดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการอ่านจับใจความหลังเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นจาแนกตามตัวชี้วดั
ผลการประเมิน
ตัวชี้วดั
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ผลการพัฒนา
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
(สู ง-ต่า)
ท 1.1 ป. 1/3 ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
11.20
13.00
+1.80
ท 1.1 ป. 1/4 เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่อ่าน
0.97
1.50
+0.53
ท 1.1 ป. 1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน
1.23
1.70
+0.47
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จากตารางที่ 17 ผลการเรี ยนรู ้ ด้านทักษะการอ่านจับใจความหลังจัดการเรี ยนรู ้ ด้วย
บทอ่านมัลติมีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่ นจาแนกตามตัวชี้ วดั พบว่า ในภาพรวมนักเรี ยนมีผลการ
เรี ยนรู ้ สูงขึ้นทุกตัวชี้ วดั โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับที่ 1ได้แก่ ตัวชี้ วดั ท 1.1
ป. 1/3 ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน รองลงมาคือ ตัวชี้วดั ท 1.1 ป. 1/4 เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่อ่าน
และตัวชี้วดั ท 1.1 ป. 1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจัดการเรี ยนรู ้ จาแนกตามบทอ่านโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหา รายละเอียดดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการอ่านจับใจความหลังเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเมื่อจาแนกตามบทอ่าน
ผลการเรี ยนรู ้
บทอ่านมัลติมีเดีย
คะแนนเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบน
คะแนนเต็ม
()
มาตรฐาน (S.D.)
สองพี่นอ้ งก่อนเก่า
15
12.30
2.29
ภัยร้ายนกพิราบ
15
12.50
2.21
เตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว
15
13.20
2.19
ประเพณี ทิ้งกระจาด
15
12.20
1.83
กอไผ่และโรงวัว
15
11.50
2.42
จากตารางที่ 18 พบว่า บทอ่านมัลติมีเดียที่ทาให้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการอ่าน
จับใจความได้ดีที่สุด เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับที่ 1 เรื่ องเตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว
(  = 13.20, S.D.= 2.19) อันดับที่ 2 คือ เรื่ องภัยร้ายนกพิราบ (  = 12.50, S.D.= 2.21) อันดับที่ 3
เรื่ องสองพี่นอ้ งก่อนเก่า (  = 12.30, S.D.= 2.29) อันดับที่ 4 เรื่ องประเพณี ทิ้งกระจาด (  = 12.20,
S.D.= 1.83) และอันดับสุ ดท้ายคือ เรื่ องกอไผ่และโรงวัว (  = 11.50, S.D.= 2.42) ตามลาดับ
2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์เนื้อหา รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรี ยนหลังเรี ยนรู ้
ด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
ความคิดเห็นของนักเรี ยน
ระดับความ ลาดับ
S.D.

ที่มีต่อบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
คิดเห็น
ที่
ด้ านเนื้อหา
2.87 0.51 เห็นด้วยมาก 1
1.เนื้อหาและกิจกรรมของบทอ่านเหมาะสมกับเวลา
2.บทอ่านจากข้อมูลท้องถิ่นมีเนื้อหาเข้าใจง่าย
2.63 0.56 เห็นด้วยมาก 3
3.บทอ่ า นมั ล ติ มี เ ดี ย โดยใช้ ข ้อ มู ล ท้ อ งถิ่ น ช่ ว ยให้ 2.87 0.43 เห็นด้วยมาก 2
นักเรี ยนอ่านจับใจความได้ดีข้ ึน
รวม
2.79 0.50 เห็นด้วยมาก 3
ด้ านรูปแบบของบทอ่าน
2.93 0.25 เห็นด้วยมาก 1
4.บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นมี
รู ปภาพเคลื่อนไหวประกอบเหมาะสมกับเนื้อเรื่ อง
5.บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นมีการนาเสนอ 2.73 0.64 เห็นด้วยมาก 2
ด้วย นิทานบทร้อยกรองและเรื่ องสั้นได้อย่างเหมาะสม
รวม
2.83 0.45 เห็นด้วยมาก 2
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6.นักเรี ยนชอบเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล 2.87 0.51 เห็นด้วยมาก 2
ท้องถิ่น
7.บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นทาให้นกั เรี ยน
2.87 0.51 เห็นด้วยมาก 2
เกิดความสนใจและกระตือรื อร้นต่อการเรี ยน
8.บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นทาให้เกิดความ 2.83 0.46 เห็นด้วยมาก 3
สนุกสนานในการเรี ยน
9.บทอ่ า นมั ล ติ มี เ ดี ย โดยใช้ ข ้อ มู ล ท้ อ งถิ่ น ช่ ว ยให้ 2.90 0.31 เห็นด้วยมาก 1
นักเรี ยนรู ้จกั ชุมชน ท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
10.บทอ่ า นมัล ติ มี เ ดี ย โดยใช้ ข ้อ มู ล ท้อ งถิ่ น ช่ ว ยให้ 2.83 0.46 เห็นด้วยมาก 3
นักเรี ยนรักและภูมิใจในชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
รวม
2.86 0.45 เห็นด้วยมาก 1
เฉลี่ยรวม
2.83 0.46 เห็นด้วยมาก
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จากตารางที่19 จากการสอบถามความคิดเห็น ของนักเรี ยนหลังเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว พบว่าภาพรวม
นัก เรี ย นมี ความคิ ด เห็ นอยู่ใ นระดับเห็ น ด้ว ยมาก(  =2.83,S.D.=0.46)เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากเรี ยงตามลาดับคืออันดับที่ 1 ด้านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน นักเรี ยนแสดงความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมาก(  =2.86,S.D.=0.45) โดย
มีความเห็นว่าบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั ชุมชน ท้องถิ่นของตนเอง
มากขึ้น(  =2.90,S.D.=0.31) เป็ นอันดับที่ 1 นักเรี ยนชอบเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่นและบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นทาให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจและกระตือรื อร้น
ต่อการเรี ยน(  =2.87,S.D.=0.51) เป็ นอันดับที่ 2 และบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นทาให้
เกิดความสนุกสนานในการเรี ยนและบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นช่วยให้นกั เรี ยนรักและ
ภูมิใจในชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง(  =2.83,S.D.=0.46) เป็ นอันดับที่ 3 รองลงมาด้านรู ปแบบ
ของบทอ่าน นักเรี ยนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก (  =2.83,S.D.=0.45)โดยมีความเห็นว่า
บทอ่ า นมัล ติ มี เ ดี ย โดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ่ น มี รู ป ภาพเคลื่ อ นไหวประกอบเหมาะสมกับ เนื้ อ เรื่ อ ง
(  =2.93,S.D.= 0.25) รองลงมาคือบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นมีการนาเสนอด้วย นิทาน
บทร้อยกรองและเรื่ องสั้นได้อย่างเหมาะสม (  =2.73,S.D.=0.64) และด้านเนื้อหา นักเรี ยนมีความ
คิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก (  =2.79,S.D.=0.50)เป็ นอันดับสุ ดท้ายโดยมี ความเห็ นเรี ยง
ตามลาดับจากมากไปหาน้อยคื อ อันดับที่ 1 เนื้ อ หาและกิ จ กรรมของบทอ่ านเหมาะสมกับเวลา
(  =2.87,S.D.=0.51) รองลงมาคือบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นช่วยให้นกั เรี ยนอ่านจับ
ใจความได้ดีข้ ึน(  =2.87,S.D.=0.43)และบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นมีเนื้ อหาเข้าใจง่าย
(  =2.63,S.D.=0.56) เป็ นอันดับสุ ดท้าย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน
จับใจความสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่1เป็ นการวิจยั และพัฒนา(Research & Development)
มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหาประสิ ทธิ ภาพบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะ
การอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของบทอ่ า นมัล ติ มี เ ดี ย โดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะการอ่ า น
จับ ใจความ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ดัง นี้ 2.1 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทัก ษะการอ่ า น
จับใจความก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น 2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1โรงเรี ย นวัด ไผ่โรงวัว อาเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุ พรรณบุรี จานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนจานวน 30 คน ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2558 ผูว้ ิจยั ได้กาหนดแบบแผนการวิจยั ในครั้งนี้แบบ Pre Experimental Design รู ปแบบ
การทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design
เครื่ องมือที่ใช้ในการในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)เครื่ องมือศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่
แบบสอบถามความต้องการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เกี่ยวกับบทอ่านเรื่ องการจัดกิจกรรม
การเรี ย นการสอนเนื้ อ หาและรู ป แบบของบทอ่ า น แบบสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น ของครู ผูส้ อน
ภาษาไทย และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านบทอ่านมัลติ มีเดี ย แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็ นของผูร้ ู ้ ในท้องถิ่ น
เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่น เครื่ องมือทุกฉบับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 2) เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการทดลองได้แก่ บทอ่านจากข้อมูลท้องถิ่นผ่านมัลติมีเดียจานวน 5 ชุด คือ 1) สองพี่นอ้ ง
ก่อนเก่า 2) ภัยร้ายนกพิราบ 3) เตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว 4) ประเพณี ทิ้งกระจาด และ 5) กอไผ่และ
โรงวัว มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 10 แผน ใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู ้แผนละ 2 ชัว่ โมง โดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 1.00 3) เครื่ องมือที่
ใช้ในการประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ประกอบด้วย
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (Pretest-Posttest) มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทอ่าน
มัลติมีเดีย โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง(IOC)เท่ากับ0.97 ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล
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โดยใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที t-test
แบบ Dependent และวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) แล้วนาเสนอแบบพรรณนาความ เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์และข้อคาถามในการวิจยั ผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังนี้
สรุปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน
จับใจความสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อ
ส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า บทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ที่พฒั นาขึ้นมีจานวน 5 ชุ ดคือ1) สองพี่น้องก่ อนเก่ า 2) ภัยร้ายนกพิราบ
3) เตื อนใจเปรตวัด ไผ่โรงวัว 4) ประเพณี ทิ้งกระจาด และ5) กอไผ่แ ละโรงวัว แต่ ละชุ ด มี
องค์ป ระกอบดัง นี้ 1) ค าแนะน าส าหรั บ ครู ( ค าแนะน า แผนการจัด การเรี ย นรู ้ แบบประเมิ น
ความสามารถ) คาแนะนาสาหรับนักเรี ยน (คาแนะนา ใบความรู ้ ใบงาน แบบฝึ กเสริ มทักษะ) การ
นาเสนอเนื้อหา เป็ นส่ วนการนาเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ในการสร้างบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่นโดยนาสื่ อหลายประเภทมาใช้ เช่น บัตรคา บัตรภาพ ใบงาน ใบความรู ้ กิจกรรม สื่ อจาก
ซีดีรอม แบบฝึ กเสริ มทักษะ และการหาค่าประสิ ทธิภาพได้ค่าประสิ ทธิภาพ 82.31/81.15 ซึ่งเป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
2. ผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของบทอ่านมัลติ มีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ ม
ทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีดงั นี้ 2.1) ผลการประเมินทักษะ
การอ่านจับใจความก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะ
การอ่านจับใจความสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการอ่าน
จับใจความหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 นักเรี ยนมีทกั ษะการอ่าน
จับใจความหลังเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นแยกรายตัวชี้วดั พบว่าทุกตัวชี้วดั
มีผลการเรี ยนรู ้สูงขึ้นโดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับที่ 1ได้แก่ ตัวชี้ วดั ท1.1 ป.1/3
ตอบคาถามเกี่ ยวกับเรื่ องที่อ่าน รองลงมาคือ ตัวชี้ วดั ท 1.1 ป.1/4 เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่อ่าน และ
ตัวชี้วดั ท 1.1 ป.1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน ตามลาดับ บทอ่านมัลติมีเดียที่ทาให้นกั เรี ยน
มีผลการเรี ยนรู ้ ดา้ นทักษะการอ่านจับใจความได้ดีที่สุด คือเรื่ องเตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว 2.2)
นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะ
การอ่านจับใจความ ภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรม
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การเรี ยนการสอนได้รับค่าความคิดเห็ นเป็ นลาดับที่ 1 รองลงมาคือด้านรู ปแบบของบทอ่านและ
ลาดับสุ ดท้ายด้านเนื้อหา ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั การพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน
จับใจความสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภ าพของบทอ่ า นมัลติ มีเ ดี ย โดยใช้ขอ้ มู ลท้องถิ่ น เพื่ อ
ส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความสาหรั บนัก เรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1พบว่า มี ประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 82.31/81.15 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า การพัฒนาบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ที่สร้างขึ้นอย่างมีระบบ มีการวางแผนออกแบบสื่ ออย่างเป็ นขั้นตอน
อ้างอิงจากทฤษฎี โดยนาข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการของนักเรี ยน ครู และผูร้ ู ้ใน
ท้องถิ่น มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดี ยประกอบด้วย 1) คาแนะนาสาหรับครู
(ค าแนะน า แผนการจัด การเรี ย นรู ้ แบบประเมิ น ความสามารถ) ค าแนะน าส าหรั บ นัก เรี ย น
(คาแนะนา ใบความรู ้ ใบงาน แบบฝึ กเสริ มทักษะ) สื่ อการสอน(บัตรคา บัตรภาพ ใบงาน ใบความรู ้
กิ จกรรม สื่ อจากซี ดีรอม แบบฝึ กเสริ มทักษะ) จากนั้น จึ งนาบทอ่านมัลติมีเดี ยไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) ปรับปรุ งแก้ไข จนได้บทอ่านมัลติมีเดียฉบับสมบูรณ์ ซึ่งใน
บทอ่านมีรูปภาพประกอบเรื่ องราวแนวการ์ ตูนบรรยายด้วยน้ าเสี ยงที่เร้าใจนักเรี ยน มีเสี ยงอ่านเป็ น
ตัวอย่าง เนื้อหาไม่ยากเกินไป นักเรี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง สี สันสวยงามกระตุน้ ความสนใจ
เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน ดังที่ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 27) กล่าวถึงสื่ อการเรี ยนรู ้ว่าเป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะกระบวนการตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การเลื อกใช้สื่ อควรเลื อกให้เ หมาะสมกับ ระดับพัฒ นาการการเรี ย นรู ้ ที่ห ลากหลายของผูเ้ รี ย น
นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี ( 2555: 151) กล่าวว่า การนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการเรี ยนการสอน เพื่อ
ช่วยขยายขอบเขตในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและความสามารถในการสอนของครู โดยการสร้างหรื อ
จัดหาบทเรี ยนที่เหมาะสม และนาเสนอบทเรี ยนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยมีการนามัลติมีเดียเข้ามาช่วยใน
การนาเสนอ ทาให้น่าสนใจยิง่ ขึ้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของ O’Brien (2002: Abstract ) ซึ่ งได้ทา
วิจยั เรื่ องการพัฒนาและการใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน พบว่าการใช้
มัลติมีเดียในการออกแบบและนาเสนอ ช่วยให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพด้านความคิด การ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีประสบการณ์ในเชิ งบวก เกิดความพึงพอใจ นักเรี ยนมี
ความสามารถในการเรี ยนรู ้มากขึ้น เข้าใจเนื้ อหาง่ายขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณิ ชวรรณ
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จันอ้น (2551:29-30) ที่ได้ศึกษาวิจยั พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เพื่อส่ งเสริ มทักษะด้าน
การอ่านกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่งเป็ นการบูรณาการสื่ อ
ต่างๆ เข้าด้วยกัน มีการออกแบบแบบฝึ กทักษะการอ่าน โดยให้อยู่ในรู ปแบบการ์ ตูน (Animation)
ที่น่ารัก ลายเส้นอย่างง่าย และสี สันสดใสมีคุณภาพทั้งด้านเนื้ อหาและด้านเทคโนโลยีผลการศึกษา
อยูใ่ นระดับดีมาก นักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 89.79 ค่าประสิ ทธิภาพ
เท่ากับ 93.11/92.22 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ งานวิจยั ของ นุชจรี สังข์ทอง (2557: 175)
กล่าวถึงการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนมัลติมีเดีย เป็ นการจัดกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การ
เรี ยนรู ้น่าสนใจ ไม่เบื่อหน่าย มีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยน
2. ผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของบทอ่านมัลติ มีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ ม
ทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่1สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 ผลการประเมินทักษะการอ่านจับใจความก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่1
พบว่า ผลการเรี ย นรู ้ ด้านทัก ษะการอ่านจับใจความหลัง การใช้บทอ่านมัลติ มีเดี ยโดยใช้ขอ้ มู ล
ท้องถิ่นมีคะแนนหลังเรี ยน(  =16.23, S.D.=3.45) สู งกว่าก่อนใช้บทอ่านมัลติมีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่น (  =13.40, S.D.= 3.65) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01 เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า มัล ติ มี เ ดี ย ที่ ส ร้ างขึ้ น เกิ ด จากความต้องการของนัก เรี ย น ซึ่ ง
ประกอบด้วย บัตรคา บัตรภาพ ใบงาน ใบความรู ้ กิจกรรม สื่ อจากซี ดีรอม แบบฝึ กเสริ มทักษะ
เป็ นมัลติมีเดี ยที่มีสื่อหลากหลาย ทาให้บทอ่านนั้นน่ าสนใจ ช่วยให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ รู ้
เรื่ องราวในท้องถิ่น มีรูปภาพและตัวการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้ เสี ยงบรรยาย เสี ยงดนตรี มีปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกับผูเ้ รี ยน และมีการแสดงผลข้อมูลย้อนกลับให้กบั ผูเ้ รี ยนจากการทาแบบฝึ กหัดระหว่าง
เรี ยน ซึ่ งช่ วยกระตุน้ การเรี ยนรู ้ และเร้าความสนใจ เกิ ดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีกิจกรรมกลุ่มและ
รายบุคคล ได้ลงมือปฏิบตั ิจนทาให้เกิดทักษะและมีพฒั นาการในการอ่าน จากเหตุผลข้างต้นทาให้
ทักษะการอ่านจับใจความหลังจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01
สอดคล้องกับ อนิรุทธ์ สติมน่ั ,สมหญิง เจริ ญจิตรกรรม, เอกนฤน บางท่าไม้ และคณะ (2556: 44) ซึ่ง
ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ อมัลติมีเดียเพื่อการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
ดนตรี จี นชุ มชนบางหลวง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนเพราะสื่ อ
มัลติมีเดียที่ได้พฒั นาขึ้นช่วยให้จดจาและมีความสนุกกับการเรี ยน มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
กับเนื้อหาและการโต้ตอบ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ สนใจ ยอมรับและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วารุ ณี ภิรมย์เมือง (2554: 177) เรื่ องการใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า สื่ อที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีสื่อที่หลากหลาย ได้แก่
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คู่มือนักเรี ยน หนังสื อ ซีดีรอม โปรแกรมนาเสนอ ภาพประกอบ ใบความรู ้ ช่วยสร้างบรรยากาศที่
ดีในการเรี ยน ทาให้เกิดการกระตุน้ และเร้าความสนใจ เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนเป็ นอิสระ
และเกิ ด ความเชื่ อ มั่น ในตนเอง มี แ บบฝึ กหัด ที่ ห ลากหลาย เกิ ด ประสบการณ์ ตรงกับ นัก เรี ย น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัจฉรา ตุมระวัต (2552 : 70) วิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยเรื่ องการสะกดคา สาหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย สู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และงานวิจยั ของ ชมัยพร บัวทอง (2553: 79)ได้
ศึกษาวิจยั เรื่ องการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียแบบฝึ กปฏิบตั ิเรื่ องการเขียนสะกดคาที่ไม่
ตรงมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมี
คุณภาพตามเกณฑ์ อยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
ทั้งนี้ ทัก ษะการอ่ านจับ ใจความหลังเรี ย นรู ้ ด้ว ยบทอ่ านมัลติ มีเ ดี ย โดยใช้ข อ้ มู ล ท้อ งถิ่ น
จาแนกตามตัวชี้วดั พบว่าค่าเฉลี่ยหลังจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนจัดการเรี ยนรู ้ทุกตัวชี้วดั ที่เป็ นเช่นนี้
อาจเนื่ องมาจาก นักเรี ยนมีวิธีการอ่านจับใจความที่ถูกต้องตามขั้นตอนการอ่านนิ ทาน เรื่ องสั้นและ
บทกลอน โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม การถามตอบจากเรื่ องที่อ่าน เล่าเรื่ องย่อหรื อเรี ยงลาดับเหตุการณ์
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน มีการสร้างแผนที่ความคิด เมื่อนักเรี ยนได้ฝึกกิจกรรมการอ่าน
จับใจความสาคัญที่หลากหลายของบทอ่านมัลติมีเดียที่พฒั นาขึ้นจึงทาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการอ่าน
จับใจความสู งขึ้น สอดคล้องกับ วรรณี โสมประยูร (2553: 130) กล่าวว่า การอ่านเป็ นเครื่ องมือ
แสวงหาความรู ้ เพราะการอ่านเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนวิชาต่าง ๆ เมื่อเกิดทักษะในด้านการอ่านก็
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิตได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจาเนี ยร เล็กสุ มา (2552:
118) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความจากนิ ทานส่ งเสริ มคุ ณธรรม ของ
นักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด เพื่อวัด
ความสามารถของนักเรี ยนในด้านการตอบคาถามจากเรื่ องที่อ่าน ด้านการบอกแนวคิดสาคัญของ
เรื่ องและความสามารถด้านการอ่านจับใจความของเรื่ อง ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการ
จัดการเรี ยนรู ้ สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอภิญญา วงศ์กลิ่นกรุ ด
(2553: 65-68) ได้การจัดการเรี ยนรู ้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของ
เมอร์ดอ็ ค (MIA) กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ได้แก่ นิทาน
บทร้อยกรอง และสารคดี ทาให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการอ่านที่หลากหลายและจับประเด็นสาคัญ
ของเนื้อเรื่ องสู งกว่าก่อนการทดลอง
นอกจากนี้ จากการพิจารณาคะแนนการทดสอบหลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียพบว่า
บทอ่านชุดที่ 3 เรื่ องเตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว นักเรี ยนทาคะแนนเฉลี่ยได้สูงสุ ด ทั้งนี้ อาจเป็ น
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เพราะว่า นอกจากนักเรี ยนได้พฒั นาการฝึ กอ่านจับใจความอย่างหลากหลายจนเกิดทักษะการอ่าน
จับใจความแล้ว เนื้ อหาในบทอ่านชุดที่ 3 เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจของวัดไผ่โรงวัวซึ่ งเป็ นสถานที่ใน
ท้องถิ่นของนักเรี ยน เกี่ยวกับดินแดนของผูท้ ี่ทาบาป นักเรี ยนจะสงสัยใคร่ รู้ บทอ่านให้คติสอนใจ
ได้วาดภาพระบายสี เมื่อนักเรี ยนอ่านแล้วจะตื่นเต้นและไม่อยากทาบาป สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ รังษิมา สุ ริยารังสรรค์ (2557: 214) เรื่ องการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี พบว่า เนื้ อหาที่นามาใช้เป็ นแบบฝึ กเป็ น
เรื่ องราวที่ใกล้ตวั นักเรี ยน โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีมีภาพประกอบที่เหมาะสมดึงดูด
ความสนใจ และมีความเหมาะสมกับกับวัย นักเรี ยนมีความสนใจกระตือรื อร้นในการเรี ยน ส่ งผล
ให้นักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านจับใจความได้ดีข้ ึนมีความเข้าใจเรื่ องที่อ่าน สามารถสรุ ป
ใจความสาคัญของเรื่ องและตอบคาถามจากเรื่ องที่อ่านได้มากขึ้น ส่ วนบทอ่านชุดที่ 5 เรื่ องกอไผ่
และโรงวัว นักเรี ยนทาคะแนนเฉลี่ยได้ต่าสุ ด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนเพิ่งเริ่ มต้นเรี ยนรู ้บทอ่าน
ประเภทร้อยกรอง แม้จะเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของนักเรี ยน แต่นกั เรี ยนยังขาด
ความเชี่ ยวชาญในการอ่านจึ งทาให้ไ ม่สามารถนามาเชื่ อมโยงกับเรื่ องที่ อ่านได้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของอาภรณ์พรรณ พงษ์สวัสดิ์ (2550: 101) เรื่ องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
จับใจความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค KWL Plus พบว่า
นักเรี ยนขาดประสบการณ์ในการอ่านบทร้อยกรอง มีพ้ืนฐานด้านการอ่าน บทร้อยกรองน้อย มี
ระยะเวลาในการฝึ กฝนน้อย จึ งทาให้นัก เรี ย นมี ความสามารถด้านการอ่ า นจับใจความต่ ากว่า
ประเภทอื่น
2.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่นพบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อ
ส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้รับค่า
ความคิดเห็นสู งที่สุดซึ่ งนักเรี ยนเห็นว่าบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั
ชุ ม ชน ท้อ งถิ่ น ของตนเองมากขึ้ น เกิ ด ความสนใจและกระตื อ รื อ ร้ น ต่ อ การเรี ย น เกิ ด ความ
สนุกสนานในการเรี ยน รักและภูมิใจในชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง รองลงมาคือด้านรู ปแบบของ
บทอ่ า น นัก เรี ย นเห็ น ว่า บทอ่ า นมัล ติ มี เ ดี ย โดยใช้ข อ้ มู ล ท้อ งถิ่ น มี รู ป ภาพเคลื่ อ นไหวประกอบ
เหมาะสมกับเนื้ อเรื่ องและมีการนาเสนอด้วย นิ ทาน บทร้อยกรองและเรื่ องสั้นได้อย่างเหมาะสม
และลาดับสุ ดท้ายด้านเนื้อหานักเรี ยนมีความคิดเห็นว่าเนื้อหาและกิจกรรมของ บทอ่านเหมาะสม
กับเวลา เข้าใจง่าย ช่วยให้นกั เรี ยนอ่านจับใจความได้ดีข้ ึน ตามลาดับ ซึ่ งความคิดเห็นของนักเรี ยน
หลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้
จากผลการแสดงความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น แสดงให้
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เห็นว่า บทอ่านนี้ ช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
บทอ่านที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีสื่อการเรี ยนหลากหลายที่ทาให้นกั เรี ยนสนใจ มีการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างไป
จากการเรี ยนแบบเดิม ได้เรี ยนรู ้เรื่ องราวในท้องถิ่นของตัวเองมากขึ้น ได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนอย่างสนุกสนาน มีรูปภาพและตัวการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้ มีสีสันสวยงาม มี
บทอ่านหลายประเภทให้ฝึกอ่าน จึงไม่รู้สึกเบื่อหน่ าย ทาให้ผูเ้ รี ยนสนใจอยากเรี ยนมากขึ้นและ
ส่ ง ผลให้ ผ ลการเรี ย นรู ้ สู ง ขึ้ น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ อัจ ฉรา ตุ ม ระวัต (2552: 68-74)
ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยเรื่ อง
การสะกดคา สาหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติ มีเ ดี ย ระดับ มากที่ สุด ในด้านคุ ณ ค่าของบทเรี ย นสู งสุ ด รองลงมามี ความพึงพอใจ ในด้า น
ภาพประกอบและด้านภาษาที่ใช้ และด้านเนื้ อหาต่าสุ ดเพราะ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เป็ น
การนาสื่ อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดในการเรี ยนการสอนโดยการใช้สื่อต่าง ๆ ตามขั้นตอนของเนื้ อหาและสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ณิ ชาพร ปรี ชาวิภาษ (2555: 103) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาแบบฝึ กการอ่าน
จับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า นักเรี ยนมีความ
คิดเห็นต่อการเรี ยนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ผูเ้ รี ยนเห็นว่าเรื่ องที่เรี ยนเสริ มความรู ้และให้ขอ้ คิด มี
เนื้อหาและกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละแบบฝึ ก เกิดความสนใจและสนุกสนานในการเรี ยน
ข้ อเสนอแนะ
จากการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ผูว้ ิจยั สรุ ปแนวคิดและข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1.จากผลการวิจยั พบว่า บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เป็ นการใช้สื่อที่หลากหลาย
มีรูปภาพและตัวการ์ ตูนที่เคลื่อนไหวได้ เสี ยงบรรยาย เสี ยงดนตรี มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผูเ้ รี ยน
และมีการแสดงผลข้อมูลย้อนกลับให้กบั ผูเ้ รี ยนจากการทาแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน ทาให้นกั เรี ยน
ตื่นเต้นและกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ช่วยกระตุน้ การเรี ยนรู ้และเร้าความสนใจ เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง ดังนั้นครู ผสู ้ อนสามารถนาบทอ่านมัลติมีเดียไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้เพราะช่วย
พัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ ึน
2. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนนักเรี ยนเห็นด้วยมากต่อการเรี ยน
ด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพราะช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั ชุมชน ท้องถิ่นของตนเองมาก
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ขึ้นเกิ ดความสนใจและเกิ ดความสนุ กสนานในการเรี ยนรั กและภูมิใจในชุ มชนและท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนั้นจึงเป็ นแนวทางหนึ่ งที่ครู ผูส้ อนสามารถจัดกิ จกรรมร่ วมกับการใช้เทคนิ คการสอน
แบบอื่นๆได้เช่น เทคนิ คการสร้างแผนที่ความคิด(Mind Mapping) เทคนิ คแบบเพื่อนคู่คิด(Think
pair Share) หรื อเทคนิค STAD มาจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับชั้นเรี ยนต่อไป
3. จากผลการวิจยั พบว่า บทอ่านมัลติมีเดียชุดที่ 5 เรื่ องกอไผ่และโรงวัว นักเรี ยนทา
คะแนนเฉลี่ยได้ต่าสุ ด ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนเพิ่งเริ่ มต้นเรี ยนรู ้บทอ่านประเภทร้อยกรอง แม้จะ
เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของนักเรี ยน แต่นกั เรี ยนยังขาดความเชี่ยวชาญในการอ่าน
จึงทาให้ไม่สามารถนามาเชื่ อมโยงกับเรื่ องที่อ่านได้ ดังนั้นในการสอนบทร้อยกรอง ครู ควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการสอน และจัดเตรี ยมบทอ่านประเภทร้อยกรองที่สอดคล้องกับวัยและความต้องการ
ของผู ้เ รี ยนเพื่ อ ฝึ กทัก ษะการอ่ า นจับ ใจความเพิ่ ม ขึ้ น ฝึ กการตั้ง ค าถามและตอบค าถามจาก
บทร้อยกรองมากขึ้น และบทอ่านควรใช้คาง่ายๆไม่ยาวเกินไป
4. จากผลการวิจยั พบว่า ทักษะการอ่านจับใจความหลังเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น พบว่าตัวชี้ วดั ท 1.1 ป. 1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน ค่าเฉลี่ยหลังจัดการ
เรี ยนรู ้ ต่าสุ ด ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเนื่ องมาจาก นักเรี ยนขาดความสามารถในการคิด ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นครู ควรเพิ่มระยะเวลาในการสอน แล้วนาบทอ่านมัลติมีเดีย
หรื อนิทานหลากหลายมาเปิ ดหรื อเล่าให้นกั เรี ยนฟัง โดยหยุดเล่าตอนจบของเรื่ อง นักเรี ยนร่ วมกัน
คาดคะเนตอนจบของเรื่ องจนกว่าจะตอบได้ถูกต้อง แล้วครู จึงเล่าเรื่ องต่อจนจบ เพื่อฝึ กให้นกั เรี ยน
คาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับผูส้ นใจในการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดี ยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ด้านอาชี พ การแสดง
ศิลปะพื้นบ้าน ภูมิปัญญาในท้องถิ่น การแต่งกาย วิถีชีวิตในชุ มชน กับนักเรี ยนที่มีพ้ืนฐานทาง
ภาษาไทยแตกต่างกัน ในระดับชั้นต่างๆ โดยใช้มลั ติมีเดียในรู ปแบบอื่น เช่น บทเรี ยนสาเร็ จรู ป สื่ อ
ออนไลน์ แท็บเล็ต หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
2. ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะอื่นๆ
เช่น การอ่านออกเสี ยง การคิดวิเคราะห์ การฟัง การพูด และการเขียนคา เขียนสื่ อความ ใน
ระดับชั้นต่างๆ
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รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
…………………………………..
1. นางศรี อมั พร ปทุมนันท์

ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนอนุบาลวัดป่ าเลไลยก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 1
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาและภาษา

2. นางสาวปราณี ย ์ เอกมอญ

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่ งเสริ มและพัฒนาสื่ อนวัตกรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่ อเทคโนโลยี

3. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ แย้มทิม อาจารย์ประจาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิธีวทิ ยาการวิจยั การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผล
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แบบสอบถามความต้ องการ
(สาหรับนักเรียน)
เรื่ อง

การพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการของนักเรี ยนในการพัฒนาบทอ่าน
มัล ติ มี เ ดี ย โดยใช้ ข ้อ มู ล ท้อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะการอ่ า นจับ ใจความ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ขอให้นกั เรี ยนตอบตามความเป็ นจริ ง
โดยแบบสอบถามนี้แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

จานวน

3

ข้อ

ตอนที่ 2 ความต้องการของนักเรี ยนในการเรี ยนบทอ่านมัลติมีเดีย จานวน

3

ข้อ

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม

1

ข้อ

จานวน

ผูว้ จิ ยั
นางเต็มนภา รุ่ งวิริยะวงศ์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามความต้ องการ
(สาหรับนักเรียน)
ตอนที่ 1 : สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย √ ลงใน

ตามสภาพที่เป็ นจริ ง

(1) เพศ

1.

ชาย

2.

หญิง

(2) อายุ

1.

6 ปี

2.

7 ปี

3.

8 ปี

(3) นักเรี ยนเคยเรี ยนรู ้เรื่ องราวในท้องถิ่นมาก่อนหรื อไม่
1.

เคย

2.

ไม่เคย

ตอนที่ 2 : ความต้องการในการเรี ยนการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ ม
ทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย √ ลงใน

ตามสภาพที่เป็ นจริ ง

1. นักเรี ยนต้องการเรี ยนเรื่ องการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นด้วยวิธีใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ครู เป็ นผูส้ อน
ศึกษาจากหนังสื อและแบบฝึ ก
ศึกษาด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์
ศึกษาจากสถานที่จริ ง
ศึกษาจากห้องสมุด
ศึกษาจากภาพที่มีเสี ยงประกอบ เคลื่อนไหวได้
อื่น ๆ (ระบุ).......................................
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2. นักเรี ยนคิดว่าในท้องถิ่นของเรามีเรื่ องราวอะไรบ้างที่นกั เรี ยนสนใจและต้องการเรี ยน
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.1 ประวัติความเป็ นมาของชุมชน
ประวัติอาเภอสองพี่นอ้ ง
ประวัติความเป็ นมาของชุ มชนบ้านไผ่โรงวัว
ประวัติวดั ไผ่โรงวัว
2.2 ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน
ประเพณี ทิ้งกระจาด
ประเพณี วนั สงกรานต์
ประเพณี วนั แห่เทียนเข้าพรรษา
ประเพณี วนั ออกพรรษา
2.3 สัตว์ในท้องถิ่น
กุง้
ปลานิล
นกพิราบ
2.4 สิ่ งที่น่าสนใจในวัดไผ่โรงวัว
พระพุทธโคดม
วิหารร้อยยอด
เปรต
ต้นงิ้ว
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3. นักเรี ยนต้องการให้บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น มีลกั ษณะอย่างไร
3.1 ด้านข้อความ
3.1.1 รู ปแบบตัวอักษรควรมีลกั ษณะอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.1.2 ขนาดตัวอักษรควรเป็ นอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.1.3 สี ของตัวอักษรและพื้นหลังควรเป็ นอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.2 ด้านภาพประกอบ
- ลักษณะของภาพควรเป็ นอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.3 ด้านเสี ยง
- ต้องการเสี ยงประกอบอย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.4 ต้องการปุ่ มควบคุมการเปิ ด-ปิ ดเสี ยงอ่านหรื อไม่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 : ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสั มภาษณ์ความคิดเห็น
สาหรับครู ผ้ สู อนภาษาไทย และผู้เชี่ ยวชาญด้ านบทอ่ าน

เรื่ อง การพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ เป็ นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในการการพัฒนาบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ผูว้ จิ ยั จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบตามความเป็ นจริ ง แบบสัมภาษณ์
ฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์

จานวน 6 ข้อ

ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ

จานวน 5 ข้อ

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จานวน 1 ข้อ

ผูว้ จิ ยั
นางเต็มนภา รุ่ งวิริยะวงศ์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสั มภาษณ์ความคิดเห็น
สาหรับครู ผ้ สู อนภาษาไทย และผู้เชี่ ยวชาญด้ านบทอ่ าน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์.....................................................................................................................................
วันที่............................................เวลา............................สถานที่.........................................................
ตอนที่ 1 : สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
คาชี้แจง : กรุ ณาเติมข้อมูลลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ

1. ชาย

2. หญิง

2. อายุ...........................................ปี
3. การศึกษา

4. ตาแหน่งงานปั จจุบนั

1.

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

2.

ปริ ญญาตรี

3.

สู งกว่าปริ ญญาตรี

1.

ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน

2.

ศึกษานิเทศก์

3.

ครู วชิ าการ

4.

ครู ผสู ้ อน

5.

ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
บางตาเถร

5. ประสบการณ์ในการทางาน

1.

1 - 10 ปี

2.

11 - 20 ปี

3.

21 - 30 ปี

6. ประสบการณ์ในการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสื่ อมัลติมีเดียหรื อการพัฒนาการศึกษาด้วย
ข้อมูลท้องถิ่น
1.

เคย จานวน.............. ครั้ง

2.

ไม่เคย
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ตอนที่ 2 : ข้ อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับการพัฒนาบทอ่ านมัลติมีเดียโดยใช้ ข้อมูลท้ องถิ่น เพื่อส่ งเสริม
ทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
1. ท่านคิดว่าในตาบลบางตาเถรมีเรื่ องราวข้อมูลท้องถิ่นเรื่ องใดบ้างน่าสนใจควรนาไปให้
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1ได้ฝึกอ่านจับใจความ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่าบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1ควรมีลกั ษณะและรู ปแบบอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ท่านคิดว่าบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ควรนาไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ท่านคิดว่าควรมีการประเมินผลนักเรี ยนเกี่ยวกับการนาข้อมูลท้องถิ่นมาพัฒนาบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1อย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 : ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ เพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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แบบสั มภาษณ์ความคิดเห็น
สาหรับผู้ร้ ู ในท้ องถิ่น
เรื่ อง การพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ เป็ นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทอ่าน
มัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ผูว้ จิ ยั จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบตามความเป็ นจริ ง แบบสัมภาษณ์
ฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์

จานวน 3 ข้อ

ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ

จานวน 2 ข้อ

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม

จานวน 1 ข้อ

ผูว้ จิ ยั
นางเต็มนภา รุ่ งวิริยะวงศ์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสั มภาษณ์ความคิดเห็น
สาหรับผู้ร้ ู ในท้ องถิ่น
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์......................................................................................................................................
วันที่............................................เวลา............................สถานที่..........................................................
ตอนที่ 1 : สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
คาชี้แจง : กรุ ณาเติมข้อมูลลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ...........................................ปี
3. วุฒิการศึกษา..........................................................อาชีพ.................................................................
ตอนที่ 2 : ข้ อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับการพัฒนาบทอ่ านมัลติมีเดียโดยใช้ ข้อมูลท้ องถิ่น เพื่อส่ งเสริม
ทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
1. ท่านคิดว่าในตาบลบางตาเถร มีเรื่ องราวข้อมูลท้องถิ่น เรื่ องใดบ้างน่าสนใจควรนาไป
ให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1ได้ฝึกอ่านจับใจความ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่าใครควรเป็ นผูส้ อน ควรสอนอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 : ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ เพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
เรื่ อง การพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
คาชี้แจง
1. ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่อง “ระดับความคิดเห็น” ในแต่ละข้อตามความ
คิดเห็นของนักเรี ยน หลังเรี ยนด้วยการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ ม
ทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ความหมายของระดับความคิดเห็น
หมายถึง

เห็นด้วยมาก

หมายถึง

เห็นด้วยปานกลาง

หมายถึง

เห็นด้วยน้อย

2. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม

ผูว้ จิ ยั
นางเต็มนภา รุ่ งวิริยะวงศ์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาหลักสู ตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่อง “ระดับความคิดเห็น”
ข้อ

รายการ

ระดับความคิดเห็น

ด้ านเนื้อหา
1 เนื้อหาและกิจกรรมของบทอ่านเหมาะสมกับเวลา
2 บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นมีเนื้อหาเข้าใจง่าย
3 บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นช่วยให้นกั เรี ยนอ่าน
จับใจความได้ดีข้ ึน
ด้ านรู ปแบบของบทอ่ าน
4 บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นมีรูปภาพเคลื่อนไหว
ประกอบเหมาะสมกับเนื้ อเรื่ อง
5 บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นมีการนาเสนอด้วย
นิทาน บทร้อยกรองและเรื่ องสั้นได้อย่างเหมาะสม
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6 นักเรี ยนชอบเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
7 บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นทาให้นกั เรี ยนเกิดความ
สนใจและกระตือรื อร้นต่อการเรี ยน
8 บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นทาให้เกิดความ
สนุกสนานในการเรี ยน
9 บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั
ชุมชน ท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
10 บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นช่วยให้นกั เรี ยนรักและ
ภูมิใจในชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของบทอ่านมัลติมีเดียเกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
(สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ)
คาชี้แจง โปรดกาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามหลักการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่ องมือ(Index of Item objective Congruence : IOC) โดย
กาหนดเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
เห็นว่าสอดคล้อง
ไม่แน่ใจ
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ประเด็นการสอบถาม
ส่ วนประกอบด้ านมัลติมีเดีย
1. ส่ วนนาของบทอ่าน เช่น ชื่ อเรื่ อง ชื่ อ
หน่วยการเรี ยน ระดับชั้น คาแนะนาในการ
เรี ยน มีรายการเมนู ให้ผเู ้ รี ยนเลือกทา
กิจกรรมน่าสนใจ
2. ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจน
สวยงามอ่านง่ายเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
3. ภาพประกอบบทอ่านที่ใช้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้ อหาช่วยส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้
4. เสี ยงที่ใช้ในการบรรยายประกอบบท
อ่านชัดเจนเหมาะสม
5. สื่ อชนิดอื่นที่นามาใช้ประกอบบทอ่าน
เหมาะสมและน่าสนใจ

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
คะแนนความคิดเห็น
+1

0

-1

+1
0
-1
หมายเหตุ
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของบทอ่านมัลติมีเดียเกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดย
ใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1(ต่อ)
คะแนนความคิดเห็น
ประเด็นการสอบถาม
หมายเหตุ
+1
0
-1
ด้ านเนื้อหา
6. เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
7. เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
8. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
9. ข้อมูลท้องถิ่นนาไปใช้ในการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนได้เหมาะสม
10.ปริ มาณเนื้อหาในแต่ละบทอ่านมีความ
เหมาะสม
ด้ านการประเมิน
11. แบบฝึ กมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
และวัตถุประสงค์
12. จานวนข้อแบบฝึ กมีความเหมาะสม
13. ข้อคาถามมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
14. ข้อคาถามครอบคลุมเนื้ อหาที่เรี ยน
15. บทอ่านมีการประเมินหลากหลาย
รู ปแบบ
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ภาคผนวก ค
ผลการตรวจสอบคุณภาพ
และผลการวิเคราะห์ เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

164
ตารางที่ 20 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินแบบสอบถามความต้องการของนักเรี ยน
เกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน
จับใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเด็นการสอบถาม
1. สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
2 นักเรี ยนต้องการเรี ยนเรื่ องการอ่านจับ
ใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นด้วยวิธีใดบ้าง
3. นักเรี ยนคิดว่าในท้องถิ่นของเรามี
เรื่ องราวอะไรบ้างที่นกั เรี ยนสนใจและ
ต้องการเรี ยน
4. นักเรี ยนต้องการให้บทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น มีลกั ษณะอย่างไร

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง
(IOC)

ความหมาย

1

2

3

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 21 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนภาษาไทย และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบทอ่านเกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อ
ส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ค่าดัชนีความ
ประเด็นการสัมภาษณ์
สอดคล้อง
ความหมาย
1
2
3
(IOC)
1.สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
มีความ
+1 +1 +1
1.00
แบบสัมภาษณ์
สอดคล้อง
2.ท่านคิดว่าในตาบลบางตาเถร มีเรื่ องราว
ข้อมูลท้องถิ่นเรื่ องใดบ้างน่าสนใจควร
มีความ
+1 +1 +1
1.00
นาไปให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1ได้
สอดคล้อง
ฝึ กอ่านจับใจความ
3.ท่านคิดว่าบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล
มีความ
ท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับ
+1 +1 +1
1.00
สอดคล้อง
ใจความควรมีลกั ษณะและรู ปแบบอย่างไร
4.ท่านคิดว่าบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับ
มีความ
ใจความ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา +1 +1 +1
1.00
สอดคล้อง
ปี ที่ 1 ควรนาไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนอย่างไร
5.ท่านคิดว่าควรมีการประเมินผลนักเรี ยน
เกี่ยวกับการนาข้อมูลท้องถิ่นมาพัฒนาบท
มีความ
อ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อ
+1 +1 +1
1.00
สอดคล้อง
ส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความสาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 อย่างไร
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ตารางที่ 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นสาหรับผูร้ ู ้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเด็นการสัมภาษณ์

1

2

1. ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ ับ
+1 +1
การสัมภาษณ์
2. ท่านคิดว่าในตาบลบางตาเถร มีเรื่ องราว
ข้อมูลท้องถิ่นเรื่ องใดบ้างน่าสนใจควร
+1 +1
นาไปให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1ได้
ฝึ กอ่านจับใจความ
3. ท่านคิดว่าใครควรเป็ นผูส้ อน ควรสอน
+1 +1
อย่างไร

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง
(IOC)

ความหมาย

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

3
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ตารางที่ 23 ค่าดัชนีความสอดคล้องของบทอ่านมัลติมีเดียเกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดย
ใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเด็นการสัมภาษณ์
ส่ วนประกอบด้ านมัลติมีเดีย
1. ส่ วนนาของบทอ่าน เช่น ชื่ อเรื่ อง ชื่ อ
หน่วยการเรี ยน ระดับชั้น คาแนะนาในการ
เรี ยน มีรายการเมนู ให้ผเู ้ รี ยนเลือกทา
กิจกรรมน่าสนใจ
2. ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจน
สวยงามอ่านง่ายเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
3. ภาพประกอบบทอ่านที่ใช้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้ อหาช่วยส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้
4. เสี ยงที่ใช้ในการบรรยายประกอบบท
อ่านชัดเจน เหมาะสม
5. สื่ อชนิดอื่นที่นามาใช้ประกอบบทอ่าน
เหมาะสมและน่าสนใจ
ด้ านเนื้อหา
6. เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
7. เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
8. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
9. ข้อมูลท้องถิ่นนาไปใช้ในการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนได้เหมาะสม
10. ปริ มาณเนื้อหาในแต่ละบทอ่านมีความ
เหมาะสม

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง
(IOC)

ความหมาย

1

2

3

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 23 ค่าดัชนีความสอดคล้องของบทอ่านมัลติมีเดียเกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดย
ใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ(ต่อ)
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1

2

3

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง
(IOC)

ด้ านการประเมิน
11. แบบฝึ กมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
และวัตถุประสงค์

+1

+1

+1

1.00

12. จานวนข้อแบบฝึ กมีความเหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

13. ข้อคาถามมีความชัดเจนเข้าใจง่าย

+1

+1

+1

1.00

14. ข้อคาถามครอบคลุมเนื้ อหาที่เรี ยน

+1

+1

+1

1.00

15. บทอ่านมีการประเมินหลากหลาย
รู ปแบบ

+1

+1

+1

1.00

ประเด็นการสัมภาษณ์

ความหมาย

มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง

169
ตารางที่ 24 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเด็นการสอบถาม
1. ตัวชี้วดั
1.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู ้
1.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
1.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับสื่ อการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล
2.จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู ้
2.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
3. สาระสาคัญ
3.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวชี้วดั
3.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู ้
4. สาระการเรี ยนรู ้
4.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระสาคัญ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
4.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับสื่ อการเรี ยนรู ้
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน
5.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
(IOC)

ความ
หมาย

1

2

3

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 24 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ(ต่อ)
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเด็นการสอบถาม
6. กิจกรรมการเรี ยนรู ้
6.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวชี้วดั
6.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู ้
6.3 สอดคล้องและเหมาะสมวัยของผูเ้ รี ยน
7.สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้
7.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวชี้วดั
7.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู ้
7.3 สอดคล้องและเหมาะสมกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
7.4 สอดคล้องและเหมาะสมวัยของผูเ้ รี ยน
8. การวัดและประเมินผล
8.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ และตัวชี้ วดั
8.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู ้
และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
(IOC)

ความ
หมาย

1

2

3

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
ตัวชี้ วดั

ท 1.1 ป. 1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

การ
ประเมิน
ความรู้
ความจา

ท 1.1 ป. 1/3 ความ
ตอบคาถาม
เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ท 1.1 ป. 1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความ
เข้าใจ

ท 1.1 ป. 1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

นาไปใช้

เครื่ องมือ

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

1
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม ข้อ ๑ -๖ +1
บางตาเถร เป็ นตาบลที่มีพระผู ้ ใหญ่หลาย
รู ป อยูใ่ นอาเภอสองพี่นอ้ ง เดิมชื่ อตาบล บาง
ปลาร้า เพราะว่าเป็ นพื้นที่ราบลุ่ม มีปลาชุกชุม
มาก เมื่อมีผคู ้ นเข้ามาอยูอ่ าศัยมากขึ้น จึงได้
แยกมาเป็ นตาบลบางตาเถร
๑) บ้านบางตาเถรเดิมมีชื่อว่าอะไร
ก. บางตาเถร
ข. บางปลาร้า
ค. บางสะแก
( เฉลย ข.)
๒) นักเรี ยนคิดว่าคนมาอยูใ่ นหมู่บา้ นนี้ มาก +1
ขึ้น เพราะเหตุใดมากที่สุด
ก. มีพระหลายรู ป
ข. มีอาหารอุดมสมบูรณ์
ค. มีน้ ามาก
(เฉลย ข.)
๓) ข้อใดกล่าวถูกต้อง
+1
ก. ที่ราบลุ่มคือพื้นที่ที่น้ าท่วมถึง
ข. ที่ราบลุ่ม คือพื้นที่ที่ไม่มีน้ า
ค. ที่ราบลุ่ม คือพื้นที่อยูบ่ นภูเขา
(เฉลย ก.)
๔) ถ้าเราต้องการจะเก็บปลาไว้รับประทาน
+1
นานๆ ควรทาอย่างไร
ก. เก็บใส่ กล่อง
ข. นาไปขาย
ค. ใส่ เกลือตากแห้ง
(เฉลย ค.)

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
(IOC)

ความ
หมาย

1.00

สอดคล้อง

2
+1

3
+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น(ต่อ)

ตัวชี้ วดั

ท 1.1 ป. 1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

การ
ประเมิน
ความรู้
ความจา

ท 1.1 ป. 1/5 นาไปใช้
คาดคะเน
เหตุการณ์จาก
เรื่ องที่อ่าน

ท 1.1 ป. 1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความรู้
ความจา

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความ
เข้าใจ

เครื่ องมือ

๕) ตาบลบางตาเถร อยูใ่ นอาเภอใด
ก. บางปลาม้า
ข. สองพี่นอ้ ง
ค. อู่ทอง

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
+1

(เฉลย ข.)
๖) ถ้านักเรี ยนอยูใ่ นชุมชนที่มีปลาชุกชุมควร +1
ทาอย่างไร
ก. ใช้แหหรื ออวนตาถี่ๆจับปลาทุก
ชนิด
ข. ไม่จบั ปลาในฤดูวางไข่
ค. จับปลาวัยอ่อนมารับประทาน
(เฉลย ข.)
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
+1
ข้อ ๗– ๑๓
หลวงพ่อขอม เดิมชื่ อ เป้ า มีวดั
สร้างขึ้นใหม่ชื่อ “วัดไผ่โรงวัว” ชาวบ้านจึง
นิมนต์พระขอมให้ไปจาพรรษาที่วดั ไผ่โรงวัว
ท่านได้สร้างสิ่ งก่อสร้างทาง
พระพุทธศาสนาขึ้นมามากมาย เพื่อให้คนรุ่ น
หลังได้ศึกษาหาความรู้เรื่ องราวของ
พระพุทธเจ้า ท่านมรณภาพ(มอ-ระ-นะ-พาบ)
ลงด้วยโรคหัวใจล้มเหลว
๗) “เป้า” เป็ นชื่อของใคร
ก. พระขอม
ข. พระขาว
ค. พระโกร่ ง
(เฉลย ก.)
๘) ข้อใดเป็ นสิ่ งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนา +1
ก. ฆ้องยักษ์
ข. ศาลเจ้าแม่
ค. สถานที่ตรัสรู้
(เฉลย ค.)

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
(IOC)

ความ
หมาย

1.00

สอดคล้อง

2
+1

3
+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น(ต่อ)
ตัวชี้ วดั

การ
ประเมิน

ท 1.1 ป. 1/4
เล่าเรื่ องย่อ
จากเรื่ องที่
อ่าน

ความ
เข้าใจ

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความรู้
ความจา

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความ
เข้าใจ

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความรู้
ความจา

ท 1.1 ป.1/5 นาไปใช้
คาดคะเน
เหตุการณ์จาก
เรื่ องที่อ่าน

เครื่ องมือ

๙) ข้อใดเรี ยงลาดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง
ก. มรณภาพ สร้างวัดไผ่โรงวัว
สมภารเจ้าวัด
ข. สมภารเจ้าวัด มรณภาพ
สร้างวัดไผ่โรงวัว
ค. สมภารเจ้าวัด สร้างวัดไผ่โรงวัว
มรณภาพ
(เฉลย ค.)
๑o) หลวงพ่อขอม เดิมจาพรรษาอยูท่ ี่ไหน
ก. วัดบางสาม
ข. วัดไผ่โรงวัว
ค. วัดบางซอ
(เฉลย ก.)
๑๑) มรณภาพ แปลว่าอะไร
ก. เกิด
ข. เจ็บ
ค. ตาย
(เฉลย ค.)
๑๒)พระขอม มรณภาพด้วยโรคใด
ก. ตับ
ข. ไต
ค. หัวใจ
(เฉลย ค.)
๑๓) ถ้านักเรี ยนได้เรี ยนรู้เรื่ องราวของ
พระพุทธเจ้า นักเรี ยนคิดว่าควรปฏิบตั ิตน
อย่างไร
ก. วิ่งเล่นในวัด
ข.วาดภาพพระพุทธเจ้าตามฝาผนังวัด
ค. ปฏิบตั ิตามคาสัง่ สอนของ
พระพุทธเจ้า
(เฉลย ค.)

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
(IOC)

ความ
หมาย

1.00

สอดคล้อง

1
+1

2
+1

3
+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น(ต่อ)

ตัวชี้ วดั

การ
ประเมิน

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความรู้
ความจา

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความรู้
ความจา

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความรู้
ความจา

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความ
เข้าใจ

เครื่ องมือ

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
+1

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
ข้อ ๑๔ – ๑๗
คลองพระยาบันลือเป็ นคลองที่ขดุ
ผ่านหน้าวัดไผ่โรงวัว ก่อนสร้างวัดคลองนี้ ยงั
ไม่มี แต่เป็ นร่ องน้ า สาหรับทานาบัวเท่านั้น
เดิมคลองนี้เรี ยกว่า คลองยายบ๊วย
๑๔) เดิมคลองพระยาบันลือใช้ทาอะไร
ก. ปลูกข้าว
ข. ปลูกบัว
ค. ปลูกแห้ว
(เฉลย ข.)
๑๕) คลองใดที่ขดุ เชื่ อมต่อแม่น้ าท่าจีนและ
+1
แม่น้ าเจ้าพระยา
ก. คลองบางสาม
ข. คลองท่าข้าม
ค. คลองพระยาบันลือ
(เฉลย ค.)
๑๖) คลองพระยาบันลือ มีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า +1
อะไร
ก. คลองยายบ๊วย
ข. คลองชลประทาน
ค. คลองพระยาบันลือ
(เฉลย ก.)
๑๗) นักเรี ยนคิดว่า “ร่ องน้ า” เป็ นอย่างไร
+1
ก. ใหญ่กว่าคลอง
ข. เล็กกว่าคลอง
ค. เท่ากับคลอง
(เฉลย ข.)

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
(IOC)

ความ
หมาย

1.00

สอดคล้อง

2
+1

3
+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น(ต่อ)

ตัวชี้ วดั

การ
ประเมิน

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความ
เข้าใจ

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความ
เข้าใจ

ท 1.1 ป.1/4
เล่าเรื่ องย่อ
จากเรื่ องที่
อ่าน

ความ
เข้าใจ

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความ
เข้าใจ

เครื่ องมือ

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
+1

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
ข้อ ๑๘–๒๒
อาชีพในชุมชนบางตาเถรมีหลายอาชีพที่ทา
รายได้ให้กบั คนในหมู่บา้ น การทาปลาเค็ม
เป็ นอาชี พหนึ่ งที่ทารายได้ ให้กบั ชุมชน โดย
ใช้ปลาสดเช่น ปลาช่อน ปลานิ ล ปลาดุก หรื อ
ปลาสลิด ขอดเกล็ด ออกแล้วนามาแล่แผ่ออก
ล้างน้ าสะอาด ใส่ เกลือโดยใช้มือขยาแล้วล้าง
น้ าสะอาด นาไปผึ่งแดด
๑๘. ข้อใดไม่ใช่อาชี พในชุมชนบางตาเถร
ก. ทาประมง
ข. ทานา
ค. ทาปลาเค็ม
(เฉลย ก.)
๑๙) นักเรี ยนคิดว่าปลาสดเป็ นอย่างไร
+1
ก. ตาขุ่น เหงือกดา
ข. ตาใส เหงือกแดง
ค. ตาใส เหงือกเขียวคล้ า
(เฉลย ข.)
๒o) ข้อใดเรี ยงลาดับขั้นตอนการทาปลาเค็ม +1
ได้ถูกต้อง
ก. ขอดเกล็ด แล่ปลา ใส่ เกลือ ผึ่งแดด
ข. แล่ปลา ขอดเกล็ด ใส่ เกลือ ผึ่งแดด
ค. ขอดเกล็ด ใส่เกลือ แล่ปลา ผึ่งแดด
(เฉลย ก.)
๒๑) การทาปลาเค็มสิ่ งใดควรทาเป็ นลาดับ
+1
สุดท้าย
ก. แก้วตากปลา
ข. แก้วทาปลา
ค. แก้วจับปลา
(เฉลย ก.)

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
(IOC)

ความ
หมาย

1.00

สอดคล้อง

2
+1

3
+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น(ต่อ)

ตัวชี้ วดั

การ
ประเมิน

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

นาไปใช้

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความรู้
ความจา

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความรู้
ความจา

เครื่ องมือ

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
+1

๒๒. อ่านเรื่ องอาชี พในท้องถิ่นแล้ว บุคคล
ใดนาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริ ง
ก. แก้วทาปลาเค็มตากแห้งขาย
ในตลาด
ข. กุง้ รับซื้ อปลาเค็มจากชาวบ้าน
ค. กายจับปลาในบ่อไปขาย
(เฉลย ก.)
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
+1
ข้อ ๒๓ – ๒๘
“พระพุทธโคดม”
เป็ นพระพุทธรู ปหล่อด้วยทองสาริ ดองค์ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย หลวงพ่อขอมได้
ดาเนิ นการก่อสร้าง ใช้เวลาในการ ก่อสร้าง
๑๒ ปี
๒๓) ใครสร้างพระพุทธโคดม
ก. หลวงพ่อโกร่ ง
ข. หลวงพ่อขาว
ค. หลวงพ่อขอม
(เฉลย ค.)
๒๔)“ พระพุทธโคดม”ใช้เวลาในการก่อสร้าง +1
กี่ปี
ก. ๑o ปี
ข. ๑๒ ปี
ค. ๑๔ ปี
(เฉลย ข.)

ค่าดัชนี
ความสอด
คล้อง
(IOC)

ความ
หมาย

1.00

สอดคล้อง

2
+1

3
+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น(ต่อ)

ตัวชี้ วดั

การ
ประเมิน

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความรู้
ความจา

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความรู้
ความจา

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความ
เข้าใจ

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

นาไปใช้

เครื่ องมือ

๒๕)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จ
พระราชดาเนินมาทรงยกพระเกตุมาลาเมื่อไร
ก. ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๒
ข. ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๓
ค. ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๔
(เฉลย ก.)
๒๖) “พระพุทธโคดม ” สร้างด้วยสิ่ งใด
ก. ปูน
ข. เงิน
ค. ทองสาริ ด
(เฉลย ค.)
๒๗) นักเรี ยนคิดว่า “พระพุทธโคดม”
สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร
ก. เพื่อให้คนมาเที่ยว
ข. เพื่อสื บทอดพระศาสนา
ค. เพื่อขอโชคลาภ
(เฉลย ข.)
๒๘) “ชาวพุทธควรทาความดี ละเว้นความชัว่
ทาจิตใจให้ผอ่ งใส”
ใครปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมที่สุด
ก. ขาวจับปลาหน้าวัด
ข. ดาช่วยเพื่อนทาการบ้าน
ค. แดงเชื่ อฟังคาสอนของพ่อแม่
(เฉลย ข.)

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
(IOC)

ความ
หมาย

1.00

สอดคล้อง

1
+1

2
+1

3
+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น(ต่อ)

ตัวชี้ วดั

การ
ประเมิน

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความรู้
ความจา

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความ
เข้าใจ

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความ
เข้าใจ

ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

นาไปใช้

เครื่ องมือ

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
ข้อ ๒๙ – ๓๕
ประเพณี แข่งเรื อยาววัดไผ่โรงวัว
การแข่งเรื อยาวเป็ นการแข่งขันที่ชาวบ้าน จัด
ขึ้นในงานออกพรรษาของวัดไผ่โรงวัว เพื่อ
สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ปลูกฝัง
ให้รู้รักบ้านเกิด จัดการแข่งขันขึ้นในช่วงที่มี
น้ ามาก โดยใช้ผชู ้ ายมาพายแข่งขันกัน
๒๙) วันออกพรรษาของวัดไผ่โรงวัว มีการ
แข่งขันอะไร
ก. รถแข่ง
ข. เรื อแข่ง
ค. วิ่งแข่ง
(เฉลย ข.)
๓o) ข้อใดคือความสามัคคีของคนในชุมชน
ก. จัดตกแต่งบ้านของตน
ข. ช่วยกันเก็บกวาดลานวัด
ค. ชวนเพื่อนไปวิ่งเล่น
(เฉลย ข.)
๓๑) ใครได้เข้าแข่งขันพายเรื อ
ก. เด็กหญิงมะลิ
ข. นางสาวสุดา
ค. นายมานะ
(เฉลย ค.)
๓๒) ถ้านักเรี ยนจะดูการแข่งขันควรทา
อย่างไร
ก. ดูใกล้ๆ ริ มแม่น้ า
ข. ดูใต้ตน้ ไม้ริมตลิ่ง
ค. ดูห่างๆและอยูก่ บั ผูป้ กครอง
(เฉลย ค.)

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
(IOC)

ความ
หมาย

1.00

สอดคล้อง

1
+1

2
+1

3
+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น(ต่อ)

ตัวชี้ วดั

การ
ประเมิน

ท 1.1 ป. 1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความ
เข้าใจ

ท 1.1 ป. 1/3
ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

นาไปใช้

ท 1.1 ป.
1/3 ตอบ
คาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน

ความ
เข้าใจ

เครื่ องมือ

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1
+1

๓๓) การแข่งเรื อยาวจัดขึ้นในเวลาใด
เหมาะสมที่สุด
ก. น้ าน้อย
ข. น้ ามาก
ค. น้ าลด
(เฉลย ข.)
๓๔) จากเรื่ องนี้ เน้นให้ผอู ้ ่านปฏิบตั ิตนตาม
+1
ข้อใด
ก. กลับมาพัฒนาหมู่บา้ นของตน
ข. กลับมายุยงชาวบ้านให้แตกแยก
ค. กลับมาชวนชาวบ้านไปทางานที่อื่น
(เฉลย ก.)
๓๕) ข้อใดปลูกฝังให้รักบ้านเกิด
+1
ก. นิ่ มให้คนในหมู่บา้ นไปทางานต่าง
ถิ่น
ข. นัดสู บน้ าใส่ บา้ นคนอื่น
ค. มุกเก็บขยะในบริ เวณบ้าน
(เฉลย ค.)

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
(IOC)

ความ
หมาย

1.00

สอดคล้อง

2
+1

3
+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 26 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับการพัฒนา
บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเด็นการสอบถาม
ด้านเนื้อหา
1.เนื้อหา กิจกรรมของบทอ่านเหมาะสมกับเวลา
2.บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นมีเนื้อหา
เข้าใจง่าย
3.บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นช่วยให้
นักเรี ยนอ่านจับใจความได้ดีข้ ึน
ด้านรู ปแบบของบทอ่าน
4.บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นมีรูป
ภาพเคลื่อนไหวประกอบเหมาะสมกับเนื้ อเรื่ อง
5.บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นมีการ
นาเสนอด้วยนิ ทาน บทร้อยกรองและเรื่ องสั้นได้
อย่างเหมาะสม
ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
6.นักเรี ยนชอบเรี ยนด้วยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น
7.บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นทาให้
นักเรี ยนสนใจและกระตือรื อร้นต่อการเรี ยน
8.บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นทาให้เกิด
ความสนุกสนานในการเรี ยน
9.บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นช่วยให้
นักเรี ยนรู ้จกั ชุมชน ท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
10.บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นช่วยให้
นักเรี ยนรักและภูมิใจในชุมชนและท้องถิ่นของ
ตนเอง

1

2

3

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
(IOC)

ความหมาย
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

0

+1

+1

0.67

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบก่อนเรี ยน

จานวน 35 ข้อจากการใช้โปรแกรม TAP วิเคราะห์แบบทดสอบ(Test Analysis Program)
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

P
0.60
0.47
0.37
0.73
0.83
0.53
0.77
0.43
0.33
0.57
0.77
0.93
0.53
0.80
0.87
0.87
0.43
0.67
0.73
0.60
0.73
0.50
0.93
0.90
0.77
0.37
0.70
1.00
0.93
0.63

r
0.28
0.37
0.47
0.18
0.29
0.27
0.50
0.26
0.36
0.37
0.70
0.20
0.69
0.29
0.10
0.40
0.26
0.17
0.40
0.20
0.40
0.47
0.00
0.10
0.39
0.47
0.60
0.00
0.20
0.58

แปลผล
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ไม่ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ไม่ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ไม่ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ไม่ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ไม่ได้
นาไปใช้ไม่ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ไม่ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
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ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบก่อนเรี ยน
จานวน 35 ข้อจากการใช้โปรแกรม TAP วิเคราะห์แบบทดสอบ(Test Analysis Program)
(ต่อ)
ข้อที่
31
32
33
34
35

P
0.63
0.37
0.83
0.87
0.63

r
0.49
0.78
0.40
0.30
0.27

แปลผล
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้

หมายเหตุ ข้อสอบที่เลือกได้แก่ ข้อ 2,3,6,8,9,10,11,13,14,17,19,20,21,22,26,27,30,31,32,35
ค่าเฉลี่ยของค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.37-0.80
ค่าเฉลี่ยของดัชนีอานาจจาแนกเท่ากับ 0.20-0.78
ค่าความเชื่อมัน่ ที่คานวณด้วยสูตร KR-20 เท่ากับ 0.80
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ตารางที่ 28 ผลการหาประสิ ทธิภาพบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นแบบกลุ่มเล็ก
(Small Group Tryout)
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชุดที่ 1
(15)
15
15
11
13
9
13
10
6
7

บทอ่านจากข้อมูลท้องถิ่นผ่านมัลติมีเดีย
ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4
(15)
(15)
(15)
14
14
13
13
15
15
13
12
14
12
13
11
12
11
13
12
11
11
9
10
8
8
8
9
7
6
5
รวม

ชุดที่ 5
(15)
14
15
13
12
12
13
8
10
5

500
E1 = 9 x 100 = 74.07
75

E2 =

131
9 x 100 = 72.78
20

รวม
(75)
70
73
63
61
57
60
45
41
30
500
E1=74.07

ทดสอบ
หลังเรี ยน
(20)
18
19
19
15
16
15
10
12
7
131
E2=72.78
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ตารางที่ 29 ผลการหาประสิ ทธิภาพบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะ
การอ่านจับใจความสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

บทอ่านจากข้อมูลท้องถิ่นผ่านมัลติมีเดีย
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
13
14
14
15
13
10
13
12
11
11
7
7
6
6
5
11
13
11
13
10
14
13
14
15
13
15
13
15
15
15
13
12
11
14
11
14
14
14
15
13
15
13
15
15
15
11
13
13
13
12
14
13
14
15
11
13
12
13
12
11
14
13
15
15
13
15
13
15
15
15
14
14
13
15
14
12
12
12
13
13
13
14
13
14
13
11
12
13
14
12
11
10
11
13
11
10
12
14
14
10
10
9
10
10
8
15
15
15
15
14
15
14
14
14
14
10
11
11
11
9
13
12
13
14
11

รวม
(75)
69
57
31
58
69
73
61
70
73
62
67
61
70
73
70
62
67
62
56
60
47
74
71
52
63

ทดสอบ
หลังเรี ยน
(20)
19
16
8
11
20
19
12
18
18
17
20
16
20
20
18
16
17
17
16
15
11
20
19
14
18
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ตารางที่ 29 ผลการหาประสิ ทธิภาพบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะ
การอ่านจับใจความสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (ต่อ)
คนที่
26
27
28
29
30

บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
14
12
12
14
10
13
13
12
13
13
7
8
7
9
7
9
10
10
10
9
12
13
13
14
10
รวม

1852
E1 = 30 x 100 = 82.31
75

E2 =

487
30 x 100 = 81.15
20

รวม
(75)
62
64
38
48
62
1852
E1=82.31

ทดสอบ
หลังเรี ยน
(20)
18
17
8
12
17
487
E2=81.15
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ตารางที่ 30 คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่น
เลขที่

Pre-test
ก่อนเรี ยน(20)

Post-test
หลังเรี ยน(20)

D
ผลต่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

14
15
6
8
15
14
9
15
14
14
17
12
17
17
14
13
14
15
14
13
9
17
18
10
18
15
13

19
16
8
11
20
19
12
18
18
17
20
16
20
20
18
16
17
17
16
15
11
20
19
14
18
18
17

5
1
2
3
5
5
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
2
2
2
2
3
1
4
0
3
4
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ตารางที่ 30 คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทอ่านมัลติมีเดีย
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น(ต่อ)
เลขที่

ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

ผลต่าง D

28
29
30

7
9
16

8
12
17

รวม

402

487

1
3
1
85

เฉลี่ย

13.40

16.23

2.83

เฉลี่ยร้อยละ
S.D.

67.00
3.29

81.15
3.45

14.17
1.26
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ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติคานวณหาค่า t-test ของแบบทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนของบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นโดยใช้โปรแกรม SPSS
T-Test

Pair 1

Pair 1

post
pre

Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation
16.2333
30
3.45097
13.4000
30
3.28634

Paired Samples Correlations
N
Correlation
post & pre
30
.931

Std. Error Mean
.63006
.60000

Sig.
.000

Paired Samples Test
Paired Differences

Mean
Pair post - pre
1

2.83333

Std.
Std. Error
Deviation Mean
1.26173

.23036

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
2.36220

3.30447

t
12.300

Sig.
(2-tailed)

df
29

.000
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ภาคผนวก ง
- แบบทดสอบก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู ้
- ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
- บทอ่านจากข้อมูลท้องถิ่น
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แบบทดสอบทักษะการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียน
ตอนที่ ๑ นักเรี ยนทาเครื่ องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม ข้อ ๑ -๓
บางตาเถร เป็ นตาบลที่มีพระผู ้ ใหญ่หลายรู ป อยูใ่ นอาเภอ
สองพี่นอ้ ง เดิมชื่อตาบล บางปลาร้า เพราะว่าเป็ นพื้นที่ราบลุ่ม มีปลาชุกชุมมาก
เมื่อมีผคู ้ นเข้ามาอยูอ่ าศัยมากขึ้น จึงได้แยกมาเป็ นตาบลบางตาเถร
๑. นักเรี ยนคิดว่าคนมาอยูใ่ นหมู่บา้ นนี้มากขึ้นเพราะเหตุใดมากที่สุด
ก. มีพระหลายรู ป
ข. มีอาหารอุดมสมบูรณ์
ค. มีน้ ามาก
๒. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ที่ราบลุ่ม คือพื้นที่ที่น้ าท่วมถึง
ข. ที่ราบลุ่ม คือพื้นที่ที่ไม่มีน้ า
ค. ที่ราบลุ่ม คือพื้นที่อยูบ่ นภูเขา
๓. ถ้านักเรี ยนอยูใ่ นชุมชนที่มีปลาชุกชุมควรทาอย่างไร
ก. ใช้แหหรื ออวนตาถี่ๆจับปลาทุกชนิด
ข. ไม่จบั ปลาในฤดูวางไข่
ค. จับปลาวัยอ่อนมารับประทาน
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม ข้อ ๔ – ๘
หลวงพ่อขอม เดิมชื่อ เป้ า มีวดั สร้างขึ้นใหม่ชื่อ “วัดไผ่โรงวัว”
ชาวบ้านจึงนิมนต์พระขอมให้ไปจาพรรษาอยูท่ ี่วดั ไผ่โรงวัว
ท่านได้สร้างสิ่ งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาขึ้นมามากมาย เพื่อให้คนรุ่ นหลังได้
ศึกษาหาความรู ้เรื่ องราวของพระพุทธเจ้า ท่านมรณภาพ(มอ-ระ-นะ-พาบ)ลงด้วยโรคหัวใจ
ล้มเหลว
๔. ข้อใดเป็ นสิ่ งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนา
ก. ฆ้องยักษ์
ข. ศาลเจ้าแม่
ค. สถานที่ตรัสรู ้
๕. ข้อใดเรี ยงลาดับเหตุการณ์ของหลวงพ่อขอมได้ถูกต้อง
ก. มรณภาพ
สร้างวัดไผ่โรงวัว
เจ้าอาวาสวัด
ข. เจ้าอาวาสวัด มรณภาพ
สร้างวัดไผ่โรงวัว
มรณภาพ
ค. เจ้าอาวาสวัด สร้างวัดไผ่โรงวัว
๖. หลวงพ่อขอม เดิมจาพรรษาอยูท่ ี่ไหน
ก. วัดบางสาม
ข. วัดไผ่โรงวัว
ค. วัดบางซอ
๗. มรณภาพ แปลว่าอะไร
ก. เกิด
ข. เจ็บ
ค. ตาย
๘. ถ้านักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เรื่ องราวของพระพุทธเจ้า นักเรี ยนน่าจะปฏิบตั ิตนอย่างไร
ก. วิง่ เล่นในวัด
ข. วาดภาพพระพุทธเจ้าตามฝาผนังวัด
ค. ปฏิบตั ิตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม ข้อ ๙ – ๑o
คลองพระยาบันลือเป็ นคลองที่ขดุ ผ่านหน้าวัดไผ่โรงวัว ก่อนสร้างวัดคลองนี้ยงั
ไม่มี แต่เป็ นร่ องน้ า สาหรับทานาบัวเท่านั้น เดิมคลองนี้เรี ยกว่า คลองยายบ๊วย
๙. เดิมคลองพระยาบันลือใช้ทาอะไร
ก. ปลูกข้าว
ข. ปลูกบัว
ค. ปลูกแห้ว
๑o. นักเรี ยนคิดว่า “ร่ องน้ า” เป็ นอย่างไร
ก. ใหญ่กว่าคลอง
ข. เล็กกว่าคลอง
ค. เท่ากับคลอง
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม ข้อ ๑๑ – ๑๓
อาชีพในชุมชนบางตาเถรมีหลายอาชี พที่ทารายได้ให้กบั คนในหมู่บา้ น การทาปลาเค็มเป็ น
อาชีพหนึ่งที่ทารายได้ ให้กบั ชุมชน โดยใช้ปลาสดเช่น ปลาช่อน ปลานิล ปลาดุก หรื อปลาสลิด
ขอดเกล็ด ออกแล้วนามาแล่แผ่ออก ล้างน้ าสะอาด ใส่ เกลือโดยใช้มือขยาแล้วล้างน้ าสะอาด นาไป
ผึ่งแดด
๑๑. นักเรี ยนคิดว่าปลาสดเป็ นอย่างไร
ก. ตาขุ่น เหงือกดา
ข. ตาใส เหงือกแดง
ค. ตาใส เหงือกเขียวคล้ า
๑๒. ข้อใดเรี ยงลาดับขั้นตอนการทาปลาเค็มได้ถูกต้อง
ก. ขอดเกล็ด แล่ปลา ใส่ เกลือ ผึ่งแดด
ข. แล่ปลา ขอดเกล็ด ใส่ เกลือ ผึ่งแดด
ค. ขอดเกล็ด ใส่ เกลือ แล่ปลา ผึ่งแดด
๑๓. การทาปลาเค็มสิ่ งใดควรทาเป็ นลาดับสุ ดท้าย
ก. แก้วตากปลา
ข. แก้วทาปลา
ค. แก้วจับปลา
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม ข้อ ๑๔ – ๑๖
“พระพุทธโคดม”
เป็ นพระพุทธรู ปหล่อด้วยทองสาริ ดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หลวงพ่อขอม
ได้ดาเนิ นการก่อสร้าง ใช้เวลาในการ ก่อสร้าง ๑๒ ปี
๑๔. ใครสร้างพระพุทธโคดม
ก. หลวงพ่อโกร่ ง
ข. หลวงพ่อขาว
ค. หลวงพ่อขอม
๑๕. “พระพุทธโคดม ” สร้างด้วยสิ่ งใด
ก. ปูน
ข. เงิน
ค. ทองสาริ ด
๑๖. นักเรี ยนคิดว่า “พระพุทธโคดม”สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร
ก. เพื่อให้คนมาเที่ยว
ข. เพื่อสื บทอดพระศาสนา
ค. เพื่อขอโชคลาภ
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม ข้อ ๑๗ – ๒o
ประเพณี แข่งเรื อยาววัดไผ่โรงวัว
การแข่งเรื อยาวเป็ นการแข่งขันที่ชาวบ้าน จัดขึ้นในงานออกพรรษาของ
วัดไผ่โรงวัว เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ปลูกฝังให้รู้รักบ้านเกิด จัดการ
แข่งขันขึ้นในช่วงที่มีน้ ามาก โดยใช้ผชู ้ ายมาพายแข่งขันกัน
๑๗. ข้อใดคือความสามัคคีของคนในชุมชน
ก. จัดตกแต่งบ้านของตน
ข. ช่วยกันเก็บกวาดลานวัด
ค. ชวนเพื่อนไปวิง่ เล่น
๑๘. ใครได้เข้าแข่งขันพายเรื อ
ก. เด็กหญิงมะลิ
ข. นางสาวสุ ดา
ค. นายมานะ
๑๙. ถ้านักเรี ยนจะดูการแข่งขันควรทาอย่างไร
ก. ดูใกล้ๆ ริ มแม่น้ า
ข. ดูใต้ตน้ ไม้ริมตลิ่ง
ค. ดูห่างๆและอยูก่ บั ผูป้ กครอง
๒o. ข้อใดคือ รักบ้านเกิด
ก. นิ่มให้คนในหมู่บา้ นไปทางานต่างถิ่น
ข. นัดสู บน้ าใส่ บา้ นคนอื่น
ค. มุกเก็บขยะในบริ เวณบ้าน
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ
ข
ก
ข
ค
ค
ก
ค
ค
ข
ข

ข้อ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คาตอบ
ข
ก
ก
ค
ค
ข
ข
ค
ค
ค

196

บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะ

กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
โดย

นางเต็มนภา รุ่ งวิริยะวงศ์
ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการพิเศษ

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2
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คานา
ภาษาไทยเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ภาษาไทยเป็ นทักษะที่ตอ้ งมีการฝึ กฝน
ให้เกิดความชานาญ จึงจะเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถนาไปใช้ได้
ในชีวติ จริ ง โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านการคิดต่างๆ
บทอ่านที่จดั ทาขึ้น มีรูปแบบการนาเสนอเรื่ อง ลักษณะของเรื่ อง และ
เนื้อหาที่จุดประกายทางความคิดในด้านต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มทักษะด้านการอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จัดทาขึ้นทั้งหมด 5 ชุด
โดยการนาเรื่ องราวและข้อมูลที่เกี่ยวกับท้องถิ่น รอบๆบริ เวณโรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว ประกอบ
ด้วย สถานที่สาคัญที่มีชื่อเสี ยงในชุมชน นิทานพื้นบ้าน สัตว์ในท้องถิ่น ประเพณี ที่ควรรู ้ใน
ท้องถิ่น มาทาเป็ นบทอ่านเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ และนาเสนอใน
รู ปแบบที่หลากหลาย
ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า จะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนภาษาไทย
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพดียง่ิ ขึ้น
เต็มนภา รุ่ งวิริยะวงศ์
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คาชี้แจง

1. บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น ประกอบด้วย บทอ่านจานวน 5 ชุด ในแต่ละ
ชุดประกอบด้วย คู่มือครู และคู่มือนักเรี ยน
คาแนะนาสาหรับครู ประกอบด้วย คาแนะนาการใช้สาหรับครู ตัวชี้วดั แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ การวัด และประเมินผล และเฉลยแบบฝึ กหัด
คาแนะนาสาหรับนักเรี ยน ประกอบด้วย คาแนะนาการใช้สาหรับนักเรี ยน ใบความรู ้
ใบงาน แบบฝึ ก เสริ มทักษะและเฉลย ตารางบันทึกผลคะแนน
2. ก่อนการใช้บทอ่านครู ตอ้ งศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้และเตรี ยมความพร้อมก่อนสอน
ต้องตรวจสอบความพร้อมของห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3. หลังจากใช้บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นแล้ว ในแต่ละชุดครู ตอ้ งประเมินผล
สัมฤทธิ์ ระหว่างเรี ยน
4. นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละชุดต้องกลับไปศึกษาบทอ่านซ้ า
แล้วกลับมาประเมินผลใหม่อีกครั้ง
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วัตถุประสงค์

บทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความ
มีท้ งั หมด 5 ชุด ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์สาหรับครู ในการใช้ดงั นี้
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ให้มีผลการเรี ยนดีข้ ึน
2. เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและจากการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3. เพื่อเป็ นคู่มือสาหรับครู ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในเรื่ องการอ่าน
จับใจความ
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แนวการจัดการเรี ยนการสอน

กิจกรรมการเรี ยนการสอน มีดงั นี้
1. จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนรู ้เนื้อหาจากบทอ่านผ่านมัลติมีเดีย
เป็ นสาคัญ
3. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ เพื่อผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างมี
ความสุ ข
สื่ อในการจัดการเรี ยนการสอน มีดงั นี้
1. บัตรภาพ
2. บัตรคา
3. ใบความรู ้
4. ใบงาน
5. สื่ อจากซีดีรอม
6. แบบฝึ กเสริ มทักษะ
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เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
ช ุดที่ 3

เตือนใจ
เปรตวัดไผ่ โรงวัว

โรงเรียนวัดไผ่ โรงวัว อำเภอสองพีน่ ้ อง
จังหวัดสุ พรรณบุรี
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ตัวชี้ วดั

เมื่อนักเรี ยนได้ศึกษาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มทักษะ
การอ่านใจความ นี้จบแล้ว นักเรี ยนสามารถแสดงพฤติกรรมตามตัวชี้วดั ต่อไปนี้ได้
1.

การตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านได้

2.

เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่อ่านได้

3.

คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่านได้
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คาแนะนาสาหรับครู

คาแนะนาการใช้สาหรับครู ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้และเนื้ อหาความรู ้ของบทอ่านอย่างละเอียด
2. เตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยนการสอนไว้ล่วงหน้าก่อนสอนทุกครั้ง
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และการวัดประเมินผลตามลาดับขั้นตอนที่กาหนด
4. ครู คอยให้คาแนะนานักเรี ยนขณะดาเนินการสอน
5. หลังจากเรี ยนแล้วให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กเสริ มทักษะหลังเรี ยนให้นกั เรี ยน
บันทึกผลที่ได้ลงในตารางบันทึก
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คำแนะนำสำหรับนักเรียน

คาแนะนาการใช้สาหรับนักเรี ยนปฏิบตั ิดงั นี้
1. ศึกษาเนื้อหาความรู ้และตัวอย่าง แล้วทากิจกรรมตามลาดับ
2. หากนักเรี ยนไม่แน่ใจในกิจกรรมใด ต้องศึกษาทบทวนใหม่ซ้ าอีกครั้งจนเข้าใจ
3. เมื่อศึกษาจบแล้ว ทาแบบฝึ กเสริ มทักษะเพื่อประเมินผลการพัฒนาการเรี ยนรู ้
4.

ตรวจเฉลยท้ายเล่ม

5.

บันทึกผลที่ได้ลงในตารางบันทึก เพื่อทราบผลการเรี ยนและการพัฒนา
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แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 3
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 9 ภาษาพาเพลิน เรื่ อง เตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว
รหัสวิชา ท 11101
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 2 เวลา 2 ชัว่ โมง
.....................................................................................................................................................

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /ตัวชี้วดั
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วดั
ท 1.1 ป. 1/3 ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
ท 1.1 ป. 1/4 เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่อ่าน
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1. นักเรี ยนสามารถจับใจความของเรื่ องที่อ่านได้
2. นักเรี ยนมีทกั ษะในการตอบคาถาม เล่าเรื่ องได้
3. มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้
สำระสำคัญ
การอ่านเป็ นทักษะที่สาคัญ ต้องมีสมาธิ ในการอ่าน ซึ่ งเมื่ออ่านแล้วสามารถตอบคาถาม เล่า
เรื่ องย่อหรื อเรี ยงลาดับเหตุการณ์จึงจะเข้าใจเนื้ อหาของเรื่ อง
สำระกำรเรี ยนรู้
ความรู ้
หลักการอ่านจับใจความประเภทเรื่ องสั้น
ทักษะ/กระบวนการ
อ่านจับใจความ
ตอบคาถาม
เล่าเรื่ อง
สมรรถนะที่สาคัญ
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้
มุ่งมัน่ ในการทางาน
ชิ้นงำน / ภำระงำน
1. ใบงานที่ 1 เรื่ อง วาดรู ปผีเปรตในความคิดของนักเรี ยน
2. ใบงานที่ 2 เรื่ อง จงระบายสี ทบั รู ปร่ างลักษณะของเปรต
3. แบบฝึ กเสริ มทักษะเตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว ชุดที่ 1
4. แบบฝึ กเสริ มทักษะเตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว ชุดที่ 2
5. แบบฝึ กเสริ มทักษะเตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว ชุดที่ 3
กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
ชัว่ โมงที่ 1 กิจกรรมในห้องเรี ยน
1. ขั้นนา
1.1 ครู สนทนาถึงสิ่ งปลูกสร้างในวัดไผ่โรงวัวที่นกั เรี ยนรู ้จกั เช่น พระพุทธโคดม ฆ้องใหญ่
พระกะกุสันโธ เปรต ต้นงิ้ว เมืองนรก เมืองสวรรค์
1.2 ครู นาภาพเปรตวัดไผ่โรงวัวให้นกั เรี ยนดูแล้วสนทนาซักถามว่าคืออะไร นักเรี ยนเคยพบ
เห็นหรื อไม่ เคยพบที่ใด
2. ขั้นสอน
2.1 ครู แจ้งวัตถุประสงค์ในการอ่านจับใจความจากบทอ่านว่าเมื่อนักเรี ยนอ่านจบ นักเรี ยน
สามารถตอบคาถาม เล่าเรื่ องหรื อเรี ยงลาดับเหตุการณ์ได้
2.2 ครู อธิ บายวิธีการอ่าน เพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจวิธีการอ่านจับใจความที่ถูกต้อง
2.3 ครู แนะนาคาศัพท์ใหม่และความหมายโดยใช้บตั รคามีคาศัพท์ ดังนี้ เปรต ต้นตาล บุญ
ชาติหน้า ทุกข์ ทรมาน และให้นกั เรี ยนอ่านออกเสี ยงตามครู และอ่าน เองพร้อมกันจนคล่อง
2.4 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ประกอบด้วยนักเรี ยนที่เรี ยนเก่ง ปานกลาง และนักเรี ยนที่
เรี ยนอ่อน คละกัน
2.5 แต่ละกลุ่มช่วยกันวาดรู ปผีเปรตในความคิดของนักเรี ยน ลงในใบงานที่ 1 แล้วนาเสนอ
หน้าชั้น
3. ขั้นสรุ ป
3.1 นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปรู ปร่ างลักษณะของเปรต
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ชั่วโมงที่ 2 กิจกรรมในห้องคอมพิวเตอร์
1. ขั้นนา
1.1 ทบทวนรู ปร่ างลักษณะของเปรต ตามความคิดของนักเรี ยน
1.2 ฝึ กอ่านคายากและความหมายของคาศัพท์ในบทอ่าน ดังนี้ เปรต ต้นตาล บุญ
ชาติหน้า ทุกข์ ทรมาน จนคล่อง
2. ขั้นสอน
2.1 นักเรี ยนแต่ละคนศึกษาเนื้อหา เรื่ องเตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว ผ่านมัลติมีเดียที่ครู เตรี ยมไว้
2.2 นักเรี ยนช่วยกันเล่าเรื่ องย่อและเรี ยงลาดับเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน
2.3 ครู ยกตัวอย่างคาถามในเนื้อเรื่ องให้นกั เรี ยนช่วยกันตอบคาถาม ดังนี้
1. เปรตเป็ นใคร
2. ชอบมาตอนไหน
3. ทาไมจึงหิวตลอดเวลา
4. นักเรี ยนคิดว่าเป็ นเปรตดีหรื อไม่ เพราะอะไร
แล้วจึงอ่านอีกครั้งเพื่อจับใจความของเรื่ อง ตอบคาถามจากแบบฝึ กเสริ มทักษะที่ 1, 2 และ 3
ในคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย แล้วบันทึกคะแนน
3. ขั้นสรุ ป
3.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยน โดยการสนทนาซักถามบทอ่านเพื่อวัดความรู ้
ความเข้าใจ
3.2 ระบายสี ทบั รู ปร่ างลักษณะของเปรต ลงในใบงานที่ 2 นาเสนอหน้าชั้น ครู ให้รางวัลและ
คาชมเชยแล้วช่วยกันบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. รู ปภาพ เปรต
2. ใบงานที่ 1 เรื่ อง วาดรู ปผีเปรตในความคิดของนักเรี ยน
ใบงานที่ 2 เรื่ อง จงระบายสี ทบั รู ปร่ างลักษณะของเปรต
3. บัตรคา
4. คอมพิวเตอร์
5. บทอ่านเรื่ องเตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว
6. แบบฝึ กเสริ มทักษะที่ 1, 2 และ 3
7. แบบบันทึกคะแนน
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กำรวัดและประเมินผล
1. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- สังเกตการอ่านและเล่าเรื่ อง
- ตรวจผลงาน/ชิ้นงาน
2. เครื่ องมือวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- แบบประเมินการอ่านจับใจความ
- แบบแบบฝึ กเสริ มทักษะ
3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- เกณฑ์การวัดและประเมินผลแบบฝึ กเสริ มทักษะ
แต่ละแบบฝึ กเสริ มทักษะ นักเรี ยนตอบถูกต้องตั้งแต่ 3 ข้อ ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเด็นการประเมิน
1.มีวนิ ยั

2.ใฝ่ เรี ยนรู ้

3. มุ่งมัน่ ในการทางาน

2
ปฏิบตั ิกิจกรรมหรื อ
ทางานตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่ม
เสร็ จทันเวลา โดยไม่
มีการเตือน
นักเรี ยนมีความ
กระตือรื อร้นในการ
แสวงหาความรู ้ตอบ
คาถามครู ทุกครั้ง
และตั้งใจเรี ยนอย่าง
สม่าเสมอ
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการการปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็ จ
และถูกต้อง

เกณฑ์การตัดสิ น/ระดับคุณภาพ
ระดับ 2 ได้ 5-6 คะแนน หมายถึง ดี
ระดับ 1 ได้ 3-4 คะแนน หมายถึง พอใช้
ระดับ 0 ได้ 0-2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุ ง
เกณฑ์การผ่าน ผ่านระดับพอใช้ข้ นึ ไป

ระดับคุณภาพ
1
ปฏิบตั ิกิจกรรมหรื อ
ทางานตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่ม
เสร็ จทันเวลา โดยมี
การเตือนเป็ น
บางครั้ง
นักเรี ยนมีความ
กระตือรื อร้นในการ
แสวงหาความรู ้ ตอบ
คาถามครู บางครั้ง
และขาดสมาธิใน
บางครั้ง
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการการปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็ จ
แต่งานไม่ถูกต้อง
บางส่วน

0
ไม่ปฏิบตั ิกิจกรรม
หรื อทางานตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับ
ของกลุ่มเสร็ จไม่
ทันเวลาและมีการ
เตือนบ่อยครั้ง
นักเรี ยนไม่
กระตือรื อร้น ไม่
ตอบคาถามครู และ
ไม่มีสมาธิในการ
เรี ยน
ไม่มีความตั้งใจและ
ทางานตามที่ได้รับ
มอบหมายไม่สาเร็ จ
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เกณฑ์การประเมินตรวจผลงาน/ชิ้นงาน
ประเด็นการประเมิน
1.ความถูกต้อง

2.การใช้ภาษา

3. ตรงเวลา

4.ความสะอาด

2
ตั้งคาถามและตอบ
คาถามได้ละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น
ใช้ภาษาเข้าใจง่ายมี
ความสอดคล้องกับ
เรื่ องที่อ่าน มีภาษาที่
เป็ นของตนเอง
ทางานเสร็ จ
เรี ยบร้อยตรงตาม
กาหนดเวลา
สะอาดไม่มีรอยลบ
ขีดฆ่าตลอดชิ้นงาน

เกณฑ์การตัดสิ น/ระดับคุณภาพ
ระดับ 2 ได้ 6-8 คะแนน หมายถึง ดี
ระดับ 1 ได้ 3-5 คะแนน หมายถึง พอใช้
ระดับ 0 ได้ 0-2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุ ง
เกณฑ์การผ่าน ผ่านระดับพอใช้ข้ นึ ไป

ระดับคุณภาพ
1
ตั้งคาถามและตอบ
คาถามได้ถูกต้อง
บางส่วน
การใช้ภาษาบางตอน
ไม่สอดคล้องกับ
เรื่ องที่อ่าน แต่มี
ภาษาเป็ นของตนเอง
ทางานเสร็ จเรี ยบร้อย
แต่ไม่ตรงตาม
กาหนดเวลาเล็กน้อย
มีรอยลบขีดฆ่า
ไม่เกิน 3 แห่ง

0
ตั้งคาถามและตอบ
คาถามไม่ถูกต้อง

การใช้ภาษาโดย
การลอกจากเรื่ อง
เนื้อเรื่ อง
ทางานไม่เสร็ จตาม
กาหนดเวลา
มีรอยลบขีดฆ่า
เกิน 4 แห่งขึ้นไป
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านจับใจความ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
2
1
1.บุคคลในเรื่ อง
บอกบุคคลใน
บอกบุคคลใน
เรื่ องได้ครบอย่าง
เรื่ องได้ครบแต่ชา้
คล่องแคล่ว
ต้องช่วยชี้แนะ
2.เรี ยงลาดับเหตุการณ์
บอกเหตุการณ์
บอกเหตุการณ์
ตามลาดับถูกต้อง
ตามลาดับถูกต้อง
ครบถ้วนและ
โดยการชี้แนะ
คล่องแคล่ว
3.สรุ ปเรื่ องจากการอ่าน
สรุ ปเรื่ องได้
สรุ ปเรื่ องได้
กระชับครบถ้วน
กระชับแต่ตอ้ ง
ชี้แนะจึงจะ
ครบถ้วน
4. ข้อคิดจากเรื่ องที่อ่าน
บอกข้อคิดจาก
บอกข้อคิดจาก
การอ่านและการ
การอ่านได้แต่ตอ้ ง
นาไปใช้ได้
ชี้แนะจึงบอกการ
นาไปใช้ได้

0
บอกบุคคลใน
เรื่ องไม่ได้
ลาดับ
เหตุการณ์
ไม่ได้
สรุ ปเรื่ อง
ไม่ได้ช้ ีแนะ
แล้วไม่ได้
บอกข้อคิดจาก
การอ่านไม่ได้
ต้องชี้แนะและ
บอกการ
นาไปใช้ไม่ได้

เกณฑ์การตัดสิ น/ระดับคุณภาพ
ระดับ 2 ได้ 6-8 คะแนน หมายถึง ดี
ระดับ 1 ได้ 3-5 คะแนน หมายถึง พอใช้
ระดับ 0 ได้ 0-2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุ ง
เกณฑ์การผ่าน ผ่านระดับพอใช้ข้ ึนไป
เกณฑ์การวัดและประเมินผลแบบฝึ กเสริ มทักษะ
1. แต่ละแบบฝึ กเสริ มทักษะ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
2. นักเรี ยนตอบถูกต้องตั้งแต่ 3 ข้อ ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
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ภำคผนวก

213

บัตรคำ

เปรต

ต้นตาล

บุญ

ชาติหน้า

ทุกข์

ทรมาน

214

ภำพเปรตวัดไผ่โรงวัว

ที่มา : เต็มนภา รุ่ งวิริยะวงศ์

ที่มา : เต็มนภา รุ่ งวิริยะวงศ์
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ใบงานที่ 1

ตอนที่ 1 วาดรู ปผีเปรตในความคิดของนักเรี ยน

กลุ่มที่.........
1……………………………………………..…………………..
2………………………………………………..………………..
3……………………………………………..…………………..
4………………………………………………..………………..
5………………………………………………..………………..
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ใบงำนที่ 2
จงระบายสี ทบั รู ปร่ างลักษณะของเปรต

เป็ นผี

เตี้ย

คอยาว

อ้วน

ท้องโต

เป็ นคน

สูง

ผมยาว

ผมสั้น

คอสั้น

ผอมโซ

ผิวดา

ผิวขาว

มือเท่าใบตาล

ปากเท่ารู เข็ม

217

สื่ อในซีดีรอม

218

219

220

221

เฉลยใบงานที่ 1
ตอนที่ 1 วาดรู ปผีเปรตในความคิดของนักเรี ยน

อยูใ่ นดุลยพินิจของครู ผสู ้ อน

กลุ่มที่.........
1……………………………………………..…………………..
2………………………………………………..………………..
3……………………………………………..…………………..
4………………………………………………..………………..
5………………………………………………..………………..
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เฉลยใบงำนที่ 2
จงระบายสี ทบั รู ปร่ างลักษณะของเปรต

เป็ นผี

เป็ นคน

สูง

ผมยาว

ผมสั้น

คอยาว

คอสั้น

ผอมโซ

อ้วนพี

ผิวดา

ผิวขาว

ท้องโต

มือเท่าใบตาล

เตี้ย

ปากเท่ารู เข็ม
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เฉลยใบงานที่ 1

ตอนที่ 1 วาดรู ปผีเปรตในความคิดของนักเรี ยน

อยูใ่ นดุลยพินิจของครู ผสู ้ อน

กลุ่มที่.........
1……………………………………………..…………………..
2………………………………………………..………………..
3……………………………………………..…………………..
4………………………………………………..………………..
5………………………………………………..………………..
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เฉลย
แบบฝึ กเสริ มทักษะ
ชุดที่ 3 เตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว

ชุดที่ 1
1. ก.
2. ก.
3. ค.
4. ข.
5. ค.

ชุดที่ 2
1. อดอยาก
2. สะสมบุญ
3. หิ ว
4. ความดี
5. ผีเปรต

ชุดที่ 3
1. ถูก
2. ผิด
3. ผิด
4. ถูก
5. ถูก
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ตำรำงบันทึกกำรทำแบบฝึ กเสริมทักษะ
ชุดที่ 3 เตือนใจเปรตวัดไผ่โรงวัว

เด็กหญิง/เด็กชาย.....................................................................
โรงเรี ยน...................................ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/..........

แบบฝึ ก
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

คะแนนเต็ม
5
5
5

คะแนนที่ทาได้

หมายเหตุ
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ภาคผนวก จ
- ภาพกิจกรรมการเรี ยนการสอน
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ภาพประกอบ

228

229

230
ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ – สกุล

นางเต็มนภา รุ่ งวิริยะวงศ์

ที่อยู่

144/1 หมู่ 4 ซอยมัน่ คงดี ตาบล รั้วใหญ่ อาเภอ เมือง
จังหวัดสุ พรรณบุรี 72000

ที่ทางาน

โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว ตาบลบางตาเถร
อาเภอสองพี่นอ้ ง จังหวัดสุ พรรณบุรี 72110

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2531

สาเร็ จการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2555

ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2532

รับราชการครู ตาแหน่ง ครู 2 ระดับ 2
โรงเรี ยนบ้านกุดโบสถ์-ท่าเยีย่ ม อาเภอเสิ งสาง
จังหวัดนครราชสี มา

พ.ศ. 2533

รับราชการครู ตาแหน่ง อาจารย์ 1
โรงเรี ยนวัดย่านซื่อ อาเภอสองพี่นอ้ ง
จังหวัดสุ พรรณบุรี

พ.ศ. 2536 - ปัจจุบนั

รับราชการครู ตาแหน่ง ครู คศ.3
โรงเรี ยนวัดไผ่โรงวัว อาเภอสองพี่นอ้ ง
จังหวัดสุ พรรณบุรี

