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53253304: สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
คําสําคัญ: แบบฝึ ก / การอ่านจับใจความ / ข้อมูลท้องถิน
ณิ ชาพร ปรี ชาวิภาษ: การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึ กษาปี ที 4 อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ : อ.ดร. ศิ ริวรรณ วณิ ชวัฒนวรชัย, อ.ดร. อธิ กมาส มากจุย้
และ อ.ดร. บํารุ ง ชํานาญเรื อ. 06 หน้า.
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาข้อมูลพืนฐานในการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
2) พัฒนาและหาประสิ ทธิภาพแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3) ทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน และ 4) ประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่านจับใจความ
และความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนเทศบาล 5 วัดศรี สาํ ราญ อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 22 คน
ภาคเรี ยนที ปี การศึ กษา 2555 ระยะเวลาที ใช้ในการทดลองรวมทังหมด 18 ชัวโมง แบบแผนการทดลอง คือ
The One Group Pretest-Posttest Design เครื องมือที ใช้ในการวิจยั คือ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์
3) แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน และ 4) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่านจับใจความ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test)
และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
. นักเรี ยน ครู และปราชญ์ผรู ้ ู ้ในท้องถิน ต้องการให้แบบฝึ กมีหลายรู ปแบบ เนือหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย
เป็ นเรื องราวใกล้ตวั เด็กหรื อข้อมูลท้องถินซึ งประกอบด้วย ชือแบบฝึ ก คํานํา ตัวชี วัด คําชี แจง คําแนะนําการใช้
สําหรับครู คําแนะนําการใช้สาํ หรับนักเรี ยน บทอ่านข้อมูลท้องถิน แบบฝึ กและแบบทดสอบหลังเรี ยน
. แบบฝึ กการอ่า นจับ ใจความโดยใช้ข อ้ มูล ท้อ งถิ น มี เ นื อหา 7 ชุ ด คื อ ) ตํา นานสองพี น้อ ง
) ข่าวครู แจ้ง คล้ายสี ทอง เสี ยชี วิตแล้ว ) ข่าวเด็กนาฏศิ ลป์ สุ พรรณบุรีชนะเวที พืนบ้าน ) บทความปลาหมํา
5) บทความเพลงอี แซว 6) สารคดี เชิ งท่ องเที ยววัดไผ่โรงวัว และ ) สารคดี เชิ งชี วประวัติ พุ่มพวง ดวงจันทร์
ซึ งแบบฝึ กทีพัฒนาขึน มีค่าประสิ ทธิภาพ 81.81/82.70
. การทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน นักเรี ยนมีความสนใจในการเรี ยน
ด้วยแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน นักเรี ยนให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิกิจกรรม มีความตังใจ
ในการเรี ยนรู ้ และเรี ยนรู ้อย่างมีความสุข
. ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่านจับใจความด้วยแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินของ
นักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 4 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และนักเรี ยนมี
ความคิดเห็นว่าแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ทําให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ กระตือรื อร้น และ
เกิดความสนุกสนานในการเรี ยน รักและเข้าใจเรื องราวในท้องถิน
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The purposes of this research were: 1) to study the fundamental data for the development of reading
exercises for main idea 2) to develop and assess the efficiency of reading exercises for main idea using local information
with standard criterion to 80/80 3) to implement the reading exercises for main idea using local information and 4) to
evaluate the learning outcomes of reading for main idea and the students’ opinions towards the reading exercises for
main idea using local information. The sample consisted of 22 fourth grade students, during the second semester
academic year 2012 of Thetsaban 5 School Watsisamran, Songphinong District, Suphanburi Province. and within the
duration of the implementation covered 18 hours. The research design was the one group pretest-posttest design. The
research instruments were: 1) questionnaires 2) interview forms 3) reading exercises for main idea using local
information and 4) reading for main idea learning outcomes test. The data were analyzed by percentage (%), mean ( X ),
standard deviation (S.D.), t-test dependent and content analysis.
The results of this research were as follow:
1. The students, teachers and involved persons required the development of exercises with variety of
formats, interesting contents and self-related contents of local information were consisted of name, preface, indicators,
explanation of using the exercises, teacher’s manual, student’s manual, reading exercises for main idea and reading for
main idea test.
2. Seven topics of reading exercises for main idea were consisted of legends recount, religion park, local
products, inherit local song, national artist, travelogue about Watphairongwua and queen singer. The efficiency of
reading exercises for main idea met the criterion of 81.81/82.70
3. The implementation of reading exercises for main idea using local information. The students were
interested in reading exercises for main idea using local information, participate in the activities, enthusiastic and
happiness in learning.
4. The students’ learning outcomes in reading for main idea using local information were statistically
significant at .01 level. The students’ test scores reflected their reading for main idea were higher than those tested
before exposing to the reading exercises for main idea. The students’ opinions towards the exercises revealed that the
content of the exercises were interesting and understandable. The exercises could enhance their love and pride of their
community.
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กิตติกรรมประกาศ
การจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความอนุเคราะห์ให้คาํ ปรึ กษาอย่าง
ดี ยิง ของ อาจารย์ ดร.ศิ ริวรรณ วณิ ชวัฒนวรชัย อาจารย์ ดร.อธิ กมาส มากจุย้ อาจารย์ ดร.บํารุ ง
ชํานาญเรื อ ซึ งเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ อาจารย์ ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ ประธานกรรมการสอบ รวมทังคณาจารย์ทุกท่านที
ประสิ ท ธิ ป ระสาทวิช า ให้ค าํ แนะนํา ตรวจสอบ ชี แนวทางอัน เป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการทํา
วิทยานิ พนธ์ รวมทังให้ความเอืออาทร เป็ นกําลังใจในการต่อสู้อุปสรรค ด้วยความเมตตาต่อศิษย์
เสมอ
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์กฤษณา นิ ยมคํา อาจารย์ไขศรี วารี อุดม และดร.สุ รพล
ดนตรี สวัสดิ ผูเ้ ชียวชาญในการตรวจสอบเครื องมือวิจยั ทีได้ให้คาํ แนะนําและข้อเสนอแนะต่างๆ ใน
การสร้างเครื องมือวิจยั ให้มีประสิ ทธิภาพ
ขอขอบคุณเพือน ๆ น้อง ๆ สาขาหลักสู ตรและการนิเทศทีคอยให้กาํ ลังใจ ด้วยไมตรี
และความเอืออาทรต่อกันเสมอมา
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและลูก ๆ ทีให้กาํ ลังใจในการศึกษาจนสําเร็ จสมดัง
ปรารถนา หากประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ผูว้ จิ ยั ขอมอบบูชาแด่บิดา มารดา
คณาจารย์และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
สภาพของสังคมปั จจุบนั เป็ นโลกของข้อมูล ข่าวสาร มีเอกสารสิ งพิมพ์ และสื อต่าง ๆ
เกิ ดขึนจํานวนมาก รวมทังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ใหม่ ๆ แนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที
จะต้องติดตามให้ทนั ต่อเหตุการณ์ ทําให้เราต้องอ่านอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะในชีวติ ประจําวันสิ งที
เราต้องพบเห็นไม่วา่ จะเป็ นการอ่านป้ ายโฆษณา สลากยา หนังสื อพิมพ์ แผนที ป้ ายชื อถนนหนทาง
และตําราต่ า ง ๆ เป็ นต้น ล้ว นแล้วแต่ เป็ นสิ งที ทุ ก คนต้อ งอ่ า นในชี วิ ต ประจํา วัน การอ่ า น จึ ง มี
ความสําคัญและเป็ นสิ งจําเป็ นต่อคนทุกอาชี พ ทุกเพศ ทุกวัย การอ่านเป็ นสิ งสําคัญในการดําเนิ น
ชี วติ เพราะการอ่านจะมีส่วนช่วยสร้างความสําเร็ จในการดําเนิ นชีวิต ผูใ้ ดมีความสามารถในการอ่าน
เป็ นพิเศษ มักจะมีโอกาสเจริ ญก้าวหน้าในอาชี พและในชี วิตมากกว่าคนทีอ่านหนังสื อได้น้อยและ
อ่านช้า โลกปั จจุบนั เป็ นโลกของการอ่านเพราะการอ่านแทรกอยู่ในกิ จกรรมทุกประเภททุกแห่ ง
ทังนี เพราะในการสื อสารซึ งกันและกันในชีวติ ประจําวัน ต้องอาศัยการอ่านเพือความเข้าใจ การอ่าน
จึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในชี วิตของเรา สิ งทีเราต้องอ่านในชีวิตประจําวันจึงมีมากมาย เราจะต้อง
รู ้ จกั เลื อกอ่ านและจับ ใจความให้ไ ด้อย่างรวดเร็ ว จึ งจะประหยัดเวลา ดัง พระราชดํารั ส สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ในพิธีเปิ ดโครงการอบรมครู ภาษาไทย เนื องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ เมือวันที 26 กรกฎาคม 2549 ความตอนหนึงว่า
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การเรี ยนภาษาไทยในระดับประถมศึ กษา เป็ นการเรี ยนขันต้น เพือวางรากฐานการศึ กษา ไม่
เฉพาะแต่ในด้านความรู ้ภาษาไทย แต่ยงั เป็ นรากฐานของการศึกษาความรู ้วิชาอืนๆ เป็ นรากฐานของการ
คิด การรับคุณธรรมจริ ยธรรม การรู ้จดั ระเบียบวินยั และกฎเกณฑ์ของสังคมตลอดจนการปลูกฝัง ความ
เป็ นคนไทยและวัฒนธรรมไทย (สํานักราชเลขาธิการ, 2549: 7)

นอกจากนี ฉวีลกั ษณ์ บุญยะกาญจน์ ( : ) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการอ่านว่า
การอ่านเป็ นเครื องมื อในการแสวงหาความรู้ และเป็ นเครื องมื อแสวงหาความเพลิ ดเพลิ นในการ
พักผ่อนหย่อนใจ การอ่ านมี ค วามสําคัญต่อชี วิตมนุ ษ ย์ช่ วยให้เกิ ดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตและช่ วย
สนองความอยากรู้ อยากเห็นและเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ ผูร้ ักการอ่านทําให้รู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ
ของโลกซึ งปัจจุบนั เป็ นโลกของข้อมูลข่าวสาร ทําให้ผอู้ ่านมีความสุ ข บันลือ พฤกษะวัน ( : )
ได้ส รุ ป ความสํา คัญ ของการอ่า นไว้ว ่า การอ่านเป็ นกุญ แจดอกสํา คัญ ที ผูเ้ รี ย นจะไขไปสู่ ป ระตู
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การเรี ย นรู ้ ไ ด้ จึงสมควรอย่างยิงทีจะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีความสามารถในการอ่าน เช่น อ่าน
หนังสื อได้เร็ ว อ่านแล้วสามารถจับใจความของเรื องได้
การอ่านจับ ใจความสําคัญ เป็ นสิ งที สําคัญ เป็ นการแสดงถึ งความเข้าใจในการอ่ าน
เรื องต่างๆ และการอ่านจับใจความเป็ นทักษะทีมีความสําคัญในการอ่านมากทีสุ ด ทักษะการอ่านจับ
ใจความเป็ นสิ งที ต้องนําไปใช้มากในชี วิตประจําวัน เช่ น การอ่านข่าว อ่านบทความ อ่านสาระ
ความรู้ทีปรากฏในหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วารสารต่าง ๆ ถ้าอ่านแล้วจับประเด็นสําคัญได้ แล้วนํา
ข้อมูลไปใช้ก็จะเป็ นประโยชน์แก่ผูอ้ ่าน สําหรับนักเรี ยน นักศึกษา ซึ งต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากเอกสาร ตําราจํานวนมาก ยิงมีความจําเป็ นทีจะต้องจับใจความเรื องทีอ่านให้ได้แม่นยํา ชัดเจน
จึงจะสามารถนําไปเรี ยบเรี ยงให้เป็ นสาระความรู้ทีเกิดจากการค้นคว้าอย่างแท้จริ ง มิฉะนันจะเกิด
ความสับสน ดังที แม้นมาศ ชวลิ ต ( : ) และจินดา ทองซุ ้นห่ อ ( : ) ได้กล่ าวถึ งความ
จําเป็ นของการอ่านจับใจความว่า การอ่านเป็ นทักษะทีจําเป็ นในการแสวงหาความรู้ ช่วยให้ได้ความ
บันเทิ งและให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ จรรโลงโลก การอ่านจับ ใจความเป็ นทักษะทีต้องเรี ยนรู้ และ
ฝึ กฝนให้เกิ ดเป็ นนิ สัย ดังนัน ทักษะการอ่านจับใจความจึงเป็ นทักษะพืนฐานสําคัญในการเรี ยนรู้
ทุกเรื อง ถ้านักเรี ยนมีปัญหาด้านการอ่านก็จะเป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นอืน ๆ จึงจําเป็ น
อย่า งยิ งที ครู ผู ้ส อนจะต้อ งคิ ด ค้น แสวงหาเทคนิ ค การสอนต่ า ง ๆ ที จะทํา ให้ ผู้เรี ย นประสบ
ความสําเร็ จ โดยนําหลักการความสําคัญของการใช้ขอ้ มูลท้องถินมาพัฒนาการอ่านจับใจความและ
วิธีการเรี ยนรู้ทีมีหลายรู ปแบบมาพิจารณา เลือกใช้ให้เหมาะสมกับนักเรี ยน
จากแนวคิ ด ดัง กล่ า วจะเห็ น ว่ า การอ่ า นมี ค วามสํ า คัญ และมี ค วามจํา เป็ นอย่า งยิ ง
โดยเฉพาะการอ่านจับใจความทีเป็ นทักษะการอ่านทีมีความจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยน เพือใช้ในการอ่าน
หนัง สื อ และค้น คว้า หาความรู ้ ใ นสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ เนื องจากเป็ นการอ่ า นที มุ่ ง เน้ น ความเข้า ใจ
สาระสําคัญหรื อใจความของเรื อง การอ่านทีดีมีประสิ ทธิ ภาพทําให้ผอู้ ่านได้รับประโยชน์จะต้อง
อ่านแล้วจับใจความได้สรุ ปสาระสําคัญของเรื องทีอ่านได้ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช
จึงได้กาํ หนดสาระการอ่านเป็ นสาระหนึงในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย คือ
สาระที การอ่าน มาตรฐาน ท . ใช้กระบวนการอ่านสร้ างความรู้และความคิด เพือนําไปใช้
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน (กระทรวงศึกษาธิ การ, : )
แม้ว่าจุ ดหมายปลายทางของหลัก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพื นฐาน พุท ธศัก ราช
จะเน้นความสําคัญของการอ่านจับใจความไว้ก็ตาม แต่ปัจจุบนั ยังมีนกั เรี ยนจํานวนมาก ทีมี
ความสามารถในการอ่านจับใจความอยูใ่ นระดับตํา จะเห็นได้จากการประเมินผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ปี การศึกษา
ของสํานักงานเทศบาลเมืองสองพีน้อง ในส่ วน
ของวิชาภาษาไทยซึ งมีการประเมินความสามารถ ด้าน คือ ด้านโครงสร้างความรู้ ด้านการรับสาร
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และด้านการส่ งสารในภาพรวมโรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สาํ ราญ มีคะแนนเฉลียร้อยละ . ซึ งไม่
ผ่านเกณฑ์และนักเรี ยนมีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุ งร้อยละ . อยูใ่ นระดับพอใช้ร้อยละ
. และไม่มีนกั เรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี เมือแยกผลการประเมินเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้า นการรั บ สารมี คะแนนเฉลี ยร้ อยละ . ด้า นการส่ ง สารมี ค ะแนนเฉลี ยร้ อ ยละ . ด้า น
โครงสร้างความรู ้มีคะแนนเฉลี ยร้อยละ . (สํา นัก งานเทศบาลเมือ งสองพีน้อง,
: 20)
จากปั ญ หาดัง กล่า วผูว้ ิจยั สัม ภาษณ์ค รู ผูส้ อนวิช าภาษาไทย จากโรงเรี ย นเทศบาล1 ตลาดบางลี
(พานิชอุทิศ) (คุณครู สุรางค์ สําเนี ยงลํา, 2554; คุณครู วนั เพ็ญ กลิ นอ่อน, 2554) โรงเรี ยนเทศบาล 3
วัด อัม พวัน (คุณ ครู สํา อาง ปั ต วิน , 2554; คุณ ครู จาํ ลองลัก ษณ์ สุ ว รรณถาวร, 2554) โรงเรี ย น
เทศบาล 4 วัด โพธิ อ้น (คุณ ครู สุ ภ ชั ชา ปุญ ญะสิ ท , 2554; คุณ ครู แ น่ง น้อ ย วงศ์สุ ว รรณ, 2554)
โรงเรี ยนเทศบาล 5 วัดศรี สาํ ราญ (คุณครู สมศรี วรรณดี , 2554 ) ทีมีบริ บททางสภาพสังคมเกียวกับ
ปั ญหาในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความ พบว่า นักเรี ยนอ่านแล้วไม่เข้าใจ
เรื องทีอ่าน ตอบคําถามไม่ได้ จับใจความสําคัญไม่ได้ ไม่สามารถแยกประเด็นสําคัญและประเด็นรอง
ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนในวิชาต่าง ๆ ตํา โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ
ไม่ เป็ นที น่ าพอใจจากการประเมิ นตัวชี วัด กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชันประถมศึ กษาปี ที
โรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สําราญ ปี การศึกษา
นักเรี ยนไม่สามารถ ตอบคําถามจากเรื องทีอ่าน
แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็ นจากเรื องทีอ่าน คาดคะเนเหตุการณ์ จากเรื องทีอ่าน และสรุ ปความรู้
จากเรื องทีอ่าน นักเรี ยนมีคะแนนเฉลียร้อยละ . ซึ งไม่ผ่านเป้ าหมายทีโรงเรี ยนตังไว้คือ ร้ อยละ
(โรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สาํ ราญ ฝ่ ายวิชาการ, : - )
จากปั ญหาดังกล่าว จะเห็ นว่าการอ่านจับใจความเป็ นปั ญหาทีสําคัญที ควรได้รับการ
แก้ไ ขและพัฒ นา ทังนี เนื องจากการเรี ยนรู้ ในกลุ่ ม ประสบการณ์ อืน ๆ ต้องใช้ภ าษาไทยเพื อสื อ
ความหมาย ปัญหาทีพบมากคือ นักเรี ยนอ่านหนังสื อแล้วไม่สามารถสรุ ปสาระสําคัญของเรื องทีอ่าน
ได้ถูกต้อง และไม่ส ามารถตอบคําถามของเรื องทีอ่านได้ ทําให้ก ารอ่านไม่มีป ระสิ ทธิ ภาพ ดังที
แววมยุรา เหมือนนิล ( : ) ได้กล่าวไว้ นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่านหนังสื อต่าง ๆ น้อย
ส่ วนหนึ งเกิดจากนักเรี ยนจํานวนมากอ่านจับใจความไม่เป็ นหรื ออ่านได้ชา้ ทําให้เกิ ดความเบือหน่าย
จากปั ญหาดังกล่าว ได้มีนักวิชาการหลายท่าน ให้ความสนใจศึ กษาถึ งปั ญหาในด้านการอ่านจับ
ใจความไว้เป็ นจํานวนมาก ขจีพรรณ จันทระ ( : ) พบว่าปั ญหาในการอ่านจับใจความของ
นักเรี ยน คือ นักเรี ยนได้แต่อ่านแต่ไม่เข้าใจเรื องราวทีอ่าน จึงทําให้จบั ใจความไม่ได้ และส่ วนใหญ่
ก็ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริ งกับความคิดเห็นของผูเ้ ขียนได้ เนื องจากผูเ้ ขียน
มิได้แสดงแนวคิดหรื อใจความสําคัญของเรื องโดยตรง ซึ งทําให้อ่านและจับใจความไม่ได้ พัชนีย ์ หนูคง
( : ) และนําอ้อย อริ ยะสุ ขสกุล ( : ) พบว่าปั ญหาทีทําให้การสอนการอ่านจับใจความ
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ไม่ประสบความสําเร็ จ เกิ ดจากระดับสติปัญญาของผูเ้ รี ยน บทเรี ยนไม่เร้ าความสนใจ ทําให้เกิ ด
ความเบือหน่ าย นักเรี ยนมีทศั นคติทีไม่ดีต่อวิชาภาษาไทย ครู จดั กิจกรรมไม่เหมาะสมกับนักเรี ยน
ครู ใช้วิธีการสอนแบบเดิม ไม่น่าสนใจ ครู ขาดความพร้อมในการสอน ไม่มีการวางแผนทีดี เรื องที
นํามาอ่านยากเกินไป ขาดสื อการสอนและปัญหาทางภาษาถิน
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว การพัฒนาให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการอ่านและจับใจความ
เรื องทีอ่านได้นนั ครู ผสู ้ อนควรหาเทคนิ คและวิธีการจัดกิ จกรรมน่ าสนใจ และมีความหลากหลาย
รู ป แบบมาใช้ในการจัด การเรี ย นรู้ ให้ส อดคล้องกับ ชี วิตประจําวันของนัก เรี ยนเพื อนําไปสู่ ก าร
แก้ปั ญ หา ดัง ที ธี ร ญา เหงี ยมจุ ล ( : ) และพัช ริ น ทร์ แจ่ ม จํา รู ญ ( : ) ได้ก ล่ า วว่า การ
พัฒนาการอ่านจับใจความให้มีประสิ ทธิ ภาพนัน ผูส้ อนจะต้องแสวงหาวิธีการสอนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม ต้องเอาใจใส่ ผเู้ รี ยนให้ได้รับการฝึ กบ่อยๆ และเมือฝึ กปฏิบตั ิจนเกิ ดทักษะ
แล้วยังจําเป็ นต้องฝึ กเพิมเติมอย่างต่อเนืองและเป็ นไปตามระดับชันอย่างสมําเสมอ วิธีการเรี ยนการสอน
ทีหลากหลาย จะช่วยส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านจับใจความของผูเ้ รี ยน เช่น การสอน โดยใช้ชุด
การสอน ใช้แบบฝึ ก ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ใช้เกมและเพลง ซึ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
มาตรา ( ) มาตรา ( ) และมาตรา (กระทรวงศึกษาธิ การ,
: , ) ทีกําหนดว่าการจัดกิ จกรรมให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้
ทําได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่าน และเกิ ดการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื อง ส่ งเสริ ม สนับ สนุ นให้ผูส้ อน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื อการสอน และอํานวยความสะดวกเพือให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู้และมีความรอบรู้
การจัดการเรี ยนการสอน สื อ เป็ นสิ งจําเป็ นทีจะทําให้การเรี ยนการสอนบรรลุผล ซึ ง
สื อการเรี ยนรู ้ป ระเภทหนึ งที สามารถช่ วยในการฝึ กทัก ษะของผูเ้ รี ยนได้ดี คือ แบบฝึ ก วันเพ็ญ
คุณ พิริยะทวี ( : ) ได้กล่าวถึ งความสําคัญของแบบฝึ กไว้ว่า แบบฝึ กเป็ นเครื องมือทีสําคัญ
ในการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้วิชาภาษาไทยของผูเ้ รี ยน เพราะการทีผูเ้ รี ย นทําแบบฝึ กมาก ๆ เป็ น
การช่ วยให้ผเู ้ รี ยนได้นาํ ความรู ้ทีเรี ยนมาแล้วฝึ กให้เกิดความรู้ความเข้าใจทีกว้างขวางและเกิดความ
ชํานาญมากขึน ซึ งสอดคล้องกับทรงศรี สดคมขํา ( : ) ทีกล่าวว่า แบบฝึ กมีความสําคัญทังต่อ
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนในการพัฒนาการเรี ยนการสอนทุกวิชา โดยเฉพาะการฝึ กทักษะทางภาษาช่วยให้
เกิ ด การเรี ย นรู ้ จากการกระทําจริ งและเกิ ดแรงจูงใจ ทําให้รู้และจดจําได้ดี ทําให้ผูส้ อนได้ท ราบ
ข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ยนในทักษะนัน ๆ ทําให้ผเู้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยน ส่ วน วันวิสาห์
ปัญญาจิรวุฒิ ( : ) ลัดดา พลหาญ ( : ) และสุ ปราณี สิ ทธิ พล ( : ) ให้ขอ้ เสนอแนะ
ลัก ษณะของแบบฝึ กที ดี ท ํา นองเดี ย วกัน คื อ แบบฝึ กที ดี ต้อ งสอดคล้อ งกับ เนื อหาในบทเรี ย น
เป็ นไปตามลําดับความยากง่าย นอกจากนี มณฑนากร เจริ ญรักษา ( : ) ดวงฤดี เอียมพนากิ จ
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: ) บุษกร มณี โชติ ( : ) สุ นนั ทา เมฆสุ ทศั น์ ( : ) และประโรม กุ่ยสาคร ( :
) ได้เสนอลักษณะของแบบฝึ กทีดี ควรมีลกั ษณะดังนี ) มีคาํ สัง คําอธิบาย และคําแนะนําการใช้
แบบฝึ กทีชัดเจนเข้าใจง่าย ) มีเนือหาสอดคล้องกับเรื องทีเรี ยนมีกิจกรรมหลากหลายและมีรูปแบบ
ทีน่าสนใจ ) มีความยากง่าย เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเ้ รี ยน และ ) ใช้เวลาในการ
ฝึ กไม่นานเกิ นไป นอกจากนี แบบฝึ กควรมี เนื อหาทีใกล้ตวั ผูเ้ รี ยนอยูใ่ นวิถีการชุ มชนของผูเ้ รี ยน
ซึ งทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชือมโยงความรู้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
มาตรา ได้กาํ หนดไว้ว่า กระบวนการ
เรี ยนรู ้ ตอ้ งปลูกจิตสํานึ กทีถูกต้อง มีความภูมิใจในความเป็ นไทย ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิปัญญาไทย ส่ วนมาตราที ( ) และ กล่าวว่า ให้นกั เรี ยนมีความรู้เกียวกับ
ศาสนา ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม การกี ฬ า ภู มิ ปั ญ ญาไทย และการประยุ ก ต์ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญา อี ก ทังให้
สถานศึ กษาขันพื นฐานมี ห น้าที จัดทําสาระการเรี ย นรู้ เกี ยวกับ สภาพปั ญ หาในชุ มชนและสั งคม
ภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ นให้ ผูเ้ รี ย นได้ใ ช้ก ระบวนการในการแสวงหาความรู้ ข้อ มู ล ข่าวสาร และรู้ จกั
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ ในชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, : - )
นอกจากนี กรมวิชาการ ( : , อ้างถึงใน นิตยา บุญศรี , : ) กล่าวว่า ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนทีต้องการเน้นให้ผเู้ รี ยนรู้จกั ท้องถิน เกิดความภาคภูมิใจในท้องถินของตน
นัน นอกจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทีมุ่งให้ผเู้ รี ยนได้มีประสบการณ์ตรงเกียวกับชีวติ อาชีพ
เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถินแล้ว จะต้องนําเอาทรัพยากรทีมีอยู่ในท้องถินทีเป็ นทรัพยากร ซึ ง
มนุษย์สร้างขึนมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนด้วย เพราะจะช่วยให้ผเู้ รี ยนมีประสบการณ์ตรงกับ
ชี วิ ต สภาพเศรษฐกิ จ และสิ งแวดล้อ มที แท้จ ริ ง จนสามารถบรรลุ เป้ าหมายสู ง สุ ด ของการจัด
การศึกษาตามหลักสู ตร ซึ งตรงกับแนวคิดของชาตรี สําราญ ( : ) กล่าวว่าสิ งทีมีอยูใ่ นท้องถิ น
ซึ งเป็ นวิถีชีวิต เป็ นวัฒนธรรมประจําถิน เป็ นประเพณี เป็ นสิ งของมรดกพืนบ้านทีมีอยูใ่ นท้องถินนัน ๆ
แต่ละท้องถิน ก็ไม่เหมือนกัน ซึ งเยาวชนรุ่ นใหม่ตอ้ งเรี ยนรู้ และควรเรี ยนรู้ นอกจากนี พรชัย ภาพันธ์
( : ) กล่าวไว้วา่ ทรัพยากรอันลําค่าของชาติและท้องถิน คือ ความรู้และประสบการณ์ทีผูค้ นใน
ท้องถินได้เก็บสังสม ถ่ายทอดและอนุรักษ์สืบทอดต่อกันมาเป็ นระยะเวลานาน สิ งเหล่านี คือต้นทุน
ทางวัฒนธรรมทีโรงเรี ยนสามารถใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการจัดการศึกษาแก่เยาวชน โดยจัดเป็ น
ห้องปฏิ บตั ิการทางวัฒนธรรม หรื อ แหล่งวิทยาการทางการศึกษาทีมีคุณค่า เพือลูกหลานได้ศึกษา
หาความรู้ นําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวติ และเพือความเป็ นไทยสื บไป จากความสําคัญของแบบ
ฝึ กทีช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน และความสําคัญของข้อมูลท้องถินวงเดือน แสงผึง ( : )
ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาแบบฝึ กการเขี ย นสะกดคํา โดยใช้ ข ้อ มู ล ท้ อ งถิ น สํ า หรั บ นั ก เรี ยนชั น
ประถมศึ กษาปี ที พบว่า นักเรี ยนมีความตังใจ กระตือรื อร้น สนุ กสนานในการได้ศึกษาปฏิ บตั ิ
(
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กิจกรรม สามารถทําแบบฝึ กและทําชิ นงานได้ นอกจากนี ทรงศรี สดคมขํา ( : ) ได้ศึกษา
การพัฒนาการเรี ยนด้วยแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านและการเรี ยนภาษาไทยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น
พบว่า ผลการเรี ยนรู ้หลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และนักเรี ยนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
ซึ งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
และแนวคิดของนักวิชาการและนักการ
ศึกษา ทีว่า ข้อมูลท้องถินนับว่าเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทีสําคัญอีกประการหนึ ง สถานศึกษาควรนํามาเป็ น
สาระในการจัดการเรี ยนรู ้ ให้แก่ นักเรี ยน เพือให้นักเรี ยนมี ผลการเรี ยนรู้สูงขึนพร้อมกับ มีความรู้
เรื องราวในท้องถินของตนเองมากยิงขึน ดังนัน การใช้ขอ้ มูลท้องถิ นมาเป็ นสาระในการสร้างแบบ
ฝึ กจะ ช่ วยให้แบบฝึ กน่ าสนใจและมีคุณค่าต่อการเรี ยนรู้ อนั จะส่ งผลให้นักเรี ยนมี ความรอบรู้ มี
ความรักและความภาคภูมิใจในท้องถินของตนเอง
จากสภาพปั ญหาและความสําคัญ ดังกล่ าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะพัฒนาแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความโดยใช้ข ้อมูล ท้องถิ น ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภ าษาไทย สําหรับ นักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 4 โดยนําเรื องราวเกี ยวกับข้อมูลท้องถิ นทีเป็ นเนื อหาสาระในการสร้ างแบบฝึ ก
ได้แก่ วัดไผ่โรงวัว ปลาหมํา ตํานานสองพี น้อง เพลงอีแซว ครู แจ้ง คล้ายสี ทอง พุ่มพวง ดวง
จันทร์ เด็กนาฏศิลป์ สุ พ รรณบุรี ชนะเลิ ศเวที เพลงพืนบ้าน สําหรับ การสร้างแบบฝึ กได้จดั ให้มี
รู ป แบบและเนื อหาที เหมาะสมกับ วัยและความสนใจของนักเรี ยนทีจะช่ วยให้การพัฒนาผลการ
เรี ยนรู ้สูงขึน
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กรอบแนวคิดทีใช้ ในการวิจัย
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้เพือให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน พ.ศ. 51 ครู ผูส้ อนควรพัฒ นากิ จกรรมการเรี ย นการสอนให้
น่ าสนใจให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้ อยากลองทํา และภาคภูมิใจในความสําเร็ จของตนเองทุ กขันตอน
จึงควรนําเทคนิ ควิธีการใหม่ ๆ ทีศึกษาจากงานวิจยั มาพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สําหรับ
ในการศึก ษาค้นคว้า เรื อง การพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ านจับ ใจความ โดยใช้ข ้อมูล ท้องถิ น สําหรั บ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู้ ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และเพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้
ข้อมูลท้องถินให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพือเป็ นนวัตกรรมทีช่วยปรับปรุ ง แก้ไขปั ญหา การเรี ยนการสอน
วิช าภาษาไทย ให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิงขึ น โดยมี นัก วิช าการได้ก ล่ า วถึ ง
ขันตอนการพัฒนาแบบฝึ ก ดังนี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2542: -146) ได้
เสนอขันตอนการสร้ างแบบฝึ ก ดังนี ) ศึ ก ษาปั ญ หาและความต้องการ โดยศึ ก ษาจากการอ่าน
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จุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ แ ละผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ยน ) วิเคราะห์ เนื อหาหรื อทัก ษะที ต้องการฝึ ก
ออกเป็ นเนื อหาหรื อทัก ษะย่อย ๆ เพื อใช้ในการสร้ างแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด ) พิ จารณา
วัตถุ ประสงค์ รู ปแบบ และขันตอนการใช้แบบฝึ ก เช่ น จะนําแบบฝึ กไปใช้อย่างไร ในแต่ละชุ ด
ประกอบด้วยอะไรบ้าง ) สร้างแบบทดสอบซึ งอาจมีแบบทดสอบเชิ งสํารวจ แบบทดสอบหรื อ
วินิจฉัยข้อบกพร่ อง แบบทดสอบความก้าวหน้าเฉพาะเรื อง เฉพาะตอน แบบทดสอบทีสร้างจะต้อง
สอดคล้องกับเนื อหาหรื อทักษะทีวิเคราะห์ไว้ในตอนที ) สร้างแบบฝึ กหัดเพือใช้พฒั นาทักษะ
ย่อยแต่ละทักษะใน แต่ละแบบฝึ กจะมีคาํ ถามให้นกั เรี ยนตอบ การกําหนดรู ปแบบ ขนาดของแบบ
ฝึ กพิจารณาตามความเหมาะสม ) สร้างเอกสารอ้างอิงเพือใช้อธิ บายคําตอบหรื อแนวทางการตอบ
แต่ ละเรื อง ) นําแบบฝึ กไปทดลองใช้เพือหาข้อบกพร่ อง คุ ณ ภาพของแบบฝึ กและคุ ณภาพของ
แบบทดสอบ ) ปรั บปรุ งแก้ไข และ ) รวบรวมเป็ นชุ ดจัดทําคําชีแจง คู่มือการใช้ สารบัญเพือใช้
ประโยชน์ต่อไป
นอกจากนี สุ นันทา สุ นทรประเสริ ฐ ( : ) ได้เสนอขันตอนการพัฒนาแบบฝึ ก
ดังนี ) วิเคราะห์ ปัญหาและสาเหตุของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ) ศึกษารายละเอียดใน
หลักสู ตร เพือวิเคราะห์เนื อหา จุดประสงค์และกิจกรรม ) พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาทีเกิดขึนจาก
ข้อ โดยการสร้ างแบบฝึ กและเลื อ กเนื อหาในส่ ว นที จะสร้ างแบบฝึ กนันว่า จะทําเรื องใดบ้า ง
กําหนดเป็ นโครงเรื องไว้ ) ศึกษารู ปแบบของการสร้างแบบฝึ กจากเอกสารตัวอย่าง ) ออกแบบ
ชุ ดฝึ กแต่ละชุ ดให้มีรูปแบบที หลากหลาย น่ าสนใจ ) ลงมือสร้ างแบบฝึ กในแต่ละชุ ด พร้ อมทัง
ข้อสอบก่อนและหลังเรี ยนให้สอดคล้องกับเนื อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ) ส่ งให้ผเู้ ชี ยวชาญ
ตรวจสอบ ) นําไปทดลองใช้แล้วบันทึกผลเพือนํามาปรับปรุ งแก้ไขส่ วนทีบกพร่ อง ) ปรับปรุ งจน
มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ทีตังไว้ และ ) นําไปใช้จริ งและเผยแพร่ ต่อไป
จากแนวคิดของนักการศึกษาทีกล่าวมาแล้วนัน ยังมีผทู้ ีได้ศึกษาวิจยั เกียวกับแบบฝึ ก
ดั ง เช่ น งานวิ จ ัย ของสุ ปราณี สิ ทธิ พ ล (
: บทคัด ย่ อ )ได้ ศึ ก ษาเรื องการพัฒ นาแบบฝึ ก
ความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรี ยนวัดท่าสะอ้าน
“บู รณะสิ นอนุ ส รณ์ ” อําเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิ งเทรา ซึ งผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กพัฒ นา
ความสามารถอ่านจับใจความที สร้างขึนมีประสิ ทธิ ภาพ . / . สู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดและ
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิการอ่านจับใจความสู งกว่าก่อนการใช้แบบฝึ กพัฒนาความสามารถ การอ่านจับ
ใจความอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . วันเพ็ญ คุณพิริยะทวี ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง
การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความสําคัญสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรี ยนบ้านบ่อ
ตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยเสนอขันตอนการพัฒนาแบบฝึ กไว้
ขันตอน ดังนี ) ศึกษาข้อมูลพืนฐานเกียวกับการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ ) การพัฒนา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

8
และหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กการอ่านจับใจความ ) ทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ และ
) ประเมินและปรับปรุ งแก้ไขแบบฝึ กการอ่านจับใจความ ซึ งผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
ทีพัฒนาขันมีประสิ ทธิ ภาพ . / . และความสามารถอ่านจับใจความหลังเรี ยน ด้วยแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความ สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . และทรงศรี สดคมขํา
( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้
ข้อมู ล ท้องถิ น สําหรับ นัก เรี ยนชันประถมศึ ก ษาปี ที ได้เสนอขันตอนการพัฒ นาแบบฝึ กไว้
ขันตอน ประกอบด้วย ) การวิจยั (Research) เป็ นการศึกษาข้อมูลพืนฐานเกี ยวกับการพัฒนาแบบ
ฝึ กเสริ มทักษะ ) การพัฒนา (Development) เป็ นการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ ม
ทักษะ ) การวิจยั (Research) เป็ นการทดลองใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ และ ) การพัฒนา (Development)
เป็ นการประเมินและปรับปรุ งแก้ไขแบบฝึ กเสริ มทักษะ ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่าน
และเขี ยนภาษาไทยโดยใช้ข ้อมู ล ท้องถิ น สําหรั บ นัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที ที พัฒ นาขึ นมี
ประสิ ทธิ ภาพ . / . และผลการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .
จากแนวคิดต่าง ๆ ในการสร้างแบบฝึ กและผลของการวิจยั ทีเกียวกับการพัฒนาแบบฝึ ก
ดังทีกล่าวมาจะเห็นได้วา่ แบบฝึ กทีสร้างขึนสามารถใช้พฒั นาผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนให้สูงขึน
นักเรี ยนได้รับการเรี ยนรู้ดว้ ยแบบฝึ กมีผลการเรี ยนรู้ทางการเรี ยน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ดังนัน
ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ แนวคิ ดและกระบวนการพัฒนาแบบฝึ กดังกล่ าวมาเป็ นกรอบแนวคิด ในการ
พัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โดย
มีขนตอนดั
ั
งต่อไปนี
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ศึกษาข้ อมูลพืนฐาน
. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั เกียวข้อง
กับแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
. ศึ ก ษาหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน
พืนฐาน พ.ศ.2551 สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
. ศึกษาความต้อ งการของนักเรี ยนในด้าน
รู ปแบบของแบบฝึ ก ลักษณะของการเรี ยน
ข้อมูลท้องถิน, การใช้ขอ้ มูลท้องถิน
. ศึกษาความคิดเห็น ของครู ภาษาไทยและ
ผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหา สาระ รู ปแบบ
วิธีการวัดผลและประเมินผล การนําไปใช้
ของแบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถิน
. ศึกษาความคิ ดเห็ นของผูร้ ู้ ในท้องถินการ
นําข้อมูลท้องถินมาใช้ในการเรี ยนการสอน

หลักจิตวิทยาเกียวกับ
การสร้ างแบบฝึ ก
. ทฤษฎีเชือมโยงของ Thorndike
. กฎแห่งความพร้อม
. กฎแห่งการฝึ กหัด
. กฎแห่งผล
. ทฤษฎีของ Skinner
. เงือนไขของ
การตอบสนอง
. การเสริ มแรง
. ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
3.หลักการอ่านจับใจความ
3.1แนวคิดการใช้ขอ้ มูลท้องถิน

แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
1. ตํานานสองพีน้อง
2. ข่าวครู แจ้ง คล้ายสี ทอง
เสี ยชีวติ แล้ว
3. ข่าวเด็กนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี
ชนะเวทีพืนบ้าน
4. บทความปลาหมํา
5. บทความเพลงอีแซว
6. สารคดีเชิงท่องเทียว
วัดไผ่โรงวัว
7. สารคดีชีวประวัติ
พุม่ พวง ดวงจันทร์

. ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถินของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที
. ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมี
ต่อแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ของ
นักเรี ยนชัน ป.

10
ภาพที กรอบแนวคิดในการวิจยั
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือศึ กษาข้อมู ลพืนฐานในการพัฒ นาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
. เพือพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ /
. เพือทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที
. เพือศึกษาผลการเรี ยนรู้ด้านการอ่านจับใจความและความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนต่อ
แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
คําถามในการวิจัย
. ข้อมูลพืนฐานการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ประกอบไปด้วยข้อมูลใดและมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ / หรื อไม่
. การทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที มีผลเป็ นอย่างไร
. การประเมินผลแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ชันประถมศึกษา
ปี ที มีดงั นี
. ผลการเรี ยนรู ้ ดา้ นการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โดย
ใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความข้อมูลท้องถินหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่
. นักเรี ยนมี ความคิ ดเห็ น ต่อแบบฝึ กการอ่านจับ ใจความโดยใช้ข ้อมูล ท้องถิ น
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที อยูใ่ นระดับใดและเป็ นอย่างไร
สมมติฐานของการวิจัย
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ /
. ผลการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน หลังการใช้แบบฝึ กสู งกว่าก่อนการใช้แบบฝึ ก
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ขอบเขตของการวิจัย
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
. ประชากรที ใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักเรี ยนชันประถมศึก ษาปี ที ในสังกัด
เทศบาลเมืองสองพีน้อง อําเภอสองพี น้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี โรงเรี ยน ทีกําลังศึ กษาในภาคเรี ยน
ที 2 ปี การศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาลทัง โรงเรี ยนนี ตังอยูใ่ นสภาพท้องถินเดียวกัน นักเรี ยนมี
พืนฐานความรู ้ ความสามารถ สภาพแวดล้อมและบริ บ ทต่ างๆที ไม่แ ตกต่างและมี ส ภาพปั ญ หา
ที คล้ายคลึ งกัน ได้แก่ โรงเรี ย นเทศบาล ตลาดบางลี (พานิ ช อุ ทิ ศ) ห้องเรี ย น จํา นวน คน
โรงเรี ยนเทศบาล วัดใหม่ อ ัมพวัน ห้ องเรี ยน จํานวน คน โรงเรี ยนเทศบาล วัดโพธิ อ้น
ห้องเรี ยน จํานวน คน โรงเรี ยนเทศบาล 5 วัดศรี สําราญ ห้องเรี ยน จํานวน คน รวม ห้องเรี ยน
นักเรี ยนทังหมด 40 คน
. กลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้ ใ นการวิ จ ัย ครั งนี ได้แ ก่ นัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที
โรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สําราญ อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี ห้องเรี ยน จํานวน คน
ทีกําลังศึกษาในภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ใช้วธิ ีจบั สลากโดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยของการสุ่ ม
. ตัวแปรทีศึกษา
. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัด การเรี ยนรู้ ด้วยแบบฝึ กการอ่ านจับ ใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถิน สําหรับชันประถมศึกษาปี ที
. ตัวแปรตาม ได้แก่
. . ผลการเรี ยนรู้ ดา้ นการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที
. . ความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นที มี ต่ อ แบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถินของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
. เนือหาวิชา
เนื อหาที นํามาใช้สร้างแบบฝึ กการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์จาก สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ ชันประถมศึกษาปี ที สาระที การอ่าน และ
ใช้ข ้อมู ล ท้องถิ น โดยศึ ก ษาจากเอกสารของอํา เภอสองพี น้อง จังหวัด สุ พ รรณบุ รี และจากการ
สั ม ภาษณ์ ป ราชญ์ ผูร้ ู ้ ท ้อ งถิ น มากํา หนดเป็ นบทอ่ า น หน่ ว ยที สาระที มาตรฐานที . ใช้
กระบวนการอ่าน สร้างความรู ้และความคิดเพือนําไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาในการดําเนิ นชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน
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ท . ป. / อ่านเรื องสัน ๆ ตามเวลาทีกําหนดและตอบคําถามจากเรื องทีอ่านตาม
เวลาทีกําหนด
ท . ป. / แยกข้อ เท็จ จริ ง ข้อ คิ ด เห็ น จากเรื องที อ่ าน ท . ป. / คาดคะเน
เหตุการณ์ จากเรื องทีอ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ ท . ป. / สรุ ปความรู้ และข้อคิดจากเรื องที
อ่านเพือนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน โดยแบ่งเนือหาของการอ่านได้ดงั นี
. การอ่านจับใจความจากตํานานสองพีน้อง เวลา 2 ชัวโมง
. การอ่านจับใจความจากข่าวครู แจ้ง คล้ายสี ทอง เสี ยชีวติ แล้ว
เวลา ชัวโมง
. การอ่านจับใจความจากข่าวเด็กนาฏศิลป์ สุ พรรณบุรีชนะเลิศเวทีเพลงพืนบ้าน
เวลา ชัวโมง
. การอ่านจับใจความจากบทความ ปลาหมํา เวลา ชัวโมง
3.5 การอ่านจับใจความบทความ เพลงอีแซว เวลา ชัวโมง
. การอ่านจับใจความจากสารคดีเชิงท่องเทียว วัดไผ่โรงวัว เวลา ชัวโมง
. การอ่านจับใจความจากสารคดีชีวประวัติ พุม่ พวง ดวงจันทร์ เวลา 3 ชัวโมง
ระยะเวลาในการทดลอง
ระยะเวลาในการดําเนิ น การทดลองในภาคเรี ย นที 2 ปี การศึ ก ษา
ใช้เวลาใน
การทดลอง สัปดาห์ละ วัน วันละ ชัวโมง รวมระยะเวลาทังสิ น ชัวโมง โดยจัดการเรี ยนรู้
ตังแต่วนั ที 6 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที 3 ธันวาคม 2555
นิยามศัพท์เฉพาะ
. การอ่านจับใจความ หมายถึ ง กระบวนการอ่านทีผูเ้ รี ยนสามารถระบุ สาระสําคัญ
ของเรื อง เพือทําความเข้าใจความหมายของข้อความ หรื อเนือเรื องทีอ่าน ตังคําถาม และตอบคําถาม
ได้วา่ เป็ นเรื องของใคร ทําอะไร ทีไหน อย่างไร และจัดลําดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง
. การพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ านจับ ใจความ หมายถึ ง กระบวนการสร้ างสื อประเภท
เอกสารสําหรับให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะการอ่านเพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยมีการ
ดําเนิ นการ ขันตอน คือ ขันตอนที การวิจยั (Research) เป็ นการสํารวจความต้องการและข้อมูล
พืนฐาน ขันตอนที การออกแบบและพัฒนา (Development) เป็ นการสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพ
ของแบบฝึ ก ขันตอนที การวิจยั (Research) เป็ นการทดลองใช้แบบฝึ กก่อนนําไปใช้ และขันตอน
ที การประเมินผล (Development) เป็ นการประเมินและปรับปรุ ง แก้ไขแบบฝึ กทีสร้างขึน
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. แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น หมายถึง สื อการเรี ยนรู ้ที ผูว้ ิจยั
สร้ างขึนในรู ปของเอกสาร โดยนําเรื องราวเกี ยวกับ ท้องถิ นมากําหนดเป็ นบทอ่านประกอบด้วย
ชื อแบบฝึ ก คํานํา ตัวชี วัด คําชี แจง คําแนะนําการใช้สําหรับครู คําแนะนําการใช้สําหรับนักเรี ยน
บทอ่านข้อมูลท้องถิน แบบฝึ ก และแบบทดสอบหลังเรี ยน ซึ งแบบฝึ กมี ชุด ดังนี ) ตํานานสอง
พีน้อง ) ข่าวครู แจ้ง คล้ายสี ทอง เสี ยชีวิตแล้ว ) ข่าวเด็กนาฏศิลป์ สุ พรรณบุรีชนะเลิศเวทีเพลง
พืนบ้าน ) บทความ ปลาหมํา ) บทความ เพลงอีแซว ) สารคดีเชิงท่องเทียว วัดไผ่โรงวัว และ
) สารคดีชีวประวัติพุ่มพวง ดวงจันทร์
4. ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านจับใจความ หมายถึง ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมจาก
การใช้ แ บบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความ โดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ น ซึ งพิ จ ารณาตามเกณฑ์ / โดย
กําหนดให้
ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลียคิดเป็ นร้อยละทีนักเรี ยนสามารถทําแบบทดสอบ
ระหว่างเรี ยนได้ถูกต้อง ร้อยละ 80
ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลียทีคิดเป็ นร้อยละทีนักเรี ยนสามารถทําแบบทดสอบ
หลังเรี ยนได้ถูกต้อง ร้อยละ 80
5. ผลการเรี ย นรู ้ ด้า นการอ่ า นจับ ใจความ หมายถึ ง คะแนนที ได้จ ากการทํา แบบ
ทดสอบการอ่านจับใจความ ประเภทร้อยแก้ว ความเรี ยงสัน ๆ ทีผูว้ ิจยั สร้างขึน มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ปรนัย ตัวเลือก จํานวน 3 ข้อ
6. ความคิดเห็ นของนักเรี ยน หมายถึ ง ความรู้ สึกนึ กคิดของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยน
โดยใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถาม
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที 1 สถานภาพของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 3 ข้อ และตอนที 2 แบบสอบถามความคิดเห็ นเกี ยวกับแบบฝึ กการ
อ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน จํานวน 8 ข้อ
7. นัก เรี ย น หมายถึ ง ผู้ที กํา ลัง ศึ ก ษาอยู่ชั นประถมศึ ก ษาปี ที ที กํา ลัง เรี ย นวิ ช า
ภาษาไทย ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สําราญ อําเภอสองพีน้อง
จังหวัดสุ พรรณบุรี

บทที
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการวิจยั เรื อง การพัฒนาแบบฝึ ก
การอ่ านจับใจความโดยใช้ข ้อมูลท้องถิ น สําหรับ นัก เรี ยนชันประถมศึก ษาปี ที ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือเป็ นพืนฐานในการวิจยั โดยจําแนกตาม
ประเด็นดังต่อไปนี
. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย
. วิสัยทัศน์
. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
1.4 หลักการ
1.5 เรี ยนรู้อะไรในภาษาไทย
1.6 คุณภาพของผูเ้ รี ยน
2. สาระสําคัญหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สาํ ราญ
3. แนวคิดเกียวกับการอ่านจับใจความ
3. ความหมายของการอ่าน
3. ความสําคัญของการอ่าน
3. จุดมุ่งหมายของการอ่าน
3. ประเภทของการอ่าน
3.4.1 ความหมายของการอ่านจับใจความ
3.4.2 ประเภทของการอ่านจับใจความ
3.4.3 ประโยชน์ของการอ่านจับใจความ
3.4.4 แนวการสอนอ่านจับใจความ
3.4.5 เกณฑ์การประเมินการอ่านจับใจความ
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. แนวคิดเกียวกับการพัฒนาแบบฝึ ก
. ความหมายของแบบฝึ ก
. ความสําคัญของแบบฝึ ก
. ลักษณะของแบบฝึ กทีดี
3.4 ส่ วนประกอบของแบบฝึ ก
.5 ขันตอนการสร้างแบบฝึ ก
.6 หลักจิตวิทยาทีนํามาใช้ในการสร้างแบบฝึ ก
.7 ประโยชน์ของแบบฝึ ก
. การหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
. การกําหนดเกณฑ์ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
4. ข้อมูลท้องถินในอําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี
4. ทีตังและอาณาเขต
4. ลักษณะภูมิอากาศ
4. การปกครองส่ วนภูมิภาค
4. ประวัติความเป็ นมาของอําเภอสองพีน้อง
4. แหล่งท่องเทียว
4. สิ นค้าพืนเมือง
. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
. งานวิจยั ในประเทศ
. งานวิจยั ในต่างประเทศ
หลักสู ตรหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน พุ ท ธศัก ราช
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย กระทรวงศึ กษาธิ การได้ประกาศใช้หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ให้ เป็ นหลัก สู ต รแกนกลางของประเทศ โดยกํา หนดจุ ด มุ่ ง หมายและมาตรฐานการเรี ย นรู้ เป็ น
เป้ าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติ ทีดีและ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิ การ,
) พร้อมกันนีได้ปรับ
กระบวนการพัฒนาหลัก สู ตรให้มีความสอดคล้องกับ เจตนารมณ์ แห่ งพระราชบัญ ญัติการศึ กษา
แห่ งชาติ พ.ศ.
และที แก้ไขเพิมเติ ม (ฉบับ ที ) พ.ศ.
ที มุ่งเน้นการกระจายอํานาจทาง
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การศึ กษาให้ทอ้ งถิ นและสถานศึ กษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร เพือให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิน การจัดหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานจะประสบ
ความสําเร็ จตามเป้ าหมายทีคาดหวังได้ทุกฝ่ ายทีเกียวข้องทังระดับชาติ ชุ มชน ครอบครัว และบุคคล
ต้องร่ วมกันรับผิดชอบ โดยร่ วมกันทํางานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื องในการวางแผน ดําเนิ นการ
ส่ งเสริ มสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขเพือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่ คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีกําหนดไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, : )
วิสัยทัศน์
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
มุ่ งพัฒ นาผูเ้ รี ยนทุ กคน
ซึ งเป็ นกําลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ทีมีความสมดุลทังด้านร่ างกาย ความรู้ คุ ณธรรม มีจิตสํานึ กใน
ความเป็ นพลเมื องไทยและเป็ นพลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู้และทักษะพืนฐาน รวมทังเจตคติทีจําเป็ นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชี พและการศึ กษาตลอดชี วิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ บนพืนฐานความเชื อว่า
ทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน มุ่ ง พัฒ นาผู้เรี ย นให้ มี คุ ณ ลัก ษณะอัน
พึงประสงค์ เพือให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทย
และพลโลก ดังนี
. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
. ซือสัตย์สุจริ ต
. มีวนิ ยั
. ใฝ่ เรี ยนรู้
. อยูอ่ ย่างพอเพียง
. มุ่งมันในการทํางาน
. รักความเป็ นไทย
. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนีสถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิมเติมให้สอดคล้อง
ตามบริ บทและจุดเน้นของตนเอง
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สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
. ความสามารถในการสื อสาร
. ความสามารถในการคิด
. ความสามารถในการแก้ปัญหา
. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
หลักการ
. เน้นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
. เพือปวงชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน
. ส่ งเสริ มและพัฒนาให้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวติ
. โครงสร้างยืดหยุน่ ทังสาระการเรี ยนรู้และเวลาจัดการเรี ยนรู้
. ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู้และประสบการณ์
ภาษาไทยเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องชาติเป็ นสมบัติท างวัฒ นธรรมอันก่ อให้เกิ ดความเป็ น
เอกภาพและเสริ มสร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพของคนในชาติ ใ ห้ มี ค วามเป็ นไทย เป็ นเครื องมื อ ใน
การติดต่อสื อสารเพือสร้ างความเข้าใจและความสัมพันธ์ทีดี ต่อกัน ทําให้สามารถประกอบธุ รกิ จ
การงานและดํา รงชี วิต ร่ ว มกัน ในสั ง คมประชาธิ ป ไตยได้อ ย่า งสั น ติ สุ ข และเป็ นเครื องมื อ ใน
การแสวงหาความรู ้ ประสบการณ์ จากแหล่ ง ข้อมู ล สารสนเทศต่าง ๆ เพื อพัฒ นาความรู้ พัฒ นา
กระบวนการคิ ด วิเคราะห์ วิจ ารณ์ และสร้ า งสรรค์ ใ ห้ ท ัน ต่ อ การเปลี ยนแปลงทางสั ง คมและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมันคง
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ยังเป็ นสื อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และ
สุ นทรี ยภาพเป็ นสมบัติลาค่
ํ าควรแก่การเรี ยนรู้ อนุรักษ์ และสื บสานให้คงอยูค่ ู่ชาติไทยตลอดไป
เรียนรู้ อะไรในภาษาไทย
ภาษาไทยเป็ นทักษะทีต้องฝึ กฝนจนเกิ ดความชํานาญในการใช้ภาษาเพือการสื อสาร
การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพือนําไปใช้ในชีวติ จริ ง
การอ่าน การอ่านออกเสี ยงคํา ประโยค การอ่านบทร้ อยแก้ว คําประพันธ์ชนิ ดต่าง ๆ
การอ่านในใจเพือสร้างความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ งทีอ่าน เพือนําไป
ปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน
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การเขี ยน การเขี ยนสะกดตามอัก ขรวิธี การเขี ยนสื อสารโดยใช้ถ้อยคําและรู ปแบบ
ต่าง ๆ ของการเขี ยน ซึ งรวมถึ งการเขี ย นเรี ยงความ ย่อความ รายงานชนิ ดต่ าง ๆ การเขี ย นตาม
จินตนาการ วิเคราะห์วจิ ารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์
การฟั ง การดู และการพูด การฟั งและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู ้สึก พูดลําดับเรื องราวต่างๆ อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทังเป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการและการพูดเพือโน้มน้าวใจ
หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกั บ โอกาสและบุ ค คล การแต่ ง บทประพั น ธ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ และอิ ท ธิ พ ลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
วรรณคดี แ ละวรรณกรรม วิ เคราะห์ ว รรณคดี แ ละวรรณกรรมเพื อศึ ก ษาข้อ มู ล
แนวความคิ ด คุ ณ ค่าของงานประพันธ์และความเพลิ ด เพลิ น การเรี ยนรู้ และทําความเข้าใจบทเห่
บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพืนบ้านทีเป็ นภูมิปัญญาทีมีคุณค่าของไทย ซึงได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด
ค่านิ ยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เรื องราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษา เพื อให้เกิด
ความซาบซึงและภูมิใจในบรรพบุรุษทีได้สงสมสื
ั
บทอดมาจนถึงปั จจุบนั
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระที การอ่าน
มาตรฐาน ท . ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนําไปใช้ตดั สิ นใจ
แก้ปัญหาในการดําเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน
สาระที การเขียน
มาตรฐาน ท . ใช้ก ระบวนการเขี ย นเขี ย นสื อสาร เขี ย นเรี ย งความ ย่อความและ
เขียนเรื องราวในรู ปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
สาระที การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท . สามารถเลื อกฟั งและดู อ ย่างมี วิจารณญาณ และพู ดแสดงความรู้
ความคิดและความรู ้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวจิ ารณญาณและสร้างสรรค์
สาระที หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท . เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลียนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
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สาระที วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท . เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
คุณภาพของผู้เรียน
เมือจบชันประถมศึกษาปี ที
. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและบทร้ อยกรองเป็ นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง อธิ บาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา ประโยค ข้อความ สํานวนโวหาร จากเรื องทีอ่าน
เข้าใจคําแนะนํา คําอธิ บายในคู่มือต่างๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริ ง รวมทังจับใจความสําคัญ
ของเรื องที อ่านและนําความรู ้ ความคิดจากเรื องทีอ่านไปตัดสิ นใจแก้ปัญหาในการดําเนิ นชี วิตได้
มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่านและเห็นคุณค่าสิ งทีอ่าน
. มี ท ัก ษะในการคัด ลายมื อ ตัว บรรจงเต็ม บรรทัด และครึ งบรรทัด เขี ย นสะกดคํา
แต่งประโยคและเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนสื อสารโดยใช้ถอ้ ยคําชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพ
โครงเรื องและแผนภาพความคิด เพือพัฒ นางานเขียน เขียนเรี ยงความ ย่อความ จดหมายส่ วนตัว
กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้ สึกและความคิดเห็ น เขียนเรื องตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์และมีมารยาทในการเขียน
. พูดแสดงความรู ้ ความคิดเกียวกับเรื องทีฟังและดู เล่าเรื องย่อหรื อสรุ ปจากเรื องทีฟัง
และดู ตังคําถาม ตอบคําถามจากเรื องทีฟั งและดู รวมทังประเมินความน่ าเชื อถื อจากการฟั ง และดู
โฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดตามลําดับขันตอนเรื องต่าง ๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรื อประเด็นค้นคว้า
จากการฟัง การดู การสนทนา และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล รวมทังมีมารยาทในการดูและพูด
. สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา สํานวน คําพังเพยและสุ ภาษิต รู้ และเข้าใจ
ชนิ ดและหน้าทีของคําในประโยค ชนิ ดของประโยค และคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้คาํ
ราชาศัพ ท์ แ ละคํา สุ ภ าพได้อ ย่ า งเหมาะสม แต่ ง ประโยค แต่ ง บทร้ อ ยกรองประเภทกลอนสี
กลอนสุ ภาพ และกาพย์ยานี
. เข้าใจและเห็ นคุณ ค่าวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่าน เล่านิ ทานพืนบ้าน ร้องเพลง
พืนบ้านของท้องถิน นําข้อคิดเห็นจากเรื องทีอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ งและท่องจําบทอาขยาน
ตามทีกําหนดได้
. สรุ ปเนื อหาวรรณคดี และวรรณกรรมทีอ่าน วิเคราะห์ตวั ละครสําคัญ วิถีชีวิตไทย
และคุณค่าทีได้รับจากวรรณคดี วรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทังสรุ ปความรู้ขอ้ คิดเพือนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
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สาระที การอ่าน
มาตรฐาน ท . ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนําไปใช้ตดั สิ นใจ
แก้ปัญหาในการดําเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน
ตารางที

ตัวชีวัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง ชันประถมศึกษาปี ที 4

ตัวชีวัด
. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรองได้ถูกต้อง

. อธิบายความหมายของคํา ประโยค และ
สํานวนจากเรื องทีอ่าน
. อ่านเรื องสัน ๆ ตามเวลาทีกําหนดและ
ตอบคําถามจากเรื องทีอ่าน
. แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจากเรื อง
ทีอ่าน
. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื องทีอ่าน
โดยระบุเหตุผลประกอบ
. สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากเรื องทีอ่านเพือ
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
. อ่านหนังสื อทีมีคุณค่าตามความสนใจ
อย่างสมําเสมอและแสดงความคิดเห็น
เกียวกับเรื องทีอ่าน
. มีมารยาทในการอ่าน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
y การอ่านออกเสี ยงและการบอกความหมายของ
บทร้อยกรอง
- คําทีมี ร ล เป็ นพยัญชนะต้น
- คําทีมีพยัญชนะควบกลํา
- คําทีมีอกั ษรนํา
- คําประสม
- อักษรย่อและเครื องหมายวรรคตอน
- ประโยคทีมีสาํ นวนเป็ นคําพังเพย สุภาษิต
ปริ ศนาคําทาย และเครื องหมายวรรคตอน
y การอ่านบทร้อยกรองเป็ นทํานองเสนาะ
y การอ่านจับใจความจากสื อต่าง ๆ เช่น
- เรื องสัน ๆ
- เรื องเล่าจากประสบการณ์
- นิทานชาดก
- บทความ
- บทโฆษณา
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
- ข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน
- สารคดีและบันเทิงคดี
y การอ่านหนังสื อตามความสนใจ เช่น
- หนังสื อทีนักเรี ยนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสื อทีครู และนักเรี ยนกําหนดร่ วมกัน
y มารยาทในการอ่าน
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สาระสํ าคัญหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล วัดศรีสําราญ
จุดมุ่งหมาย
. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมทีพึงประสงค์ เห็ นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
. มีความรู ้ ความสามารถในการสื อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและ
มีทกั ษะชีวติ
. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย
. มีความรักชาติ มี จิตสํานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมันในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
. มีจิตสํานึ ก ในการอนุ รัก ษ์วฒั นธรรมและภูมิ ปัญ ญาไทย การอนุ รัก ษ์และพัฒนา
สิ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ งทีดีงามในสังคมและอยูร่ ่ วมกันในสังคม
อย่างมีความสุ ข
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษามุ่งพัฒนานักเรี ยนเป็ นคนดี มีความรู้ ความสามารถ ภูมิใจในความเป็ นไทย
ใส่ ใจสุ ขภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีชุมชนร่ วมพัฒนา
พันธกิจ
. จัดการศึกษาขันพืนฐาน ปี
. พัฒนางานตามโครงสร้างให้มีประสิ ทธิภาพ
. ปลูกฝังนักเรี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
. ส่ งเสริ มให้นัก เรี ยนเห็ นคุ ณ ค่า อนุ รักษ์ข นบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย
. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนดูแลเอาใจใส่ สุขภาพของตนเองและผูอ้ ืน
. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
. สร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการศึกษาและพัฒนาโรงเรี ยน
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หน่ วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สําราญ ได้จดั ทําหน่วยการเรี ยนรู้สาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทยระดับชันประถมศึกษาปี ที 4 โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชีวัด และสาระ
การเรี ยนรู้แกนกลาง จํานวน 11 หน่วยการเรี ยนรู้ รวม 160 ชัวโมง ดังนี
หน่วยที 1 ตํานานสงกรานต์
จํานวน 17 ชัวโมง
หน่วยที 2 นิทานพืนบ้าน
จํานวน 17 ชัวโมง
หน่วยที 3 สองพีน้องบ้านเรา
จํานวน 18 ชัวโมง
หน่วยที 4 เงาะป่ า
จํานวน 13 ชัวโมง
หน่วยที 5 พระอภัยมณี
จํานวน 14 ชัวโมง
หน่วยที 6 นําพึงเรื อเสื อพึงป่ า
จํานวน 12 ชัวโมง
หน่วยที 7 สนุกกับเพลงพืนบ้าน
จํานวน 13 ชัวโมง
หน่วยที 8 เยียมบ้านคุณยาย
จํานวน 12 ชัวโมง
หน่วยที 9 นําผึงหยดเดียวก่อเหตุ
จํานวน 15 ชัวโมง
หน่วยที 10 นิทานเทียบสุ ภาษิตวัวหายล้อมคอก
จํานวน 14 ชัวโมง
หน่วยที 11 สังข์ทอง
จํานวน 15 ชัวโมง
ผูว้ ิจยั ได้ใช้หน่วยการเรี ยนรู้ที 3 สองพีน้องบ้านเรา เป็ นเนื อหาในการศึกษาวิจยั โดย
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลท้องถินอําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรีทีเกียวกับความเป็ นมา สถานทีสําคัญ
บุคคลทีน่าสนใจ สถานทีท่องเทียว ทําการสอนเพือการวิจยั
แนวคิดเกียวกับการอ่านจับใจความ
ทักษะการอ่าน เป็ นทักษะทีมีความสําคัญทีสุ ดสําหรับผูเ้ รี ยน เพราะทักษะการอ่านเป็ น
ทักษะทีมีความจําเป็ นอย่างยิงในการใช้เป็ นเครื องมือในการแสวงหาความรู้ เช่น การอ่านตําราเรี ยน
บทความทางวิช าการต่ าง ๆ กิ จกรรมทุ ก ชนิ ดของการเรี ย น อี ก ทังผลสัม ฤทธิ ของการเรี ยนแล้ว
แต่ตอ้ งอาศัยการอ่านทังสิ น
ความหมายของการอ่าน
การอ่านมีความสําคัญอย่างยิงต่อมนุ ษย์มาก เพราะการอ่านเป็ นการถ่ายทอดความคิด
ของผูเ้ ขียนไปสู่ ผูอ้ ่าน การอ่านเป็ นทักษะทีสําคัญมากต่อการแสวงหาความรู้ สร้ างความงอกงาม
ให้แก่สติปัญญา อันก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีผใู้ ห้ความหมายของการอ่านไว้หลายท่าน ดังนี
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พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตสถาน,
:
) อธิ บายว่า การอ่าน
หมายถึง ว่าตามตัวหนังสื อ สังเกตหรื อพิจารณาดูเพือให้เข้าใจ คิด และนับ
รัตนาภรณ์ คล่องแคล่ว ( : ) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า กระบวนการ
ในการสื อความหมาย ซึ งผูอ้ ่านพยายามที จะเข้าใจในความหมายของสิ งที อ่าน โดยการตี ค วาม
แปลความ และขยายความจากสัญลักษณ์ หรื อตัวอักษรที ปรากฏในการอ่าน ออกมาเป็ นความคิด
แล้วนําความคิดนันไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์โดยอาศัยประสบการณ์ เดิ มของผูอ้ ่านเป็ นพืนฐาน ซึ ง
สอดคล้องกับ วันเพ็ญ คุ ณพิ ริยะทวี ( : ) และสุ รียม์ าศ บุ ญฤทธิ รุ่ งโรจน์ ( : ) ได้ให้
ความหมายในลักษณะเดี ยวกันว่า การอ่านเป็ นกระบวนการในการรับรู้ความหมายและสร้างความ
เข้าใจในสารทีเป็ นตัวอักษร หรื อสัญลักษณ์ทีจะทําให้ผอู้ ่านมีความรู้ ความเข้าใจ รับรู้กระบวนการ
ต่าง ๆ ทีจะช่วยให้เกิดการพัฒนาขึนในตัวผูอ้ ่าน
เกรย์ (Gray,
: - , อ้างถึงใน ดารุ ณี เรื อนใจมัน,
: ) กล่าวว่าการอ่าน คือ
การเข้าใจภาพของผูเ้ ขียนและของสิ งพิมพ์นัน โดยมีประสบการณ์ ของผูอ้ ่าน ช่วยทําให้เกิดทักษะ
และการอ่านเป็ นกระบวนการ ระดับ คือ การรับรู้ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด การตัดสิ นใจ
คิดหาเหตุผลและการนําแนวคิดใหม่ทีได้มาผสานกับความรู้ทีมีอยู่
บันลื อ พฤกษวัน ( : - ) กล่าวถึง ความหมายของการอ่านในมิติใหม่ การสอน
อ่านทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิไว้ ประการ คือ
. การอ่านออก เป็ นการอ่านทีใช้ประสมเสี ยงของตัวอักษรหรื อสะกดตัวผสมคํา ซึ ง
เรี ยกกันว่าอ่านออก เพือมุ่งให้อ่านหนังสื อได้ถูกต้อง แตกฉาน สร้ างประสบการณ์ ในการอ่านคํา
โดยตรง
. การอ่านได้ เป็ นการอ่านทีใช้ความสามารถในการผสมผสานตัวอักษร ออกเสี ยงคํา
เป็ นประโยค ทําให้เกิดความเข้าใจความหมายของสิ งทีอ่าน ซึ งผูฟ้ ัง ฟังแล้วรู้เรื อง
. การนํ า เอาสิ งที อ่ า นมาใช้ ป ระโยชน์ เป็ นการพั ฒ นาความคิ ด ให้ ผู้อ่ า นใช้
ความสามารถหลาย ๆ ด้าน ตังแต่การสังเกต การจํารู ป คํา การใช้ประสบการณ์ เดิ มมาแปลความ
ตีความ ถอดความ เพือให้เกิ ดความเข้าใจเรื องราวทีอ่านได้ดี ตลอดจนนําสิ งทีอ่านมาใช้ประโยชน์
เป็ นแนวคิดแนวปฏิบตั ิ
. การอ่านเป็ น เป็ นการพัฒนาความคิด โดยผูอ้ ่านใช้ความสามารถหลาย ๆ ด้าน ตังแต่
การสังเกต การจํารู ปคํา การใช้ประสบการณ์ เดิ มมาแปลความ ตีความ หรื อถอดความให้เกิดความ
เข้าใจเรื องราวทีอ่านได้ดี
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สปาช และเบิร์ก (Spache and Berg,
: - ) กล่าวว่า การอ่านเป็ นการผสมผสาน
ระหว่างทักษะหลายชนิ ดเพือสร้ างความเข้าใจและสอดคล้องกับจุดประสงค์ ความต้องการและ
วิธีการของผูอ้ ่าน
ดูบิน (Dubin,
: ) ได้อธิ บายความหมายของการอ่านว่า การอ่าน หมายถึง การสื อ
ความหมายของผูเ้ ขียนและผูอ้ ่าน คือ ผูเ้ ขี ยนจะใส่ รหัส (Encode) ความคิดหรื อความหมายตามที
ผู ้เขี ย นต้อ งการจะสื อออกมาในรู ป ของภาษาและผู้อ่ า นจะถอดรหั ส (Decode) ความคิ ด หรื อ
ความหมายจากตัวภาษานัน ออกมาเป็ นความคิดหรื อความหมายตามทีผูเ้ ขียนต้องการสื อ จนเป็ นที
เข้าใจกัน
จากความหมายของการอ่านข้างต้น สรุ ปได้วา่ การอ่านเป็ นกระบวนการสื อความหมาย
ระหว่างผูเ้ ขียนกับ ผูอ้ ่านให้เข้าใจตรงกันโดยการแปลความ ตีความ ขยายความ ให้เข้าใจตรงกัน
โดยผ่านกระบวนการแปลสัญลักษณ์หรื อตัวอักษรทีปรากฏในการอ่านออกมา เป็ นคํา วลี ประโยค
เพื อสื อสารและเผยแพร่ ค วามคิ ดแล้วนําความคิดนันไปใช้ป ระโยชน์ให้เกิ ดการพัฒ นาขึนในตัว
ผูอ้ ่าน
ความสํ าคัญของการอ่าน
ในปั จจุบนั เป็ นยุคของข้อมูลข่าวสาร การอ่านจึงมีความสําคัญมากในชี วิตประจําวัน
ของทุกคน มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ให้ความสําคัญของการอ่านไว้ดงั นี
ก่ อ สวัส ดิ พ าณิ ย ์ ( : ) ได้ก ล่ าวถึ งความสําคัญ ของการอ่านว่า “การอ่านเป็ น
เครื องมือของการเรี ยนรู ้ ถ้าเด็กมีทกั ษะดีแล้วการเรี ยนวิชาอืนย่อมเกิดผลดีอย่างรวดเร็ ว”
กันต์ดนัย วรจิตติ พ ล ( : ) กล่าวว่าการอ่านมีค วามสําคัญ เป็ นอย่างมากที ช่ วย
พัฒนาคนให้กา้ วทันโลกและช่วยพัฒนาจิตใจคนให้มีความสุ ข การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตังแต่ใน
วัยเด็กจะเป็ นพืนฐานสําคัญในการเรี ยนวิชาอืน ๆ ด้วย
สุ ริยา ตอพล ( : ) กล่าวว่า การอ่านมีความสําคัญยิง เพราะจะทําให้เกิดความรู ้
ความคิด ความฉลาด และมีคุณค่ามากมาย ทังยังช่วยพัฒนาอาชีพการงานด้วย
กู๊ดแมน (Goodman Kenneth,
: , อ้างถึงใน สุ นิสา ณ ถลาง,
: ) ว่าการอ่าน
ช่วยให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาสมอง ความคิด เพราะการอ่านเป็ นกระบวนการในการหาความหมาย
และการทําความเข้าใจกับการอ่าน เป็ นกระบวนการทีต้องคิดอยูต่ ลอดเวลา
แอนเดอร์ สัน (Anderson,
: ) กล่าวว่า การอ่านเป็ นกระบวนการค้นหาความหมาย
ในหลายระดับ ตังแต่ระดับตัวอักษร โครงสร้ างของภาษาไปจนถึงระดับความหมายการอ่านเพือ
ความเข้าใจเกิดจากปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างเนือหาและโครงสร้างของเรื องกับความรู้เดิมของผูอ้ ่าน
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ซึ งจะช่ วยสร้ างสมมุ ติฐานเกี ยวกับ เรื องที อ่าน ผูอ้ ่านทีอ่านได้คล่ องแคล่ว จึงสามารถทํานายและ
อ้างอิงข้อมูลจากการอ่านได้
จากความสําคัญทีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความสําคัญไว้นนั จะเห็นได้วา่ การอ่าน
มี ความสําคัญ ต่อคนเราอย่างมากคือ การอ่านเป็ นเครื องมื อสําคัญ ในการแสวงหาความรู้ ช่ วยให้
สามารถติดต่อสื อสารกับผูอ้ ืนได้ ช่วยให้บุคคลสามารถนําความรู้ทีได้มาใช้ในชี วิตประจําวันและ
ทีสําคัญการอ่านช่วยให้เกิดความเข้าใจในบุคคลต่างๆ มากขึนด้วย
จุดมุ่งหมายของการอ่ าน
การอ่านผูอ้ ่านควรกําหนดจุดมุ่งหมายในการอ่านของตน ซึ งขึนอยู่กบั ความต้องการ
และความจําเป็ นของแต่ละบุ คคล และไม่ว่าจะตังจุดประสงค์การอ่านไว้เพืออะไรก็ตาม การทีจะ
เป็ นผูอ้ ่านที ดี ได้นัน ต้องได้รับการฝึ กฝน เมือฝึ กฝนจนมีความรู้ ความสามารถเป็ นอย่างดี แล้วจะ
ได้รับประโยชน์จากการอ่านเป็ นอย่างมาก
สมพร เพ่งพิพฒั น์ ( : ) กล่าวไว้วา่ โดยทัวไปการอ่านนันมีความมุ่งหมาย ประการ
คือ
. การอ่านเพือความรู ้ เป็ นการอ่านเพือหาคําตอบในสิ งทีต้องการ เพือการรับรู้ข่าวสาร
ข้อเท็จจริ ง เพือศึกษาค้นคว้าเป็ นพิเศษ เพือนําไปใช้ประโยชน์เรื องใดเรื องหนึ งหรื อเพือรวบรวม
ข้อมูลนํามาทํารายงาน ทําวิจยั หรื อเผยแพร่ ในหมู่นกั วิชาการ
. การอ่านเพือความบันเทิง เป็ นการอ่านเพือการพักผ่อน ผ่อนคลายอารมณ์ หลังจาก
งานประจํา
. การอ่านเพือหาความคิดแปลกใหม่ ทีจะเป็ นชนวนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึนใน
ตัวผูอ้ ่าน
. การอ่ านเพื อปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ การอ่ านเป็ นการพัฒ นาความรู้ ความคิ ด และ
ทัศนคติผรู ้ ักการอ่านจึงเป็ นคนทันสมัย น่าคบ สามารถเข้าร่ วมวงสนทนาได้กบั ทุกคน เพราะรับรู้
ข่าวสารที จะแลกเปลี ยนกันได้ และการอ่านมาก รู้ มาก ย่อมทําให้บุคคลเป็ นที ยอมรับ ของสังคม
เนื อหาข่าวสารบางประการในหนังสื อจะทําให้ผูอ้ ่านนํามาพัฒนา ปรับปรุ งบุคลิกภาพของตนได้
เป็ นอย่างดี
ศรี สุดา จริ ยากุล ( : - ) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ดงั นี
. การอ่านเพือทราบข่าวสารข้อเท็จจริ ง เป็ นการอ่านทีรวดเร็ ว เพือแสวงหาคําตอบ
สัน ๆ หรื ออ่านหัวข้อสําคัญ หรื อความเด่นของข้อความทังหมด
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. การอ่ า นเพื อแสวงหาความรู้ เป็ นการอ่ า นเพื อแสวงหาความรู้ จ ากข้อ เขี ย นใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ และนํ า ความรู ้ แนวคิ ด จากข้อ เขี ย นเหล่ า นั นมาประมวลเป็ นความรู้ เพื อใช้
ประกอบการตัดสิ นใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนแก่ตนเองและส่ วนรวม
. การอ่ า นเพื อความบัน เทิ ง เป็ นการแสวงหาความบัน เทิ ง จากการอ่ า นหนัง สื อ
ก่อให้เกิ ดความรื นเริ งบันเทิงใจ เกิ ดอารมณ์สุข ทําให้ผอู้ ่านสุ ขภาพจิตดี มีกาํ ลังใจทีจะทํางานหรื อ
ศึกษาเล่าเรี ยนต่อไป
ศิริพร ลิมตระการ ( ข: - ) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ดงั นี
. อ่านเพือรู ้ข่าวสาร เป็ นการอ่านเพือความรู้ ควรอ่านให้ได้ปริ มาณมากทีสุ ดและอ่าน
อย่างวิพากษ์วจิ ารณ์ เพือจะได้เข้าใจเหตุการณ์และปั ญหาต่าง ๆ รอบด้าน
. อ่ า นเพื อศึ ก ษาหาความรู้ เป็ นการอ่ า นเพื อศึ ก ษาเนื อหาวิช าต่ า ง ๆ ในหลัก สู ต ร
การเรี ยนการสอน หรื อเพือความรู ้ทวไป
ั
. อ่านเพือประกอบอาชีพ เป็ นการอ่านข่าวสารหรื อสารคดีในสาขาวิชาชีพนัน ๆ เพือ
นํามาใช้ในการพัฒนาอาชีพให้ดีขึน
. อ่านเพือความเพลิดเพลิน เป็ นการผ่อนคลายความตึงเครี ยดและหาความสุ ขให้แก่
ชีวติ
. อ่านเพือบําบัดความทุกข์ใจ ซึ งบางครังในชีวติ คนเรามีปัญหาทีแก้ไขได้ยาก การได้
หนังสื อเกี ยวกับศาสนา คําสอน จิ ตวิทยา หรื อหนังสื อประเภทให้กาํ ลังใจในการต่อสู้ชีวิต ก็เป็ น
วิธีหนึงทีจะช่วยให้คลายทุกข์ได้
เพียร์สัน (Pearson, : - ) กําหนดจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ ประการ คือ
. มุ่ งพัฒ นาคําศัพ ท์ใ หม่ ๆ โดยให้นัก เรี ยนสามารถอ่านและเขี ย นได้ถู ก ต้อง โดย
ทัวไปในการอ่า น นัก เรี ย นจะเห็ น สั ญ ลัก ษณ์ ซึ งเป็ นตัว แทนของคําพู ด ดัง นัน ครู จึ งควรสอน
สะกดคําควบคู่กบั การสอนอ่าน นักเรี ยนจะจดจําสั ญลักษณ์ และฝึ กเขียนได้ถู กต้อง นอกจากนัน
ในการสอนคําศัพ ท์ค วรเริ มสอนคําที อยู่ไกลตัวสอนคําที เป็ นรู ปธรรมก่ อนแล้วจึงสอนคําที เป็ น
นามธรรมตามลําดับ
. มุ่งให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจเรื องทีอ่าน สามารถเรี ยงลําดับเหตุการณ์และเล่าเรื องราว
ให้ผอู้ ืนเข้าใจได้
. มุ่งให้นัก เรี ย นนําเหตุ การณ์ เรื องราวคติ ตลอดจนประโยชน์ที ได้จากเรื องที อ่าน
ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
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นอกจากนี เกรลเล็ท (Grellet,
: ) ได้กล่าวถึงจุดมุง่ หมายของการอ่านไว้ดงั นี
. อ่านเพือความเพลิดเพลิน
. อ่านเพือค้นหาความรู้ต่าง ๆ
สรุ ป ได้ว่า การอ่านไม่ ว่าผูอ้ ่านจะมี จุดมุ่งหมายอย่างไร ขึ นอยู่ก ับ ผูอ้ ่านเป็ นสําคัญ
ทีจะนํามาเป็ นข้ออ้าง หรื อเหตุผลในการอ่านของตน ไม่วา่ จะเป็ นการอ่านเพืออะไรก็ตาม การอ่าน
ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาทังด้านความรู้ ความคิด ทัศนคติ แก่ผอู้ ่านเสมอ
ประเภทของการอ่าน
การอ่านเรื องต่าง ๆ นัน ผูส้ อนต้องคํานึ งถึงรู ปแบบลักษณะและประเภทของการอ่าน
ทีเหมาะสม เพือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรี ยน
วัน เพ็ญ คุ ณ พิ ริ ย ะทวี ( : ) ได้ส รุ ป ประเภทของการอ่ านได้ว่า การอ่ านแบ่ ง
ออกเป็ น ประเภท คื อ การอ่ า นออกเสี ย งและการอ่ า นในใจ ซึ งการอ่ า นแต่ ล ะประเภทนัน
มีหลักการในการอ่านแต่ละประเภท เพือเลือกการอ่านให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพือให้การอ่าน
นันมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ศรี สุดา จริ ยากุล ( : - ) แบ่งการอ่านออกเป็ น ประเภท คือ
. การอ่านออกเสี ยง เป็ นการอ่านให้ผอู้ ืนฟั ง ผูอ้ ่านจะต้องระวังควบคุมการออกเสี ยง
ตัวสะกด ตัวควบกลํา ลี ลา จังหวะ วรรคตอนให้ถูกต้อง ลี ลา จังหวะเป็ นสิ งสําคัญอย่างหนึ ง แม้จะ
อ่านถูกอักขรวิธี แต่ถา้ ลีลาการอ่านไม่ดี ไม่มีจงั หวะจะโคน แบ่งวรรคตอนการอ่านไม่ถูกต้องก็จะ
ทําให้เรื องทีอ่านเสี ยไป
. การอ่านในใจ เป็ นการอ่านเพือเก็ บ ใจความและเพือทําความเข้าใจ เป็ นการอ่าน
เพือแสวงหาความรู ้ ความบันเทิงให้แก่ตนเอง ผูอ้ ่านจะต้องมีความรู้ เกียวกับคําศัพท์และสามารถ
เข้าใจเรื องราวทีอ่านโดยตลอด
สมพร แพ่งพิพฒั น์ ( : - ) กล่าวถึงการอ่านว่า โดยทัวไปการอ่านมีดว้ ยกัน
ลักษณะ คือ
. การอ่านออกเสี ยง ซึ งเป็ นการอ่านให้ตวั เองหรื อผูอ้ ืนฟั ง ความสําคัญของการอ่าน
อยูท่ ีความถูกต้อง ชัดเจน การเว้นจังหวะวรรคตอนได้เหมาะสม นําเสี ยงสอดคล้องกับอารมณ์ของ
เรื อง
. การอ่านในใจ เป็ นการอ่านให้รู้เรื องและเข้าใจเรื อง ไม่ร้องพะวงกับการออกเสี ยง
ผูช้ าํ นาญจะอ่านได้เร็ ว เข้าใจถู กต้อง เก็บ สาระสําคัญ ของเรื องได้ การอ่านในใจมีป ระสิ ท ธิ ภาพ
จะต้องอ่านไปโดยลําดับ ดังนี
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ขันที เลือกอ่านหนังสื อทีสอดคล้องกับความสนใจของตนเอง
ขันที ใช้เวลาอ่านประมาณ - นาที ในตอนเริ มแรก แล้วค่อยเพิมเวลาให้ยาวขึน
ขันที ใช้เวลาอ่านนานขึน ควบคุมสมาธิ ให้มนคง
ั อดทนต่อสิ งรบกวนรอบด้าน
ควรมุ่งให้อ่านให้จบตอน มากกว่านับจํานวนหน้าเพราะข้อความอาจไม่จบ
ขันที ทํา ความเข้าใจกับ เนื อหา ความหมายและเก็ บ สาระสําคัญ ของเรื องเพื อ
สรุ ปว่าสาระสําคัญของเรื องคืออย่างไร น่ าเชื อถือมากน้อยเพียงใด และจะสามารถนําความรู้ทีได้
จากการอ่านนันไปใช้ประโยชน์ในทางใดบ้าง
. การอ่านและการพิจารณา เป็ นการอ่านทีต้องใช้ความคิดไตร่ ตรอง ตรวจสอบสิ งที
อ่านอย่างถี ถ้วน มี จุดประสงค์เพือประเมินคุ ณค่าของสิ งทีอ่านว่าน่ าเชื อถื อหรื อไม่เพียงใด เรื องที
อ่านมีคุณค่าด้านใด ในการอ่านและการพิจารณานัน ผูอ้ ่านจะต้องบอกได้วา่ หนังสื อทีอ่านจัดอยูใ่ น
ประเภทใดหากแยกประเภทไม่ได้ การประเมิ นคุ ณ ค่าก็จะต้องด้อยประสิ ท ธิ ภ าพไปด้วย เพราะ
เกณฑ์ทีใช้ในการประเมินคุณค่านัน ย่อมมีขอ้ แตกต่างออกไปตามประเภทของงานเขียน
จากการแบ่ งประเภทของการอ่านข้างต้น สามารถสรุ ป ได้ว่า การอ่านแบ่ งออกเป็ น
ประเภท คือ การอ่านออกเสี ยง และการอ่านในใจ ซึ งการอ่านแต่ละประเภทนัน มีหลักการสําคัญ
ในการอ่านแตกต่างกัน ดังนัน ผูอ้ ่านจึงต้องคํานึ งถึ งลักษณะของการอ่านแต่ละประเภท เพือเลือก
การอ่านให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพือให้การอ่านนันมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
การอ่านจับใจความ เป็ นทักษะทีจําเป็ นสําหรับการอ่านเรื องราวต่าง ๆ เพราะช่ วยให้
นักเรี ยนทราบสาระสําคัญทีผูเ้ ขียนต้องการบอกและนักเรี ยนยังสามารถนําทักษะการอ่านจับใจความ
ไปใช้เป็ นเครื องมือ ในการแสวงหาความรู้ หรื อพัฒนาตนเองให้ทนั วิทยาการใหม่ ๆ ได้สังเกตได้วา่
ผูม้ ีความสามารถในการอ่านจับใจความ คือ ผูท้ ีสามารถรับรู้และเข้าใจจากสิ งทีอ่านได้ มีผเู้ ชียวชาญ
และผูร้ ู ้ดา้ นการอ่านหลายท่านกล่าวถึงความหมายของการอ่านจับใจความไว้ดงั นี
ความหมายของการอ่านจับใจความ
การอ่านจับ ใจความหรื อการอ่านจับ ใจความสํ าคัญ เป็ นกระบวนการในการพัฒ นา
การเรี ยนรู ้ พัฒนานิ สัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ให้แก่ผอู้ ่าน เพราะเป็ นเครื องแสดงได้วา่ ผูอ้ ่าน
นัน เข้าใจและรับรู ้ สาระเนื อหาในเรื องทีอ่านได้และยังเป็ นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ และ
พัฒนาผูอ้ ่านให้ได้รับรู ้มากยิงขึนและเข้าใจเรื องราวต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี ดังทีได้มีนักวิชาการและ
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการอ่านเพือจับใจความ ไว้ดงั นี
สมพร มันตะสู ตร ( : ) กล่าวว่า การอ่านจับใจความสําคัญสอดคล้องกับความหมาย
ของการอ่านแตกต่างกันทีว่าปั จจัยสําคัญ คือ การเข้าใจคําศัพท์ เพราะการรู้คาํ ศัพท์จะสามารถเข้าใจ
เรื องได้ดี
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จําเนียร เล็กสุ มา ( : ) ได้สรุ ปการอ่านจับใจความ เป็ นการอ่านทีสําคัญ สําหรับ
ผูท้ ีกําลังศึกษาเล่าเรี ยน เพราะในการอ่านหนังสื อหรื อตําราต่าง ๆ ผูอ้ ่านจะต้องพยายามจับใจความ
ของเรื องทีอ่านให้ได้ ถ้าหากว่าผูอ้ ่านจับใจความได้ก็จะทําให้เข้าใจเนื อเรื องทีอ่าน และสามารถนํา
ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ดังนันผูอ้ ่านควรฝึ กปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ
เพือให้เกิดความชํานาญ เพราะถ้าผูอ้ ่านไม่ฝึกอ่านจับใจความสําคัญอย่างต่อเนื อง จะทําให้ไม่เข้าใจ
ในสิ งทีอ่าน ไม่สามารถจับสาระสําคัญของเรื องทีอ่านได้ จะทําให้การอ่านจับใจความไม่ประสบ
ความสําเร็ จ
บันลือ พฤกษะวัน ( : - ) และณัฐยา ภูขามคม ได้อธิ บายความหมายการอ่าน
จับใจความไว้ สรุ ปได้วา่ การอ่านจับใจความเป็ นการอ่านเพือทําความเข้าใจเนือเรื อง เป็ นการอ่าน
เพื อต้อ งการทราบว่าเรื องนันเป็ นเรื องเกี ยวกับ อะไร มี ค วามสําคัญ ตรงไหนและหมายความว่า
อย่างไร จะเห็ นได้ว่าการอ่านจับใจความ ส่ วนใหญ่จะเน้นในเรื องของความเข้าใจเนื อเรื องทีอ่าน
ค้นหาสาระสําคัญหรื อประเด็นทีสําคัญของเรื องทีอ่านได้
วัน เพ็ญ คุ ณ พิ ริย ะทวี ( : ) กิ น าริ น ตัน เสี ยงสม ( : ) สุ ป ราณี สิ ท ธิ พ ล
( : ) และสุ รียม์ าศ บุ ญ ฤทธิ รุ่ ง โรจน์ ( : ) ได้ใ ห้ความหมายการอ่านจับ ใจความใน
ทํานองเดี ยวกันว่าเป็ นกระบวนการอ่านเพื อทําความเข้าใจความหมายของข้อความหรื อเนื อเรื อง
เพือให้รู้สาระสําคัญหรื อใจความสําคัญของเรื องทีอ่าน
จากความหมายของการอ่ า นจับ ใจความ สรุ ป ได้ว่า การอ่ า นจับ ใจความ หมายถึ ง
กระบวนการอ่ านที ผูเ้ รี ย นสามารถจับ สาระสําคัญ ของเรื องเพื อทํา ความเข้าใจความหมายของ
ข้อความ หรื อเนื อเรื องที อ่ าน ตังคําถามและตอบคําถามได้ว่าเป็ นเรื องของใคร ทําอะไร ที ไหน
อย่างไร และจัดลําดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง
ประเภทของการอ่านจับใจความ
การอ่านจับใจความมีหลายประเภท ในการอ่านจับใจความเพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพนัน
ผูอ้ ่านต้องมีหลักและวิธีการอ่านเพือให้บรรลุผลตามทีต้องการ ซึ ง เถกิง พันธุ์เพกิ งอมร ( : )
และวารุ ณี อุดมธาดา ( : ) ได้กล่าวถึงประเภทของการอ่านจับใจความ ว่ามีอยู่ ประเภท คือ
การอ่านเพือจับใจความส่ วนรวม และการอ่านเพือจับใจความสําคัญ ซึ งมีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี
การอ่านเพือจับใจความส่ วนรวมเป็ นหัวใจในการอ่านหนังสื อทุกชนิ ด เพราะถ้าผูอ้ ่าน
ไม่ ส ามารถอ่ า นจับ ใจความส่ วนรวมได้ ก็ จ ะไม่ ส ามารถมองเห็ น รายละเอี ย ดข้อ ปลี ก ย่อ ยของ
เนือความในหนังสื อหรื อเรื องทีอ่านได้ การอ่านเพือจับใจความส่ วนรวมนีเป็ นการทําความเข้าใจใน
เนือหาของเรื องทีอ่าน เพือให้มองเห็นความสัมพันธ์ของรายละเอียดต่าง ๆ และเข้าใจจุดหมายสําคัญ
ของเนื อเรื องหรื อข้อความที อ่าน การอ่านเพือจับใจความส่ วนรวมทําได้ดว้ ยการพลิ กดูหรื อกวาด
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สายตาผ่านหัวข้อต่าง ๆ เพือให้ทราบว่ามีโครงเรื องโดยย่ออย่างไร แต่ละหัวข้อมีความสัมพันธ์กนั
อย่างไร และมี ก ารดําเนิ น ไปสู่ จุดหมายปลายทางด้ว ยวิธี ก ารเชื อมโยงเนื อหาและแนวความคิ ด
ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ อย่างไรบ้างซึ งขันนี อาจมีการจดบันทึกย่อเพือป้ องกันการลืมได้อีกทางหนึ ง
การอ่านเพือจับใจความส่ วนรวมนีจะให้ประโยชน์แก่ผอู้ ่านในหลาย ๆ ด้าน คือ
. สามารถตัด สิ น ใจได้ว่าหนังสื อนันมี คุ ณ ค่าหรื อสาระพอที จะอ่านอย่างละเอี ย ด
หรื อไม่
. สามารถรู ้ได้วา่ ผูอ้ ่านมีพืนความรู้และประสบการณ์ทีจะอ่านโดยตลอดเล่มหรื อไม่
. เป็ นแนวทางให้ผูอ้ ่านสามารถไปค้นคว้าหาหนังสื อที ปรากฏอยู่ในบรรณานุ กรม
มาประกอบการอ่านหนังสื อนันได้
. เป็ นการประหยัดเวลาแก่ผอู้ ่านทีมีเวลาจํากัด เช่น ในห้องสมุด หรื อร้านขายหนังสื อ
ทีต้องใช้เวลาอันจํากัด
. ช่ วยในการเตรี ยมตัวสอบ เพราะในการจัดลําดับ โครงร่ างส่ วนรวมของหนังสื อ
ด้วยวิธีนีทําให้จดจําเนือหาส่ วนรวมได้แม่นยํา
ส่ วนการอ่านเพือจับใจความสําคัญ เป็ นการอ่านเพือทําความเข้าใจ ใจความสําคัญของ
เนื อเรื องหรื อข้อความ ผูอ้ ่านที มี ความชํานาญอาจไม่จาํ เป็ นต้องอ่านทุ กตัวอักษร ในขณะทีผูอ้ ่าน
ทีมีประสบการณ์นอ้ ยต้องอ่านอย่างพินิจ พิจารณา จึงจะสามารถจับใจความสําคัญของเนือเรื องหรื อ
ข้อความนัน ๆ ได้ ใจความสําคัญนันมิได้มีความหมายจํากัดเพียงแค่เนือเรื องทีสําคัญเท่านัน นักอ่าน
ทีดีอาจจะเก็บสาระสําคัญ (Theme) ของหนังสื อ อาจกล่าวว่าหาแก่นของย่อหน้าหาข้อความทีสําคัญ
ที สุ ด หาข้อความที เด่ นที สุ ด วิธีในการอ่านจับ ใจความสําคัญ นัน ผูอ้ ่านจะต้องพิจารณาตัดส่ วน
ต่าง ๆ ทีเป็ นรายละเอียด ข้อปลีกย่อยในเรื องในแต่ละย่อหน้า คือ ) ตัวอย่างทีประกอบในย่อหน้า
) ส่ วนขยายความ หรื อรายละเอียดต่าง ๆ ) สํานวนโวหาร อุปมาอุปไมย ข้อความเปรี ยบเทียบ
ทังหลาย ) ตัวเลข สถิติ วันเดือนปี และ ) คําถามหรื อคําพูดของผูเ้ ขียนซึ งเป็ นส่ วนขยายใจความ
สําคัญ
การอ่านจับใจความทัง ประเภทดังกล่าว เป็ นการอ่านทีผูอ้ ่านควรนําทัง ประเภท
มารวมกันในการอ่านทุกครัง เพราะจะทําให้ผอู้ ่านสามารถเข้าใจเรื องหรื อข้อความได้เป็ นอย่างดี
สามารถเชือมโยงเรื องราวได้อย่างต่อเนือง ในขณะเดียวกันก็สามารถวิเคราะห์เรื อง จับใจความเรื อง
ได้โดยตลอดและเร็ วยิงขึน
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ประโยชน์ ของการอ่านจับใจความ
การอ่านทีมีประสิ ทธิ ภาพ คือ การอ่านทีผูอ้ ่านสามารถจับใจความของเรื อง สาระของ
เรื องที อ่านได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ ว ในการอ่านทุกครังทุ กประเภท ไม่ว่าจะเป็ นหนังสื อพิมพ์
สารคดี บันเทิงคดี ตํารา บทความทางวิชาการ หรื อแม้กระทังจดหมาย สิ งทีสําคัญทีผูอ้ ่านต้องการ
คือ สามารถอ่านจับใจความของเรื องที อ่านได้ถูกต้องและเข้าใจเนื อเรื องทีอ่านโดยตลอด ฉะนัน
ประโยชน์ทีจะได้จากการอ่านจับใจความจึงมีมากมาย
เถกิง พันธุ์เถกิงอมร ( : ) ได้กล่าวว่าถึงประโยชน์ของการอ่านจับใจความไว้ว่า
) สามารถตัดสิ นใจได้ว่าหนังสื อนันมีคุณค่าหรื อสาระทีจะอ่านอย่างละเอียดหรื อไม่ ) สามารถรู้
ได้วา่ ผูอ้ ่านนันมีความรู ้หรื อประสบการณ์ทีจะอ่านโดยตลอดเล่มหรื อไม่ ) เป็ นแนวทางให้ผอู้ ่าน
สามารถไปค้นคว้าหนังสื อทีปรากฏในบรรณานุกรมอ่านประกอบหนังสื อนันได้ ) เป็ นการประหยัดเวลา
แก่ผอู ้ ่านทีมี เวลาจํากัด เช่ น ในห้องสมุด หรื อร้านขายหนังสื อ เพือช่วยในการตัดสิ นใจว่า ควรยืม
หรื อซื อหนังสื อเล่มนันหรื อไม่ และ ) ช่วยในการเตรี ยมตัวสอบเพราะทําให้จดจําเนือหาได้แม่นยํา
ซึงแนวความคิดนีสอดคล้องกับ
ผุสดี กุฎอินทร์ ( , อ้างถึงใน วารุ ณี อุดมธาดา
: ) ทีได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
การอ่านจับใจความ ซึ งสรุ ปได้วา่ การอ่านจับใจความเป็ นการอ่านทีรวดเร็ ว และสามารถอ่านได้ใน
เวลาที จํากัด มี ป ระโยชน์ ม ากสํา หรั บ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาในการเตรี ย มตัว เข้าสอบ และสามารถ
พิจารณาคุณค่าของหนังสื อประเภทต่าง ๆ ทีอ่านได้อย่างมีเหตุผล
จากทัศนะดังกล่าว ประโยชน์ทีได้รับจากการอ่านจับใจความนัน ครอบคลุมการดําเนิน
ชี วิตประจําวันของคนทุ กคน ตังแต่การอ่านเพือความบันเทิง จนกระทังถึ งการอ่านเพือการศึกษา
หาความรู ้ ใ นสรรพวิ ท ยาการต่ า งๆ ซึ งต้อ งอาศัย การอ่ า นเพื อจับ ใจความทั งสิ น บุ ค คลที มี
ความสามารถในการอ่านจับใจความ จึงเป็ นบุคคลทีรับรู้ข่าวสาร เรื องราว ได้รวดเร็ วและเข้าใจเรื อง
ทีอ่านได้ดีกว่าคนอืน ๆ
แนวสอนการอ่านจับใจความ
การสอนการอ่ า นจับ ใจความให้ นัก เรี ย นมี ค วามสามารถด้านการอ่ า นจับ ใจความ
ครู ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง องค์ป ระกอบหลาย ๆ ด้าน เพื อให้ นัก เรี ย นพัฒ นาความสามารถด้า นการอ่ า น
จับใจความได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นพดล จันทร์เพ็ญ ( : ) ได้กล่าวถึงขันตอนการอ่านจับใจความสําคัญ ดังนี
. อ่านผ่าน ๆ โดยตลอด เพือให้รู้วา่ เรื องนันกล่าวถึงเรื องอะไรบ้าง จุดใดทีเห็นว่าเป็ น
จุดสําคัญของเรื อง
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. อ่ า นโดยละเอี ย ด โดยอ่ า นตลอดอี ก ครั ง ทํา ความเข้ า ใจให้ ชั ด เจนและเห็ น
ความสัมพันธ์ความคิดต่าง ๆ ในเรื อง โดยอาจมีการขีดเส้นใต้ขอ้ ความทีเห็นว่าสําคัญไว้ดว้ ยก็ได้
. อ่านซําเฉพาะตอนทีไม่เข้าใจ และตรวจสอบความเข้าใจในบางแห่งให้แน่นอน
. ทดสอบความเข้า ใจด้วยการตอบคําถามสั น ๆ เกี ยวกับ ประเด็ น ของเรื อง และ
ใจความสํ า คัญ เช่ น ถามว่า เรื องอะไร ใคร ทําอะไร ที ไหน อย่างไร เมื อไรอย่างไร และทําไม
เป็ นต้น
. เรี ยบเรี ยงใจความสําคัญด้วยภาษาของตนเองทีเห็นว่าจะทําให้เข้าใจเรื องได้ชดั เจน
ถู ก ต้อ งที สุ ด โดยอาจให้ รายละเอี ย ดที จํา เป็ นของใจความสํ า คัญ เพิ มเติ ม เพื อให้ ไ ด้เนื อความที
สมบูรณ์
ผะอบ โปษะกฤษณะ ( : - ) ได้กล่าวถึงหลักสําคัญในการอ่านจับใจความ
สําคัญ สรุ ปได้ดงั นี
. หนัง สื อ ต่ า ง ๆ ย่อ มมี ส ารบัญ เป็ นโครงเรื อง ดัง นันควรอ่ านสารบัญ ให้ ล ะเอี ย ด
เสี ยก่อน เท่ากับได้ทราบเรื องอย่างย่อ ๆ อยูแ่ ล้ว แล้วเก็บใจความสําคัญเฉพาะตอนทีต้องการ
. ต้องจับใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้าให้ได้ ซึ งจะอยู่ตอนต้นหรื อตอนท้ายของ
แต่ละย่อหน้า
. เมื อได้ป ระโยคใจความสํ า คัญ แล้ว จะเขี ย นไว้เป็ นประโยค ๆ เพื อเป็ นกุ ญ แจ
ความสําคัญต่อไป แล้วจึงจับใจความสําคัญ แยกใจความสําคัญออกจากพลความ
. นําใจความสําคัญมาเรี ยบเรี ยงเป็ นสํานวนของตนเอง
. ข้อ สํ าคัญ ในการอ่า นจับ ใจความสํ าคัญ ผูส้ อนควรจะได้รู้ก่ อนว่า จะอ่ านอะไร
เรื องแบบไหน และต้องการจะทําอะไร อ่านเพือให้รู้หรื อต้องการค้นคว้าหาหลักฐาน ความประสงค์
ในการอ่านเป็ นข้อสําคัญข้อหนึงทีจะคํานึงถึง เมือต้องการบันทึกข้อความสําคัญทีอ่าน
แววมยุรา เหมือนนิ ล ( : ) ได้แนะวิธีปฏิบตั ิในการอ่านจับใจความให้เข้าใจง่าย
และรวดเร็ ว ดังนี
. สํารวจส่ วนประกอบของหนังสื ออย่างคร่ าว ๆ เพราะส่ วนประกอบของหนังสื อ
เช่น ชือเรื อง คํานํา สารบัญ คําชีแจงการใช้หนังสื อก็มีส่วนทําให้เกิดความเข้าใจเกียวกับหนังสื อได้
อย่างกว้างขวาง
. ตังจุ ด มุ่ ง หมายในการอ่ า นให้ ชัด เจน การกํา หนดเป้ าหมายในการอ่ านหนัง สื อ
ทุกครังว่าเราจะอ่านเพืออะไร
. มีความสามารถทางภาษา คือต้องเข้าใจความหมายของคําศัพท์เป็ นเบื องต้นก่อน
หากไม่เข้าใจความหมายของคําย่อมไม่สามารถจับใจความได้เลย
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. มีประสบการณ์หรื อภูมิหลังเกียวกับเรื องทีอ่าน ย่อมทําให้เข้าใจและจับใจความของ
เรื องทีอ่านง่ายขึน
. ความเข้าใจลัก ษณะของหนังสื อ หนัง สื อ แต่ล ะประเภทมี รูป แบบการแต่ง และ
เป้ าหมายของเรื องแตกต่างกัน เช่ น สารคดี ตํารา มุ่ งให้ค วามรู้ หรื อ ความคิ ดแก่ ผูอ้ ่านมากกว่า
อย่างอื น ลักษณะรู ป แบบของหนังสื อ ตลอดจนต้องมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน ซึ งครู คอยแนะนํา
แนวปฏิบตั ิในการอ่านก่อนเสมอ
นอกจากนี แววมยุรา เหมือนนิล ( : - ) ยังได้กล่าวถึงกลวิธีการอ่านจับใจความ
สําคัญสรุ ป ได้ว่า การอ่านจับ ใจความสําคัญเรื องใดเรื องหนึ ง ควรเริ มต้นจากการอ่านจับใจความ
สําคัญในแต่ละย่อหน้าให้ได้ถูกต้องก่อน เพราะข้อความตอนหนึ งหรื อย่อหน้าหนึ งแม้มีใจความ
หลายอย่าง แต่จะมี ใจความสําคัญทีสุ ดในย่อหน้าเดี ยวเพียงใจความเดี ยว ถ้าเรื องมีหลายประเด็น
เมือนําประเด็นสําคัญในแต่ละย่อหน้ามาพิจารณาร่ วมกันแล้ว จะทําให้สามารถจับแก่นเรื องหรื อ
แนวความคิดสําคัญทีสุ ดของเรื องทังหมดได้ง่ายขึน ใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้าหมายถึงข้อความ
ทีมีสาระคลุมข้อความอืน ๆ ในย่อหน้านันไว้หมดใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้า ส่ วนมากมักจะอยู่
ในประโยคใดประโยคหนึงหรื อย่อหน้า
ประทีป วาทิกทินกร ( : ) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนอ่านจับใจความสําคัญไว้ดงั นี
. ให้อ่านเรื องหรื อฟังเรื องราวให้ตลอดทังเรื อง
. ตังคําถามหรื อถามตัวเองสัน ๆ ว่า เรื องอะไร ใคร ทําอะไร ทีไหน เมือไร อย่างไร
และทําไม บางเรื องอาจมี ค าํ ตอบไม่ค รบก็ได้ แต่นัก เรี ยนต้องตอบที มี อยู่ให้ค รบถ้วน เพือจะได้
จับใจความสําคัญได้
. ขยายความในคําตอบออกไปอีก เมือต้องการรายละเอียดทีจําเป็ นของใจความสําคัญ
บันทึก พฤกษะวัน ( : - )ได้กล่าวถึงแนวการสอนอ่านเพือจับใจความสําคัญว่า
. ฝึ กอ่านแบบคร่ าว ๆ เพือเป็ นการสํารวจหาสิ งทีน่าสนใจหรื อสิ งทีต้องการ
. ให้อ่านเรื องราวอย่างรวดเร็ ว โดยอ่านข้าม ๆ ลวก ๆ ไปก่อน เพือจะได้รู้วา่ เรื อง
นันมีขอบเขตหรื อกล่าวถึงอะไร
. ให้ อ่ า นเฉพาะหัว ข้อ ย่อ ย หัว ข้อ ใดหัวข้อ หนึ งให้ ล ะเอี ย ด เพื อทราบทัศ นะ
ข้อเสนอแนะ เจตนาของผูแ้ ต่ง โดยมากจะเสนอแนะให้อ่านคํานําหรื ออารัมภบท
. อ่านทังเรื องเพือประเมินดูวา่ เรื องนันให้ประโยชน์ทางใด มีจุดเด่นตรงไหน
. อ่านแล้วพิจารณาตรวจสอบเรื องราวโดยส่ วนรวมว่า เป็ นเรื องยากหรื อเรื องง่าย
เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยนทีจะใช้ความคิดของตนประเมินได้เพียงใด
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. หากเป็ นบทประพันธ์ร้อยกรอง ลองอ่านสัก - หน้า เพือดูวา่ มีคุณค่าน่าสนใจ
มากน้อยเพียงใด ไพเราะหรื อไม่ เทคนิ คการอ่านแบบคร่ าว ๆ เป็ นการอ่านโดยใช้การกวาดสายตา
อย่างเร็ ว เพือค้นหาสิ งทีตนสนใจ ปมเรื อง จุดเด่น หรื อสิ งทีผูอ้ ่านติดใจ หรื อฉุกคิด
. ฝึ กอ่านเพือเก็บใจความสําคัญ เป็ นวิธีการทีจะนําไปสู่ การย่อความ
. เมือให้ผเู ้ รี ยนอ่านนิทานแล้วเล่าเรื องย่อ เรื องราวความเป็ นมาและใจความย่อว่า
อย่างไร
. ครู ตงคํ
ั าถามให้สอดคล้องกับประเด็นสําคัญของเรื องทีกล่าวไว้แล้ว เช่ น ใคร
กับใคร พฤติกรรมเป็ นอย่างไร และอืน ๆ
. การตรวจคําตอบ ครู จาํ เป็ นต้อ งเน้นให้ตอบปั ญหาให้ตรงประเด็นในการฝึ ก
ในห้องเรี ยนให้ชดั เจน (เป็ นส่ วนหนึงของความพร้อมในการอ่านในใจ)
. นําผลของคําถามหรื อการตังชื อเรื องมาอภิปราย ตรวจสอบโดยการอ่านออกเสี ยง
เพือให้ฟังแล้วตอบคําถามหรื อบอกเชือเรื องให้ถูกต้อง
. ให้ผเู้ รี ยนนําผลของคําตอบในข้อ มาตรวจสอบว่าชือเรื องนันตรงกับประโยคหรื อ
ประโยคบอกชื อเรื อง หรื อประโยคใดบอกใจความสําคัญของอนุ เฉทที อ่าน ให้ผูเ้ รี ยนขีดเส้นใต้
ทีประโยคบอกใจความนัน ๆ
. เรี ยงประโยคบอกใจความแต่ละอนุ เฉทตามลําดับ โดยเพิมคําเชื อมและเกลาภาษา
ให้ได้ความต่อเนืองอาจสลับตอนก็ได้
. อ่านทบทวนโดยการอ่านออกเสี ยงเพือใช้การฟั งตรวจสอบใจความสําคัญ นันโดย
กลุ่ม หากเป็ นงานรายบุคคลให้ใช้การอ่านในใจตรวจสอบเอง
. กํา หนดการตังชื อเรื องบอกแหล่ ง ที มาของเรื องให้ ชัด เจน รวมทังผู้เขี ย นหรื อ
สํานักพิมพ์แล้วแต่กรณี
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิ การ ( : ) ได้เสนอแนะแนวการอ่านจับใจความ
ให้บรรลุจุดประสงค์ ไว้ดงั นี
. ตังจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน เช่น อ่านเพือหาความรู้ เพือความเพลิดเพลิ น
หรื อเพื อบอกเจตนาของผูเ้ ขี ยน เพราะจะเป็ นแนวทางให้กาํ หนดการอ่านได้อย่างเหมาะสมและ
จับใจความสําคัญหรื อคําตอบได้อย่างรวดเร็ วยิงขึน
. สํารวจส่ วนประกอบของหนังสื ออย่างคร่ าว ๆ เช่น ชื อเรื อง คํานํา สารบัญ คําชีแจง
การใช้ห นังสื อ และภาคผนวก ฯลฯ เพราะส่ ว นประกอบของหนัง สื อจะทําให้เกิ ด ความเข้าใจ
เกียวกับเรื องหรื อหนังสื อทีอ่านได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ ว
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. ทํา ความเข้า ใจลัก ษณะของหนัง สื อ ว่า เป็ นประเภทใด เช่ น สารคดี ตํา รา และ
บทความ ฯลฯ ซึ งจะช่วยให้มีแนวทางอ่านจับใจความได้ง่าย
. ใช้ความสามารถทางภาษาในด้านการแปลความหมายของคํา ประโยค และข้อความ
ต่าง ๆ อย่างถูกต้องรวดเร็ ว
. ใช้ประสบการณ์ หรื อภูมิหลังเกี ยวกับเรื องทีอ่านมาประกอบ จะทําให้เข้าใจและ
จับใจความทีอ่านได้ง่ายและรวดเร็ วขึน
พัชริ นทร์ แจ่มจํารู ญ ( : ) ได้กล่าวถึงกลวิธีการอ่านจับใจความสําคัญ สรุ ปได้วา่
การอ่านจับ ใจความสําคัญ คื อ การอ่านผ่าน ๆ โดยตลอดเพือให้รู้ว่าเรื องที อ่านว่าด้วยเรื องอะไร
จุดใดเป็ นจุดสําคัญของเรื อง หลังจากนันอ่านให้ละเอียดเพือทําความเข้าใจอย่างชัดเจน พยายามหา
ใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้าให้พบ ประโยคใจความสําคัญสามารถอยูไ่ ด้ทงประโยคต้
ั
นย่อหน้า
ซึ งเป็ นจุดพบใจความสําคัญ ของเรื องมากที สุ ด ประโยคตอนท้ายย่อหน้า บางครั งอยู่ที ประโยค
ตอนกลางย่อหน้า แต่บางย่อหน้ามีหลายประโยครวมกัน ผูอ้ ่านต้องสรุ ปใจความสําคัญเองโดยใช้
วิธี ต งคํ
ั า ถามว่าเรื องนี เกี ยวกับ ใคร ทําอะไรที ไหน อย่างไร และทํา ไม ก็จ ะเห็ น ประเด็ น สํา คัญ
หลังจากนันผูอ้ ่านควรสรุ ปใจความเป็ นภาษาและสํานวนของตนเอง
ศิริวรรณ วณิ ชวัฒนวรชัย ( : ) ได้กล่าวว่าผูอ้ ่านต้องอ่านเรื องราวให้ตลอดจนจบ
อย่างคร่ าว ๆ พยายามจับ ใจความสํ าคัญ ในแต่ล ะย่อหน้า ถ้าเป็ นหนังสื อให้ อ่านที สารบัญ ก่ อ น
จากนันตังคําถามเพือถามตนเองว่า ใคร ทําอะไร ทีไหน อย่างไร และเมือไร และนํามาเรี ยบเรี ย ง
เป็ นสํานวนภาษาของผูอ้ ่านเอง หากต้องการรายละเอียดให้ขยายคําตอบออกไป และทีสําคัญต้องฝึ ก
การอ่านจับใจความสําคัญอยูเ่ สมอ เพือพัฒนาการอ่านจับใจความให้ดีขึนต่อไป
จากแนวการสอนการอ่านจับใจความสําคัญข้างต้นสรุ ปได้วา่ ครู ตอ้ งแนะนําวิธีการอ่าน
จับ ใจความที ถู ก ต้อ งก่ อนเสมอ ด้ว ยการตังจุ ดมุ่ ง หมายในการอ่า น อ่ านอย่า งคร่ าว ๆ หรื อ อ่ า น
อย่ า งรวดเร็ ว อ่ า นที ล ะย่ อ หน้ า เพื อหากลวิ ธี ช่ ว ยให้ นั ก เรี ยนมี พ ัฒ นาการด้ า นการคิ ด ด้ ว ย
การทํา กิจกรรมการฝึ กอ่านจับใจความหลาย ๆ กิจกรรม จะทําให้การสอนอ่านจับใจความนันบรรลุ
จุดมุ่งหมายทีต้องการ
เกณฑ์ การประเมินการอ่านจับใจความ
การอ่านจับใจความเป็ นกระบวนการอ่านเพือทําความเข้าใจความหมายของข้อความ
หรื อเนื อเรื อง เพื อระบุ ใจความสําคัญ ส่ วนประกอบของเรื องและจัดลําดับเหตุการณ์ ของเรื องได้
ถูกต้อง ดังนันการประเมินผลความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยนด้วย
สุ นนั ทา มันเศรษฐวิทย์ ( : - ) ได้เสนอการประเมินการอ่านจับใจความโดย
ใช้เกณฑ์มาตรฐานพิจารณาเนือเรื องทีผูอ้ ่านจับใจความไว้ วิธี คือ
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. การใช้เครื องมือทีเป็ นแบบทดสอบ ผูอ้ ่านจะต้องตอบคําถามได้ร้อยละ ขึนไป
การยึด เกณฑ์ นี นัก การศึ ก ษามี ค วามเห็ น ว่าผูอ้ ่านได้พ ลาดเนื อเรื องบางตอนไปร้ อ ยละ แล้ว
หากยึดเกณฑ์ป ระเมินที ตํากว่านี จะทําให้มีความเข้าใจคลาดเคลื อนในเหตุการณ์ สําคัญ ของเรื อง
นักการศึกษาบางคนกําหนดเกณฑ์ทีแตกต่างไปจากนี คือ เครส และจอห์น (Kress and John,
:
- , อ้างถึงใน สุ นนั ทา มันเศรษฐวิทย์,
: ) โดยเสนอแนะเกณฑ์ในการประเมินการอ่าน
จับใจความไว้ดงั นี
. ผูอ้ ่านทีสามารถตอบคําถามหรื อเล่าเรื องได้ถูกต้องในขอบเขตร้อยละ มีความสามารถในการอ่านจับใจความอยูใ่ นระดับที
. ผูอ้ ่านที ตอบคําถามหรื อเล่าเรื องได้ถูกต้องร้อยละ - มีความสามารถใน
การอ่านจับใจความอยูท่ ีระดับ
. ผูอ้ ่ า นที ตอบคํา ถามหรื อ เล่ า เรื องได้ถู ก ต้อ งตํากว่า ร้ อ ยละ แสดงว่า ยัง มี
ข้อบกพร่ องในการอ่านจับใจความ พลาดประเด็นสําคัญของเนือเรื องควรมีการอ่านทบทวน
ลักษณะการประเมินการอ่านจับใจความของภาษาไทย ควรใช้เกณฑ์การจับใจความ
ได้ร้อยละ เป็ นอย่างน้อย แล้วใช้หลักส่ งเสริ ม ให้ผูอ้ ่านมีพฒั นาการในการอ่านจับ ใจความให้
มากขึนควบคู่กบั การพัฒนาอัตราเร็ วในการอ่าน
. การใช้แบบประเมิ นค่า โดยใช้ระบบตัวอัก ษรแล้วตี ค่ าออกมาเป็ นคะแนน เช่ น
เมือผูอ้ ่านประเมินการอ่านจับใจความของตนแล้ว รวมคะแนนทังหมดในแต่ละช่องสมมติให้แบบ
ประเมิ นมี ท งหมด
ั
ข้อ ถ้าทําเครื องหมายในช่ อง “มาก” ทุ กช่ องจะได้คะแนนเต็ม คะแนน
ระดับคะแนนทีได้มีขอบเขตดังนี
=
หมายถึง ดี
=
หมายถึง ค่อนข้างดี
=
หมายถึง พอใช้
=
หมายถึง ปรับปรุ ง
ผูอ้ ่านที ประเมินการอ่านจับใจความของตนแล้ว หากรวมคะแนนแล้วอยู่ในระดับ
และระดับ แสดงว่ามีความสามารถในการอ่านจับใจความทีน่าพอใจ แต่ถา้ ผลทีได้อยูใ่ นระดับ
หรื อ ระดับ ผู ้อ่ านควรปรั บ ปรุ ง เพื อพัฒ นาคุ ณ ภาพการอ่ านจับ ใจความให้ ดี ขึ น การประเมิ น
ความสามารถในการอ่านจับใจความ กระทําได้หลายวิธีการจะใช้วิธีใดขึนอยู่กบั จุดมุ่งหมายเป็ น
สําคัญทีนิยมใช้มี วิธี (จีเรี ยง บุญสม, : , อ้างถึงใน ศิริวรรณ วณิ ชวัฒนวรชัย,
: ) คือ
. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ มาตรฐาน (Standardized Test) ข้อสอบนี นําไปให้
นักเรี ยนทําเพือเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านกับเกณฑ์ปกติ (Normal) ประกอบด้วยข้อความ
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เป็ นตอน ๆ หรื อเรื องสัน ๆ ให้นักเรี ยนอ่านแล้วเลื อกคําตอบ เรี ยงจากเรื องง่าย ๆ ไปหาเรื องยาก
จํากัดเวลา นักเรี ยนจะได้คะแนนตามความสามารถความเข้าใจในการอ่านแบบทดสอบ คะแนนจะ
ออกมาในรู ปคะแนนดิบ (Raw Score) เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) หรื อระดับ (Grade-Equivalent)
. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ชนิ ดอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Test) ลักษณะ
ของแบบทดสอบนี คล้ายกับแบบทดสอบแรกคือ มีขอ้ ความเป็ นตอนๆ หรื อเรื องสัน ๆ ให้นกั เรี ยน
อ่านและเลือกตอบ แต่ไม่เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านกับเกณฑ์ปกติหรื อนักเรี ยนกลุ่มอืน
คะแนนของนักเรี ยนขึนอยูก่ บั ผลสัมฤทธิ การอ่าน เกณฑ์นีถื อว่านักเรี ยนมีความสําเร็ จอยู่ระหว่าง
เกณฑ์ร้อยละ . แบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู้ แ บบอิ งกลุ่ ม เป็ นการประเมิ นที มุ่ง นําผลประเมิ น
มาจําแนกนักเรี ยนออกตามความสามารถ โดยพิจารณาจากการเปรี ยบเทียบผลการประเมินนักเรี ยน
แต่ละคนกับกลุ่มนักเรี ยนด้วยกัน
แฮริ ส (Harris,
: - 6, อ้างถึ งใน ณัฐณิ ชา บุ ญสุ ข,
: ) ให้ทรรศนะว่า
การทดสอบความเข้าใจการอ่าน ควรให้ครอบคลุมความสามารถในการอ่าน ด้าน ดังนี
. ด้านภาษาและสั ญ ลัก ษณ์ คื อ ความสามารถในการเข้าใจความหมายส่ ว นใหญ่
ของคําที ปรากฏในบทอ่ าน รู ้ จกั การเดาความหมายของคําศัพ ท์จากบริ บ ท เข้าใจระบบคํา และ
โครงสร้างประโยค เข้าใจข้อความยาว ๆ และเข้าใจสัญลักษณ์ทางภาษา เช่น เครื องหมายต่าง ๆ
. ด้านความคิด คือ สามารถระบุจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนความคิดสําคัญของข้อความที
อ่านสามารถเข้าใจความคิดย่อยทีมาสนับสนุน สามารถสรุ ปและอนุมานความจากสิ งทีอ่านได้
. ด้านอารมณ์ และลี ลาของเนื อหาทีอ่าน คือ สามารถบอกถึงทัศนคติของผูเ้ ขียนต่อ
เรื องทีอ่านและต่อผูอ้ ่านได้ สามารถระบุวธิ ีและแนวการเขียนของผูเ้ ขียนได้
อัฟเนอร์ และจอลลี (Hafner and Jolly,
: - , อ้างถึงใน ณัฐณิ ชา บุญสุ ข,
:
- ) ได้สรุ ปการประเมินความเข้าใจในการอ่านไว้ดงั นี
. ตอบคําถามเกียวกับข้อเท็จจริ งและรายละเอียดต่าง ๆ จากเรื องทีอ่านได้
. เข้าใจคํา ชี แจง สามารถปฏิ บ ัติ ต ามคํา ชี แจงหรื อ คํา แนะนําที เขี ย นอธิ บ ายไว้ไ ด้
ถูกต้อง
. จดจําและสามารถบรรยายสิ งทีอ่านเป็ นคําพูดมาได้
. ลําดับเหตุการณ์ของเรื องทีอ่านได้อย่างถูกต้อง
. แยกได้วา่ รายละเอียดตอนไหนสําคัญ ตอนไหนไม่สาํ คัญ
. บอกได้วา่ ตัวอย่างหรื อคําอธิบายต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กบั เนือเรื องตอนใด อย่างไร
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. บอกได้ว่าประโยคใดเป็ นประโยคแสดงเนื อความสําคัญหรื อใจความสําคัญเรื อง
ทีอ่าน
. บอกได้ว่าเนื อหาที อ่านมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ เนื อหาในบทความอื น ๆ ที เกี ยวข้อ ง
อย่างไร
. แสดงข้อสรุ ปของข้อความทีอ่านได้อย่างถูกต้อง
สรุ ปได้วา่ การประเมินผลการอ่านจับใจความนัน ผูป้ ระเมินต้องเลือกใช้วธิ ีการประเมิน
ทีเหมาะสม โดยคํานึ งถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความและผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ซึ งการวิจยั ครังนี
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดวิธีการประเมินผลการอ่านจับใจความ เป็ นแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้การอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ชนิดเลือกตอบ ตัวเลือก
แนวคิดเกียวกับการพัฒนาแบบฝึ ก
พฤติ ก รรมการเรี ย นด้ า นทั ก ษะของนั ก เรี ย น จะเป็ นไปได้ อ ย่า งคล่ อ งแคล่ ว นั น
ย่อมขึนอยู่กบั การฝึ กหัด โดยให้นกั เรี ยนได้กระทํากิจกรรมซํา ๆ และบ่อย ๆ ย่อมทําให้นกั เรี ยนมี
ความรู ้และความเข้าใจที แม่นยํา ทังนี แบบฝึ กถื อได้ว่าเป็ นเครื องมือหรื อสื อการเรี ยนการสอนอีก
ประเภทหนึงทีจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะทีต้องการเพิมขึน ดังนัน จึงมี
ผูใ้ ห้ความหมายของแบบฝึ กไว้แตกต่างกันไปในหลายทัศนะดังนี
ความหมายของแบบฝึ ก
แบบฝึ กเป็ นสื อการเรี ยนประเภทหนึ ง สําหรับให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ เพือให้เกิดความรู้
ความเข้า ใจและทัก ษะเพิ มขึ น โดยผู้ส อนควรให้ นั ก เรี ย นได้มี โ อกาสฝึ กซํ า ๆ บ่ อ ย ๆ มี ผู้ใ ห้
ความหมายของแบบฝึ กไว้ดงั นี
ราชบัณฑิ ตยสถาน ( : ) ได้ให้ความหมายของแบบฝึ กไว้ว่า แบบฝึ กหมายถึ ง
แบบตัวอย่างปั ญหาหรื อคําสังทีตังขึนเพือให้นกั เรี ยนฝึ กตอบ เป็ นต้น ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ( 45: )
ให้ความหมายของแบบฝึ กไว้ว่า แบบฝึ ก หมายถึ ง สิ งที นักเรี ยนต้องใช้ควบคู่กนั ไปกับการเรี ยน
มี ลกั ษณะเป็ นแบบฝึ กที ครอบคลุ มกิ จกรรมทีนักเรี ยนพึงกระทํา อาจกําหนดแยกเป็ นหน่ วยหรื อ
เป็ นเล่มก็ได้
เสาวนี ลิขิตพงษ์วิทย์ ( : ) และธี ยาน์พร ขาวสะอาด ( : ) ได้ให้ความหมาย
ของแบบฝึ กสอดคล้องกันว่า เป็ นวิธีการทีจะทําให้การเรี ยนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายด้วยกิจกรรม
ทีหลากหลาย น่าสนใจ มุ่งให้นกั เรี ยนนํามาใช้ฝึกฝน ปฏิบตั ิเพือทบทวนเนื อหาความรู้ต่าง ๆ ทีได้
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เรี ยนไปแล้วด้วยตนเองและช่วยพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ ตลอดทังสามารถประเมินผล
ผูเ้ รี ยนในแต่ละหน่วยจนสามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
บุษกร มณี โชติ ( : ) และอุบลวรรณ ปรุ งวณิ ชพงษ์ ( : ) ได้ให้ความหมาย
ของแบบฝึ กสอดคล้องกันว่า เป็ นสื อประกอบการสอนอย่างหนึงทีสร้างขึนเพือช่วยให้ผเู้ รี ยนบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ ว หลังจากทีไดเรี ยนรู้ในทฤษฎีหรื อเนือหาไปแล้ว แบบฝึ ก
ควรประกอบไปด้วยคําแนะนําในการตอบข้อคําถามหรื อกิจกรรมในช่องว่างให้นกั เรี ยนตอบคําถาม
ซึงแยกเป็ นหน่วยหรื อรวมเล่มก็ได้
ลัดดา พลหาญ ( : ) วันวิสาห์ ปั ญญาจิรวุฒิ ( : ) มณฑนกร เจริ ญรักษา
( : ) และดวงฤดี เอียมพนากิจ ( : ) ได้กล่าวสอดคล้องกันว่า แบบฝึ กเป็ นสื อการเรี ยน
การสอน ประเภทหนึ งทีสร้างขึนสําหรับนักเรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ ประกอบด้วยกิจกรรมทีหลกาหลาย
ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคล่องแคล่ว ชํานาญ ตลอดจนเกิดความแม่นยําได้อย่างอัตโนมัติ โดยให้ผเู้ รี ยน
ได้ทบทวนเนือหาความรู ้ต่าง ๆ ทีเรี ยนไปแล้วด้วยตนเอง
จากความหมายของแบบฝึ ก สรุ ป ได้ว่า แบบฝึ ก หมายถึ ง สื อการสอนประเภทหนึ ง
ที สร้ างขึน สําหรับนักเรี ยนได้ฝึกปฏิ บ ตั ิ เพือช่ วยให้ผูเ้ รี ยนบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ในการเรี ยนรู้ อย่าง
รวดเร็ ว หลังจากที ได้เรี ยนรู ้ ในทฤษฎี หรื อเนื อหาไปแล้ว ซึ งประกอบด้วยกิ จกรรมทีหลากหลาย
ทําให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความคล่ องแคล่ วแม่ น ยํา ชํานาญอย่างอัตโนมัติ สามารถประเมิ น ผลผูเ้ รี ย นใน
แต่ละหน่วยสามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
ความสํ าคัญของแบบฝึ ก
การสอนภาษาไทย ต้องให้นกั เรี ยนเกิดทักษะในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
โดยครู ต้อ งจัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอน ให้นัก เรี ย นได้มี โอกาสทําซํา ฝึ กซําอยู่เสมอ จนเกิ ด
ความชํานาญ สามารถฟั ง พูด อ่าน เขียนได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ ว และถูกต้อง เครื องมือสําคัญ
อย่างหนึงทีใช้ฝึกทักษะทางภาษาได้ผลดีก็คือ “แบบฝึ ก” ดังทีมีผกู้ ล่าวถึงความสําคัญของแบบฝึ กไว้
ดังนี คือ
ภคิณีนวลจันทร์ ชมพูจนั ทร์ ( : ) มณฑนกร เจริ ญรักษา ( : ) และฉลาด
สมพงษ์ ( : ) กล่าวถึ งความสําคัญของแบบฝึ กว่า แบบฝึ ก เป็ นวิถีทางสําคัญในการกระตุน้
และนํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ภายในหรื อภายนอกชันเรี ยน แบบฝึ กทีดีมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยสร้างเจตคติ
ที ดี ให้นัก เรี ยนประสบความสําเร็ จและภูมิ ใจกับ ความสําเร็ จใน การฝึ กทักษะที ดี แบบฝึ กที ดี
เปรี ย บเสมื อ นผู ้ช่ ว ยครู ทํา ให้ ค รู ล ดภาระการสอนลงทํา ให้ ผู้เรี ย นพัฒ นาตนเองอย่ า งเต็ ม ใจ
และปรับปรุ ง แก้ไขเฉพาะจุดอย่างทันท่วงทีและยังช่วยลดภาระของครู ได้อีกด้วย แบบฝึ กทักษะมี
ประโยชน์ทงต่
ั อผูเ้ รี ยนและต่อผูส้ อนเป็ นอย่างดี
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พัฒนพงษ์ บรรณการ ( : ) ทรงศรี สดคมขํา ( : ) และดวงพร อายุก าร
( : ) ได้กล่าวถึ งความสําคัญของแบบฝึ กสอดคล้องกันว่า แบบฝึ กมีความสําคัญต่อการสอน
วิชาทักษะ เพราะเป็ นเครื องมือทีผูเ้ รี ยนสนใจ ช่ วยให้เกิดการเรี ยนรู้จากการกระทําจริ ง ทําให้รู้และ
จดจําได้ดี สามารถนําไปใช้ได้ ยังเป็ นเครื องมือวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้อีกด้วย
สรุ ปได้ว่า แบบฝึ กมีความสําคัญทังต่อผูเ้ รี ยนและครู ผสู้ อน โดยเฉพาะในวิชาทักษะ
เพราะเป็ นเครื องมือทีผูเ้ รี ยนสนใจ ช่วยให้ผเู้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยนและมีพฒั นาการดีขึน ช่วยให้ครู ได้รู้
ความบกพร่ องและปั ญหาของนักเรี ยน ช่ วยลดภาระของครู และเป็ นเครื องมื อวัดผลประเมิ นผล
การเรี ยนรู้อีกด้วย
ลักษณะของแบบฝึ กทีดี
แบบฝึ กมีความจําเป็ นสําหรับการเตรี ยมความพร้อมด้านภาษา เป็ นเครื องมือทีสําคัญใน
การฝึ กทักษะ การฝึ กฝนช่ วยให้เกิ ดความชํานาญในการสร้างแบบฝึ กให้มีประสิ ทธิ ภาพ ต้องศึกษา
องค์ประกอบและเลือกตามความเหมาะสมกับระดับความสามารถ แบบฝึ กทีดีจึงควรมีลกั ษณะดังนี
ศรศักด์ ศรี ตระกูล ( : - ) ได้เสนอแนะลักษณะแบบฝึ กทีดีไว้ดงั นี
. ควรมีขอ้ เสนอแนะในการใช้
. ควรมีคาํ หรื อข้อความให้อย่างจํากัดและให้ฝึกอย่างเสรี
. คําสังหรื อตัวอย่างไม่ควรยาวเกินไป
. ถ้าต้องการให้ศึกษาด้วยตนเอง แบบฝึ กควรมีหลายรู ปแบบ
. ควรใช้จิตวิทยาและกระบวนการของเด็ก
. ควรสร้างขึนเพือฝึ กสิ งทีจะสอนและเกียวข้องกับนักเรี ยน
. คําพูดหรื อเนือหาควรเกียวข้องกับชีวติ ประจําวัน เป็ นสิ งทีนักเรี ยนพบเห็นอยูแ่ ล้ว
สุ รียม์ าศ บุญฤทธิ รุ่ งโรจน์ ( : ) และอารี ย ์ วาศน์อาํ นวย ( : ) ได้เสนอแนะ
ไว้ในแนวเดียวกัน คือ แบบฝึ กทีดีนนใช้
ั ในการฝึ กทักษะ ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีการพัฒนาตนเองและ
ควรจัดเนื อหาให้สอดคล้องกับ เนื อหาในบทเรี ยน เหมาะสมกับ วัยและความสามารถของผูเ้ รี ยน
สี สวย จูงใจผูเ้ รี ยนและเป็ นแบบฝึ กทีเป็ นไปตามลําดับความยากง่าย
อรสิ ริ วงษ์ศิริศร ( : , อ้างถึงใน จิราภรณ์ ฉัตรทอง,
: ) ได้เสนอแนวคิด
เกียวกับลักษณะของแบบฝึ กทีดี ดังนี
. เนือหาสาระเหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน
. ใช้สาํ นวนภาษาเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
. ใช้เวลาในการฝึ กเหมาะสมไม่นานเกินไป
. มีคาํ ชีแจงสัน ๆ เรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก
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ริ เวอร์ (River,
: - , อ้างถึงใน สุ รียม์ าศ บุญฤทธิ รุ่งโรจน์,
: ) กล่าวถึง
ลักษณะของแบบฝึ กทีดีไว้ดงั นี
. ต้องมีการฝึ กนักเรี ยนมากพอควรในเรื องใดเรื องหนึ ง ก่อนทีจะมีการฝึ กเรื องอืน ๆ
ต่อไป
. แต่ละบทควรฝึ กโดยใช้แบบประโยคเพียงหนึงแบบ
. ฝึ กทังโครงสร้างใหม่และสิ งทีเรี ยนมาแล้ว
. ประโยคทีฝึ กควรเป็ นประโยคสัน ๆ
. ควรใช้ประโยคและคําศัพท์ทีใช้พดู กันในชีวติ ประจําวัน ทีนักเรี ยนรู้จกั ดีแล้ว
. เป็ นแบบฝึ กทีนักเรี ยนใช้ความคิดด้วย
. แบบฝึ กควรมีหลาย ๆ แบบ เพือไม่ให้นกั เรี ยนเกิดความเบือหน่าย
. ควรฝึ กให้นกั เรี ยนสามารถนําสิ งทีเรี ยนมาแล้วไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
. ฝึ กให้นกั เรี ยนสามารถใช้สิงทีเรี ยนมาแล้วติดต่อกับผูอ้ ืนได้
จากข้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุ ปว่า แบบฝึ กทีดีนนใช้
ั ในการฝึ กทักษะ ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้
มีการพัฒนาตนเอง มีเนื อหา รู ปแบบทีเหมาะสมกับวัย สี สวย จูงใจผูเ้ รี ยนและเป็ นแบบฝึ กทีเป็ นไป
ตามลําดับความยากง่าย และมีหลายรู ปแบบ
ส่ วนประกอบของแบบฝึ ก
จากการศึกษาส่ วนประกอบของแบบฝึ กจากเอกสารต่าง ๆ มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึง
ส่ วนประกอบของแบบฝึ กไว้ดงั นี
สุ นนั ทา สุ นทรประเสริ ฐ (2544: 11) ได้กล่าวว่า แบบฝึ กควรมีองค์ประกอบทีสําคัญที
จะทําให้แบบฝึ กสมบูรณ์ดงั นี
1. คู่มือการใช้แบบฝึ ก เป็ นเอกสารสําคัญประกอบการใช้แบบฝึ กว่าเพืออะไร และมี
วิธีการใช้อย่างไร ประกอบด้วย
1.1 ส่ วนประกอบของแบบฝึ ก จะระบุ ว่าแบบฝึ กมีทงหมดกี
ั
ชุ ด อะไรบ้าง และมี
ส่ วนประกอบอืน ๆ หรื อไม่ เช่น แบบทดสอบ หรื อบันทึกผลการประเมิน
1.2 สิ งที ครู และนักเรี ยนต้องเตรี ยม จะเป็ นการบอกให้ครู หรื อนักเรี ยนเตรี ยมตัว
ให้พร้อมล่วงหน้า
1.3 จุดประสงค์ในการใช้แบบฝึ ก
1.4 ขันตอนในการใช้ บอกเป็ นข้อ ๆ ตามลําดับการใช้ และอาจเขียนในรู ปแบบ
ของแนวการสอนหรื อแผนการสอนจะชัดเจนขึน
1.5 เฉลยแบบฝึ กหัดในแต่ละชุด
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2. แบบฝึ ก เป็ นสื อที สร้ างขึนเพือให้ผูเ้ รี ยนฝึ กทักษะ ให้เกิ ดการเรี ยนรู้ทีถาวร ควรมี
ส่ วนประกอบดังนี
2.1 ชือชุดฝึ กในแต่ละชุดย่อย
2.2 จุดประสงค์
2.3 คําสัง
2.4 ตัวอย่าง
2.5 ชุดฝึ ก
2.6 ภาพประกอบ
2.7 ข้อทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
2.8 แบบประเมินบันทึกผลการใช้
ทรงศรี สดคมขํา (2547: 97) ได้กล่าวว่า แบบฝึ ก มีองค์ประกอบดังนี
1. ชือแบบฝึ ก
2. คํานํา
3. สารบัญ
4. คําชีแจง
5. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
6. เนือหา
7. แบบฝึ ก
8. แบบทดสอบหลังเรี ยน
วันเพ็ญ คุณพิริยะ (2548: 106) ได้กล่าวว่า แบบฝึ ก มีองค์ประกอบดังนี
1. คํานํา
2. วัตถุประสงค์
3. ขันตอนการใช้แบบฝึ ก
4. คําชีแจง
5. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
6. แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
วงเดือน แสงผึง (2548: 83) ได้กล่าวว่า แบบฝึ ก ประกอบด้วย
1. คํานํา
2. วัตถุประสงค์
3. คําชีแจงการใช้แบบฝึ ก
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4. คู่มือครู ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู้ ใบความรู้ แบบบันทึก การประเมิ น
ชินงาน
5. คู่มือนักเรี ยน ประกอบด้วย คํานํา วัตถุ ประสงค์ คําชี แจงการใช้แบบฝึ ก ใบความรู้
ใบงานและแบบทดสอบ
จากการศึกษาองค์ประกอบของแบบฝึ ก สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของแบบฝึ กส่ วนใหญ่
จะคล้ายคลึ งกัน มีองค์ประกอบหลักทีสําคัญ คือ คู่มือการใช้แบบฝึ ก และแบบฝึ กซึ งประกอบด้วย
ชือแบบฝึ ก คํานํา วัตถุประสงค์ คําชีแจง แบบฝึ ก ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ
สําหรับ การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดองค์ประกอบของแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ดังนี ประกอบด้วยชือแบบฝึ ก คํานํา ตัวชีวัด คําชีแจง คําแนะนําการใช้สาํ หรับ
ครู คําแนะนําการใช้สาํ หรับนักเรี ยน บทอ่านข้อข้อมูลท้องถิน แบบทดสอบหลังเรี ยน
ขันตอนการสร้ างแบบฝึ ก
การสร้ างแบบฝึ กให้มีประสิ ทธิ ภาพ ต้องมีหลักการสร้ างที สอดคล้องกับลักษณะทีดี
ของแบบฝึ กด้วย ซึ งในเรื องนีได้มีผเู ้ สนอแนะไว้ดงั นี
สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่ งชาติ (2542: - ) กล่าวถึ งขันตอนใน
การพัฒนาแบบฝึ กหรื อแบบฝึ กเสริ มทักษะไว้ดงั นี
. ศึกษาปัญหาและความต้องการ โดยศึกษาผ่านจุดประสงค์การเรี ยนรู้และผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน
. วิเคราะห์เนื อหาหรื อทักษะทีเป็ นปัญหา ออกเป็ นเนื อหาหรื อทักษะย่อย ๆ เพือใช้ใน
การสร้างแบบทดสอบหรื อแบบฝึ กหัด
. พิจารณาวัตถุประสงค์ รู ปแบบและขันตอนการใช้แบบฝึ ก เช่น จะนําแบบฝึ กไปใช้
อย่างไร ในแต่ละชุดจะประกอบด้วยอะไรบ้าง
. สร้ า งแบบทดสอบ ซึ งอาจมี แ บบทดสอบเชิ ง สํ ารวจ แบบทดสอบเพื อวินิ จ ฉัย
ข้อ บกพร่ อ ง แบบทดสอบความก้าวหน้า เฉพาะเรื อง เฉพาะตอน แบบทดสอบที สร้ างจะต้อ ง
สอดคล้องกับเนือหาหรื อทักษะทีวิเคราะห์ไว้
. สร้างบัตรฝึ กหัด เพือใช้พฒั นาทักษะย่อยในแต่ละทักษะ ในแต่ละบัตรจะมีคาํ ถาม
ให้นกั เรี ยนตอบ การกําหนดรู ปแบบขนาดของบัตร พิจารณาตามความเหมาะสม
. สร้ า งบัต รอ้า งอิ ง เพื อใช้ อ ธิ บ ายคํา ตอบหรื อ แนวทางในการตอบแต่ ล ะเรื อง
การสร้างบัตรอ้างอิงนีอาจทําเพือเพิมเติมเมือได้นาํ บัตรฝึ กหัดไปทดลองใช้
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. สร้างแบบบันทึกความก้าวหน้า เพือใช้บนั ทึกผลการทดสอบหรื อผลการเรี ยน โดย
จัด ทํา เป็ นตอน เป็ นเรื อง เพื อให้ เห็ น ความก้า วหน้ า เป็ นระยะ ๆ สอดคล้อ งกับ แบบทดสอบ
ความก้าวหน้า
. นําแบบฝึ กไปทดลองใช้ เพือหาข้อบกพร่ อง คุ ณภาพของแบบฝึ กและคุณภาพของ
แบบทดสอบ
. ปรับปรุ งแก้ไข
. รวบรวมเป็ นชุด จัดทําคําชีแจง คู่มือการใช้ สารบัญ เพือใช้ประโยชน์ต่อไป
กาญจนา คุณารักษ์ ( : - ) นิ ยามการสร้ างแบบฝึ กว่า หมายถึง กระบวนการแก้
ปั ญหาการเรี ยนการสอน โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อเงือนไขการเรี ยนรู้อย่างมีระบบ แล้วจึง
วางแผนอย่างเป็ นระบบเพือให้การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุจุดหมาย โดยอาศัยความรู้จากหลาย ๆ
ทฤษฎี เช่ น ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ทฤษฎี การเรี ยนการสอน ทฤษฎี การติดต่อสื อสาร ตลอดจนหลาย ๆ
ทฤษฎีทีเกียวข้องกับวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โดยเสนอขันตอนในการสร้างแบบฝึ ก ดังนี
. วิเคราะห์ (Analysis) เป็ นกระบวนการทีระบุวา่ อะไรเป็ นสิ งทีต้องเรี ยน
. การออกแบบ (Design) เป็ นกระบวนการของการระบุวา่ จะเรี ยนอะไร
. การพัฒนา (Development) เป็ นกระบวนการของการจัดการและผลิตวัสดุอุปกรณ์
. การนํา ไปใช้ (Implementation) เป็ นกระบวนการของการกํา หนดโครงการใน
บริ บทของโลกแห่งความจริ ง
. การประเมิ น ผล (Evaluation) เป็ นกระบวนการของการตัดสิ น ตกลงใจต่ อความ
เพียงพอของการเรี ยนการสอน
รัชนี ศรี ไพรวรรณ ( : - , อ้างถึงใน ทรงศรี สดคมขํา
: ) ให้ขอ้ คิด
เกียวกับหลักการสร้างแบบฝึ กทีดีไว้วา่
. สร้ างแบบฝึ กให้สอคล้องกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรี ยน ตามลําดับ
ขันการเรี ย นรู ้ แบบฝึ กหั ด เสรอมทัก ษะต้อ งอาศัย รู ป ภาพจู ง ใจผู้เรี ย นและควรจัด เรี ย งเนื อหา
ตามลําดับจากง่ายไปหายาก เพือให้นกั เรี ยนมีกาํ ลังใจทําแบบฝึ กหัด
. มี จุ ด ประสงค์ ที แน่ น อนว่ า จะฝึ กทัก ษะในด้ า นใด แล้ ว จัด เนื อหาให้ ต รงกับ
จุดประสงค์ทีกําหนดไว้
. ต้องคํานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุ คคลของนักเรี ยน ถ้าสามารถทําได้ควรแบ่ง
นักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มย่อย ตามความสามารถแล้วจึงทําแบบฝึ กทักษะ
. แบบฝึ กทีดี ต้องมี คาํ ชี แจงง่ายๆ สันๆ ทีนักเรี ยนอ่านเข้าใจและทําแบบฝึ กได้ดว้ ย
ตนเอง
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. แบบฝึ กต้องมี ความถู ก ต้อง ครู ต้องพิ จารณาให้ร อบคอบ ทดลองทําด้วยตนเอง
เสี ยก่อน อย่าให้มีขอ้ ผิดพลาด
. การให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัดแต่ละครัง ต้องเหมาะสมกับเวลาช่วงความสนใจ
. แบบฝึ กหัดควรมีหลายรู ปแบบ เพือให้เกิดการเรี ยนรู้อย่างกว้างขวาง และส่ งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์
มณฑนกร เจริ ญรักษา ( : ) วันเพ็ญ คุณพิริยะทวี ( : ) และประโรม กุ่ยสาคร
( : ) ได้กล่าวถึงขันตอนในการสร้างแบบฝึ กไว้ ดังนี ) ศึ กษา วิเคราะห์ เนื อหาหรื อทักษะ
ทีเป็ นปั ญหา ) ศึกษาหลักสู ตรและเอกสารทีเกียวข้อง ) กําหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตเนื อหา
ของแบบฝึ ก ) สร้ างแบบฝึ ก ) นํา ไปให้ ผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบ และ ) ทดลองใช้แบบฝึ กใน
การสร้างแบบฝึ กนันต้องคํานึงถึงจิตวิทยาพัฒนาของเด็ก เนือหาของแบบฝึ กต้องไม่ยากเกินไป มีคาํ
ชี แจงง่าย ๆ เหมาะสมกับวัยและความรู้ ความสามารถของผูเ้ รี ยนด้วย เมือสร้างแบบฝึ กเสร็ จแล้ว
จะต้องนําแบบฝึ กนันไปทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพ โดยต้องมีการทดลองใช้เพือหาข้อบกพร่ องและ
ปรับปรุ งแก้ไขให้ดีขึน ซึ งผูส้ ร้างแบบฝึ กต้องกําหนดเกณฑ์การหาประสิ ทธิภาพ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั สรุ ปได้วา่ ขันตอนการสร้างแบบฝึ กมีดงั นี ) สํารวจ
ปั ญหาและความต้องการ ) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด หลักการและทฤษฎีทีเกียวข้อง ) ศึกษา
หลักสู ตรสาระภาษาไทย
) ศึกษาเนื อหาเกียวกับการสร้างแบบฝึ กและจุดประสงค์ ) ศึกษา
เทคนิ ควิธีสอนให้สอดคล้องกับแบบฝึ ก ) ศึกษาจิตวิทยาทีเกียวข้องกังการทําแบบฝึ ก เช่น กฎแห่ง
ความพร้อม กฎแห่ งการฝึ กหัด กฎแห่ งผลเงือนไขของการตอบสนอง การเสริ มแรง ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ) สร้างแบบฝึ กให้ครอบคลุมเนือหา ) นําแบบฝึ กเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบ )
ปรับปรุ ง แก้ไข ) ทดลองใช้กลุ่มย่อย ) ปรับปรุ งแก้ไข ) นําไปหาประสิ ทธิ ภาพ ) ปรับปรุ ง
แก้ไข และ ) นําไปใช้ องค์ประกอบของแบบฝึ กโดยการนําข้อมูลจากการศึกษาซึ งองค์ประกอบ
ของแบบฝึ กประกอบไปด้วย ) ชื อแบบฝึ ก ) คํานํา ) ตัวชี วัด ) คําชี แจง ) แบบทดสอบก่อน
เรี ยน ) บทอ่านข้อมูลของท้องถิน ) แบบฝึ ก และ ) แบบทดสอบหลังเรี ยน
หลักจิตวิทยาทีนํามาใช้ ในการสร้ างแบบฝึ ก
การสร้ า งแบบฝึ กให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สํ า หรั บ นํา ไปใช้ก ับ นัก เรี ย น ต้อ งอาศัย หลัก
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้และทฤษฎีทีถือว่าเป็ นแนวความคิดพืนฐานของการสร้างแบบฝึ กเข้าช่วย เพือให้
สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของนักเรี ยน ดังเช่น กฎการเรี ยนรู้ของธอร์ นไดค์ ทิศนา
แขมมณี ( ) ได้ส รุ ปไว้ ประการ ดังนี ) กฎแห่ งความพร้ อม (Law of Readiness) หมายถึ ง
สภาพความพร้อมหรื อความมีวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน ทังทางด้านร่ างกาย อวัยวะต่าง ๆ ในการเรี ยนรู้
และจิตใจ รวมทังพืนฐานประสบการณ์เดิม สภาพความพร้อมของหู ตา ประสาท สมอง กล้ามเนื อ
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ประสบการณ์เดิ มทีเชื อมโยงกับความรู้หรื อสิ งใหม่ ตลอดจนความสนใจ ความเข้าใจต่อสิ งทีเรี ยน
ถ้าผูเ้ รี ยนเกิดมีความพร้อมตามองค์ประกอบดังกล่าว ก็ทาํ ให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ทีดี และ ) กฎของ
การฝึ กหัด (Law of Exercise) หมายถึง การทีผูเ้ รี ยนได้ฝึกหัดหรื อกระทําซําบ่อย ๆ ก็ย่อมจะทําให้
เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง ซึ งกฎนีเป็ นการเน้นความมันคงระหว่างการเชือมโยงและการตอบสนองที
ถูกต้อง ย่อมนํามาซึ งความสมบูรณ์ แห่ งการเรี ยนรู้ กฎของการฝึ กหัดแบ่งออกได้เป็ น ) กฎแห่ ง
การใช้ (Law of Use) หมายถึ ง การฝึ กฝน การตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ งอยู่เสมอ ย่อมทําให้เกิ ด
พันธะที แน่ นแฟ้ นระหว่างสิ งเร้ ากับการตอบสนอง เมือบุคคลเกิ ดการเรี ยนรู้แล้วได้นาํ เอาสิ งทีได้
เรี ยนรู ้ ไปใช้อยู่เสมอ ก็ทาํ ให้การเรี ยนรู้ เกิ ดความมันคงถาวรไม่ลืม ) กฎแห่ งการไม่ใช้ (Law of
Disuse) หมายถึง การไม่ได้ฝึกฝนหรื อไม่ได้ใช้ ไม่ได้กระทําบ่อย ๆ ย่อมทําให้ความมันคงระหว่าง
สิ งเร้ากับการตอบสนองอ่อนกําลังลง หรื อลดความเข้มลง หรื อเมือบุคคลเกิ ดการเรี ยนรู้แล้วไม่ได้
นําความรู้ไปใช้ หรื อไม่เคยใช้ ย่อมทําให้การทํากิจกรรมนันไม่ดีเท่าทีควรหรื ออาจจะทําให้ความรู้
นันลืมเลือนไปได้ และ ) กฎแห่ งความเป็ นผล (Law of Effect) กฎนีเป็ นผลทีทําให้เกิดความพอใจ
กล่ า วคื อ เมื ออิ น ทรี ย ์ไ ด้ รั บ ความพอใจ จะทํา ให้ พ ัน ธะหรื อ สิ งที เชื อมโยงระหว่า งสิ งเร้ า กับ
การตอบสนองมีความเข้มแข็งมันคง หรื อเกิดความอยากจะเรี ยนรู้เพิมมากขึน แต่ถา้ อินทรี ยไ์ ด้รับผล
ทีไม่พอใจก็จะทําให้ไม่อยากเรี ยน หรื อเกิดความเบือหน่าย เป็ นผลเสี ยต่อการเรี ยนรู้การนํา
กรมวิชาการ ( : - ) ได้กล่าวถึงหลักทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางจิตวิทยาในการสร้าง
แบบฝึ กดังนี
. การฝึ กหัด การให้ผูเ้ รี ยนได้กระทํากิ จกรรมซํา ๆ ย่อมทําให้ผูเ้ รี ยนมี ค วามรู้ แ ละ
ความเข้าใจทีแม่นยํา
. ความแตกต่างระหว่างบุ คคลในการสร้ างแบบฝึ ก ควรคํานึ งว่าผูเ้ รี ยนแต่ล ะคนมี
ความรู ้ ความถนัด ความสามารถและความสนใจต่างกัน ดังนัน ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมคือ
ไม่ยากหรื อง่ายเกินไป และควรมีหลาย ๆ แบบ
. การจูงใจให้ผูเ้ รี ยนโดยการจัดแบบฝึ กจากง่ ายไปหายาก เพือเป็ นการดึ งดูดความ
สนใจของผูเ้ รี ยน
. การให้ผเู้ รี ยนทราบผลการทํางานของตน การเฉลยคําตอบให้ทราบเพือให้ผูเ้ รี ยน
ทราบผลงานของตนว่าต้องปรับปรุ ง แก้ไขหรื อก้าวหน้าเพียงใด และในส่ วนตัวของผูส้ อนเองก็จะ
ทราบได้วา่ ผูเ้ รี ยนคนใดควรจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไร
นอกจากนี พรรณี ชู ทยั ( : - ) ได้กล่ าวว่า หลักจิตวิท ยาที ควรนํามาใช้ใน
การสร้างแบบฝึ ก คือ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ได้แก่
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. หลัก ความใกล้ชิด (Contiguity) คื อ การใช้สิ งเร้ าและการตอบสนองที เกิ ดขึ นใน
เวลาใกล้เคียงกัน จะสร้างความพึงพอใจให้แก่นกั เรี ยน
. หลัก การฝึ กหัด (Practice) คื อ การให้ ผู้เรี ย นได้ท ํา กิ จ กรรมซํา ๆ เพื อช่ ว ยสร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจทีแม่นยํา
. กฎแห่ งผล (Law of Effect) คือ การให้นักเรี ยนทราบผลการทํางานของตน ได้แก่
การเฉลยคํา ตอบให้ นัก เรี ย นทราบผลการทํา งานอย่างรวดเร็ ว ซึ งเป็ นการสร้ างความพอใจแก่
นักเรี ยน
. การจูงใจผูเ้ รี ยน (Motivation) ได้แก่ การเรี ยงลําดับแบบฝึ กหัดจากง่ายไปยากและ
เนื อเรื องทีนํามาสร้ างเป็ นแบบฝึ กควรมีหลายรู ปแบบ และควรมีภาพประกอบเพือเร้าความสนใจ
ของนักเรี ยนมากขึน
สุ จริ ต เพียรชอบ ( : - ) ได้เสนอแนะหลักจิตวิทยาเกียวกับการเรี ยนการสอน
ซึ งสามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบฝึ ก ดังนี
. ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล (Individual Differences) ครู ค วรคํา นึ ง อยู่เสมอว่า
นักเรี ยนแต่ละคนมีความรู ้ ความถนัด ความสามารถและความสนใจทางภาษาแตกต่างกัน ดังนัน
จึงไม่ควรคาดหวังทีจะให้นกั เรี ยนทุกคนทําให้เหมือนกันหมด แต่ก็ควรพยายามจัดระบบการเรี ยน
การสอนและจัดกิ จกรรม เพือให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ เกิดความเจริ ญงอกงามให้มากทีสุ ดเท่าทีจะมาก
ได้
. การเรี ย นรู้ โ ดยการฝึ กฝนตามกฎการเรี ย นรู้ (Law of Exercise) ของธอร์ น ไดค์
(Thorndike) เกียวกับกฎแห่ งการฝึ กหัด การเรี ยนจะเกิดขึนได้ดีต่อเมือให้มีการฝึ กฝนหรื อกระทําซํา
ถ้าผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนได้ทาํ แบบฝึ กหัด ได้ใช้ทกั ษะทางภาษามากเท่าใดก็จะช่วยให้มีทกั ษะดีมากขึ น
เท่านัน
. การเสริ ม กํา ลัง ใจ (Reinforcement) การเสริ ม กําลัง ใจทางบวกจะเป็ นสื อช่ ว ยให้
นัก เรี ยนทราบว่าสิ งที ตนแสดงออกไปนันถู กต้อง เมือนัก เรี ยนทราบว่าตนทําได้ถูกต้องก็จะเกิ ด
ความภาคภูมิใจและพยายามกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้ดียงขึ
ิ น
จากความเห็ น ข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้นํา หลัก จิ ต วิท ยาได้แก่ จิ ต วิท ยาการเรี ย นรู้ จิ ตวิท ยา
การศึกษาและจิตวิทยาพัฒนาการซึ งมีความเกียวข้องกับพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน มาใช้ใน
การสร้างแบบฝึ กและการจัดการเรี ยนการสอน ซึงเป็ นพืนฐานสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
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ประโยชน์ ของแบบฝึ ก
แบบฝึ กเป็ นสิ งที ช่ วยให้นักเรี ยนได้ท าํ กิ จกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ งเป็ นการฝึ กด้วย
การกระทําจริ ง จึ งทําให้จดจําสิ งที เรี ยนรู้ ได้ดี และนําไปแก้ไขปั ญ หาในสถานการณ์ เดี ยวกันได้
เพราะได้รับประสบการณ์ตรงมาแล้วจากการทําแบบฝึ ก
อรุ ณวรรณ รัตนเดชกําจาย ( : ) วันวิสาห์ ปั ญญาจิรวุฒิ ( : ) และดวงฤดี
เอียมพนากิ จ ( : ) กล่ าวเหมือนกันว่า แบบฝึ กเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู้ซึงนักเรี ยนจะได้
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือกระทําแบบฝึ ก เพราะผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กและทบทวนด้วยตนเองได้
ตลอดเวลา ทําให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ทีคงทน คล่องแคล่ว แม่นยํา ทีจะนําไปใช้ได้โดยอัตโนมัติ
ช่ ว ยในเรื องความแตกต่ างระหว่า งบุ ค คล แบบฝึ กที เหมาะสมกับ ความสามารถจะช่ ว ยให้ เด็ ก
ประสบผลสําเร็ จ แบบฝึ กสามารถเป็ นเครื องวัดผลการเรี ยนรู้ หลังจากจบบทเรี ยนในแต่ ละครัง
ช่วยให้ครู ประหยัดทังแรงงานและเวลาในการเตรี ยมแบบฝึ กใหม่อยูเ่ สมอ และนักเรี ยนก็ไม่เสี ยเวลา
ลอกแบบฝึ กจากตําราเรี ยน ทําให้มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ มากขึน
นัชรี บูรณา ( : ) และบุษกร มณี โชติ ( : ) กล่าวสอดคล้องกันว่าแบบฝึ ก
เป็ นสื อการเรี ยนการสอนทีสร้างขึนเพือสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน เป็ นส่ วนเสริ มหลักสู ตรให้
สมบูรณ์ตรงกับความต้องการของชุมชน เมือจัดทําแบบฝึ กเสร็ จแล้วผูส้ อนจะประหยัดเวลาในเรื อง
การเตรี ย มสื อการสอนในครั งต่ อ ไป นอกจากนี แบบฝึ กเป็ นสื อที ประหยัด ใช้ ไ ด้ทุ ก ที ทุ ก เวลา
สามารถทําให้ถาวรและเก็บไว้ใช้ได้นาน หากต้องการจะปรับเนือหาให้ทนั สมัยขึนก็สามารถทําได้
สรุ ปได้วา่ แบบฝึ กเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู้ ซึ งนักเรี ยนจะได้ประสบการณ์ตรงจาก
การลงมือทําแบบฝึ ก สนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ช่วยให้เรื องความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบ
ฝึ กสามารถเป็ นเครื องมือวัดผลการเรี ยนหลังจากจบบทเรี ยนในแต่ละครัง ช่วยให้ครู ประหยัดเวลา
ในการเตรี ยมแบบฝึ กใหม่อยู่เสมอและยังช่ วยให้นักเรี ยนสามารถทบทวนที ตนเรี ยนไปแล้วด้วย
ตนเองใช้ได้ทุกเวลา ทําให้ถาวร เก็บไว้ใช้ได้นาน หากต้องการปรับเนื อหาให้ทนั สมัยก็สามารถ
กระทําได้
การหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กเสริมทักษะ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ( : , อ้างถึงใน อธิพร ศรี ยมก,
: ) ได้กล่าวถึงการหา
ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะ (Developmental Testing) หมายถึ ง การนําแบบฝึ กเสริ ม
ทัก ษะไปทดลองใช้ (Try Out) คือการนําไปทดลองใช้ตามขันตอนที กําหนดไว้ เพื อนําข้อมูลมา
ปรับปรุ งแล้วนําไปทดลองสอนจริ ง
ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มทักษะจะกําหนดเป็ นเกณฑ์ทีผูส้ อนคาดหมายว่าผูเ้ รี ยน
จะเปลี ยนพฤติกรรมเป็ นทีพึงพอใจ โดยกําหนดให้เป็ นเปอร์ เซ็นต์ผลเฉลียของคะแนนการทํางาน
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และการประกอบกิ จกรรมของผูเ้ รี ยนทังหมด ต่อเปอร์ เซ็ นต์ของผลการสอบหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ทังหมดนันคือ E /E หรื อประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ/ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์/ประสิ ทธิ ภาพ
ของกระบวนการคื อ การประเมิ น พฤติ กรรมต่อเนื อง (Transitional Behavior) ของผูเ้ รี ยน ได้แก่
การประกอบกิจกรรมกลุ่มงานทีมอบหมายและกิจกรรมอืน ๆ ทีผูส้ อนกําหนดไว้ ประสิ ทธิภาพของ
ผลลัพ ธ์ คื อ การประเมิ น พฤติ ก รรมขันสุ ด ท้าย (Terminal Behavior) โดยพิ จ ารณาจากการสอบ
หลัง เรี ย น และการสอบไล่ ระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะที จะช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด
การเรี ยนรู้และเป็ นระดับทีผูท้ าํ แบบฝึ กเสริ มทักษะพอใจว่าหากแบบฝึ กเสริ มทักษะ มีประสิ ทธิ ภาพ
ถึ งระดับ นันแล้ว แบบฝึ กเสริ ม ทักษะนันก็มี คุณ ค่าน่ าพอใจ เรี ยกระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพที น่ าพอใจ
นับว่าเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ
การกําหนดเกณฑ์ ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
ชัย ยงค์ พรหมวงค์ ( : - ) อธิ บ ายว่าเกณฑ์ป ระสิ ท ธิ ภาพ หมายถึ ง ระดับ
ประสิ ท ธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มทักษะทีจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ หากแบบฝึ กเสริ มทักษะ
ถึ งระดับ นันแล้วแบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะนันจะมี คุ ณ ค่ าที จะนําไปสอนนัก เรี ย น การกํา หนดเกณฑ์
ประสิ ทธิ ภาพกระทําได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื อง
และพฤติ ก รรมขันสุ ดท้ า ย โดยกํา หนดการหาประสิ ทธิ ภ าพเป็ น E คื อ ประสิ ทธิ ภ าพของ
กระบวนการ E คื อ ประสิ ท ธิ ภาพของผลลัพ ธ์ ซึ งคิดเป็ นร้ อยละของผลเฉลี ย ของคะแนนที ได้
ดังนัน E /E คือประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ/ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ เช่น / หมายความว่า
เมื อเรี ย นชุ ด กิ จ กรรมแล้ว ผู ้เรี ย นจะสามารถทํา แบบฝึ กหรื อ งานที ผลเฉลี ยร้ อ ยละ และทํา
แบบทดสอบหลังเรี ยนได้ผลเฉลียร้อยละ การกําหนดเกณฑ์ E /E โดยปกติเนื อหาทีเป็ นความรู้
ความจํา มักจะตังไว้ / : / หรื อ / ส่ วนเนื อหาทีเป็ นทักษะมักจะตังตํากว่านี เช่น /
เกณฑ์ ของแบบฝึ กเสริ ม ทักษะที ผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นาขึ นในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดไว้ที ระดับ
/
ตัวแรก คือค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการเรี ยนจากแบบฝึ กเสริ มทักษะคิดเป็ นร้อยละ
ของคะแนนเฉลี ยที คิ ด จากการทํา แบบทดสอบย่ อ ยประจํา แบบฝึ กหลัง เรี ย นการทดลองหา
ประสิ ท ธิ ภ าพเมื อผลิ ต แบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะได้แ ล้ว ต้อ งนํา แบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะ ไปทดลองหา
ประสิ ทธิภาพตามขันตอนดังนี
. การทดลองแบบเดียว (Individual Tryout) หรื อแบบหนึ งต่อหนึ ง ( : ) คือ ทดลอง
กับผูเ้ รี ยน คน โดยใช้เด็กทีมีระดับสติปัญญาสู ง ตํา และปานกลาง ดําเนินตามขันตอนดังนี
. ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest)
. เรี ยนจากแบบฝึ กเสริ มทักษะ
. ทําแบบฝึ กในบทเรี ยนไปพร้อมกันในขณะทีเรี ยน
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. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) แล้วนําผลที ได้รับ มาพิ จารณาปรับปรุ ง
ส่ วนทีเห็นว่ายังบกพร่ อง เช่น เนือหา ภาษาทีใช้ รู ปภาพ แบบทดสอบต่างๆ ให้ดียงขึ
ิ น นําผลทีได้มา
คํานวณหาประสิ ทธิ ภาพ ก่อนปรับปรุ งให้ดีขึน โดยปกติคะแนนทีได้จากการทดลองแบบเดียว จะมี
ค่าตํากว่าเกณฑ์ในขันนี E /E ทีได้มีค่าประมาณ 8 /8
. การทดลองแบบกลุ่ มเล็ก (Small Group Tryout 1: ) คือ ทดลองกับผูเ้ รี ยน คน (คละผูเ้ รี ยนทีเก่งกับอ่อน) นําผลทีได้มาคํานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพ แล้วปรับปรุ งให้เหมาะสม
ยิงขึนในขันนี E /E ทีได้มีค่าประมาณ 8 /8
. การทดลองภาคสนามหรื อกลุ่มใหญ่ (Field Tryout : ) คือ ทดลองกับผูเ้ รี ยน
ทังชัน - คน นําผลทีได้คาํ นวณหาประสิ ทธิ ภาพ แล้วปรับปรุ งให้สมบูรณ์อีกครัง ผลสัมฤทธิ ที
ได้ ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ทีตังไว้ หากตํากว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ . ก็ยอมรับ แต่ถา้ แตกต่างกัน
มาก ต้องกําหนดเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มทักษะใหม่ โดยยึดหลักความเป็ นจริ ง
สรุ ปได้วา่ การกําหนดเกณฑ์ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก พิจารณาตามเกณฑ์ /
โดยกําหนด ให้ ตัวแรกหมายถึง คะแนนเฉลียคิดเป็ นร้อยละทีนักเรี ยนสามารถทําแบบฝึ ก
ระหว่างเรี ยนในการใช้แบบฝึ ก ตัวหลังหมายถึงคะแนนเฉลียทีนักเรี ยนสามารถทําแบบทดสอบ
ย่อยท้ายแบบฝึ ก
ข้ อมูลท้องถินในอําเภอสองพีน้ อง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ทีตังและอาณาเขต
อํา เภอสองพี น้ อ ง เป็ นอํา เภอหนึ ง ตังอยู่ท างตอนใต้สุ ด ของจัง หวัด สุ พรรณบุ รี
มีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอข้างเคียง ดังนี
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอําเภออู่ทองและอําเภอบางปลาม้า
ทิศตะวันออก ติ ด ต่ อ กับ อํา เภอบางซ้ า ยและอํา เภอลาดบัว หลวง (จัง หวัด พระนคร
ศรี อยุธยา)
ทิศใต้
ติ ด ต่ อ กับ อํา เภอบางเลน อํา เภอกําแพงแสน (จัง หวัด นครปฐม) และ
อําเภอท่ามะกา (จังหวัดกาญจนบุรี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอพนมทวน (จังหวัดกาญจนบุรี)
อําเภอสองพีน้อง มีพืนทีแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศออกเป็ น ส่ วน คือ
ส่ วนที เป็ นทีราบลุ่มแม่นาํ เหมาะแก่การทํานา เลียงปลา และเลียงกุง้
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ส่ วนที เป็ นทีราบ เหมาะแก่การทําไร่ และสวนผลไม้ โดยเฉพาะบริ เวณทีราบลุ่ ม
แม่ นํา มี แม่ นําท่ า จี น ไหลผ่าน เป็ นระยะทางประมาณ กิ โลเมตร มี ส ภาพคล้ายท้อ งกระทะ
มีสภาพนําท่วมขังทุกปี
ลักษณะภูมิอากาศ
อําเภอสองพีน้อง มีลกั ษณะภูมิอากาศแบบมรสุ ม มี ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ มตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน
เริ มตังแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
ฤดูหนาว เริ มตังแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม
การปกครองส่ วนภูมิภาค
อําเภอสองพี น้อง แบ่ งเขตการปกครองย่อ ยออกเป็ น ตําบล หมู่ บ ้าน ได้แ ก่
) สองพีน้อง ) บางเลน ) บางตาเถร ) บางตะเคียน ) บ้านกุ่ม ) หัวโพธิ ) บางพลับ ) เนิ น
พระปรางค์ ) บ้านช้าง ) ต้นตาล ) ศรี สําราญ ) ทุ่งคอก ) หนองบ่อ ) บ่อสุ พรรณ และ
) ดอนมะนาว
ประวัติความเป็ นมาของอําเภอสองพีน้ อง
อําเภอสองพีน้อง ตังขึนเมือ พ.ศ. 4 มีพืนทีกว้างขวาง อาณาเขตครอบคลุ มไปถึ ง
อําเภออู่ทองในปั จจุบนั ต่อมาได้แยกพืนทีส่ วนหนึ งของอําเภอสองพีน้องออกตังเป็ นอําเภอใหม่
ชือว่าอําเภอจระเข้สามพัน (อําเภออู่ทอง) ระยะแรกทีตังของอําเภอได้อาศัยบ้านพักของหลวงเทพบุรี
(เอียม สถาปิ ตานนท์) เป็ นทีทําการอยูบ่ า้ นปากคอก ริ มคลองสองพีน้อง แต่เนืองจากบริ เวณนีเป็ นที
ลุ่มนําท่ วม เป็ นเวลานานถึ งประมาณ เดื อนของทุ กปี การคมนาคมไม่ส ะดวก ประกอบกับ ตัว
อาคารชํารุ ด ทรุ ด โทรมมาก ดัง นัน ในปี พ.ศ.
นายประมวล สุ วรรณเกิ ด นายอํา เภอ และ
นายพัฒ บุญยพันธ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุ พรรณบุรี มีความเห็นชอบให้ยา้ ยทีว่าการอําเภอมาสร้างยัง
ทีแห่ งใหม่ (ในปั จจุบนั นี ) ซึ งอยูร่ ิ มถนนสายบางลี-หนองวัลย์เปรี ยง บ้านโพธิ อ้น ตําบลสองพีน้อง
ซึงเป็ นเขตเทศบาลสองพีน้อง (สํานักงานจังหวัดสุ พรรณบุรี,
: )
1. สถานทีสําคัญ
วัดไผ่โรงวัว
ตังอยู่ต าํ บลบางตาเถร อําเภอสองพี น้อง เขตติ ด ต่อ อํา เภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา และอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็ นทีประดิษฐานสังเวชนี ยสถาน ตําบล
คือ สถานที ประสู ติ ตรั ส รู ้ แสดงพระธรรมเทศนา และปริ นิ พ พาน มี พ ระพุ ท ธรู ป หล่ อด้วยทอง
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สั ม ฤทธิ ที ใหญ่ ที สุ ดในโลก คื อ พระพุ ท ธโคดมและพระพุ ท ธรู ป ที สร้ า งด้ว ยปู น ใหญ่ ที สุ ด
อีกองค์หนึ ง คื อ พระพุทธกกุสันโธ เป็ นวัดอุ ทยานแห่ งการศึกษาทางพุทธศาสนาที ยิงใหญ่ ทีสุ ด
ในประเทศไทย การเดิ นทางมี ถนนลาดยางผ่านสะดวก แยกจากสุ พ รรณบุ รี-กรุ งเทพฯ เพี ยง
กิโลเมตร เท่านัน (วัดไผ่โรงวัว สุ พรรณบุรี: 1-20)
. เพลงอีแซว
เพลงอี แ ซวเป็ นเพลงพื นบ้ า นประจํา ท้ อ งถิ นของสุ พรรณบุ รี ที มี เอกลัก ษณ์
มายาวนานกว่า ปี เพลงอีแซวแต่ก่ อนเรี ยก เพลงยัว เพราะร้ องยัวกัน บางครังนําแคนมาเป่ า
ประกอบด้วยจะเรี ย กกัน ว่า เพลงแคนและเวลาร้ องถ้าใช้มื อตบเป็ นจังหวะบางคนก็เรี ยกเพลง
ตบแผละ จากนันได้พ ฒ
ั นาเป็ นเพลงปฏิ พ ากย์ย าวพร้ อมกับ มี ก ารดัด แปลงทํานองและลัก ษณะ
การร้องรับของลูกคู่และยังได้มีการพัฒนาเสื อผ้าของผูแ้ สดงโดยจะนุ่ งโจงกระเบนทังฝ่ ายชายและ
หญิ ง ส่ วนเสื อนันฝ่ ายหญิ งจะใส่ เสื อแขนสั นคอกลม หรื อคอเหลี ยมกว้าง ฝ่ ายชายมัก จะใส่ เสื อ
แขนสันคอกลม จะสร้างความสะดุดตาด้วยสี ทีฉู ดฉาด เพือดึงดูดใจผูช้ มเพลงอีแซว ทําให้สามารถ
แสดงได้เกื อบทุกสถานทีและทุกโอกาสเพียงแต่จะไม่มีการแสดงในงานแต่งงานวงอีแซวจะไม่มี
ข้อกําหนดเรื องจํานวนผูแ้ สดง แต่จะมีการจัดสรรตําแหน่งหน้าทีของผูแ้ สดงประกอบด้วยพ่อเพลง
(ผูร้ ้องนําฝ่ ายชาย) แม่เพลง (ผูร้ ้องนําฝ่ ายหญิง) คอต้น (ผูร้ ้องเพลงโต้ตอบคนแรก) คอสอง คอสาม
(ผูร้ ้องคนทีสองและสาม) และลูกคู่ (จํานวนไม่จาํ กัด มีหน้าทีร้ องรับ ร้ องซําความ ร้ องสอดแทรก
ขัดจังหวะเพือความสนุกสนาน) เพลงอีแซว เมือจะดําเนิ นการแสดงโดยมีเนื อหาเรี ยงลําดับ เริ มต้นด้วย
บทไหว้ครู บทเกริ น บทประ และจบท้ายด้วยบทจากหรื อบทลา (หนังสื ออ่านเพิมเติมกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ประกอบการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิน เล่มที เรื อง “รักถินสุ พรรณ ขับขานเพลงอีแซว”
3. บุคคลสําคัญ
ครู แจ้ง คล้ายสี ทอง ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์ ) ปี
เกิดเมือ
วันที มีนาคม พ.ศ.
ทีตําบลบางตาเถร อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นศิลปิ น ผู้
มี ความสามารถในด้านคีตศิลป์ โดยเฉพาะการขับ เสภา ทีได้รับการยกย่องทัวประเทศและได้รับ
สมญาว่า “ช่างขับคําหอม” เพราะเสี ยงดี ขยับกรับได้ยอดเยียมจนไม่มีใครเทียบ เป็ นนักขับเสภาทีดี
ทีสุ ดเท่าทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั นี ครู แจ้งขับเสภาได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถนําบทเสภาเก่า ๆ
ทีถูกลื มกลับมามีชีวิตและวิญญาณแบบไทย จนเป็ นทียอมรับของบุคคลทัวไปว่า “ถ้าขับเสภาหรื อ
เห่ เรื อ แล้ว ต้อ งนายแจ้ง คล้า ยสี ท อง เท่ า นัน ที สามารถขับ กล่ อ มได้อ ย่า งไพเราะ ฟั ง ได้อ ย่า ง
เพลิดเพลิ นไม่รู้เบือ” นอกจากนี ยังเป็ นครู ถ่ายทอดวิชาศิลปะการขับกล่อมให้แก่ศิษย์มากมาย เป็ น
ศิลปิ นทีสามารถอนุรักษ์ศิลปะการขับเสภาอันเป็ นเอกลักษณ์ของไทย ให้ดาํ รงอยูไ่ ด้อย่างงดงามด้วย
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ความสามารถถ่ า ยทอดสื อถึ ง ผู ฟ้ ั ง อย่า งยอดเยี ยมผู ห้ นึ ง (หนัง สื อ
ปี อํา เภอสองพี น้อ ง,
: 18-20)
พุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีเพลงลูกทุ่ง เดิมชื อ รําพึง จิตรหาญ มีชือเล่นว่า ผึง เกิดที
บ้านหนองนกเขา ตําบลไพรนกยูง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท แต่ ม าเติ บโตที บ้านดอนตําลึ ง
ตํา บลบ่ อ สุ พ รรณ อําเภอสองพี น้ อ ง จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี ครอบครั ว รั บ จ้า งทํา ไร่ อ้อ ย เธอชอบ
ร้องเพลงลูกทุ่งมาตังแต่เด็กๆ และได้เริ มเดินสายประกวดร้องเพลงในชือ “นําผึง ณ ไร่ ออ้ ย” อายุได้
ปี พ่อเธอพาไปฝากเป็ นบุตรบุญธรรมของไวพจน์ เพชรสุ พรรณ ซึ งได้แต่งเพลงและอัดแผ่นเสี ยง
เพลงแรก คือ เพลง “แก้วรอพี” ในปี พ.ศ.
โดยใช้ชือว่านําผึงเมืองสุ พรรณ จากนันได้ยา้ ยไปอยู่
กับวงของธี ระพล แสนสุ ข ศรเพชร ศรสุ พรรณ และขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด ตามลําดับ โดยเป็ นทัง
นักร้องและหางเครื อง ภายหลังมนต์ เมืองเหนือ ได้ตงชื
ั อให้ใหม่วา่ “พุม่ พวง ดวงจันทร์ ” และได้ตงั
วงดนตรี เป็ นของตัวเอง แต่ก็ยงั ไม่ประสบกับความสําเร็ จมากนักจึงต้องยุบวงไป แล้วมาตังวงขึน
ใหม่โดยร่ วมกันกับเสรี รุ่ งสว่าง ในชือวง “เสรี -พุ่มพวง” และเริ มประสบกับความสําเร็ จตามลําดับ
พุ่มพวงเริ มมีชือเสี ยงทีสุ ด ในช่วงปี พ.ศ.
จากฝี มือการแต่งเพลงของครู ลพ บุรีรัตน์ ซึ ง
เป็ นเพลงแนวสนุก ๆ จนทําให้ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงทัวสารทิศ เช่น เพลง สาวนาสังแฟน
นัดพบหน้าอําเภอ อื อฮื อ หล่ อจัง กระแซะเข้ามาซิ ดาวเรื องดาวโรย คนดังลื มหลังควาย นัก ร้อง
บ้า นนอก หม้า ยขัน หมาก นอกจากนี ยัง ได้เป็ นผู้ร้ อ งเพลงพระราชนิ พ นธ์ ใ นสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เพลง “ส้มตํา” นอกจากนี เธอยังได้แสดงหนังถึง เรื อง
ภายหลังพุ่มพงได้ป่ วยเป็ นโรคเอสแอลอี (SLE: Systemic Lepus Erythematosus) หรื อโรคภูมิ แพ้
ตัวเอง เสี ยชีวิตด้วยวัยเพียง ปี ได้รับพระราชทานเพลิงศพทีวัดทับกระดาน โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เป็ นองค์ประธานในพิธี พุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็ นนักร้อง
ลูกทุ่งที มี นาเสี
ํ ยงออดอ้อน จําเนื อร้องได้แม่นยําทังทีไม่รู้หนังสื อ เธอได้รับการยกย่องและเป็ นที
ยอมรับว่าเป็ นผูท้ ี มี ความสามารถในการร้ องเพลงยอดเยียมและได้รับการมอบฉายา ราชิ นีลูกทุ่ง
สื บทอดต่อจากผ่องศรี วรนุช เธอเป็ นแรงบันดาลใจและเป็ นแม่แบบให้กบั นักร้องรุ่ นต่อมา
รางวัลเกียรติยศ
ปี พ.ศ.
ได้ รั บ รางวัล เสาอากาศทองคํา พระราชทาน จากสมเด็ จ พระเทพ
รั ตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุ ม ารี จากเพลง “อกสาวเหนื อ สะอื น” ด้วยผลงานเพลงของ ธี รพล
แสนสุ ข
ปี พ.ศ.
ได้รับ รางวัล กึ งศตวรรษเพลงลู ก ทุ่ ง ไทย ครั งที จากสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี จากเพลง “สาวนาสังแฟน” ด้วยผลงานเพลงของ วิเชียร คําเจริ ญ

54
ปี พ.ศ.
ได้รับ รางวัลกึ งศตวรรษเพลงลูก ทุ่งไทย ครังที จากสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี จากเพลง “สยามเมื อ งยิ ม” ผลงานเพลงของ วิเชี ย รคําเจริ ญ
ปี พ.ศ. ได้มีมติประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็ น “ปริ ยศิลปิ น” ศิลปิ นอันเป็ นทีรักของประชาชน
(หนังสื อ ปี อําเภอสองพีน้อง,
)
4. สิ นค้าพืนบ้าน
ปลาหมําบ้านแม่พระประจักษ์
“ปลาหมํา” ดังเดิมเป็ นอาหารของคนญวน คําว่า หมํา มาจากภาษาญวนแปลว่าการหมัก
ซึ งสมัยก่อนนี มีปลามากมาย เมือหามาได้มากชาวบ้านจะหาวิธีทีจะเก็บถนอมอาหารประเภทปลา
ให้ ส ามารถเก็ บ ไว้ไ ด้น าน ๆ จึ ง ได้ท าํ ปลาหมําขึ นมา ในสมัย ก่ อนไม่ มี ก ารค้าขาย จะทําไว้เพื อ
แลกเปลียนกันในหมู่บา้ นเท่านัน เช่น ผัก ข้าว ผลไม้ต่าง ๆ แต่ในปัจจุบนั นีได้ทาํ เป็ นสิ นค้าเพือสร้าง
รายได้ให้แก่ ค รัวเรื อน นางสาวอําพร จุ ล สุ ค ลธ์ หรื อ ป้ าพร ประธานกลุ่ ม ปลาหมําบ้านแม่ พ ระ
ประจัก ษ์ ได้รับ การซึ ม ซับ การทําปลาหมํามาตังแต่ เด็ก ๆ เนื องจากทางบ้านได้ท าํ ปลาหมําเป็ น
ประจําอยู่แล้ว สําหรับการแลกเปลียนสิ นค้าดังทีกล่าวมาข้างต้น ต่อมาในภายหลังจึงได้ผลิตให้ได้
ปริ มาณมากขึ นเพือจําหน่ ายและยึดมาเป็ นอาชี พจนกระทังในปั จจุบนั และจากการคัดสรรสุ ดยอด
หนึ งตํา บลหนึ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ทย ปี
(OTOP) กลุ่ ม ปลาหมํา บ้า นแม่ พ ระประจัก ษ์ ได้รั บ
การคัดเลือกเป็ นผลิตภัณฑ์ระดับ ดาว ซึ งเป็ นรางวัลรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาหมําบ้าน
แม่พระประจักษ์
เอกลัก ษณ์ ของปลาหมําบ้านแม่ พ ระประจัก ษ์ คือ ปลาที นํามาทําปลาหมํานันจะใช้
ปลาช่ อนหรื อปลาชะโด และจะต้องเป็ นปลาสดเท่ านัน ในการผลิ ต นี เพื อให้หอมและเนื อปลา
ไม่ติดกัน ใส่ สัปปะรดเพือให้เนื อปลานุ่ม ลดความเค็ม รสชาติกลมกล่อม ปลาหมําต่างจากปลาร้า
คือ ปลาร้า ใช้วิธีการหมักทังตัวปลา ใช้ปลาอะไรก็ได้ทงสดและไม่
ั
สด ไม่มีการแล่กา้ งออก ส่ วน
ปลาหมํานันต้องใช้ปลาช่ อนหรื อปลาชะโดทีสดๆ เท่านัน ต้องแล่นาํ ก้างออก หันเนื อปลาเป็ นชิ น
บาง ๆ ก่อนทีจะหมัก (อําพร จุลสุ คลธ์ , 2554)
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
มัณ ฑนา พัน ธ์ ป ระสิ ท ธิ ( : - ) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นาชุ ด ฝึ กทัก ษะการอ่ า น
ภาษาไทยเพือจับ ใจความชันประถมศึ ก ษาปี ที โดยทดลองกับ นัก เรี ยนชันประถมศึ ก ษาปี ที
โรงเรี ยนบ้านดงเรื อง สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี จํานวน คน ด้วยชุ ดฝึ ก
ทัก ษะการอ่านภาษาไทยเพื อจับ ใจความ จํานวน ชุ ด ฝึ กทัก ษะการอ่านเพื อจับ ใจความทังสิ น
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สัปดาห์ ๆ ละ คาบ ๆ ละ นาที ใช้แบบฝึ ก ชุ ด จํานวน แบบฝึ ก ผลการทดลองพบว่า
) นักเรี ยน ครู ผเู้ ชียวชาญ ต้องการให้มีการพัฒนาแบบฝึ กทีมีรูปแบบหลากหลาย ฝึ กเป็ นรายบุคคล
เนื อหาเป็ นเรื องใกล้ต ัว มี ภ าพประกอบการ์ ตูน ที มี สี สั น สวยงามและให้ นัก เรี ย นมี ส่ วนร่ ว มใน
การระบายสี ภาพเพิมเติม ) แบบฝึ กทักษะการเขียนเรื องทีพัฒนาขึน ประกอบด้วย คํานํา คําชีแจง
จุดประสงค์ แผนการสอน ใบงาน แบบประเมินตนเอง แบบฝึ กเสริ มทักษะมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า
เกณฑ์ คือ . / . ) การทดลองใช้แบบฝึ ก ดําเนิ นการโดยให้นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่ อน
เรี ยน ครู ดาํ เนิ นการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ CIPPA MODEL ซึ งกิ จกรรมประกอบด้วย เกม เพลง
ปริ ศนาคําทาย เล่าเรื อง บทบาทสมมติและใบงาน ประกอบการใช้แบบฝึ กการเขียนเรื องและให้
นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน และ ) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนและนัก เรี ยนมี ความคิดเห็ นว่าแบบฝึ กเสริ ม ทักษะมี ค วามน่ าสนใจ มีสี สั นสวยงาม มีความ
เหมาะสมกับนักเรี ยนและชอบการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ ก
สุ รียม์ าศ บุญฤทธิ รุ่ งโรจน์ ( : ) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
สําคัญ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โดยทดลองกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยน
พระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จํา นวน คน เพื อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพแบบฝึ กและ
เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ ทางการอ่านจับใจความของนักเรี ยนก่อนและหลังใช้แบบฝึ กการอ่านจับ
ใจความสําคัญ ผลการทดลองพบว่า แบบฝึ กการอ่านจับ ใจความสําคัญ ประกอบด้วย คําชี แจง
วัตถุ ป ระสงค์ แผนการเรี ย นรู้ ใบความรู้ ใบงาน แบบประเมิ น ตนเอง แบบฝึ กการอ่ าน ทังหมด
จํานวน แบบฝึ ก คือ เลือกใจความสําคัญจากรู ปภาพ การฝึ กตังคําถามจากข้อความการจับใจความ
สําคัญ จากข้อความ การตังชื อเรื อง การเลื อกใจความสําคัญ ของข้อความและเรื องและการสรุ ป
ใจความสําคัญของเรื อง และแบบฝึ กมีประสิ ทธิ ภาพ . / . และนักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ ทาง
การเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่านจับใจความสําคัญแตกต่างกัน โดยหลังเรี ยน
ด้วยแบบฝึ กการอ่านจับใจความสําคัญ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
วันเพ็ญ คุณพิริยะทวี ( : - ) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที ได้ทดลองกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรี ยนวัด
น่วมกานนท์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรสาคร จํานวน คน ระยะเวลาทีใช้ทดลอง
ชัวโมง เครื องมื อที ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ) แบบสอบถาม ) แบบสั มภาษณ์ ) แผน
การจัดการเรี ยนรู้ ) แบบฝึ กการอ่านจับใจความ ) แบบทดสอบการอ่านจับใจความก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน และ ) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อแบบฝึ ก วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่า
ร้ อยละ (%) ค่าเฉลี ย ( & ) ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test Dependent และการวิเคราะห์
เนื อหา (Content Analysis) ผลการทดลองพบว่า ) นัก เรี ยนและผูเ้ กี ยวข้องต้องการให้แบบฝึ กมี
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รู ป แบบที หลากหลาย มี เนื อหาน่ าสนใจ เข้าใจง่ าย ใช้ข ้อมูลท้องถิ นที เป็ นเรื องใกล้ตวั นัก เรี ยนมี
รู ป ภาพประกอบเหมาะสมสอดคล้องกับ เนื อหา มี การฝึ กจากง่ายไปหายากและเน้น การฝึ กเป็ น
รายบุคคล และ ) แบบฝึ กการอ่านจับใจความ ประกอบด้วย คํานํา วัตถุ ประสงค์ ขันตอนการใช้
แบบฝึ ก คําชี แจง แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แบบฝึ กมี ชุ ด ได้แก่ . ) เล่าเรื องเมื อง
สาครบุรีจบั ใจความเกียวกับความเป็ นมาของชุมชนและท้องถิน . ) มังมีสินทรัพย์อุดม จับใจความ
เกียวกับทรัพยากรและการประกอบอาชีพในชุมชน . ) ชื นชมประเพณี ดีงาม จับใจความเกียวกับ
ประเพณี ทีสําคัญของชุมชน ซึ งแบบฝึ กมีประสิ ทธิ ภาพ . / .
) ระหว่างทดลองใช้แบบฝึ ก
นักเรี ยนมีความสนใจกระตือรื อร้นในการเรี ยน สามารถทําแบบฝึ กได้ถูกต้อง เสร็ จตามกําหนดเวลา
ให้ ค วามสนใจกับ เรื องที อ่ า นและแสดงความคิ ด เห็ น เพิ มเติ ม จากเรื องที อ่ า นได้ ) นัก เรี ย นมี
ความสามารถในการอ่ านจับ ใจความก่ อนเรี ย นและหลัง เรี ย นด้ว ยแบบฝึ กการอ่ านจับ ใจความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . โดยคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนและนักเรี ยน
พึงพอใจกับการเรี ยนด้วยแบบฝึ ก โดยมีความเห็นว่าแบบฝึ กมีเนื อหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย และแบบ
ฝึ กช่วยให้นกั เรี ยนรักและภูมิใจในชุมชนและท้องถินมากขึน
สุ ป ราณี สิ ท ธิ พ ล ( : - ) ได้ศึ กษาการสร้ างแบบฝึ กพัฒ นาความสามารถใน
การอ่ านจับ ใจความ สํ าหรั บ นัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที โรงเรี ย นวัด ท่ าสะอ้าน (บู รณะสิ น
อนุสรณ์) อําเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน คน เครื องมือทีใช้ ได้แก่ แบบฝึ กพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความ จํานวน แบบฝึ ก และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
ที เป็ นแบบทดสอบคู่ข นาด จํานวน ฉบับ วิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้ค่าร้ อ ยละ (%) ค่ า เฉลี ย ( & )
ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่ า t-test Dependent และการวิเคราะห์ เนื อหา (Content Analysis)
ผลการทดลองพบว่า แบบฝึ กพัฒ นาความสามารถในการอ่ า นจับ ใจความสํ า หรั บ นัก เรี ย นชัน
ประถมศึ ก ษาปี ที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ . / . ซึ งสู ง กว่า เกณฑ์ ม าตรฐานที กําหนดไว้ และ
การเปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ กสู งกว่าก่อนใช้แบบฝึ กพัฒนาความ
สามารถในการอ่านจับใจความอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
งานวิจัยต่ างประเทศ
ลอเรย์ (Lowrey, 1978: 17-A) ได้ศึกษาเรื องผลในการใช้แบบฝึ กหัดทักษะกับนักเรี ยน
ในระดับ ถึ งระดับ จํานวน คน ผลปรากฏว่า แบบฝึ กหัดเป็ นเครื องมือช่ วยทําแบบฝึ กหัด
มากกว่าคะแนนก่ อ นทํา แบบฝึ กหั ด และแบบฝึ กหัด ช่ ว ยในเรื องความแตกต่ า งระหว่างบุ ค คล
เนื องจากนักเรี ยนมีความสามารถทางด้านภาษาแตกต่างกัน การนําแบบฝึ กมาใช้จึงเป็ นการช่ วยให้
นักเรี ยนประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนเพิมขึน
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สตีเวนส์ (Stevens, 1980: Abstract) ได้ศึกษาเรื องความเข้าใจในการอ่านจากการอ่าน
เรื องที สนใจของนัก เรี ย นที มี ค วามสามารถสู ง ที มี ค ะแนนตังแต่ เปอร์ เซ็ น ต์ไ ทล์ ที ขึ นไป
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนในเกรด และเกรด โดยได้สํารวจความสนใจในการอ่านจากรายการ
เรื อง ซึ งระดับ ความสนใจตังแต่ - เลื อกเรื องที นักเรี ยนสนใจองค์ป ระกอบในการอ่านแล้ว
ทดสอบความเข้าใจในการอ่าน พบว่า เรื องทีนักเรี ยนสนใจ เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญทีมีผลทําให้
นักเรี ยนอ่าน ได้ง่ายและสะดวกต่อการทําความเข้าใจ
เพอร์ คินส์ (Perkins, 1982: Abstract) ได้ศึกษาเรื องทักษะการแปลความ ตีความ และ
ความรู ้ เกี ยวกับ ศัพ ท์เพื อการอ่ านจับ ใจความ กลุ่ ม ตัวอย่างเป็ นนัก เรี ย นระดับ จํานวน คน
เครื องมือทีใช้มี แบบทดสอบคําศัพท์เพือการอ่านจับใจความ ผลการวิจยั พบว่า การเข้าใจความหมาย
ของคําศัพท์ ทําให้สามารถอ่านจับใจความได้ดีขึน
จอห์นสัน (Johnsan, 1988: Abstract) ได้ศึกษาเรื องผลของการใช้แผนผังสรุ ปโยงเรื อง
เป็ นแบบฝึ กชนิ ดเติม เพือฝึ กการอ่านจับใจความของนักเรี ยนเกรด ผลการวิจยั พบว่า ความเข้าใจ
ในการอ่านของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยการทําแผนผังสรุ ปโยงเรื องด้วยตนเอง แตกต่างจากกลุ่มทีเรี ยน
ด้วยการตอบคําถามอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
สรุ ป
การศึ ก ษาวรรณกรรมที เกี ยวข้องกับ การพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ านจับ ในความ โดยใช้
ข้อมูลท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที นัน ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเกี ยวกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
หลักสู ตร
สถานศึก ษากลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ภ าษาไทย โรงเรี ย นเทศบาล วัดศรี สําราญ อําเภอสองพี น้อง
จังหวัดสุ พรรณบุรี การอ่านซึ งประกอบด้วย ความหมาย ความสําคัญ จุดมุ่งหมาย และประเภทของ
การอ่า นและได้ศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี ยวกับ การอ่ านจับ ใจความในเรื องความหมาย จุ ด มุ่ ง หมาย
ขันตอนการอ่าน วิธีส อนอ่านจับ ใจความ พร้อมกับ การประเมิ นการอ่านจับใจความ การกําหนด
เกณฑ์ป ระสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ ก เพื อให้ เป็ นข้อมูล พื นฐานประกอบการพัฒ นาแบบฝึ กที จะใช้
แก้ปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
ผู ้วิ จ ัย ได้ศึ ก ษาค้น คว้า เกี ยวกับ ความหมาย ความสํ า คัญ ลัก ษณะของแบบฝึ กที ดี
หลักจิตวิทยาทีนํามาสร้ างแบบฝึ ก การหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ ก การกําหนดประสิ ทธิ ภาพของ
แบบฝึ กให้ค รอบคลุ ม เกี ยวกับ การพัฒ นาแบบฝึ กการอ่านจับ ใจความ นอกจากนี ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที เกี ยวข้องกับแบบฝึ กพบว่า แบบฝึ กช่ วยเพิมพูนทักษะการอ่านและ
ส่ งเสริ มความคิด การตัดสิ นใจของผูเ้ รี ยนให้ดีขึนและผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหลักการ วิธีการสร้างแบบฝึ ก
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ทีเห็นว่ามีประโยชน์และส่ งผลให้การฝึ กการอ่านจับใจความประสบผลสําเร็ จได้ จึงได้ยึดหลักการ
และวิธีการเหล่านันมาสร้างและพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ชุดข้อมูลท้องถินสําหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที และนําไปทดลองหาประสิ ทธิ ภาพโดยมีขนตอนการพั
ั
ฒนาแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความ ดังนี
. องค์ป ระกอบของแบบฝึ กโดยการนําข้อ มู ล จากการศึ ก ษาข้อ มู ล จากการศึ ก ษา
พืนฐานซึงองค์ประกอบของแบบฝึ กประกอบไปด้วย ชือแบบฝึ ก คํานํา ตัวชีวัด คําชีแจง คําแนะนํา
การใช้ สํ า หรั บ ครู คํา แนะนํ า การใช้ สํ า หรั บ นั ก เรี ยน บทอ่ า นข้อ มู ล ท้ อ งถิ น แบบฝึ ก และ
แบบทดสอบหลังเรี ยน
2. ข้อมูลพืนฐานทีนํามาจัดทําชุ ดฝึ กการอ่านจับใจความ ได้จาํ นวน ชุ ด ดังนี ชุ ดที
ตํานานสองพี น้อง ชุ ดที ข่ าวครู แจ้ง คล้ายสี ทอง เสี ยชี วิตแล้ว ชุ ดที เด็ก นัก เรี ยนนาฏศิ ล ป์
สุ พรรณบุ รี ชนะเลิ ศเวทีเพลงพืนบ้าน ชุ ดที บทความ ปลาหมํา ชุ ดที บทความ เพลงอีแซว
ชุดที สารคดีเชิงท่องเทียว วัดไผ่โรงวัว และชุดที สารคดีชีวประวัติ พุม่ พวง ดวงจันทร์

บทที
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจ ัย เรื องการพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ านจับ ใจความโดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ น สํ า หรั บ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research & Development) โดยมีนกั เรี ยน
ชันประถมศึ ก ษาปี ที โรงเรี ย นเทศบาล วัดศรี สําราญ อําเภอสองพี น้ อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี
จํานวน 22 คน เป็ นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซึ งมีรายละเอียดและขันตอนการดําเนิ นการ
วิจยั ดังต่อไปนี
ขันตอนที การวิจยั (Research): การศึกษาข้อมูลพืนฐานเกียวกับการพัฒนาแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
ขันตอนที การพัฒนา (Development): การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
ขันตอนที การวิจยั (Research): การทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้
ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
ขันตอนที การพัฒ นา (Development): การประเมิ น และปรั บ ปรุ งแก้ไ ขแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
ดังภาพที
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. ศึกษาข้ อมูลพืนฐาน
(Research)
. ศึกษาแนวความคิด
ทฤษฎีงานวิจยั ทีเกียวข้อง
กับแบบฝึ กการอ่าน
จับใจความ
. วิเคราะห์หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยและหลักสู ตร
สถานศึกษา
. ศึกษาความต้องการของ
นักเรี ยนเกียวกับการพัฒนา
แบบฝึ ก ในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ในด้านรู ปแบบของ
แบบฝึ ก ลักษณะของ
การเรี ยน การใช้ขอ้ มูล
ท้องถิน , ข้อมูลท้องถิน
ทีต้องการ
. ศึกษาความคิดเห็นด้าน
เนือหา สาระ รู ปแบบ
วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล การนําไปใช้
ของแบบฝึ กการอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถินจากครู สอน
ภาษาไทยและเชียวชาญ
รวม 7 คน
. ศึกษาความคิดเห็นใน
การนําข้อมูลท้องถินมาใช้
ในการเรี ยนการสอนจาก
ผูร้ ู ้ทอ้ งถิน จํานวน 7 คน

. พัฒนาแบบฝึ กการอ่ าน
จับใจความ โดยใช้ ข้อมูล
ท้ องถิน สํ าหรับนักเรียน
ชัน ป. (Development )
การพัฒนาแบบฝึ ก
ฉบับร่ างประกอบด้วย
. ชือแบบฝึ ก . คํานํา
. ตัวชีวัด . คําชีแจง
. คําแนะนําการใช้
สําหรับครู
6.คําแนะนําสําหรับ
นักเรี ยน
7. บทอ่านข้อมูลท้องถิน
8. แบบฝึ ก
9. แบบทดสอบหลังเรี ยน
ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบฝึ ก โดยผูเ้ ชียวชาญ
เพือหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC

. ทดลองใช้ แบบฝึ ก
การอ่ านจับใจความ โดยใช้
ข้ อมูลท้ องถิน สํ าหรับ
นักเรียนชัน ป.
(Research )

. ประเมินและปรับปรุง
แบบฝึ กการอ่ านจับ
ใจความ (Development )
. ผลการเรี ยนรู ้การอ่าน
จับใจความ
. ความคิดเห็นทีมีต่อ
แบบฝึ กการอ่าน
จับใจความ

ทดลองสอนโดยใช้
แบบฝึ กการอ่าน
จับใจความกับนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที
โรงเรี ยนเทศบาล
วัดศรี สาํ ราญ อําเภอ
สองพีน้อง จังหวัด
สุ พรรณบุรี สังกัดเทศบาล
เมืองสองพีน้อง จํานวน
22 คน ใช้เวลา 18 ชั วโมง
ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา

ไม่ผา่ น
ปรับปรุ ง

ผลการประเมิน

ปรับปรุ งแก้ไข
ผ่าน
หาประสิ ทธิภาพของแบบ
ฝึ กรายบุคคล (E /E )
(Individual Tryout)
ทดลองกับนักเรี ยนทีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน
ปรับปรุ งแก้ไข
หาประสิ ทธิภาพกลุ่มย่อย
(Small Group Tryout)
ทดลองกับนักเรี ยนทีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 9 คน
ปรับปรุ งแก้ไข
จึงนําไปใช้จริ งกับ
กลุ่มตัวอย่าง

ภาพที กรอบดําเนินการวิจยั

แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
สําหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที
ฉบับสมบูรณ์

ขันตอนที 1 การวิจัย (Research): ศึกษาข้ อมูลพืนฐานเกียวกับการพัฒนาแบบฝึ กการอ่าน
จับใจความ โดยใช้ ข้อมูลท้องถิน สํ าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
วัตถุประสงค์
เพือศึ กษาข้อมูลพืนฐานเกี ยวกับการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที 4
วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจยั ทีเกียวกับแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
2. วิ เคราะห์ ห ลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 สาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สําราญ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที 4
3. ศึกษาความต้องการและความคิดเห็ นของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 เกี ยวกับ
การพัฒ นาแบบฝึ กในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ภ าษาไทย ในด้านรู ป แบบของแบบฝึ ก ลัก ษณะของ
การเรี ยน การใช้ขอ้ มูลท้องถิ น ข้อมูลท้องถินทีต้องการให้มีในบทเรี ยนและข้อเสนอแนะเพิมเติม
ด้วยการใช้แบบสอบถามความต้องการในการพัฒ นาแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ข ้อมู ล
ท้องถิ น สอบถามนักเรี ย นชันประถมศึ กษาปี ที 4/1 โรงเรี ยนเทศบาล1 ตลาดบางลี (พานิ ช อุทิ ศ )
อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน 27 คน
4. ศึ กษาความคิ ดเห็ นจากครู ผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย จํานวน 7 คน
เพื อให้ ท ราบความคิ ด เห็ น ในด้ า นเนื อหาสาระ รู ป แบบ การวัด ประเมิ น ผลแบบฝึ กการอ่ า น
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินด้วยการสัมภาษณ์
5. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลของท้องถินจากผูร้ ู้ในท้องถินด้วยการสัมภาษณ์
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
สําหรับ ศึ กษาข้อมูลพื นฐานในการพัฒนาแบบฝึ กการอ่ านจับใจความโดยใช้ข้อมูล
ท้องถิน มีดงั นี
1. แบบสอบถามความต้อ งการของนัก เรี ย นเกี ยวกับ การพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ า น
จับใจความ โดยใช้บทอ่านข้อมูลท้องถิ น เกี ยวกับรู ปแบบของแบบฝึ กลักษณะของการเรี ยนด้วย
แบบฝึ กการอ่ านจับ ใจความโดยใช้ข ้อมู ล ท้องถิ นและข้อมู ล ท้อ งถิ นที ต้องการใช้มี ใ นบทเรี ย น
จํานวน 1 ฉบับ นําไปสอบถามนักเรี ยน จํานวน 27 คน
2. แบบสั ม ภาษณ์ ค รู ผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย เกี ยวกับ เนื อหาสาระ
รู ปแบบ การวัด และประเมินผลและการนํา แบบฝึ กการอ่านจับ ใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ นของ

นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ไปใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน จํานวน 1 ฉบับ นําไป
สอบถามครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย จํานวน 7 คน
3. แบบสัมภาษณ์ ปราชญ์ผูร้ ู้ ในท้องถินเกียวกับข้อมูลท้องถิ น จํานวน ฉบับ นําไป
สอบถามผูร้ ู ้ในท้องถิน จํานวน 7 คน
การสร้ างและหาคุณภาพเครืองมือ
. แบบสอบถามความต้อ งการของนัก เรี ย นเกี ยวกับ การพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ า น
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
แบบสอบถามความต้องการของนักเรี ยนในการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน มีขนตอนในการดํ
ั
าเนินการดังนี
. ศึ กษาเอกสาร ตําราและงานวิจยั ที เกี ยวกับ การสร้ างแบบสอบถาม หลักการ
สร้างแบบฝึ ก การอ่านจับใจความจากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
. กําหนดวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการสร้ า งแบบสอบถาม โดยตังวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
การศึกษาว่าเพือศึกษาความคิดเห็ นเกียวกับแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ นของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
. สร้างแบบสอบถามความต้องการ โดยมีโครงสร้างของแบบสอบถาม 2 ตอน
ดังนี
ตอนที 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์
การเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถินเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check
List) จํานวน 3 ข้อ
ตอนที 2 แบบสอบถามความคิดเห็ นเกี ยวกับแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดย
ใช้ขอ้ มูลท้องถิน มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 8 ข้อ
สอบถามเกียวกับความต้องการเรี ยนรู้เรื องราวในท้องถิน การใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความในการ
เรี ยนรู้ รู ปแบบของสื อทีใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ วิชาภาษาไทย กําหนดช่วงความคิดเห็นของนักเรี ยน
เป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับ หมายถึง ความต้องการมาก
ระดับ หมายถึง ความต้องการปานกลาง
ระดับ หมายถึง ความต้องการน้อย

แปลความหมายของระดับ คะแนนเฉลี ยความต้อ งการ โดยใช้เกณฑ์ แ ปล
ความหมายของระดับคะแนนเฉลียความต้องการ ดังนี
2.51-3.00 หมายถึง ต้องการมาก
. - . หมายถึง ต้องการปานกลาง
. - . หมายถึง ต้องการน้อย
. นํา แบบสอบถามที สร้ างขึ นเสนออาจารย์ที ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบ
การใช้ภาษาและความเทียงตรงของเนือหา
. นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอผูเ้ ชียวชาญ 3 คน ได้แก่ดา้ นการสอน
ภาษาไทย 2 คน และด้า นวัด และประเมิ น ผล 1 คน เพื อตรวจสอบความเที ยงตรงของเนื อหา
(Content Validity) ภาษาที ใช้และนํามาหาค่าดัช นี ความสอดคล้องของเครื องมื อ (Index of Item
Objective Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน +
ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง ให้คะแนน
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน การวิเคราะห์ขอ้ มูลความเหมาะสมสอดคล้องขององค์ประกอบแบบสอบถาม
ใช้ดชั นีความสอดคล้อง (IOC) โดยคํานวณค่าตามสู ตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์
: )
IOC =

6R
N

เมือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์
¦ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
N แทน จํานวนผูเ้ ชียวชาญ
รวบรวมความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญทัง 3 ท่ าน มาคํานวณหาค่า IOC (Index of
Item Objective Congruence) ถ้าค่ า IOC มี ค่า t . ขึ นไป แสดงว่าข้อคําถามนันใช้ไ ด้ มี ค วาม
เหมาะสมหรื อ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ จุ ด ประสงค์ แต่ ถ้า มี ค่ า d . แสดงว่า ข้อ คํา ถามนั น
ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ ควรตัดทิ งหรื อนํามาปรับปรุ งแก้ไข ทังนี ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(IOC) ของแบบสอบถามเท่ากับ 1.00 (รายละเอียดดังตารางที 18 ภาคผนวก ค: 82)
. นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแก้ไขเนื อหาและการใช้ภาษาตามคําแนะนําของ
อาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ แ ละผู้เชี ยวชาญแล้ว ไปสอบถามความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นชัน
ประถมศึ ก ษาปี ที /1 โรงเรี ยนเทศบาล 1 ตลาดบางลี (พานนิ ช อุ ทิ ศ) อําเภอสองพี น้อง จัง หวัด
สุ พรรณบุรี จํานวน 27 คน

การสร้างแบบสอบถามความต้องการใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถินของนักเรี ยนมีขนตอนการสร้
ั
างดังภาพที
ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจยั ทีเกียวกับการสร้างแบบสอบถาม

กําหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแบบสอบถาม
สร้างแบบสอบถามความต้องการในการเรี ยน โดยใช้แบบฝึ กการอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
นําแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แล้ว
ปรับปรุ งแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ
เสนอผูเ้ ชียวชาญ 3 คน เพือตรวจสอบ
ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยหาค่า IOC
แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักเรี ยนชัน ป. /1 โรงเรี ยนเทศบาล 1
ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ)
ภาพที ขันตอนในการสร้างแบบสอบถามความต้องการใช้แบบฝึ ก
1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขันตอนดังนี
นําแบบสอบถามทีได้จากการตรวจสอบไปสอบถามนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
ทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
1.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
นําข้อมูลทีได้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นความต้องการเกียวกับแบบฝึ ก
การอ่านจับ ใจความโดยใช้ข ้อมูล ท้องถิ นของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที มาวิเคราะห์ ข้อมูล

โดยใช้ ค่ า ร้ อ ยละ (%) และการวิ เคราะห์ เนื อหา (Content Analysis) แล้ ว นํ า เสนอในรู ป แบบ
พรรณนาความ
2. แบบสัมภาษณ์ ครู ผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย เพือศึกษาความคิดเห็น
ของครู ผสู้ อน มีขนตอนในการดํ
ั
าเนินการดังนี
. ศึ ก ษาเอกสาร ตําราเกี ยวกับ การสร้ างแบบสัม ภาษณ์ หลัก การสร้ างแบบฝึ ก
จากเอกสารตํารา และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
. สร้ างแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสัม ภาษณ์ ที สร้ างขึ น เป็ นแบบสั ม ภาษณ์ ช นิ ด
มีโครงสร้าง (Structured Interview) แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ซึ งมีรายละเอียดดังนี
ตอนที ข้อ มูล ทัวไปของผูต้ อบแบบสั ม ภาษณ์ ได้แ ก่ เพศ อายุ ตําแหน่ ง
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การทํางาน ประสบการณ์ในการฝึ กอบรมในหัวข้อทีเกียวกับการพัฒนา
แบบฝึ ก จํานวน ข้อ
ตอนที เป็ นคํา ถามเกี ยวกับ ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะที เกี ยวกับ
การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน จํานวน 7 ข้อ
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะเพิมเติม
. นําแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึน เสนออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุ งแก้ไข
ตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
. นําแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอผูเ้ ชียวชาญ 3 คน ได้แก่ดา้ นการสอน
ภาษาไทย 2 คน และด้านวัดและประเมินผล 1 คน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา ภาษาที
ใช้ นํา ข้อ มู ล ที รวบรวมจากความคิ ด เห็ น ของผู้เชี ยวชาญมาคํา นวณหาค่ า IOC (Index of Item
Objective Congruence) ได้ค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (IOC) ของแบบสอบสั ม ภาษณ์ เท่ า กับ 1.00
(รายละเอียดดังตารางที 19 ภาคผนวก ค : 83)
. นํา แบบสั ม ภาษณ์ ที ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขในเรื องสํ า นวนภาษาและประเด็ น ใน
การสอบถามตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญไปสัมภาษณ์ครู ผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
จํานวน 7 ท่ าน จากโรงเรี ยนเทศบาล1 ตลาดบางลี (พานิ ชอุทิ ศ) (คุ ณครู สุ รางค์ สําเนี ยงลํา, 2554;
คุณครู วนั เพ็ญ กลินอ่อน, 2554) โรงเรี ยนเทศบาล 3 วัดอัมพวัน (คุณครู สําอาง ปั ตวิน, 2554; คุณครู
จําลองลักษณ์ สุ วรรณถาวร, 2554) โรงเรี ยนเทศบาล 4 วัดโพธิ อ้น (คุณครู สุภชั ชา ปุญญะสิ ท, 2554;
คุณครู แน่งน้อย วงศ์สุวรรณ) โรงเรี ยนเทศบาล 5 วัดศรี สาํ ราญ (คุณครู สมศรี วรรณดี, 2554 )

การสร้ างแบบสัมภาษณ์ เกียวกับแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น มี
ขันตอนการสร้างดังภาพที
นําแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อน
ศึกษาเอกสาร ตําราเกียวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์การสร้างแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
สร้างแบบสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อน
นําแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนเสนออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และนํามาปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบสัมภาษณ์ให้ผเู ้ ชียวชาญ 3 คนเพือตรวจสอบ
ความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) โดยหาค่า IOC แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย

ภาพที ขันตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ครู ผสู้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ มีขนตอนในการดํ
ั
าเนินการดังนี
. ขอหนังสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ในสั ง กัดเทศบาลเมื อ งสอพี น้อง อําเภอสองพี น้อง จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี เพื อขอความร่ วมมื อ ใน
การสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
. ประสานงาน ขอนัดเวลาและสถานทีสัมภาษณ์
. ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง ซึ งมีขนตอนในการสั
ั
มภาษณ์ ดังนี
. ขันเตรี ยมตัวก่อนไปสัมภาษณ์ เตรี ยมแบบสัมภาษณ์ ทีสร้างขึนพร้ อมทัง
เตรี ยมอุปกรณ์หรื อเครื องมือในการบันทึกการสัมภาษณ์ ได้แก่ กระดาษจดบันทึก ปากกา พร้อมทัง
ซักซ้อมการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ทีสร้างไว้และวิธีการบันทึกการสัมภาษณ์
. ขันดําเนิ นการสัมภาษณ์ ได้แก่ ) ผูว้ จิ ยั แนะนําตนเองและบอกจุดมุ่งหมาย
ของการสัมภาษณ์ ) บันทึ ก ชื อผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ ตําแหน่ ง วัน เวลา สถานที ในการสัม ภาษณ์ และ

)สั ม ภาษณ์ ต ามประเด็น และข้อเสนอแนะ ผูว้ ิจยั บันทึ กผลการสั มภาษณ์ ท ันที และบันทึ กผลการ
สัมภาษณ์ตามความเป็ นจริ ง
.3 ขันปิ ดการสัมภาษณ์ เมือผูว้ ิจยั ดําเนินการสัมภาษณ์เรี ยบร้อยแล้ว กล่าวคํา
ขอบคุณผูท้ ีให้การสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสั มภาษณ์
นําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์เกียวกับการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดย
ใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ น จากครู ผูส้ อนในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยและผูเ้ ชี ยวชาญด้านแบบฝึ ก
มาวิเคราะห์ ส ถานภาพและข้อ มู ล ทัวไปโดยการใช้ค่ า ร้ อ ยละ (%) และวิเคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น
ความต้องการโดยวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) แล้วนําเสนอในรู ปแบบพรรณนาความ
3. แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ผรู้ ู้ในท้องถิน
แบบสั ม ภาษณ์ ป ราชญ์ผูร้ ู้ ใ นท้องถิ นเกี ยวกับ ข้อมู ล ท้อ งถิ นในการวิจยั ครั งนี มี
ขันตอนในการดําเนินการดังนี
. ศึ ก ษาเอกสาร ตํา ราที เกี ยวกับ การสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ข้อ มู ล ท้อ งถิ นจาก
เอกสาร ตําราและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
. สร้างแบบสัมภาษณ์ปราชญ์ผรู้ ู้ในท้องถิน
แบบสั ม ภาษณ์ ที สร้ า งขึ นเป็ นแบบสั ม ภาษณ์ ช นิ ด มี โครงสร้ า ง (Structured
Interview) แบ่งออกเป็ น ตอน ซึ งมีรายละเอียดดังนี
ตอนที สถานภาพของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
อาชีพ ระยะเวลา ทีอาศัยอยูใ่ นท้องถิน
ตอนที คําถามเกียวกับเนือหาเรื องราวท้องถิน จํานวน ข้อ
. นําแบบสั ม ภาษณ์ ที สร้ างขึ นเสนออาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบ
การใช้ภาษาและความถูกต้อง แล้วปรับปรุ งแก้ไข
. นําแบบสัมภาษณ์ เสนอผูเ้ ชี ยวชาญ คน ได้แก่ ด้านการสอนภาษาไทย 2 คน
และด้านวัด และประเมิ น ผล 1 คน เพื อตรวจสอบความเที ยงตรงของเนื อหา (Content Validity)
ภาษาทีใช้และนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื องมือ (Index of Item Objective Congruence:
IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบสัมภาษณ์เท่ากับ 1.00 (รายละเอียดดังตารางที
19 ภาคผนวก ค : 83)
. นํา แบบสั ม ภาษณ์ ที ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขตามคํา แนะนํา ของอาจารย์ที ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย และด้านการวัดและประเมินผล ไปสัมภาษณ์
ปราชญ์ผรู้ ู้ในท้องถิน จํานวน 7 คน

การสร้างแบบสัมภาษณ์ปราชญ์ผรู้ ู้ในท้องถิน มีขนตอนในการสร้
ั
าง ดังภาพที
ศึกษาเอกสาร ตําราเกียวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์
สร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกียวกับข้อมูลท้องถิน
นําแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนเสนออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอผูเ้ ชียวชาญ คน
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity)
โดยหาค่า IOC และนํามาปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลกับปราชญ์ผรู้ ู้ในท้องถิน
ภาพที ขันตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ปราชญ์ผรู้ ู้ในท้องถิน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขันตอนดังนี
. ขอหนังสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพือขอความร่ วมมือใน
การทําแบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์
. ผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ าํ รวจและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
นําข้อมูลทีได้จากแบบสัมภาษณ์ ปราชญ์ผรู้ ู้ในท้องถินมาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ค่า
ร้อยละ (%) และการวิเคราะห์ เนื อหา (Content Analysis) แล้วนําเสนอในรู ปแบบพรรณนาความ
จากขันตอนการศึกษาข้อมูลพืนฐาน สามารถนํามาสรุ ปเป็ นขันตอนได้ดงั ตารางที 2

ตารางที 2 สรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั ขันตอนที ศึกษาข้อมูลพืนฐานสําหรับการพัฒนาแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
วัตถุประสงค์
. เพือศึกษาเอกสาร ตํารา
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับ
แบบฝึ กการอ่าน
จับใจความ

วิธีการ
ศึกษาเอกสาร

. เพือวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช
สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยและหลัก สู ต ร
สถานศึกษา
. เพือศึกษาความต้องการ
ในการเรี ยนโดยใช้
แบบฝึ กการอ่าน
จับใจความ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิน
. เพือศึกษาความคิดเห็น
ด้านเนือหาสาระ รู ปแบบ
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการนําไปใช้ของ
แบบฝึ กการอ่าน
จับใจความ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิน
5. เพือศึกษาข้อมูลท้องถิน
เพือนํามาใช้ในการเรี ยน
การสอนสําหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที

วิเคราะห์
หลักสูตร

สอบถาม
ความต้องการ

กลุ่มเป้ าหมาย/เอกสาร
- แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที
- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
- แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั
ทีเกียวข้องกับการสร้าง
แบบฝึ กการสอนประกอบ
แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
เอกสารหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ.
สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยและหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรี ยน
เทศบาล วัดศรี สาํ ราญ
นักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที /1 โรงเรี ยนเทศบาล 1
ตลาดบางลี (พานิ ช อุ ทิ ศ )
จํานวน 27 คน

เครื องมือ/การวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
การวิเคราะห์เนือหา (Content
Analysis)

การวิเคราะห์เนือหา (Content
Analysis)

แบบสอบถามความคิดเห็น/
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่า
ร้อยละ (%) และการวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis)

การสัมภาษณ์

ครู ผสู ้ อนภาษาไทยและ
ผูเ้ ชียวชาญด้านการสอน
ภาษาไทย รวม 7 คน

แบบสัมภาษณ์/การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%)
และการวิเคราะห์เนือหา
(Content Analysis)

การสัมภาษณ์

ผูร้ ู ้ทอ้ งถิน จํานวน 7 คน

แบบสัมภาษณ์/การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%)
และการวิเคราะห์เนือหา
(Content Analysis)

ขันตอนที การพัฒนา (Development): การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความ โดยใช้ ข้อมูลท้องถิน สํ าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
วัตถุประสงค์
เพื อพัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพแบบฝึ กการอ่ านจับ ใจความ โดยใช้ข ้อมูล ท้องถิ น
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
วิธีดําเนินการ
1. นําข้อมูลจากการศึ กษาข้อมูลพืนฐาน ในขันตอนที มาเป็ นแบบฝึ กการอ่านจับ
ใจความ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที ฉบับ ร่ า ง โดยศึ ก ษาเอกสาร ตํา รา งานวิจ ัย ที
เกี ยวข้อ งกับ แบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความ วิ เคราะห์ ห ลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน
พุทธศักราช
สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยและหลักสู ตรสถานศึกษา ศึกษาความต้องการในการ
เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ศึกษาความคิดเห็ นด้านเนื อหาสาระ
รู ปแบบ การวัดและประเมินผล วิธีการนําแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถินไปใช้
และศึกษาข้อมูลท้องถิน เพือนํามาใช้ในการเรี ยนการสอน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
2. ดําเนิ นการสร้างแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึ ก ษาปี ที แบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความโดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ นมี อ งค์ป ระกอบ ดัง นี
ชื อแบบฝึ ก คํานํา ตัวชี วัด คําชี แจง คําแนะนําการใช้สําหรับครู คําแนะนําการใช้สําหรับนักเรี ยน
บทอ่านข้อข้อมูลท้องถิน และแบบทดสอบหลังเรี ยน
แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน จํานวน ชุด ประกอบด้วย
ชุดที ตํานานสองพีน้อง
ชุดที ข่าว ครู แจ้ง คล้ายสี ทอง เสี ยชีวติ แล้ว
ชุดที ข่าว เด็กนาฏศิลป์ สุ พรรณบุรี ชนะเลิศเวทีเพลงพืนบ้าน
ชุดที บทความ ปลาหมํา
ชุดที บทความ เพลงอีแซว
ชุดที สารคดีเชิงท่องเทียว วัดไผ่โรงวัว
ชุดที สารคดีชีวประวัติ พุม่ พวง ดวงจันทร์
. นํา แบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความโดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ น ที สร้ า งขึ นเสนออาจารย์
ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไข
. นําแบบฝึ กการอ่ านจับ ใจความโดยใช้ข ้อมู ลท้องถิ น ที ปรับ ปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอ
ผูเ้ ชี ยวชาญ 3 คน ได้แก่ดา้ นการสอนภาษาไทย 2 คน และด้านวัดและประเมินผล 1 คน ตรวจสอบ
คุณภาพความเทียงตรงเชิ งเนือหา เพือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบฝึ กกับจุดประสงค์เชิง

พฤติก รรม (Index of Objective Congruence: IOC) นําค่ าดัช นี ความสอดคล้องของผูเ้ ชี ยวชาญ มา
คํา นวณหาค่า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง ได้ค่า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (IOC) ของแบบฝึ กการอ่ า นจับ
ใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ทุกเรื องเท่ากับ 1.00 (รายละเอียดดังตารางที 2 ภาคผนวก ค: 86)
ผลการประเมินแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น สําหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 4 จากอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชียวชาญ มีรายละเอียดดังนี 1) การใช้
ภาษา ควรใช้ ภ าษาที เข้า ใจง่ า ยไม่ ซั บ ซ้ อ นจนเกิ น ไป และมี ค วามเหมาะสมกับ นั ก เรี ย นชั น
ประถมศึกษาปี ที 4 2) ขนาดของตัวอักษร การจัดวางหน้ากระดาษ รู ปภาพ และ 3) ควรระวังเรื อง
การฉีกคํา และการแบ่งวรรคตอน
ผลการปรับปรุ งแก้ไข ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และผูเ้ ชียวชาญ ดังรายละเอียดต่อไปนี 1) ปรับปรุ งการใช้ภาษาให้มี
ความเหมาะสมและชัดเจนมากยิงขึน ) ปรับปรุ งขนาดตัวอักษรให้มีความเหมาะสม การจัดวาง
หน้ากระดาษและรู ปภาพ และ 3) ตรวจสอบและแก้ไขคําทีผิดให้ถูกต้อง และแบ่งวรรคตอนของ
ประโยคให้ถูกต้อง
5. สร้ างแผนการจัด การเรี ย นรู้ เพื อใช้ก ับ แบบฝึ กการอ่านจับ ใจความโดยใช้ขอ้ มู ล
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างตามขันตอนดังนี
5. ศึ กษาหลักสู ตรแกนกลางการศึก ษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
สาระการ
เรี ยนรู ้ ภาษาไทย สาระที การอ่าน มาตรฐาน ท . ระดับ ชันประถมศึกษาปี ที และหลักสู ตร
สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สาํ ราญ
5. วิเคราะห์ตวั ชี วัดชันปี และสาระการเรี ยนรู้ทีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที เกียวกับการอ่านจับใจความ เพือเป็ นแนวทางในการจัดกิ จกรรม
และให้เหมาะสมกับเนือหา สอดคล้องกับหลักสู ตร
สาระที มาตรฐานที . ใช้ก ระบวนการอ่ า นสร้ า งความรู้ แ ละความคิ ด เพื อ
นําไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชีวัด
ท . ป. / อ่านเรื องสัน ๆ ตามเวลาทีกําหนดและตอบคําถามจากเรื องทีอ่านตาม
เวลาทีกําหนด
ท . ป. / แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจากเรื องทีอ่าน
ท . ป. / คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื องทีอ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ
ท . ป. / สรุ ปความรู้และข้อคิด จากเรื องทีอ่าน เพือนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน

5. กําหนดเนื อหาและสาระการเรี ยนรู้ เพือสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ผูว้ ิจยั ได้
นําเสนอตารางวิเคราะห์หน่วยการเรี ยนรู้การอ่านจับใจความ ดังตารางที 3
ตารางที 3 วิเคราะห์หน่วยการเรี ยนรู้การอ่านจับใจความ
แผนการเรียนรู้
แผนที
แผนที
แผนที
แผนที
แผนที
แผนที
แผนที

มาตรฐาน
การเรียนรู้ /ตัวชีวัด
ท. . ป. /3, ท. . ป. / ,
ท. . ป. /
ท. . ป. / , ท. . ป. /
ท. . ป. / , ท. . ป. /
ท. . ป. / , ท. . ป. /
ท. . ป. / , ท. . ป. /
ท. . ป. / , ท. . ป. /
ท. . ป. / , ท. . ป. /
ท. . ป. / , ท. . ป. /
ท. . ป. / , ท. . ป. /
ท. . ป. / , ท. . ป. /
ท. . ป. / , ท. . ป. /
ท. . ป. / , ท. . ป. /
ท. . ป. / , ท. . ป. /
รวม

เรือง

เวลา
(ชัวโมง)

ตํานานสองพีน้อง
ข่าวครู แจ้ง คล้ายสี ทอง
เสี ยชีวิตแล้ว
ข่าวเด็กนาฏศิลป์ สุ พรรณบุรี
ชนะเลิศเวทีเพลงพืนบ้าน

2

บทความปลาหมํา

3

บทความเพลงอีแซว

2

สารคดี
เชิงท่องเทียววัดไผ่โรงวัว
สารคดีชีวประวัติพมุ่ พวง
ดวงจันทร์
18

5. นําแผนการจัดการเรี ยนรู้การอ่านจับใจโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึก ษาปี ที จํา นวน 7 แผน โดยใช้เวลาในการสอน 18 ชัวโมง ส่ ว นประกอบของ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ การอ่านจับใจความสําคัญ ประกอบด้วย ) ชื อหน่วยการเรี ยนรู้ ) ระดับชัน
) เวลา ) มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี วัด ) จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ) สาระสําคัญ ) สาระการเรี ยนรู้
) ชิ นงาน/ ภาระงาน ) การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ) สื อการเรี ย นรู้ และ ) การวัด และ
ประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีขนตอนดั
ั
งนี
1. ขันนํา ครู ชีแจงจุดประสงค์การเรี ยนรู้ให้กบั นักเรี ยน เชือมโยงประสบการณ์เดิม
ของนักเรี ยนกับเรื องทีจะอ่าน โดยครู อาจใช้เกม การร้องเพลง และการใช้คาํ ถาม เป็ นต้น

2. ขันสอน ให้นักเรี ยนทําภาระงานหรื อกิ จกรรมทีกําหนดไว้ในแบบฝึ กการอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
3. ขันสรุ ป เป็ นขันทบทวนเนื อหาที ได้เรี ย นไปแล้วเพื อตรวจสอบความเข้าใจ
ในการอ่าน
5. นําแผนการจัด การเรี ย นรู้ เสนออาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบความ
ถูกต้อง ทางด้านเนือหา ภาษา และกิจกรรมการเรี ยนรู้
.5 นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้ผเู้ ชียวชาญจํานวน คน ได้แก่ดา้ นการสอนภาษาไทย 2 คน
และด้านวัดและประเมินผล 1 คน หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Objective Congruent: IOC)
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ เท่ากับ 1.00 (รายละเอียดดังตารางที 23
ภาคผนวก ค: 88) และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขในเรื องของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัด
การสร้ า งแผนการจัด การเรี ย นรู้ ก ารอ่ า นจับ ใจความสํ า คัญ สํ า หรั บ นั ก เรี ยนชั น
ประถมศึกษาปี ที เพือใช้ในการวิจยั ครังนีมีขนตอนในการสร้
ั
าง ดังภาพที
ศึกษาสาระการเรี ยนรู ้และมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระภาษาไทย
วิเคราะห์ตวั ชี วัดชันปี และสาระการเรี ยนรู ้ทีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้
กําหนดเนื อหาสาระการเรี ยนรู ้ เพือสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
นําแผนการจัดการเรี ยนรู้เสนออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ ปรับปรุ งแก้ไข
นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอผูเ้ ชียวชาญ คน
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิ งเนื อหา (Content Validity) โดยหาค่า IOC และนํามาปรับปรุ งแก้ไข
ได้แผนการจัดการเรี ยนรู้ฉบับสมบูรณ์

ภาพที 6 ขันตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้

6. นําแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน พร้อมแผนการจัดการเรี ยนรู้ที
ได้รับ การปรับ ปรุ ง แก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชี ยวชาญแล้วไปหาประสิ ทธิ ภาพกับ นัก เรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที / โรงเรี ยนเทศบาล ตลาดบางลี (พานิ ชอุทิศ) จังหวัดสุ พรรณบุรี ทีไม่ใช่ กลุ่ม
ตัวอย่างและมีพืนฐานความรู ้ความสามรถและสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง มีขนตอน
ั
ดังนี
6. การหาประสิ ทธิ ภาพแบบรายบุ คคล (Individual Tryout) นําแบบฝึ กการอ่าน
จับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ นไปทดลองกับนักเรี ยนทีมี ระดับชันประถมศึ กษาปี ที 4 ผลการเรี ยนรู้
ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย แตกต่างกันโดยพิจารณาจากผลการเรี ยนรู้ จากภาคการศึกษา ทีผ่านมา คือ
เก่ง คน ปานกลาง คน และอ่อน คน รวมจํานวนทังหมด คน เพือศึกษาความเหมาะสมของ
เนื อหาและความเหมาะสมของการใช้ภาษา คํานวณหาค่าประสิ ท ธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านจับ
ใจความได้ค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 61.73/64.28 (รายละเอียดดังตารางที 27 ภาคผนวก ค: 92) ซึ ง
ตํากว่าเกณฑ์ 8 /8 ทีกําหนดไว้ จึงนํามาปรับปรุ งแก้ไข โดยปรับปรุ งแก้ไขเกียวกับเนื อหาทีมาก
และยากเกินไป แบบทดสอบข้อความบางข้อความไม่ชดั เจน การพิมพ์สะกดคําไม่ถูกต้อง
6. การหาประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) นําแบบฝึ กการอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ไปทดลองกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที /1 โรงเรี ยนเทศบาล
ตลาดบางลี (พานิ ชอุทิศ) อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทีมีระดับผลการ
เรี ยนรู้วิชาภาษาไทย แตกต่างกัน คือ เก่ง คน ปานกลาง คน และอ่อน คน รวมจํานวนทังหมด
คน เพือศึกษาความเหมาะสมของเนือหาและความเหมาะสมของภาษา คํานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพ
ของแบบฝึ กอ่านจับ ใจความได้ค่าประสิ ท ธิ ภ าพเท่ ากับ 71.56/72.71 (รายละเอีย ดดังตารางที 28
ภาคผนวก ค: 92) ซึ งตํากว่าตามเกณฑ์ 80/8 ทีกําหนดไว้ โดยผลการหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน พบว่าต้องปรับปรุ งในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี
1. ด้านเนือหาสาระและภาษาให้มีความเหมาะสมยิงขึน
2. ด้านคําสังของแบบฝึ ก ขนาดของตัวอักษร
3. ด้านการใช้ภาษาและเรี ยบเรี ยงถ้อยคําให้ชดั เจน อ่านเข้าใจง่าย
4. ด้านเนือหาให้มีเนือหาถูกต้องสมบูรณ์
5. ด้านรู ปภาพ ในแบบฝึ กการอ่านจับใจความให้น่าดู สวยงาม
6. ด้านรู ปเล่มแบบฝึ กการอ่านจับใจความให้สวยงามและน่าสนใจ
ผูว้ ิจยั นําแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น ทีปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อย
แล้ว ไปใช้จริ ง กับ นัก เรี ย นกลุ่ม ตัวอย่า ง คือนัก เรี ย นชันประถมศึก ษาปี ที 4 โรงเรี ยนเทศบาล 5
วัดศรี สาํ ราญ อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี

แบบฝึ กการอ่านจับ ใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น สําหรับ นัก เรี ยนชันประถมศึก ษา
ปี ที เพือใช้ในการวิจยั ครังนีมีขนตอนการสร้
ั
างและพัฒนา ดังภาพที
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
กําหนดจุดประสงค์ในการพัฒนา
สร้างแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
นําแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน เสนออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอผูเ้ ชียวชาญ คน
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยหาค่า IOC และนํามาปรับปรุ งแก้ไข
หาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน แบบรายบุคคลกับนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที /1 โรงเรี ยนเทศบาล ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) (Individual Tryout) ปรับปรุ งแก้ไข
หาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน แบบกลุ่มเล็กกับนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที /1 โรงเรี ยนเทศบาล ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) (Small Group Tryout) ปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
โรงเรี ยนเทศบาล 5 วัดศรี สาํ ราญ อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรีจาํ นวน คน

ภาพที 7 ขันตอนการสร้างแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน

สรุ ป วิธี ก ารดําเนิ น การวิจยั ในขันตอนที การพัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ดังในตารางที 4
ตารางที 4 สรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั ขันตอนที การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิน
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เพือพัฒนาแบบฝึ ก การพัฒนาแบบฝึ กการอ่าน
การอ่านจับใจความ จับใจความ ฉบับร่ าง ประกอบด้วย
โ ด ย ใ ช้ ข้ อ มู ล . ชือแบบฝึ ก
. คํานํา
ท้องถิน
. ตัวชีวัด
. คําชีแจง
5. คําแนะนําการใช้สาํ หรับครู
6. คําแนะนําการใช้สาํ หรับนักเรี ยน
7.บทอ่านข้อมูลท้องถิน
8. แบบฝึ ก
9. แบบทดสอบหลังเรี ยน
เพือหาคุณภาพของ ตรวจสอบรายละเอียดของเนือหา
แบบฝึ กอ่าน
จับใจความ โดยใช้
ข้อมูลท้องถิน
เพือหา
หาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความ ไปทดลอง
ประสิ ทธิภาพ
ของแบบฝึ กการ
ใช้กบั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
อ่านจับใจความ
(Individual Tryout) แล้วนําไป
โดยใช้ขอ้ มูล
แก้ไข ปรับปรุ ง
ท้องถิน
หาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
ฉบับร่ าง นําไปทดลองกับ
นักเรี ยนกลุ่มเล็ก (Small Group
Tryout) แล้วนําไปแก้ไข
ปรับปรุ ง

กลุ่มเป้ าหมาย/เอกสาร

เครื องมือ/การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

นักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที โรงเรี ยนเทศบาล
วัดศรี สาํ ราญ

แบบฝึ กการอ่าน
จับใจความ โดยใช้
ข้อมูลท้องถิน สําหรับ
นักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที
ฉบับร่ าง

ผูเ้ ชียวชาญ จํานวน ท่าน

แบบฝึ ก วิเคราะห์เนือหา
(Content Analysis) และ
การหาดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)
แบบฝึ กการอ่าน
จับใจความฉบับร่ าง
หาค่าร้อยละของคะแนน
เฉลี ย ( X ) ของค่ า E1/E
โดยใช้เกณฑ์ 8 /8

นักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที /1 โรงเรี ยน
เทศบาล ตลาดบางลี
(พานิชอุทิศ) ทีมีผล
การเรี ยน เก่ง ปานกลาง
และอ่อน อย่างละ 1 คน
รวม 3 คน
นักเรี ยนชันประถมศึก ษาปี
ที /1 โรงเรี ยนเทศบาล
ตลาดบางลี(พานิ ชอุทิศ) ทีมี
ผลการเรี ยนเก่ ง ปานกลาง
และอ่ อน อย่ า งละ 3 คน
รวม 9 คน

แบบฝึ กฉบับร่ าง หาค่า
ร้ อ ยละของคะแนนเฉลี ย
( X ) ของค่ า E1/E โดย
ใช้เกณฑ์ 8 /8

ขันตอนที การวิจัย (Research): การทดลองใช้ แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ ข้อมูลท้ องถิน
สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
วัตถุประสงค์
เพือทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที
แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั งนี เป็ นแบบ Pre Experimental Designs ใช้แ บบ The One Group PretestPosttest Design (มาเรี ยม นิลพันธุ์, : ) ดังตารางที 5
ตารางที 5 รู ปแบบการทดลองแบบ The One Group Pretest-Posttest Design
การทดสอบก่อนทดลอง
T

ทดลอง
X

การทดสอบหลังทดลอง
T

เมือ T หมายถึ ง การทดสอบการอ่านจับใจความก่อนเรี ยนด้วยแบบฝึ ก การอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
X หมายถึง การสอนโดยใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
T หมายถึ ง การทดสอบการอ่านจับใจความหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ ก การอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที ใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที ในสั งกัดเทศบาล
เมืองสองพีน้อง อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนเทศบาล ตลาด
บางลี (พานิ ชอุ ทิ ศ) ห้องเรี ยน จํานวน คน โรงเรี ยนเทศบาล วัดใหม่อมั พวัน ห้องเรี ย น
จํานวน คน โรงเรี ย นเทศบาล วัดโพธิ อ้น ห้อ งเรี ย น จํานวน คน โรงเรี ย นเทศบาล 5
วัดศรี สําราญ ห้องเรี ยน จํานวน 22 คน รวม ห้องเรี ยน นักเรี ยนทังหมด 40 คน ทีกําลังศึกษา
ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
กลุ่ ม ตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั ครั งนี ได้แก่ นัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที โรงเรี ย น
เทศบาล วัดศรี สําราญ อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี ห้องเรี ยน จํานวน คน ทีกําลัง
ศึกษาในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้วิธี
จับสลากโดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยของการสุ่ ม

ระยะเวลาทีใช้ ในการวิจัย
การทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านจับ ใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น สําหรับนัก เรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรี ยนเทศบาล
วัดศรี สาํ ราญ สังกัดเทศบาลเมืองสองพีน้อง อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน คน ใน
ภาคเรี ย นที ปี การศึ ก ษา
รวมเวลาในการทดลองใช้ท ังหมด ชัวโมง โดยไม่ นับ เวลา
ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน รายละเอียดดังตารางที 6
ตารางที 6 แสดงระยะเวลาทีใช้ในการดําเนินการทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
วัน/เดือน/ปี
พ.ย.
, , พ.ย.
, , พ.ย.
, พ.ย.
, , พ.ย.
, พ.ย.
, , พ.ย.
, พ.ย.
ธ.ค.

กิจกรรม
ทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test)
ชุดที ตํานานสองพีน้อง
ชุดที ข่าวครู แจ้ง คล้ายสี ทอง เสี ยชีวติ แล้ว
ชุดที ข่าว เด็กนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ชนะเลิศเวทีเพลงพืนบ้าน
ชุดที บทความ ปลาหมํา
ชุดที บทความ เพลงอีแซว
ชุดที สารคดีเชิงท่องเทียว วัดไผ่โรงวัว
ชุดที สารคดีชีวประวัติ พุม่ พวง ดวงจันทร์
ทดสอบหลังเรี ยน (Post-test)
รวม

เวลา
1 ชัวโมง
ชัวโมง
3 ชัวโมง
2 ชัวโมง
3 ชัวโมง
2 ชัวโมง
3 ชัวโมง
ชัวโมง
1 ชัวโมง
20 ชัวโมง

ขันตอนการดําเนินการทดลอง
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบฝึ กการอ่านจับใจความทีสร้ างขึนไปใช้กบั นักเรี ยน ชันประถมศึกษา
ปี ที ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สําราญ อําเภอสองพีน้อง จังหวัด
สุ พรรณบุรี ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน โดยมีวธิ ีดาํ เนินการดังนี
. ขอหนังสื อจากบัณ ฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิล ปากร ถึ ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ย น
เทศบาล วัดศรี สาํ ราญ เพือขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถินทีพัฒนาขึน
. ผูว้ ิจยั นําแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน
ชันประถมศึ ก ษาปี ที ภาคเรี ยนที ปี การศึ ก ษา
โรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สําราญ อําเภอ
สองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี ที เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการสอน

ด้วยตนเอง ในการทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที ก่อนทําการทดลอง ผูว้ ิจยั ได้ชีแจงหลักการ เหตุผล และประโยชน์ของการวิจยั
ให้กบั นักเรี ยนกลุ่มทดลอง พร้อมทังทําความเข้าใจกับนักเรี ยน แผนการจัดการเรี ยนรู้ วิธีการเรี ยน
การสอน เพือให้ผลการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ เกิดประโยชน์สูงสุ ด
. ดําเนิ นการทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น โดยการจัด
การเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีกําหนดไว้กบั นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรี ยน
เทศบาล วัดศรี สําราญ จังหวัดสุ พรรณบุรี ทีเป็ นกลุ่มทดลอง โดยใช้เวลาในการจัดการเรี ยนรู้ โดย
ใช้เวลาสัปดาห์ละ วัน รวมเป็ นเวลาทังหมด ชัวโมง โดยไม่นบั วันที ทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน ซึ งผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดลองสอนโดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้สอดคล้องกับแผนการจัด
การเรี ยนรู้ มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการดังนี
. ทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) กับนักเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
จํานวน ฉบับ มีจาํ นวน 3 ข้อ เป็ นแบบทดสอบปรนัย ประเภทเลือกตอบ
. สอนตามแผนการจัด การเรี ย นรู้ ที ผูว้ ิจ ัย สร้ า งขึ น เสร็ จแล้ว ฝึ กการอ่ า นจับ
ใจความโดยใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ ให้นกั เรี ยนฝึ กเป็ นรายบุคคล
. หลังจากดําเนิ นการใช้แบบฝึ กครบทุ กชุ ดแล้ว จึงได้ทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
โดยใช้ข ้อสอบคนละชุ ดกัน กับ ข้อสอบก่ อ นเรี ย น ผูว้ ิจยั ได้ส รุ ป ขันตอนการดําเนิ น การวิจยั ใน
ตอนที ดังตารางที 7
ตารางที 7 แสดงวิธีดาํ เนินการวิจยั ขันตอนที การทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เพือทดลองใช้แบบฝึ กการอ่าน
จับใจความ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษา ปี ที

. แนะนําขันตอนการใช้แบบฝึ ก
แจ้งจุดประสงค์ แนะแนวกิจกรรม
ทีต้องปฏิบตั ิ
. ทดสอบผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยน
(Pretest)
. ทดลองใช้แบบฝึ ก
. ทดสอบผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยน
(Posttest)
5. หาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ ก

กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล
วัดศรี สาํ ราญ จํานวน คน

เครื องมือ
/การวิเคราะห์ขอ้ มูล
- แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
-แบบทดสอบก่อนเรี ยน
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วิเคราะห์หาค่าร้อยละ คะแนน
เฉลีย ( X ) ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D)
และค่า E1/E2: /

ขันตอนที การพัฒนา (Development): การประเมินและปรับปรุงแก้ไขแบบฝึ กการอ่ าน
จับใจความ โดยใช้ ข้อมูลท้องถิน
วัตถุประสงค์
เพือประเมินผลการเรี ยนรู้ในการอ่านจับใจความของนักเรี ยนและความคิดเห็นทีมีต่อ
การเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน มีลาํ ดับขันตอนดังนี
ประเมินผลหลังการใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ดังนี
. ประเมินผลการเรี ยนรู้ การอ่านจับใจความโดยการใช้แบบทดสอบทักษะ การอ่าน
จับ ใจความ มาวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้ค่ าเฉลี ย ( X ) และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และนํา
คะแนนก่อนใช้แบบฝึ กมาเปรี ยบเทียบกับคะแนนหลังการใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้
ข้อมูลท้องถิน โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่อิสระ (Dependent)
. การสอบถามความคิ ดเห็ น ของนัก เรี ย นที มี ต่อการเรี ย น โดยใช้แ บบฝึ กการอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
เครืองมือทีใช้ ในการประเมินผล ประกอบด้วย
. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ดา้ นการอ่านจับใจความ
. แบบสอบถามความคิดเห็ น ของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยน โดยใช้แบบฝึ กการอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
แบบทดสอบการเรี ยนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ฉบับก่อน-หลังเรี ยน
แบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู้ ก ารอ่ า นจับ ใจความ โดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ น สํ า หรั บ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที เป็ นแบบทดสอบชนิ ดเลือกตอบ ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ซึ งผูว้ ิจยั
ดําเนินการสร้างตามขันตอนต่อไปนี
. ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที วิเคราะห์เนื อหา มาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชีวัดกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย
. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและวิธีสร้างแบบทดสอบปรนัย ชนิด ตัวเลือก
3. สร้ างตารางกําหนดเนื อหาแบบทดสอบ โดยยึดตัวชี วัดการอ่านจับ ใจความ และ
วิเคราะห์แบบทดสอบดังตารางที 8

ตารางที 8 จํานวนข้อในแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
ตัวชีวัด
ท . ป. / อ่านเรื องสันๆตามเวลาทีกําหนดและตอบ
คําถามจากเรื องทีอ่าน
ท . ป. / แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น
ท . ป. / คาดคะเนเหตุการณ์ โดยระบุเหตุผลประกอบ
ท . ป. / สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากเรื องทีอ่านเพือ
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
รวม

จํานวนข้อสอบตามชุดของแบบฝึ ก
ตํานาน ข่าว บทความ สารคดี รวม
3

4

4

4

15

2

2

2

8

8

8

8

30

-

6

. สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับ
ชันประถมศึกษาปี ที เพือใช้เป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แบบคู่ขนาน ชุ ดละ 40 ข้อ
ประเภทเลือกตอบ เพือคัดเลือกและนําไปใช้จริ ง 3 ข้อ
. นําแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู้ ใ ห้ อ าจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของภาษา ความสอดคล้องกับตัวชีวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข
. นําแบบทดสอบที ปรับ ปรุ งแก้ไขแล้ว ไปให้ผูเ้ ชี ยวชาญ 3 คน ได้แก่ ด้านการสอน
ภาษาไทย 2 คน และด้านวัด และประเมิ น ผล 1 คน ประเมิ น แบบทดสอบเพื อหาค่ าดัช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) เมื อพิ จารณาแล้วปรากฏว่าแบบทดสอบทัง ฉบับ มี ค่าดัช นี ค วามสอดคล้อง
เท่ากับ . (รายละเอียดดังตารางที 24, 25 ภาคผนวก ค : 189, 190 ตามลําดับ)
. นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ การอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินก่อนเรี ยน
และหลังเรี ย นที ได้รับ การตรวจสอบ ความถู ก ต้องเชิ งเนื อหาจากผูเ้ ชี ยวชาญ มาปรับ ปรุ งแก้ไ ข
ข้อ บกพร่ อง แล้วนําไปทดลองใช้ก ับ นัก เรี ยนชันประถมศึ ก ษาปี ที 5/ จํานวน 30 คน โรงเรี ย น
เทศบาล 1 ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี และเคยเรี ยนเรื องนีมาแล้ว
. นํากระดาษคําตอบของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ การอ่านจับ ใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถินก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมาตรวจคะแนน โดยให้ คะแนน สําหรับนักเรี ยนทีตอบถูก
และให้ คะแนน สําหรั บ นักเรี ยนที ตอบผิด แล้วจึ งนําคะแนนที นัก เรี ยนแต่ล ะคนมาวิเคราะห์
ข้อสอบเพือความยากง่าย (P) และค่าอํานาจจําแนก (r) โดยเลือกข้อสอบทีมี ความยากง่าย (P) อยู่
ระหว่าง . - . และค่าอํานาจจําแนก (r) มีค่าตังแต่ . ขึนไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,
: ) วิเคราะห์ผล ซึ งข้อสอบฉบับก่อนเรี ยนมีค่าความยาก (p) อยูร่ ะหว่าง 0.20- .75 และค่าอํานาจ
จําแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.20-0.75 และข้อสอบฉบับหลังเรี ยนมีค่าความยาก (p) อยูร่ ะหว่าง 0.23- .75

และค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.75 (รายละเอียดดังตารางที 24, 25 ภาคผนวก ค : 189,
190 ตามลําดับ)
10. นําแบบทดสอบทีคัดเลือกไว้ทงฉบั
ั บก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ฉบับละจํานวน 30 ข้อ
หาค่าความเชื อมัน (Reliability) ของแบบทดสอบทังฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์
ของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ได้ค่ าความเชื อมันของแบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู้ฉบับก่อนเรี ยนเท่ากับ 0.82 และฉบับหลังเรี ยนเท่ากับ 0.81 (รายละเอียดดังตารางที
26 ภาคผนวก ค : 191)
. นําแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ ทงฉบั
ั บก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไปใช้จริ งกับกลุ่ม
ตัวอย่าง นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สําราญ ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
จํานวน คน เพือทดสอบการอ่านจับใจความก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยนําคะแนนทีได้
จากการทดสอบทังหมดมาหาค่าเฉลีย ( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพือนํามาเปรี ยบเทียบ
ผลการเรี ย นรู ้ ด้า นการอ่ า นจับ ใจความของนั ก เรี ย น และทดสอบค่ า ที (t-test) แบบไม่ อิ ส ระ
(Dependent)
การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เพือใช้ในการวิจยั มีขนตอนพั
ั
ฒนา ดังภาพที
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ.

สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างเครื องมอวัดผลทางการศึกษา
สร้างแบบวัดผลการเรี ยนรู ้ทางการอ่านจับใจความก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้การอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ชุดสองพีน้องบ้านเรา เสนออาจารย์
ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา ความถูกต้องทางภาษา ปรับปรุ ง แก้ไข
นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ทางการอ่านจับใจความทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอผูเ้ ชียวชาญ คน
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา ความถูกต้องทางภาษาแล้วนํามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเครื องมือ (IOC)
นําไปทดลองหาคุณภาพของแบบทดสอบกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5/1โรงเรี ยนเทศบาล ตลาดบางลี
(พานิชอุทิศ) นํามาปรับปรุ งแก้ไขบางข้อเพือใช้ในการสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
นําแบบทดสอบทีผ่านเกณฑ์แล้วไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
โรงเรี ยนเทศบาล 5 วัดศรี สาํ ราญ อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน คน

ภาพที 8 ขันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้

การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู้ ผูว้ ิจยั ได้ด ําเนิ น การตาม
ขันตอนดังนี
ผูว้ ิจ ัย ดํา เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยตนเอง ด้วยวิธี ก ารใช้แ บบทดสอบวัด ผล
การเรี ยนรู ้ก่อนและหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน จากนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที โรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สาํ ราญ จํานวน คน ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบทดสอบ
นําคะแนนทีได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยวิธีก ารทางสถิติเพือตรวจสอบสมมติฐานโดยใช้
ค่าเฉลีย ( X ) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําคะแนนวัดผลการเรี ยนรู้การอ่านจับใจความ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มาเปรี ยบเทียบโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่อิสระ (Dependent)
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน
แบบสอบถามความคิ ดเห็ น ของนัก เรี ยนที มี ต่อแบบฝึ กการอ่านจับ ใจความ โดยใช้
ข้อมูลท้องถิน มีขนตอนการสร้
ั
างรายละเอียดดังนี
ขันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ทีเกียวกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรี ยนทีมีต่อแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ชุดสองพีน้องบ้านเรา
. สร้ างแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนัก เรี ยนทีมี ต่อแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
สําคัญ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน จํานวน ฉบับ แบ่งเป็ น ตอน ดังนี
ตอนที สถานภาพของข้อมู ล ทัวไปของนัก เรี ยน เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) จํานวน 3 ข้อ
ตอนที ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อแบบฝึ ก จํานวน 8 ข้อ สอบถามเกียวกับ
ความคิดเห็น ความรู ้สึก ความพึงใจในการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความเป็ นแบบ
มาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) กําหนดช่วงความคิดเห็นขอนักเรี ยนเป็ น ระดับ ดังนี
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยน้อย
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลาง
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ตอนที ข้อเสนอแนะเพิมเติม
. นําแบบสอบถามทีสร้างเสร็ จแล้ว เสนออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบ
การใช้ภาษา แล้วปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา

. นําแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนอผูเ้ ชี ยวชาญ คน ได้แก่ดา้ นการสอนภาษาไทย 2 คน
และด้านวัด และประเมิ น ผล 1 คน เพือตรวจสอบความเที ยงตรงของเนื อหา (Content Validity)
ภาษาที ใช้ แ ล้ ว นํ า มาหาค่ า ดั ช นี ความสอดคล้ อ งของเครื องมื อ (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ซึ งเมือพิจารณาแล้วได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 (รายละเอียด
ดังตารางที ภาคผนวก ค: 84)
5. การหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนทีมีต่อแบบฝึ กการอ่านจับ
ใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น โดยการนําไปทดลองเบืองต้น (Try-out the Instrument) ทดสอบกับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที /1 โรงเรี ยนเทศบาล ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) ซึ งเป็ นนักเรี ยนกลุ่มที
ทดลองใช้แ บบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความ โดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ น โดยใช้สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ แอลฟา
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (ล้ว น สายยศ และอัง คณา สายยศ, 2543: 312) ผล
ปรากฏว่าได้ค่า D = 0.72 (รายละเอียดดังตารางที 21 ภาคผนวก ค: 185) สรุ ปได้วา่ เป็ นแบบสอบถาม
ทีมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้
6. นําไปสอบถามนัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที ภาคเรี ย นที 2 ปี การศึ ก ษา
โรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สาํ ราญ จํานวน 22 คน ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็ น ของนักเรี ยนที มีต่อแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน มีขนตอนการสร้
ั
าง ดังภาพที 8
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีข้องกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
นําแบบสอบถามถามความคิดเห็นทีสร้างขึนเสนออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
และผูเ้ ชียวชาญ คน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนื อหา (Content Validity)
นําแบบสอบถามถามความคิดเห็นทีปรับปรุ งแก้ไขข้อคําถามแล้ว ไปหาคุณภาพกับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที /1 โรงเรี ยนเทศบาล ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ)
นําแบบสอบถามถามความคิดเห็นไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
โรงเรี ยนเทศบาล 5 วัดศรี สาํ ราญ อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน คน

ภาพที 9 ขันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กการอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขันตอนดังนี
ผูว้ ิจ ัย ดําเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยตนเอง ด้วยวิธี ก ารใช้แ บบสอบถามความ
คิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นที มี ต่ อ แบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความโดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ น จากนัก เรี ย นชัน
ประถมศึกษาปี ที โรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สําราญ จํานวน คน ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ภาคเรี ยน
ที 2 ปี การศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
. หาค่าความถีและค่าร้อยละ (%) ของข้อมูลในแบบสอบถามตอนที
. หาค่าเฉลีย ( X ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของข้อมูลในแบบแสดงความ
คิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อแบบฝึ ก โดยใช้เกณฑ์ในการแปลผล (มาเรี ยม นิลพันธุ์, : ) ดังนี
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยน้อย
. วิเคราะห์เนือหาในแบบสอบถาม ตอนที ซึ งเป็ นข้อเสนอแนะเพิมเติม
การดําเนิ นการประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิน ชุดสองพีน้องบ้านเรา สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที สรุ ปได้ดงั ตารางที 9
ตารางที 9 สรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั ขันตอนที การประเมินและปรับปรุ งแก้ไขแบบฝึ กการอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
วัตถุประสงค์

วิธีการ

. เพื อประเมิ น ผลการ
เรี ย นรู ้ ด้านการอ่ านจับ
ใจความก่ อ นเรี ย นและ
หลังเรี ยน

ทดสอบทักษะ
การอ่าน จับใจความ
ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน

กลุ่มเป้ าหมาย

นักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที
จํานวน คน
โรงเรี ยนเทศบาล
วัดศรี สาํ ราญ
ทีกําลังศึกษาอยูใ่ น
ภาคเรี ยนที 2
. เพื อ ศึ ก ษ า ค ว า ม สอบถามความ
คิดเห็ นของนักเรี ยนที มี คิดเห็นของนักเรี ยน ปี การศึกษา
ต่อการเรี ยนโดยใช้แบบ ทีมีต่อแบบฝึ ก
ฝึ กการอ่าน
การอ่านจับใจความ
จับใจความ

เครืองมือ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
ด้านการอ่านจับใจความที
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน โดยหาค่าเฉลีย
( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และทดสอบค่าที
(t-test) แบบ Dependent
แบบสอบถามความคิดเห็น
โดยหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย
( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis)

บทที
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เพือพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึ กษาปี ที กําหนดขันตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น ขันตอน คือ ตอนที ผลการศึ กษา
ข้อ มู ล พื นฐานสํ า หรั บ การพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความ ตอนที ผลการพัฒ นาและหา
ประสิ ทธิ ภ าพของแบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความ ตอนที ผลการทดลองใช้ แ บบฝึ กการอ่ า น
จับใจความ และตอนที ผลการประเมินและปรับปรุ ง แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
ตอนที

ผลการศึกษาข้ อมูลพืนฐานสํ าหรับการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
ผลการศึก ษาข้อมูลพืนฐานที เกี ยวกับ การพัฒ นาแบบฝึ กการอ่านจับ ใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที แบ่งออกเป็ น ส่ วน ดังนี
. ผลการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สรุ ปตามหัวข้อได้ดงั นี 1) องค์ประกอบของแบบ
ฝึ ก ประกอบด้วย ชื อแบบฝึ ก คํานํา ตัวชี วัด คําชี แจง คําแนะนําการใช้สําหรับครู คําแนะนําการใช้
สําหรับนักเรี ยน บทอ่านข้อมูลท้องถิ น แบบฝึ ก แบบทดสอบหลังเรี ยน และ 2) ขันตอนการสร้าง
และพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ มีขนตอนดั
ั
งนี 1) ศึ กษาข้อมูลพื นฐาน ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์หลักสู ตร ศึกษาเอกสารในการสร้างแบบฝึ ก และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ศึกษาความต้องการ
ของนักเรี ยนและความคิดเห็ นขอครู ผูส้ อนภาษาไทยในการพัฒนาแบบฝึ ก และศึกษาข้อมู ลของ
ท้องถินจากปราชญ์ผรู ้ ู ้ ในท้องถิ น ) การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ นําแบบฝึ กฉบับร่ างมา
ตรวจสอบโดยผูเ้ ชียวชาญ เพือหาค่าความสอดคล้องจากค่า IOC นําผลทีได้มาปรับปรุ งแก้ไข ) การ
หาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กแบบรายบุคล (Individual Tryout) ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 นําผลทีได้มา
ปรับปรุ งแก้ไข แล้วนําไปหาประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) ให้ได้ตามเกณฑ์
80/80 นําผลทีได้มาปรับปรุ งแก้ไขก่อนทีจะนําไปใช้ทดลองจริ ง และ ) ประเมินผลและปรับปรุ ง
แบบฝึ กการอ่านจับใจความในด้านผลการเรี ยนรู้ และความคิดเห็ นของนักเรี ยน และจากการศึกษา
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับแบบฝึ ก พบว่า แบบฝึ กสามารถพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน โดยนักเรี ยนที
ได้รับการเรี ยนรู ้ ดว้ ยแบบฝึ กมี ผลการเรี ยนรู้สูงกว่านักเรี ยนทีไม่ได้เรี ยนด้วยแบบฝึ กจะเห็ นได้ว่า
เมือนําแบบฝึ กมาใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนจะช่วยให้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนดีขึน ผูว้ ิจยั จึงได้
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นําหลัก การของแบบฝึ ก มาเป็ นแนวทางในการพัฒ นาแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ข ้อมูล
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
. ผลการวิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
และ
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สาํ ราญ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย มีดงั นี
การจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ควบคู่กบั การปฏิ บตั ิ แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองและเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา มีความรู้ดา้ นภาษาและเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ความรู้
และทักษะในการประกอบอาชี พ การดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุ ข มีจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์
ภาษาไทย ศิ ลปวัฒนธรรม ประเพณี กี ฬา ภูมิปัญญาไทย นอกจากนี ครู ยงั ต้องออกแบบกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ให้ใกล้เคียงกับสภาพจริ งให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ในสิ งทีใกล้ตวั นักเรี ยนให้มากทีสุ ด โดยใช้
สื อทีหลากหลายในลักษณะองค์รวมทีเหมาะสมกับความสามารถในการเรี ยนรู้และความสนใจของ
นัก เรี ย น ให้ นั ก เรี ย นได้มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ผู้วิจ ัย จึ ง ได้นํา ข้อ มู ล ที ได้จ ากการศึ ก ษา
หลัก สู ตรการศึ ก ษาขันพื นฐาน พุ ท ธศัก ราช
สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยมาสร้ างเป็ นตาราง
กําหนดเนื อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และจากการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาการศึ กษาแห่งชาติ
ระยะที (พ.ศ.
- ) มี เจตนารมณ์ และแนวทางในการจัด การศึ ก ษาให้ป ระชาชนได้รับ
การศึกษาขันพืนฐานอย่างทัวถึงและมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช
ได้ระบุถึงความสําคัญของการจัดระบบการศึกษา คือการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้รับการศึกษาขันพืนฐาน ปี อย่าง
เท่าเทียมกัน ให้ทุ กคนมีโอกาสทางการเรี ยนตังแต่แรกเกิ ดจนตลอดชี วิต การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าเด็กทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ นักเรี ยนต้องมีความรู้และทักษะ
ด้านภาษาและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ สถานศึกษาและหน่วยงานที
เกี ยวข้องดําเนิ นการดังนี ) จัดเนื อหาและกิ จกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้ รี ยน โดยคํานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุ คคล ) ฝึ กทักษะกระบวน การคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา ) จัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้
จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กการปฏิ บตั ิ ให้ท าํ ได้ คิ ด เป็ น ทําเป็ น รั ก การอ่ านและเกิ ด การใฝ่ รู้ อย่าง
ต่อเนื อง ) จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน
รวมทังปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม ค่ านิ ย มที ดี ง าม ) ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ผูส้ อนสามารถจัด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื อการเรี ยนและอํานวยความสะดวกเพือให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และมีความรอบรู้
ทังนีผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกัน จากสื อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่าง ๆ และ ) จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที มีประสานความร่ วมมือกันทุกฝ่ าย เพือ
ร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ ควรจัดตังแหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ทุกรู ปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด
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ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแห่งการเรี ยนรู้อืน ๆ อย่างเพียงพอ และมี
ประสิ ทธิภาพ
. ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาแบบฝึ กการอ่าน
จับ ใจความโดยใช้ ข ้อ มู ล ท้ อ งถิ น จากนั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที /1 โรงเรี ย นเทศบาล 1
ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน โรงเรี ยน รวม 27 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี
ตอนที 1 ข้อมูลด้านสถานภาพและข้อมูลทัวไปของนักเรี ยน ดังตารางที 10
ตารางที 10 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสถานภาพและข้อมูลทัวไปของนักเรี ยน
ประเด็น

จํานวน

ร้อยละ

รวม

16
11
27

59.30
40.70
100.00

9
18
27

33.30
66.70
100.00

2
5
11
6
1
2
27

7.41
18.52
40.74
22.22
3.70
7.41
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
8 ปี
9 ปี
10 ปี
รวม
อาชีพของผูป้ กครอง
รับราชการ
ค้าขาย
รับจ้าง
ทํานา
ทําไร่
อืน ๆ
รวม
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จากตารางที 10 พบว่า สถานภาพและข้อมู ล ทัวไปของนัก เรี ย น จํา น วน 27 ค น
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย ร้ อ ยละ 59.30 และเป็ นเพศหญิ ง ร้ อ ยละ 40.70 อายุ ข องนั ก เรี ย น พบว่ า
ส่ ว นใหญ่ อ ายุ 10 ปี ร้ อ ยละ 66.70 และอายุ 9 ปี ร้ อ ยละ 33.30 อาชี พ ของผู้ป กครองส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชี พ รั บ จ้า ง ร้ อ ยละ 40.70 รองลงมาคื อ ทํา นา ร้ อ ยละ 22.20 ค้า ขาย ร้ อ ยละ18.50
รับราชการอืน ๆจํานวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 7.40 และทําไร่ ร้อยละ 3.70 ตามลําดับ
ตอนที 2 ความต้องการในการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถินแสดงดังตารางที 11
ตารางที 11 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความต้องการแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิน
X

S.D.

2.18
2.62
2.59

0.73
0.62
0.57

ระดับความ
ต้องการ
ปานกลาง
มาก
มาก

2.74

0.65

มาก

3

2.33

0.67

ปานกลาง

2

2.57

0.35

รายการประเมิน
. นักเรี ยนรู ้เรื องราวในท้องถินในระดับใด
. นักเรี ยนต้องการเรี ยนรู ้เรื องราวในท้องถินของเรา
. นักเรี ยนต้องการแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
เพือช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ภาษาไทยดีขึน
. นักเรี ยนต้องการแบบฝึ กการอ่านจับใจความทีมี
การฝึ กจากง่ายไปหายาก
. ในการเรี ยนการสอนอ่านจับใจความโดยใช้
แบบฝึ กเป็ นสื อในการเรี ยนแล้ว นักเรี ยนยังต้องการ
ให้มีสือประเภทอืน ๆ อีก
รวม

ลําดับที
1
4
5

มาก

จากตารางที 11 พบว่า ในภาพรวมนักเรี ยนต้องการแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้
ข้อ มู ล ท้อ งถิ นอยู่ใ นระดับ มาก ( X = 2.57, S.D. = 0.35) และเมื อพิ จ ารณาเป็ นประเด็ น พบว่า
นักเรี ยนรู ้เรื องราวในท้องถินอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.18, S.D. = 0.73) นักเรี ยนต้องการเรี ยนรู้
เรื องราวในท้องถิ นอยู่ในระดับมาก ( X = 2.62, S.D. = 0.62) นักเรี ยนต้องการแบบฝึ กการอ่านจับ
ใจความเพือช่วยให้เรี ยนรู ้ภาษาไทยดีขึนอยูใ่ นระดับมาก ( X = 2.59, S.D. = 0.57) นักเรี ยนต้องการ
แบบฝึ กการอ่านจับใจความ ทีมีการฝึ กจากง่ายไปหายาก อยู่ในระดับมาก ( X = 2.74, S.D. = 0.65)
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และการใช้แบบฝึ กเป็ นสื อในการเรี ยนแล้ว นักเรี ยนยังต้องการให้มี สือประเภทอืน ๆ อี ก อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 2.33, S.D. = 0.67)
ตารางที 12 ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
รายการประเมิน
1. นักเรี ยนคิดว่าในท้องถินของเรามีเรื องราว
อะไรบ้างทีนักเรี ยนสนใจและต้องการเรี ยน
(ตอบได้มากกว่า 1)
1.1 ประวัติความเป็ นมาของชุมชน
1.2 สถานทีสําคัญของชุมชน
1.3 ประวัติบุคคลสําคัญของชุมชน
1.4 ศิลปะในท้องถิน
1.5 อาชีพหรื อสิ นค้าพืนบ้าน
. นักเรี ยนต้องการให้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถินมีลกั ษณะอย่างไร
(ตอบได้มากกว่า 1 )
2.1 ตัวหนังสื อตัวโต ชัดเจน อ่านง่าย
2.2 มีรูปภาพประกอบ
2.3 มีเนือหาสนุกสนาน อ่านเข้าใจง่าย
2.4 มีสีสันสวยงาม

จํานวน ร้อยละ ระดับความต้องการ

27
25
24
23
26

100.00
92.59
88.88
85.18
96.29

1
3
4
5
2

24
25
27
26

88.88
92.59
100.00
96.29

4
3
1
2

จากตารางที 12 พบว่า เรื องราวในท้องถิ นทีนักเรี ยนสนใจและต้องการเรี ยนมากทีสุ ด
คือ ประวัติความเป็ นมาของชุมชน (ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือ อาชีพหรื อสิ นค้าพืนบ้าน (ร้อยละ
96.29) สถานที สําคัญของชุ ม ชน (ร้ อยละ 92.59) ประวัติบุ คคลสําคัญ ของชุ ม ชน (ร้ อยละ 88.88)
และศิลปะในท้องถิน (ร้อยละ 85.18) ตามลําดับ ลักษณะของแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้
ข้อ มู ล ท้อ งถิ นมี ที นั ก เรี ย นต้อ งการ คื อ มี เนื อหาสนุ ก สนาน อ่ า นเข้า ใจง่ า ย (ร้ อ ยละ 100.00)
รองลงมาคือ มี สี สันสวยงาม (ร้ อยละ 96.29) มี รูปภาพประกอบ (ร้ อยละ 92.59) และตัวหนังสื อ
ตัวโต ชัดเจน อ่านง่าย (ร้อยละ 88.88) ตามลําดับ
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. ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็ นจากครู ผสู้ อนในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย เพือ
พัฒ นาแบบฝึ กการอ่านจับ ใจความโดยใช้ข ้อมูล ท้องถิ น สําหรับ นัก เรี ยนชันประถมศึก ษาปี ที 4
จํานวน 7 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี
ตอนที 1 ข้อ มู ล ด้า นสถานภาพและข้อ มู ล ทัวไปของครู ผู้ส อนในกลุ่ ม สาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย แสดงดังตารางที 13
ตารางที 13 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสถานภาพและข้อมูลทัวไปของครู ผสู้ อนในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย
สถานภาพและข้อมูลทัวไป

จํานวน

ร้อยละ

รวม

1
6
7

14.29
85.71
.00

รวม

2
2
3
7

28.57
28,57
42.86
.00

6
1
7

85.71
14.29
.00

6
1
7

85.71
14.29
.00

2
2
2
1
7

28.57
28,57
28.57
14.29

. เพศ
ชาย
หญิง
. อายุ
- ปี
- ปี
มากกว่า ปี
. ตําแหน่งการงาน
ครู ผสู ้ อนภาษาไทยชัน ป. - ป.
ครู วชิ าการโรงเรี ยน
รวม
. ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
. ประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทย
- ปี
- ปี
- ปี
มากกว่า ปี
รวม
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จากตารางที 13 พบว่า สถานภาพและข้อมูลทัวไปของครู ผตู้ อบแบบสัมภาษณ์ จํานวน
7 คน เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย ส่ วนใหญ่อายุม ากกว่า 50 ปี ร้ อยละ42.86 ตําแหน่ งการงาน
ครู ผูส้ อนภาษาไทย ชัน ป. 1 -ป.6 ร้ อยละ 85.71 และครู วิชาการโรงเรี ย น ร้ อยละ 14.29 ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 85.71 ปริ ญญาโท ร้อยละ 14.29 ประสบการณ์การสอน - ปี ปี และ - ปี มีจาํ นวนเท่ากัน คือ 28.57 และมากกว่า 30 ปี ร้อยละ 14.29
ตอนที 2 ความคิดเห็ นและความต้องการในการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ของครู ผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย
ผลการวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น และความต้อ งการในการพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ า น
จับ ใจความโดยใช้ขอ้ มูล ท้องถิ น จากการสัม ภาษณ์ ครู ผูส้ อนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภ าษาไทย ชัน
ประถมศึ ก ษา โดยเสนอผลการวิเคราะห์ เนื อหา ประเด็น ดังนี ) ด้านความคิ ดเห็ นต่ อการจัด
การเรี ยนการสอนโดยใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความทีมี เนื อหาเกี ยวกับประวัติความเป็ นมาของ
ท้องถิ น สถานทีท่องเทียว สิ นค้าพืนบ้าน เพลงพืนบ้านและบุคคลสําคัญ ในภาพรวมพบว่ามีความ
ต้อ งการให้ มี ก ารพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ านจับ ใจความโดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ น สํา หรั บ นัก เรี ย นชัน
ประถมศึกษาปี ที โดยตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็ นของการปลูกฝังการเรี ยนรู้ เรื องราว
ในท้องถิ น โดยใช้วิชาภาษาไทยเป็ นสื อในการเรี ยนรู้ ) ด้านความคิดเห็ นเกี ยวกับประโยชน์ของ
แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน กล่าวว่าแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้เนือหา
ข้อมูลท้องถิน มีประโยชน์ต่อนักเรี ยนมาก กล่าวคือ นักเรี ยนจะได้รับความรู้ทงในด้
ั านการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย และความรู ้ ทีใกล้ตวั ในท้องถิน การให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้เรื องราวในท้องถินนัน
เป็ นสิ งทีดี เพราะเป็ นการปลูกฝังให้นกั เรี ยนรักท้องถิ น ) ด้านความคิดเห็นเกี ยวกับองค์ประกอบ
ของแบบฝึ ก กล่ า วว่า แบบฝึ ก ควรประกอบด้ ว ยความรู้ ใ นส่ ว นที เป็ นเนื อหา เกมหรื อ เพลง
การประเมิ น ผลก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น กิ จ กรรมที ส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นได้ฝึ กอ่ า นและเขี ย น
มีภาพประกอบหรื อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้สามารถวาดภาพได้ตามความคิดเห็นของตนเอง ซึ ง
เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 4) ด้านรู ปแบบของแบบฝึ ก พบว่า
แบบฝึ กควรมี รูป แบบที เหมาะสมกับ ผูเ้ รี ยน ลัก ษณะของรู ป เล่ม หยิบ ง่าย มี สี สั นสวยงาม ดึ งดู ด
ความสนใจ มี ข นาดของตัวอัก ษรตัวโต 5) ความคิ ดเห็ นในด้านเนื อหาพบว่า ควรสนับ สนุ น ให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เนื อหาเกียวกับประวัติความเป็ นมาของท้องถิ น สถานทีท่องเทียว สิ นค้าพืนเมือง
เพลงพืนบ้าน และบุคคลสําคัญ เพือเป็ นการปลูกฝังให้รักและภูมิใจในท้องถิน และเป็ นการสื บสาน
ประเพณี วฒั นธรรม 6) การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิน พบว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนนัน ควรให้มีกิจกรรมทีให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง
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เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสําคัญ ใช้สื อในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที หลากหลายทังกิ จกรรมกลุ่ ม
และรายบุคคล ซึ งจะช่ วยให้นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และ 7) การวัดผลและประเมินผล
พบว่าการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน จําเป็ นต้องมีเพือทีจะทราบว่าการจัดกิจกรรม
การเรี ย นการสอนทํา ให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ด การเรี ย นรู้ ห รื อ ไม่ เพี ย งใด ผูส้ อนต้อ งตระหนัก ว่า การเรี ย น
การสอนและการวัด ประเมิ น ผลเป็ นกระบวนการเดี ย วกัน และจะต้องวางแผนไปพร้ อ ม ๆ กัน
ตลอดจนผูส้ อนต้องมีความรู ้เกียวกับการวัดและประเมินผล
. ผลการศึ ก ษาและวิเคราะห์ ข ้อมู ล ของท้องถิ นจากปราชญ์ผูร้ ู้ ในท้องถิ น จํานวน
7 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี
ตอนที 1 ข้อมู ล ด้านสถานภาพและข้อมูล ทัวไปปราชญ์ผูร้ ู้ ใ นท้อ งถิ น แสดงดัง
ตารางที 14
ตารางที 14 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสถานภาพและข้อมูลทัวไปของปราชญ์ผรู้ ู้ในท้องถิน
สถานภาพและข้อมูลทัวไป

จํานวน

ร้อยละ

รวม

2
5
7

28.57
71.43
.00

รวม

2
5
7

28.57
71.43
.00

รวม

2
2
2
1
7

28.57
28.57
28.57
14.29
.00

รวม

4
2
1
7

57.14
28.57
14.29
.00
28.57
71.43

รวม

2
5
7

. เพศ
ชาย
หญิง
. อายุ
51 - 60 ปี
มากกว่า 61 ปี
. อาชีพ
ข้าราชการ
ข้าราชการบํานาญ
ธุรกิจส่ วนตัว
พระภิกษุ
. วุฒิการศึกษา
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
. ระยะเวลาทีอาศัยอยูใ่ นท้องถิน
51 - 60 ปี
มากกว่า 61 ปี

94
จากตารางที 14 พบว่า ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ จํานวน 7 คน เป็ นเพศชายมากว่าเพศหญิง
ส่ วนใหญ่ มี อายุม ากกว่า 61 ปี ร้ อยละ 71.43 อาชี พ ของผูต้ อบแบบสั ม ภาษณ์ คื อ รั บ ข้าราชการ
ข้า ราชการบํา นาญและธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว มี จ ํา นวนเท่ า กัน คื อ ร้ อ ยละ 28.75 ส่ ว นอาชี พ อื น ๆ คื อ
พระภิ กษุ ร้ อยละ 14.29 วุฒิท างการศึ กษาปราชญ์ผูร้ ู้ ในท้องถิ นส่ วนใหญ่ มี วุฒิ การศึก ษาตํากว่า
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 57.14 ระยะเวลาทีอาศัยอยูใ่ นท้องถิน ส่ วนใหญ่มากกว่า 61 ปี ร้อยละ 71.43
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ของท้อ งถิ นจากปราชญ์ ผู้รู้ ใ นท้อ งถิ นพบว่า
เรื องราวที ควรนํามาใช้ในบทเรี ยนได้แก่ ประวัติความเป็ นมาของอําเภอสองพีน้อง สถานทีสําคัญและ
แหล่งท่องเทียว เพลงพืนบ้าน สิ นค้าพืนบ้าน และบุคคลสําคัญหรื อสร้างชือเสี ยงให้อาํ เภอสองพีน้อง
ตอนที

ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
1. การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากขันตอนการศึกษาข้อมูลพืนฐานสําหรับ
การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
โดยแบบฝึ กการอ่านจับใจความทีพัฒนาขึนมีองค์ประกอบ ดังนี ชือแบบฝึ ก คํานํา ตัวชีวัด คําชีแจง
คําแนะนํา การใช้สํ าหรั บ ครู คํา แนะนําการใช้สํ าหรั บ นัก เรี ย น บทอ่ า นข้อ มู ล ท้องถิ น แบบฝึ ก
แบบทดสอบหลังเรี ยน มีรายละเอียดดังนี
. ชื อแบบฝึ ก การพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความ โดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ น
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําไว้ จํานวน ชุด ประกอบด้วย
ชุดที ตํานานสองพีน้อง
ชุดที ข่าว ครู แจ้ง คล้ายสี ทอง เสี ยชีวติ แล้ว
ชุดที ข่าว เด็กนาฏศิลป์ สุ พรรณบุรี ชนะเลิศเวทีเพลงพืนบ้าน
ชุดที บทความ ปลาหมํา
ชุดที บทความ เพลงอีแซว
ชุดที สารคดีเชิงท่องเทียว วัดไผ่โรงวัว
ชุดที สารคดีชีวประวัติ พุม่ พวง ดวงจันทร์
. คํานํา เพือให้นกั เรี ยนได้รู้ถึงจุดมุ่งหมายของการสร้ างแบบฝึ ก ส่ วนประกอบ
ของแบบฝึ กในแต่ละเรื อง
. ตัวชีวัด สิ งทีกําหนดการเรี ยนรู้ในแต่ละชันปี
. คําชี แจง เป็ นส่ วนที ระบุถึงขันตอนการใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถิน
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1.5 คําแนะนําการใช้สาํ หรับครู เป็ นขันตอนวิธีการในการใช้แบบฝึ กสําหรับครู
1.6 คําแนะนําการใช้สําหรับนักเรี ยน เป็ นขันตอนวิธีการในการใช้แบบฝึ กสําหรับ
นักเรี ยน
.7 บทอ่ านข้อมู ล ท้องถิ น เป็ นเนื อหาโดยใช้ข ้อมู ล ท้องถิ นซึ งได้จ ากการศึ ก ษา
ข้อมูลพืนฐาน
.8 แบบฝึ ก ใช้ประกอบเพือให้นกั เรี ยนทบทวนความรู้ หลังจากการอ่านบทอ่าน
ข้อมูลท้องถิน
.9 แบบทดสอบหลัง เรี ย น เป็ นการทดสอบหลังการเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่ าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ในแต่ละเรื อง
2. การตรวจสอบแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
ผูว้ ิจยั ได้นําแผนการจัด การเรี ยนรู้ ป ระกอบแบบฝึ กการอ่านจับ ใจความ โดยใช้
ข้อมูลท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ตรวจสอบ
ความเที ยงตรงเชิ งเนื อหา (Content Validity) นําผลที ได้จากการตรวจสอบมาปรับ ปรุ งแก้ไขแล้ว
นําไปให้ผูเ้ ชี ยวชาญ 3 คน ได้แก่ ด้านการสอนภาษาไทย 2 คน และด้านวัดและประเมิ นผล 1 คน
ตรวจสอบและประเมินความถูก ต้องและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู้แล้วนําผลทีได้
จากการตรวจสอบมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึงได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 ทุกแผน
. การหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินสําหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
. ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพแบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความโดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ น
สํ า หรั บ นัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที 4 จากการทดลองแบบรายบุ ค คล (Individual Tryout) กับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4/1 โรงเรี ยนเทศบาล 1 ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ) ทีมีผลการเรี ยนรู้เก่ง
ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน จํานวนทังหมด 3 คน พบว่า แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ น ทีนําไปทดลองกับนักเรี ยนแบบรายบุ คคล (Individual Tryout) ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพ
E1/E2 เท่ากับ 61.73/64.28
นอกจากนันในขณะทีทดสอบหาค่าประสิ ทธิ ภาพแบบรายบุ คคล พบข้อควร
ปรับ ปรุ งแก้ไ ขเกี ยวกับ ความเหมาะสมของภาษาที ใช้ นัก เรี ย นบางคนไม่ เข้าใจในแบบฝึ กมี แต่
ตัวหนังสื อจึงทําให้นกั เรี ยนขาดความสนใจ
. ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น
สําหรับนัก เรี ยนชันประถมศึก ษาปี ที 4 จากการหาค่าประสิ ท ธิ ภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group
Tryout) กับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4/1 โรงเรี ยนเทศบาล 1 ตลาดบางลี (พานิ ชอุทิศ) ทีมีผล
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การเรี ยนรู้เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน จํานวนทังหมด 9 คน พบว่า แบบฝึ กการอ่านจับ
ใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ทีนําไปทดลองกับนักเรี ยนแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) ได้ค่า
ประสิ ทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 71.56/72.71
ตอนที

ผลการทดลองใช้ แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
ผลการทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 4 พบว่า มีประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ รายละเอียดดังตารางที 15

ตารางที 15 แสดงผลประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
จํานวนนักเรี ยน (คน)

E1

E2

ประสิ ทธิภาพของ
ชุดกิจกรรม (E1/E2 )

22

81.81

82.70

81.81/82.70

จากตารางที 15 พบว่าค่ าเฉลี ยประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านจับ ใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ น สําหรับ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 มี ประสิ ท ธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้
เท่ากับ 81.81/82.70 ซึ งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ทีกําหนดไว้ในข้อ 1
ตอนที

ผลการประเมินและปรับปรุ งแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
. ผลการศึ ก ษาผลการเรี ยนรู้ ด้ า นการอ่ า นจับ ใจความโดยใช้ มู ล ท้ อ งถิ น ตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ข ้อ 4 ก่ อ นและหลัง เรี ย นรู้ ด้วยแบบฝึ กการอ่ านจับ ใจความ โดยใช้ข ้อ มู ล ท้องถิ น
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ของนักเรี ยน จํานวน 22 คน ได้ผลดังแสดงในตารางที 16
ตารางที 16 การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ ดา้ นการอ่านจับใจความ ก่อนและหลังเรี ยนรู้ดว้ ยแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
การทดสอบ
ก่อนใช้แบบฝึ ก
หลังใช้แบบฝึ ก
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01

n

คะแนนเต็ม

X

S.D.

t

p

22
22

30
30

12.54
24.81

2.26
2.61

25.57

0.00
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จากตารางที 16 พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 มีคะแนน ( X = 24.81, S.D. = 2.61) ซึ งสู ง
กว่ า ก่ อ นเรี ย น ( X = 12.54, S.D. = 2.26) อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .01 ซึ งยอมรั บ
สมมติฐานการวิจยั ทีกําหนดไว้ในข้อ 2
2. การวิเคราะห์ความคิดเห็ นของนักเรี ยนที มีต่อแบบฝึ กการอ่านจับ ใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล เกี ยวกับ ความคิดเห็ น ของนัก เรี ยนที มี ต่อแบบฝึ กการอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 จํานวน 22 คน หลังจากใช้
แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 รายละเอียด
แสดงดังตารางที 17
ตารางที 17 แสดงระดับคะแนนเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรี ยน
หลังเรี ยนรู้ดว้ ยแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
ประเด็น
. การเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
ทําให้นกั เรี ยน เกิดความสนใจและกระตือรื อร้นต่อการเรี ยน
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินช่วยให้
นักเรี ยนอ่านและเขียนภาษาไทยได้ดีขึน
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินทําให้นกั เรี ยน
เกิดความสนุกสนานในการเรี ยน
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินช่วยให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ตามลําพังและประสบผลสําเร็ จ
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินช่วยให้
นักเรี ยน เข้าใจเรื องราวในท้องถินได้ดีขึน
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินช่วยให้
นักเรี ยนรักท้องถินของตนเองมากขึน
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ช่วยให้
นักเรี ยน ได้เรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
. นักเรี ยนได้รับความรู ้ในด้านอืน เช่น การวาดภาพระบายสี
การเล่นเกมเพิมขึนนอกเหนือจากการอ่าน และเขียนภาษาไทย
จากการใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
รวม

X

S.D.

2.95

0.21

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้วยมาก

2.68

0.47

เห็นด้วยมาก

2.95

0.21

เห็นด้วยมาก

2.63

0.58

เห็นด้วยมาก

2.86

0.35

เห็นด้วยมาก

2.95

0.21

เห็นด้วยมาก

2.68

.47

เห็นด้วยมาก

2.72

0.63

เห็นด้วยมาก

2.80

0.15

ลําดับ
ที

เห็นด้วยมาก
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จากตารางที 17 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ ก พบว่า
โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ( X = . , S.D. = 0.15) เมือพิจารณา
เป็ นรายประเด็น พบว่า นักเรี ยนเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากันมีจาํ นวน ข้อ คือ ข้อที , และ
ข้อที การเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ทําให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ
กระตื อรื อร้ น ต่ อการเรี ย น ทําให้ นัก เรี ย นสนุ ก สนานและช่ วยให้นัก เรี ย นรัก ท้อ งถิ นของตนเอง
มากขึน ( X = . , S.D. = 0.21) รองลงมาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ช่วยให้
นักเรี ยนเข้าใจเรื องราวในท้องถินได้ดีขึน ( X = . , S.D. = 0.35) นักเรี ยนได้รับความรู้ในด้านอืน
ๆ เช่น การวาดภาพระบายสี การเล่นเกมเพิมขึน นอกเหนือจากการอ่านและการเขียนภาษาไทย จาก
การใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ( X = . , S.D. = 0. ) แบบฝึ กการอ่าน
จับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น ช่วยให้นกั เรี ยนอ่านภาษาไทยได้ดียิงขึนและได้เรี ยนรู้การทํางาน
ร่ ว มกับ ผูอ้ ื น ( X = . , S.D. = 0.47) แบบฝึ กการอ่ านจับ ใจความ โดยใช้ข ้อมู ล ท้องถิ น ช่ วยให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ตามลําพังและประสบผลสําเร็ จ ( X = . , S.D. = 0.58) ตามลําดับ
ข้อเสนอแนะของนัก เรี ย นที มี ต่อแบบฝึ กการอ่ านจับ ใจความโดยใช้ข ้อมู ล ท้อ งถิ น
พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าการเรี ยนด้วยแบบฝึ กทําให้นกั เรี ยนได้รับทัง
ความรู้ สนุ กสนาน เพลิ ดเพลิ น กระตุน้ ความสนใจ เน้นการเรี ยนรู้ การปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง มีความ
ต้องการให้พฒั นาในเรื องอืน ๆ เช่น ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง และการพูด รวมถึงต้องการให้มี
การพัฒนาแบบฝึ กในลักษณะเดียวกัน เพือใช้เรี ยนในรายวิชาอืน ๆ เช่น สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น

บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื องการพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ านจับ ใจความ โดยใช้ข ้อมู ล ท้อ งถิ น สํา หรั บ
นั ก เรี ยนชั นประถมศึ ก ษาปี ที เป็ นการวิ จ ัย และพั ฒ นา (Research & Development) โดยมี
วัตถุประสงค์ ) เพือศึกษาข้อมูลพืนฐานในการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ) เพือพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้
ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ / ) เพือ
ทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
และ ) เพื อประเมิ น ผลการใช้ แ บบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความโดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ น สํ า หรั บ ชัน
ประถมศึกษาปี ที
กลุ่ ม ตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั ครั งนี ได้แก่ นัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที โรงเรี ย น
เทศบาล วัดศรี สําราญ อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี ห้องเรี ยน จํานวน 22 คน ทีกําลัง
ศึกษาในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้สร้ างและพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ น สําหรับ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที แบบฝึ กการอ่านจับ ใจความประกอบด้วยเนื อหา
7 ชุ ด ดัง นี ) ตํา นานสองพี น้ อ ง ) ข่ าว ครู แ จ้ง คล้ายสี ท อง เสี ย ชีว ิต แล้ว ) ข่ า ว เด็ ก นาฏศิ ล ป์
สุ พรรณบุรี ชนะเลิศเวทีเพลงพืนบ้าน ) บทความ ปลาหมํา ) บทความ เพลงอีแซว ) สารคดีเชิง
ท่ องเที ยววัด ไผ่โรงวัว และ ) สารคดี ชี วประวัติพุ่ ม พวง ดวงจัน ทร์ เครื องมื อ ที ใช้ในการวิจ ัย
ประกอบด้วย แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน และแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
ด้านการอ่านจับใจความแบบแผนการวิจยั คือ The One Group Pretest-Posttest Design การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( X ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที
(t-test) แบบไม่อิสระ (Dependent) และการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) แล้วนําเสนอแบบ
พรรณนาความ
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สรุ ป
ผลการวิจยั เรื องการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที สรุ ปผลได้ดงั นี
1. ผลการศึกษาข้อมูลพืนฐานในการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที พบว่า นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ครู ผสู้ อนใน
กลุ่มสาระภาษาไทย และปราชญ์ผรู ้ ู้ ในท้องถิน ต้องการให้แบบฝึ กมีหลายรู ปแบบ เนือหาน่าสนใจ
เข้าใจง่าย เป็ นเรื องราวใกล้ตวั เด็กหรื อข้อมูลท้องถินทีน่าสนใจ เช่น ประวัติความเป็ นมาของชุมชน
สถานทีสําคัญของชุมชน ประวัติบุคคลสําคัญของชุ มชน ศิลปะในท้องถิน อาชีพหรื อสิ นค้าพืนเมือง
เป็ นต้น
2. ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิ นสําหรั บ นัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที พบว่า แบบฝึ กการอ่ านจับ ใจความที พัฒ นาขึ น
ประกอบด้วย 1) ชื อแบบฝึ ก ) คํานํา ) ตัวชี วัด ) คําชี แจง ) แบบทดสอบก่อนเรี ยน ) บทอ่าน
ข้อมูลท้องถิน ) แบบฝึ ก และ ) แบบทดสอบหลังเรี ยน แบบฝึ กการอ่านจับใจความ ประกอบด้วย
เนือหา 7 ชุด คือ ) ตํานานสองพีน้อง ) ข่าว ครู แจ้ง คล้ายสี ทอง เสี ยชี วิตแล้ว ) ข่าว เด็กนาฏศิลป์
สุ พรรณบุรี ชนะเลิศเวทีเพลงพืนบ้าน ) บทความ ปลาหมํา ) บทความ เพลงอีแซว ) สารคดีเชิง
ท่อ งเที ยว วัด ไผ่โรงวัว และ ) สารคดี ชี ว ประวัติพุ่ม พวง ดวงจันทร์ และแบบฝึ กการอ่านจับ
ใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น ทัง 7 ชุ ด การหาประสิ ทธิ ภาพได้ค่าประสิ ทธิ ภาพ 81.81/82.70 ซึ ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1 ทีกําหนดไว้
3. ผลการเรี ยนรู ้ ด้านการอ่านจับ ใจความ ที ใช้แบบฝึ กการอ่ านจับ ใจความโดยใช้
ข้อ มู ล ท้อ งถิ น สํ าหรั บ นัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที พบว่า ผลการเรี ยนรู้ ด้า นการอ่ า นจับ ใจ
ความหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนจัดการเรี ยนรู้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ยอมรับสมมติฐานการ
วิจยั ข้อที 2
4. ผลการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง แบบฝึ กการอ่า นจับ ใจความโดยใช้ข ้อมู ล ท้องถิ น
สําหรั บ นัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที จํา นวน 22 คน พบว่า ผลการเรี ย นรู้ ด้านการอ่ า นจับ ใจ
ความหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ส่ วนความคิดเห็นของนักเรี ยน
หลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่านจับใจความ พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อการเรี ยนด้วยแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
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อภิปรายผล
จากผลการวิ จยั เรื อง การพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความโดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ น
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที สามารถนํามาอภิปรายได้ดงั นี
1. ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความโดยใช้ ข ้อ มู ล ท้อ งถิ น
สําหรั บนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที พบว่า มี ประสิ ทธิ ภ าพเท่ากับ 81.81/82.70 สู งกว่าเกณฑ์ที
กําหนดไว้ ทังนี อาจเป็ นเพราะว่าแบบฝึ กการอ่านจับใจความที สร้างขึนมาจากความต้องการของ
นักเรี ยน มี เนื อหาใกล้ตวั มีภาพประกอบ เนื อหามีความหลากหลายอยู่ในความสนใจของผูเ้ รี ยน
การลําดับเนื อหาและกิจกรรมจากง่ายไปหายาก ส่ งผลให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ทกั ษะการอ่านจับ
ใจความได้จากแบบฝึ กด้วยตนเอง ตลอดจนผูว้ ิจยั ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างแบบฝึ ก มีการปรับปรุ ง
แก้ไขข้อบกพร่ อง ตรวจสอบโดยการทดลองหาประสิ ทธิ ภาพแบบฝึ กแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม
เล็ก ทําให้แบบฝึ กมีความสมบูรณ์ ทงเนื
ั อหาภาษาทีใช้ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวันเพ็ญ คุ ณ
พิ ริย ะทวี ( : - ) ที ศึ ก ษาการพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความ สําหรั บ นัก เรี ย นชัน
ประถมศึกษาปี ที พบว่า 1) นักเรี ยนและผูเ้ กียวข้องต้องการให้แบบฝึ กใช้ขอ้ มูลท้องถินทีเป็ นเรื อง
ใกล้ตวั นักเรี ยนมีรูปภาพประกอบเหมาะสมสอดคล้องกับเนือหามีการฝึ กจากง่ายไปหายากและเน้น
การฝึ กเป็ นรายบุ ค คล และ ) แบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความ ประกอบด้วย คํา นํา วัต ถุ ป ระสงค์
ขันตอนการใช้แบบฝึ ก คําชี แจง แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แบบฝึ กมี ชุด ได้แก่ ) เล่า
เรื องเมืองสาครบุรี 2) มังมีสินทรัพย์อุดม และ 3) ชื นชมประเพณี ดีงาม ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ
81.68/80.85 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ และทรงศรี สดคมขํา (2547: 11 ) ทีศึกษาการพัฒนาแบบฝึ ก
เสริ มทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1
ประกอบด้วยเนือหา 3 เรื อง ได้แก่ เล่ม 1 เรื องหมู่บา้ นของเรา เล่ม 2 เรื องสงกรานต์บา้ นเรา และเล่ม
ที 3 เรื องบุ คคลที น่าเคารพ ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพ 80.83/82.49 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ จากผล
การทดลองและงานวิจยั ต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าการสร้างแบบฝึ กทีมีประสิ ทธิ ภาพ ย่อมมีผลทําให้ผล
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วย แบบฝึ กได้ผลสู งกว่าก่อนการใช้แบบฝึ ก สามารถเชือมโยงความรู้เดิมให้
เข้ากับความรู ้ใหม่ได้อย่างเป็ นระบบทําให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจ และจดจําความรู้ได้ดีขึน
2. ผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ทีใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ข ้อ มูล ท้อ งถิ น พบว่า หลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นทังนี อาจเนื องมาจากแบบฝึ กการอ่า น
จับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถินนันมาจากความต้องการของนักเรี ยนเอง เป็ นเรื องใกล้ตวั มีรูปภาพ
ประกอบสวยงาม จึงทําให้นกั เรี ยนมีความสนใจ กระตือรื อร้นต้องการจะเรี ยน ซึ งส่ งผลให้นกั เรี ยน
ปฏิบตั ิกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของแบบฝึ กการอ่านจับใจความ เพราะการพัฒนาแบบฝึ กมีการ
เลือกเนือหาทีหลากหลายอยูใ่ นความสนใจของผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับสุ รียม์ าศ บุญฤทธิ รุ่ งโรจน์ และ
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วันเพ็ญ คุรวิริยทวี มี การลําดับเนื อหาและกิจกรรมจากง่ายไปหายาก ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ทกั ษะ
การอ่านจับ ใจความได้จากแบบฝึ กด้วยตนเอง ซึ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของสุ รียม์ าศ บุ ญ ฤทธิ
(2544: บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความสํ า คัญ สํ า หรั บ นัก เรี ย นชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า นักเรี ยน ครู ต้องการให้มีการพัฒนาแบบฝึ กทีมีสาระหลากหลาย วันเพ็ญ
คุณพิริยะทวี ( : - ) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที พบว่า นักเรี ยนและผูเ้ กี ยวข้องต้องการให้แบบฝึ กใช้ขอ้ มูลท้องถิ นทีเป็ นเรื อง
ใกล้ตวั นักเรี ยนมีรูปภาพประกอบเหมาะสมสอดคล้องกับเนื อหามีการฝึ กจากง่ายไปหายากและเน้น
การฝึ กเป็ นรายบุค คล และทรงศรี สดคมขํา (2547: 11 ) ทีศึกษาการพัฒนาแบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะ
การอ่า นและเขี ย นภาษาไทยโดยใช้ ข ้อ มู ล ท้ อ งถิ น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที 1
ประกอบด้วยเนือหา 3 เรื อง ได้แก่ เล่ม 1 เรื องหมู่บา้ นของเรา เล่ม 2 เรื องสงกรานต์บา้ นเรา และเล่ม
ที 3 เรื องบุ ค คลที น่ าเคารพ จากผลการทดลองและงานวิจยั แสดงให้เห็ นว่าการสร้ างแบบฝึ กที มี
ประสิ ทธิภาพ ย่อมมีผลทําให้ผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนด้วยแบบฝึ กได้ผลการเรี ยนรู้สูงกว่าก่อนการใช้
แบบฝึ ก นอกจากนี ยังสามารถเชื อมโยงความรู้ เดิ มให้เข้ากับความรู้ ใหม่ได้อย่างเป็ นระบบทําให้
นักเรี ยนเกิดความเข้าใจ และจดจําความรู้ได้ดีขึน
3. ผลการทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึ ก ษาปี ที 4 พบว่า นัก เรี ยนมี ค วามสนใจ กระตื อรื อร้ น ต้องการจะเรี ยน ซึ งส่ งผลให้
นักเรี ยนปฏิ บตั ิ กิจกรรมได้ตามวัตถุ ป ระสงค์ของแบบฝึ กการอ่านจับใจความ หลังการทดลองใช้
แบบฝึ กการอ่ านจับใจความ ผูว้ ิจยั ได้ป ระเมิ นผล พบว่านักเรี ยนมี ผลการอ่านจับ ใจความดี ขึน มี
ความเข้าใจเรื องทีอ่าน สามารถสรุ ปใจความสําคัญของเรื องการอ่านและตอบคําถามจากเรื องทีอ่าน
ได้มากขึน นอกจากนี นักเรี ยนยังสนใจการอ่านมากขึนและสามารถนําความรู้ ทักษะทีได้จากการฝึ ก
ไปใช้ในการอ่านเพื อความเพลิ ดเพลิ น และแสวงหาความรู้ ใ ห้ก ับ ตนเองได้ ทังนี อาจเป็ นเพราะ
นั ก เรี ยนได้ รั บ การฝึ กอ่ า นจับ ใจความและนํ า ความรู้ ที ได้จ ากการฝึ กไปใช้ ใ นการอ่ า นเพื อ
วัตถุประสงค์อืนต่อไปซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของทรงศรี สดคมขํา (2547: บทคัดย่อ) ทีพบว่าผล
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยก่อนและหลังใช้
แบบฝึ กเสริ มทักษะแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยหลังการใช้แบบฝึ กเสริ ม
ทัก ษะ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นสู ง ขึ น และสอดคล้ อ งกับ วงเดื อ น แสงผึ ง (2548:
บทคัดย่อ) ทีพบว่าผลการเรี ยนรู ้ในการเขียนสะกดคําของนักเรี ยนชันประถมศึกษา ปี ที 3 หลังเรี ยน
ด้วยแบบฝึ กการเขียนสะกดคําโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ นสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที
ระดับ .01 นอกจากนี ยังสอดคล้องกับ งานวิจยั ของวัน เพ็ญ คุ ณ พิริยะ (2548: บทคัดย่อ) ที พบว่า
นักเรี ยนมี ค วามสามารถในการอ่านจับ ใจความก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่านจับ

103
ใจความแตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
จากทีได้กล่าวมานีจะเห็นได้วา่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทียึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางจะต้องคํานึงถึง
ความต้องการ ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ งแบบฝึ ก การอ่านจับใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถินเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองตามขันตอน ช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้
ได้ต ามความสามารถของตนเอง ดัง นันแบบฝึ กการอ่ านจับ ใจความโดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ นจึ ง มี
ประโยชน์ต่อนักเรี ยน ช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้ได้ถูกต้อง ชัดเจน เกิดความเข้าใจเรื องราวของท้องถิน
กระตุน้ ให้นักเรี ยนมี ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ อย่างกระตือรื อร้นและช่ วยให้นักเรี ยนสรุ ปความรู้ ได้
สามารถเชือมโยงความรู ้เดิมให้เข้ากับความรู้ใหม่ ได้อย่างเป็ นระบบทําให้นกั เรี ยนเกิ ดความเข้าใจ
และจดจําความรู ้ได้ดีขึน
4. ผลการตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ การเรี ย น โดยใช้ แ บบฝึ กการอ่ า น
จับ ใจความโดยใช้ขอ้ มูล ท้องถิ น สําหรั บ นักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที พบว่า นัก เรี ย นมี ค วาม
คิดเห็นต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ซึ งผูเ้ รี ยนเห็นว่าเรื อง
ที เรี ยนเสริ มความรู ้ และให้ข ้อคิ ด มี เนื อหาและกิ จกรรมที หลากหลายในแต่ ละแบบฝึ ก ให้ค วาม
เพลิ ดเพลิ นและน่ าสนใจ ทําให้นักเรี ยนมี ความกระตื อรื อร้ นในการทํางาน ส่ วนความคิดเห็ นใน
ระดับ เห็ น ด้วยมาก อันดับ รองลงมา นัก เรี ยนเห็ นว่าการเรี ยนด้วยแบบฝึ ก ทําให้ส ามารถพัฒ นา
ทัก ษะการอ่ านจับ ใจความได้ดี และได้รับ ความรู้ เพิ มขึ น จากเนื อหาที นํา มาประกอบการสอน
นอกจากนี แบบฝึ กและแบบทดสอบย่อ ยช่ ว ยให้ เข้า ใจบทเรี ย นดี ขึ น ทังนี แบบฝึ กที จัด ทํา ขึ น
มีการเรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก ทําให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามลําดับความยากง่ายของแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความ ทําให้ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยนได้ดี ทําให้ผเู้ รี ยนเกิดความสนใจทําแบบฝึ ก
ในแต่ละครังและต้องการทําแบบฝึ กในครังต่อไป ซึ งไพรพรรณ อินทนิล (2534: - ) ได้กล่าวถึง
ความสนใจในการอ่านของเด็กชันประถมศึกษาปี ที - (อายุ - ปี ) ว่าเด็กวัยนี ชอบอ่านหนังสื อ
ประเภทนิ ทานผจญภัย นิ ทานพืนบ้านง่าย ๆ เรื องเทวดา นางฟ้ า การละเล่นของเด็ก ๆ ประเพณี และ
เรื องเกียวกับชีวติ ประจําวันทีสนุกสนาน และฉวีวรรณ คูหาภินนั ท์ (2542: -54) ได้กล่าวถึง ความสนใจ
และความต้อ งการในการอ่ า นของบุ ค คลวัย - ปี ไว้ว่า เรื องที ทังเด็ ก หญิ ง และเด็ ก ชายชอบ
เหมือนกัน ได้แก่ นิ ทานสําหรับเด็กง่ายๆ เกี ยวกับเทพบุตร นางฟ้ า นิ ทานพืนบ้าน เรื องขําขันและ
เข้าใจเรื องเกี ยวกับสังคม ศาสนามากขึน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วันเพ็ญ คุ ณพิริยะ (2548:
บทคัดย่อ) ที พบว่านักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ทีใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ มี ความสนใจ
กระตือรื อร้นในการเรี ยน สามารถทําแบบฝึ กได้ถูกต้อง และแบบฝึ กช่วยให้นกั เรี ยน รักและภูมิใจ
ในชุ มชนและท้องถินมากขึน และวงเดือน แสงผึง (2548: บทคัดย่อ) ทีพบว่านักเรี ยนทีใช้แบบฝึ ก
การเขียนสะกดคําโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน มีความคิดเห็นว่า แบบฝึ กทําให้นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ
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เกี ยวกับ การเขี ยนสะกดคําและท้องถิ นของตนเองมากขึ น สามารถนําความรู้ ไ ปประยุก ต์ใช้ใ น
ชี วิตประจําวันได้ มีรูปแบบน่ าสนใจ ช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนอยากเรี ยนวิชาภาษาไทยเพิมขึน และ
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของมณฑนกร เจริ ญ รั ก ษา (2552: บทคัดย่อ) พบว่านัก เรี ยนที ใช้แบบฝึ ก
ทักษะการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ ชื นชอบกิจกรรมทีมีความหลากหลาย ให้ความสนใจกระตือรื อร้น
และร่ วมมือกันทํากิจกรรม
ข้ อเสนอแนะ
จากการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับ ใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการนําแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
ไปใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ซึ งมี แนวความคิด และข้อเสนอแนะ
ดังนี
ข้ อเสนอแนะเพือนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กการอ่านจับ ใจความโดยใช้ข ้อมู ล ท้องถิ น สําหรั บ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเองและประสบผลสําเร็ จ นักเรี ยนมี
ความสุ ขกับการเรี ยน เพราะได้ฝึกการอ่านในเรื องราวที เป็ นเรื องใกล้ตวั เกิ ดความสนุ กสนานใน
การร่ วมกิ จกรรมในแบบฝึ ก ครู ผสู ้ อนจึงควรนําแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ น
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ไปใช้ ในโรงเรี ยนทีมีขอ้ มูลท้องถินใกล้เคียงกัน
2. จากผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูล ท้องถิ น เล่ มที
และเล่มที ชุดสารคดีเชิงท่องเทียววัดไผ่โรงวัวและสารคดีชีวประวัติ พุ่มพวง ดวงจันทร์ นักเรี ยนมี
ผลการเรี ย นรู ้ ต าที
ํ สุ ด ทังนี อาจเนื องมาจากเรื องสารคดี เชิ ง ท่ อ งเที ยววัด ไผ่โรงวัว และสารคดี
ชี วประวัติ พุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็ นเรื องราวที เกี ยวกับสถานทีและบุคคลในท้องถิ น แต่เป็ นเรื องที
ยาก ดังนัน หากมีการนําไปใช้ครู ผสู ้ อนควรเพิมกิ จกรรมทีสนุ กสนาน เร้าความสนใจนักเรี ยนมาก
ขึน รวมทังใช้สือการสอน เช่น รู ปภาพประกอบ สื อวีดิทศั น์ เพือให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ดีขึน
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่ อไป
1. ควรมี ก ารพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความโดยใช้ข ้อ มู ล ท้อ งถิ นในลัก ษณะ
การบูรณาการ ระหว่างกลุ่มสาระภาษาไทยกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อืน ๆ ทีมีเนื อหาคล้ายกัน เช่ น
สาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรี ยนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เป็ นต้น
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2. ควรมี การวิจยั และพัฒนาแบบฝึ กโดยใช้ข ้อมูลท้องถิ นในทักษะการอ่านด้านอื น
เช่น การอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ
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รายชือผู้เชี ยวชาญตรวจคุณภาพเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
รายชือปราชญ์ ผู้รู้ ในท้ องถิน อําเภอสองพีน้ อง จังหวัดสุ พรรณบุรี
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รายชือผู้เชี ยวชาญตรวจคุณภาพเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
................................................

1. อาจารย์กฤษณา นิยมคํา

ตําแหน่ง ครู วทิ ยฐานะ ครู ชาํ นาญการพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ)
สังกัดเทศบาลเมืองสองพีน้องอําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ผูเ้ ชียวชาญด้านการสอนภาษาไทย

2. อาจารย์ไขศรี วารี อุดม

ตําแหน่ง ครู วทิ ยฐานะ ครู ชาํ นาญการพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาวัดดอนตูม อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
ผูเ้ ชียวชาญด้านการสอนภาษาไทย

3. ดร.สุ รพล ดนตรี สวัสดิ

ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย วิทยาลัยราชสิ ทธาราม
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุ งเทพฯ
ผูเ้ ชียวชาญด้านการวัดและประเมินผล
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รายชื อปราชญ์ ผ้ รู ู้ ในท้ องถิน อําเภอสองพีน้ อง จังหวัดสุ พรรณบุรี
...........................................................

1. พระครู สุวรรณชินวัฒน์ (โกร่ ง) เจ้าอาวาสวัดโพธาราม (ไผ่โรงวัว) ตําบลบางตาเถร
อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี
2. นางมาลี พละเลิศ

ข้าราชการบํานาญ บ้านเลขที 159 หมู่ 5
ตําบลบางตะเถร อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี

3. นายวิรัตน์ ปรี ชาวิภาษ

ข้าราชการบํานาญ บ้านเลขที 22 หมู่ 6
ตําบลต้นตาล อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี

4. นายบรรเจิด เพชรปานกัน

ตําแหน่ง ครู วทิ ยฐานะ ครู ชาํ นาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวัดทับกระดาน ตําบลบ่อสุ พรรณ
อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี

5. นายพิสูจน์ ใจเทียงกุล

ตําแหน่ง ครู วทิ ยฐานครู ชาํ นาญการพิเศษ
โรงเรี ยนบางลีวิทยา อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี

6. นายชัยวัฒน์ ฉันทดิลก

อาชีพธุรกิจส่ วนตัว บ้านเลขที 52/5 เทศบาลเมืองสองพีน้อง
อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี

7. นาวสาวอําพร จุลสุ คนธ์

อาชีพธุ รกิจส่ วนตัว บ้านเลขที 40 หมู่ 6
ตําบลต้นตาล อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี
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ภาคผนวก ข
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
แผนการจัดการเรี ยนรู้
แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
แบบทดสอบหลังเรี ยน
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน
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แผนการจัดการเรียนรู้ 2
หน่ วยการเรียนรู้ ที
อ่านจับใจความข่ าว
เรือง ครู แจ้ ง คล้ายสี ทอง เสี ยชีวติ
แล้ว รายวิชา ท
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที
ภาคเรียนที
เวลาเรียน ชัวโมง
ผู้สอน นางณิชาพร ปรีชาวิภาษ
............................................................................................................................................................
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชีวัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ท . ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนําไปใช้
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชีวัด
ท
ท
ท
ท
ท

.
.
.
.
.

ป.
ป.
ป.
ป.
ป.

/
/
/
/
/

อ่านเรื องสัน ๆ ตามเวลาทีกําหนดและตอบคําถามจากเรื องทีอ่าน
แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจากเรื องทีอ่าน
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื องทีอ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ
สรุ ปความรู้และข้อคิดจากเรื องทีอ่าน เพือนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
อธิบายข้อคิดจากการอ่าน เพือนําไปใช้ในชีวติ จริ ง

สาระสํ าคัญ
การอ่านจับใจความข่าว เป็ นการอ่านทีผูอ้ ่านต้องจับใจความสําคัญของเนื อเรื องหรื อ
ข้อความทีอ่าน ซึ งจะช่วยให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจในสิ งทีผูเ้ ขียนต้องการสื อ ตลอดจนจุดมุ่งหมายของ
ผูแ้ ต่งได้ดียิงขึน ข่าวคือการรายงานเหตุการณ์ หรื อเรื องราวทีเกิ ดขึน ซึ งอยู่ในความสนใจใคร่ รู้ของ
ประชาชน
สาระการเรียนรู้
ความรู้
. การอ่านจับใจความเรื องศิลปิ นแห่งชาติ
. การแยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น
. การคาดคะเนเหตุการณ์
. การสรุ ปความรู้
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ทักษะ/กระบวนการ
. อ่านจับใจความ
. แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น
. คาดคะเนเหตุการณ์
. สรุ ปความรู้
สมรรถนะทีสํ าคัญ
. ความสามารถในการคิด
. ความสามารถในการสื อสาร
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
. ซือสัตย์ สุ จริ ต
. มีวนิ ยั
. ใฝ่ เรี ยนรู้
ชินงาน/ภาระงาน
. แบบฝึ กหาความหมายของคํา
. แบบฝึ กตอบคําถามจากเรื องทีอ่าน
. แบบฝึ กแยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น
. แบบฝึ กคาดคะเนเหตุการณ์
. แบบฝึ กวิเคราะห์เนือเรื องและสรุ ป
กิจกรรมการเรียนรู้
ชัวโมงที
สอนวันที................เดือน........................................................พ.ศ. ...........................
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียนและแจ้ งจุดประสงค์
. ครู ซั ก ถามนั ก เรี ยนว่ า การอ่ า นหนัง สื อมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งไร และนั ก เรี ยนมี
ประสบการณ์เกียวกับการอ่านประเภทใดบ้าง มีหลักการหรื อวิธีการอ่านอย่างไร
. ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนทราบ
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ขันสอน
. ครู ใ ห้นัก เรี ย นศึ ก ษาใบความรู้ เรื อง “หลัก การอ่ านจับ ใจความ” และ “การอ่า น
จับ ใจความข่า ว” หลัง จากนันให้นัก เรี ย นร่ ว มกัน สรุ ป หลัก การอ่านจับ ใจความและการอ่ านจับ
ใจความของข่าว โดยครู จะคอยอธิบายเพิมเติมในส่ วนทีนักเรี ยนไม่เข้าใจ
. ครู แจกข่าวเรื อง “ครู แจ้ง คล้ายสี ทอง เสี ยชี วิตแล้ว” ให้นักเรี ยนอ่านอย่างผ่าน ๆ
- นาที หลังจากนันให้นกั เรี ยนทุกคนร่ วมกันอภิปรายเกียวกับเนือเรื องของข่าวว่าเป็ นเรื องเกียวกับ
อะไร
. นักเรี ยนแต่ละคนหาความหมายของคําศัพท์ทีครู กาํ หนดให้ในแบบฝึ ก
. นักเรี ยนอ่านข่าวอีกครังหนึ ง ทีละย่อหน้า เพือทําความเข้าใจเนื อหา พร้อมกับตัง
คําถาม ใคร ทําอะไร ทีไหน เป็ นอย่างไร ได้ความรู้อะไรบ้าง/ข้อคิดอะไร
. นักเรี ยนร่ วมกันตอบคําถามจากการตังคําถาม เพือตรวจสอบความเข้าใจ
. นัก เรี ย นแต่ล ะคนตอบคํา ถามจากบทอ่า น และวิเคราะห์ เนื อเรื อง และสรุ ปเป็ น
คําพูดของนักเรี ยน
ขันสรุป
. ครู แ ละนัก เรี ย นทุ ก คนร่ ว มกัน ตรวจความหมายของคํา ศัพ ท์ และร่ ว มกัน สรุ ป
ใจความสําคัญของข่าว “เรื องครู แจ้ง คล้ายสี ทอง เสี ยชี วิตแล้ว ” พร้อมทังบอกประโยชน์ทีได้จาก
การอ่านข่าว
. ครู มอบหมายงานให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กตอนที ชัวโมงที
สอนวันที................เดือน........................................................พ.ศ. ...........................
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
. นักเรี ยนช่วยกันบอกคําขวัญประจําอําเภอ ให้ครู ฟัง
. ครู อ ธิ บ ายคํา ขวัญ อํา เภอสองพีน้อ งให้นัก เรี ย นเข้า ใจความหมายแต่ ล ะตอนให้
นักเรี ยนฟัง
. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาถึงความหมายของข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น
ขันสอน
. นักเรี ยนศึกษาใบความรู้เรื อง การแยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น
. ครู ยกตัวอย่างการแยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น โดยเปรี ยบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างความจริ งกับความคิดเห็น โดยใช้แผนภาพดังนี
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ความจริง

ความคิดเห็น
สิงที
เหมือนกัน

. ครู อธิบายลักษณะของเท็จจริ งและข้อคิดเห็นดังนี
ลักษณะของข้อความทีเป็ นข้อเท็จจริ ง มีดงั นี
- มีความเป็ นไปได้
- มีความสมจริ ง
- มีหลักฐานพิสูจน์ได้
- มีความสมเหตุสมผล
ลักษณะของข้อความ ทีเป็ นข้อคิดเห็นมีดงั นี
- เป็ นข้อความทีแสดงความรู้สึก
- เป็ นข้อความทีแสดงความคาดคะเน
- เป็ นข้อเสนอแนะหรื อการแสดงความคิดเห็น
- เป็ นข้อความทีแสดงการเปรี ยบเทียบ
. ครู อ่ า นข้ อ ความต่ อ ไปนี ให้ นัก เรี ยนฟั ง แล้ ว ให้ นัก เรี ยนช่ ว ยกัน ตอบว่ า เป็ น
ข้อเท็จจริ งหรื อข้อคิดเห็น
- ปลาทะเลมีธาตุไอโอดีน
(ข้อเท็จจริ ง)
- คนเรี ยนเก่งมีโอกาสประสบความสําเร็ จในชีวติ (ข้อคิดเห็น)
- พรุ่ งนีฝนอาจจะตกก็ได้
(ข้อคิดเห็น)
- วันนีฝนตกแล้ว
(ข้อเท็จจริ ง)
ขันสรุป
. ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปความรู้ เรื องการแยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น
. มอบหมายให้นักเรี ยนทําแบบฝึ กตอนที การแยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น เป็ น
การบ้าน
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ชัวโมงที
สอนวันที................เดือน........................................................พ.ศ. ...........................
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
. ครู สนทนากับนักเรี ยนถึงการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยใช้คาํ ถามทีกระตุน้
ให้นกั เรี ยนตอบ ดังนี
- การทีเราคาดคะเนเหตุการณ์ทีได้ยนิ ได้ฟังหรื อได้อ่านมาล่วงหน้า เรี ยกว่าอะไร
- การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า มีวธิ ี การอย่างไร
. ครู ใ ห้นัก เรี ย นดู รูป ภาพรู ป หนึ ง (ภาคผนวก) แล้ว ให้นัก เรี ย นร่ ว มกัน คาดคะเน
เหตุการณ์ตามคําถามทีครู กาํ หนดให้
. ครู ยกตัวอย่างให้นกั เรี ยนดูภาพ แล้วให้นกั เรี ยนฝึ กคิด คาดคะเนเหตุการณ์ โดยให้
นักเรี ยนยกมือตอบทีละคน
. นักเรี ยนศึกษาความรู้เรื อง การคาดคะเนเหตุการณ์และเรื องราวจากใบความรู้แล้ว
ครู ได้อธิ บายเพิมเติม เพือให้นกั เรี ยนเข้าใจมากยิงขึน
. ครู แบ่งนักเรี ยนเป็ น กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มฝึ กคาดคะเนเหตุการณ์จากนิ ทานและอีก
กลุ่มคาดคะเนเหตุการณ์จากภาพ เสร็ จแล้วให้นาํ เสนอผลงานหน้าชันเรี ยน
ขันสรุ ป
. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปสาระสําคัญของเรื อง การแยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น
การคาดคะเนเรื องราวและเหตุการณ์
. มอบหมายให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กตอนที – คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื องทีอ่าน
และวิเคราะห์เนือเรื อง และสรุ ปใจความ
สื อการเรียนรู้
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ใบความรู ้การอ่านจับใจความ
ใบความรู้ การแยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น
ใบความรู้ การคาดคะเนเหตุการณ์
ใบความรู ้การอ่านจับใจความข่าว
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
แบบฝึ กหาความหมายของคํา
แบบฝึ กตอบคําถามจากเรื องทีอ่าน
แบบฝึ กการวิเคราะห์เนือเรื องและสรุ ปความ
แบบฝึ กแยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น
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.
.
.
.
.
.

แบบฝึ กคาดคะเนเหตุการณ์
แบบประเมินการวัดผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
แบบประเมินการทํางานกลุ่ม
แบบประเมินการตรวจแบบฝึ ก
แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรี ยนรู ้ทีเกิดขึนกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรค
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชือ.........................................ผูส้ อน
(.........................................)
ตําแหน่ง..............................................
.............../............................./..............
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บันทึกข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชือ.............................................................
(...........................................................)
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน....................
................./....................................../............
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บัตรคํา
เกษียณอายุ

คฤหัสถ์

ดุริยางค์

ปี พาทย์

พรสวรรค์

เยาว์วยั

ลูกศิษย์

สมโภช

เหรียญ

อารมณ์
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ภาพตัวอย่างคาดคะเนเหตุการณ์

131
คําชี แจง ให้ นักเรียนอ่ านนิทานเรือง สุ นัขผู้ซือสั ตย์ แล้วคาดคะเนเรืองราวทีเกิดขึน

เรือง สุ นัขผู้ซือสั ตย์
บ้านหลังหนึงเลียงสุ นขั ไว้เฝ้ าบ้าน สุ นขั ตัวนันซือสัตย์มาก
ในยามกลางคืน ขณะทีมันนอนหลับ หากได้ยนิ เสี ยงผิดปกติ มันก็จะลุุก
เสมอ เพือเตือนภัยแก่เจ้าของบ้าน คืนหนึงมันได้ยนิ เสี ยงฝี เท้าคนยําใบไม้
ดับกรอบแกรบแผ่วเบาทีใกล้รัวบ้าน แม้จะไม่เห็นว่าเป็ นใคร มันก็ส่งเสี ยง
คําราม ขู่ไว้ก่อน เจ้าหัวขโมยจึงโยนเนือชุบยาเบือชินหนึงเข้ามาในรัว

. นักเรี ยนคิดว่า สุ นขั เฝ้ าบ้านจะกินหรื อไม่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
. สุ นขั เฝ้ าบ้านจะตายหรื อไม่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
. นักเรี ยนคิดว่าตอนจบของเรื องจะเป็ นอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
เพราะ...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ใบความรู้ที
เรือง การอ่านจับใจความ
การอ่ านจับใจความ คือ การพิจารณาสาระของเรื องหรื อหนังสื อแต่ละเล่ม ทีเป็ นส่ วน
ใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญของเรื อง
การสรุ ปใจความสํ าคัญของเรื อง คือ การพิจารณาข้อความทีมีสาระคลุมข้อความอืน ๆ
ในย่อหน้านันหรื อเรื องนันทังหมด ข้อความตอนหนึ งจะมีใจความสําคัญทีสุ ดเพียงประเด็นเดียว
คําว่า ใจความสํ าคัญ อาจเรี ยกได้หลายอย่าง เช่น ข้อคิดสําคัญของเรื อง แก่นของเรื อง หรื อความคิด
หลักของเรื อง อย่างไรก็ตาม ใจความสําคัญก็คือ สิ งทีเป็ นสาระสําคัญทีสุ ดของเรื องนันเอง
ขันตอนการอ่านจับใจความสํ าคัญ
. อ่านผ่าน ๆ โดยตลอด เพือให้รู้วา่ เรื องทีอ่านว่าด้วยเรื องอะไร มีใคร ทําอะไร ทีไหน
อย่างไร จุดใดเป็ นจุดสําคัญของเรื อง
. อ่านให้ละเอียด เพือทําความเข้าใจอย่างชัดเจน ไม่ควรหยุดอ่านระหว่างเรื อง เพราะ
จะทําให้ขาดความต่อเนือง
. อ่านซําในตอนทีไม่เข้าใจ และตรวจสอบความเข้าใจบางตอนให้แม่นยําถูกต้อง
. เรี ยงเรี ยงใจความสําคัญของเรื องทีสรุ ปได้ดว้ ยตนเอง
ตัวอย่าง การอ่านจับใจความสําคัญ เรื อง ค้างคาว
ค้างคาวเป็ นสัตว์ทีออกหากินในเวลาคําคืน มันสามารถบินผาดโผนฉวัดเฉวียนไปมา
โดยไม่ ตอ้ งพึ งพอสายตาเลย มันอาศัย เสี ยงสะท้อนกลับของตัวมันเองนันแหละ ค้า งคาวจะส่ ง
สัญญาณพิเศษ ซึ งสันและรวดเร็ ว เมือเวลาไปถูกต้องสิ งกีดขวางด้านหน้าก็จะสะท้อนกลับเข้ามา ทํา
ให้รู้ว่าสิ งใดอยู่ดา้ นหน้า มันจะคอยบินหลบเลี ยงได้ แม้แต่สายโทรศัพท์ทีระโยงรยางค์เป็ นเส้น
เล็ก ๆ คลืนเสี ยงก็จะสะท้อนกลับเข้าหูของมันได้ ไม่มีสัตว์ชนิดใดทีจะสามารถรับคลืนสะท้อนกลับ
ได้ในระยะใกล้ แต่คา้ งคาวทําได้และบินวกกลับได้ทนั ท่วงที
วิธีการสรุปความ
ใคร
- ค้างคาว
ทําอะไร
- ออกหากิน
เมือไร
- ตอนกลางคืน
อย่างไร
- โดยไม่ใช้สายตาแต่อาศัยเสี ยงสะท้อนกลับของตัวมันเอง
ผลเป็ นอย่างไร - สามารถหลบหลีกสิ งกีดขวางได้
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สรุ ปความได้ ดังนี ค้างคาวจะออกหากิ นในตอนกลางคืน โดยไม่ตอ้ งอาศัยสายตา
แต่จะอาศัยเสี ยงสะท้อนกลับของตัวมันเอง แล้วมันก็จะบินหลบหลีกสิ งกีดขวางได้
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ใบความรู้ที
เรือง “การอ่านจับใจความข่ าว”
การอ่านจับใจความข่ าว
ข่าว (News) คือ การรายงานเหตุการณ์หรื อเรื องราวทีเกิดขึน ซึ งอยูใ่ นความสนใจใคร่ รู้
ของประชาชน
ลักษณะของข่ าวทีดี มีดังนี
. มีความสําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชน
ส่ วนใหญ่
. มีความน่าสนใจ หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึนแล้วทําให้ประชาชนสนใจใคร่ ติดตาม
เช่ น มี ค วามสดทัน สมัย ในการรายงานเหตุ ก ารณ์ มี ค วามเด่ น ของเหตุ ก ารณ์ มี ค วามผิ ด ปกติ
แปลกใหม่ มี ความขัดแย้ง ที รุ นแรง มี ความลึ ก ลับซับ ซ้อน มี ผลกระทบกระเทื อนกับมวลชน มี
ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ มีสิงทีมนุ ษย์สนใจหรื อเป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์ มีเรื องทีเกียวกับ
เพศ
โครงสร้ างของข่ าวโดยทัวไป แบ่ งออกได้ ส่ วนใหญ่ ๆ ดังนี
. พาดหัวข่าว (Headline)
. ความนําหรื อวรรคนํา (Lead)
. เนือข่าว (Body)
วิธีอ่านข่ าว มีขนตอนดั
ั
งนี
. อ่านข้อมูลโดยทําความเข้าใจกับความหมายของคําทีควรรู้ อักษรย่อ และสํานวน
ภาษาทีอยูใ่ นข่าว
. อ่านจับประเด็นสําคัญของข่าวและพิจารณาเหตุและผลของข้อมูลทีนําเสนอ
. พิจารณาข้อมูลว่าส่ วนใดเป็ นข้อมูลทีมีหลักฐานในการนําเสนอ ส่ วนใดเป็ นความ
คิดเห็นทีไม่มีขอ้ มูลอ้างอิง
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ใบความรู้ที
เรือง การแยกข้ อเท็จจริงและข้ อคิดเห็นจากการอ่าน
การอ่านหนังสื อ บทความ หรื อข้อเขียนต่าง ๆ นัน สิ งหนึงทีผูอ้ ่านจะพบ คือ ผูเ้ ขียนมัก
แสดงความคิ ดเห็ น ให้ขอ้ เสนอแนะ ซึ งเป็ นความคิดเห็ นส่ วนของผูเ้ ขี ยนควบคู่ไปกับข้อเท็จจริ ง
นักเรี ยนจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ เพือแยกแยะข้อเท็จจริ งออกจากข้อคิดเห็น จึงจะได้
ข้อเท็จจริ งทีเทียงตรง สมเหตุสมผล
ความหมายของข้ อเท็จจริงและข้ อคิดเห็น
ข้ อเท็จจริง เป็ นเรื องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข้อมูล สถิติ หรื อสิ งทีต้องมีหลักฐาน
มาสนับสนุน ยืนยันได้ มีความสมเหตุสมผล
ข้ อ คิ ด เห็ น เป็ นความคิ ดเห็ น ความรู้ สึ ก หรื อ ข้อ สรุ ป ที ได้ม าจากข้อเท็จจริ ง ที เป็ น
ความคิดเห็นส่ วนตัวของแต่ละคน
ขันตอนการอ่านเพือแยกแยะข้ อเท็จจริงและข้ อคิดเห็น
. จับความสําคัญ เมืออ่านเรื องหรื อข้อความแล้ว ต้องพิจารณาใจความสําคัญให้ได้
. แยกข้อเท็จจริ งออกจากข้อคิดเห็ น โดยดูว่าข้อเท็จจริ งหรื อสิ งทีมีหลักฐานอ้างอิง
ข้อคิดเห็นหรื อสิ งทีเป็ นการแสดงความคิดเห็น
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ตัวอย่างการแยกข้ อเท็จจริงและข้ อคิดเห็นจากการอ่าน
ตัวอย่างเรือง
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู หิ น ร่ อ งกล้า เป็ นสถานที ท่ อ งเที ยวที ยัง คงความสวยงามและมี
มนต์ขลังไม่เสื อมคลาย อุทยานแห่ งชาติภูหินร่ องกล้า ตังอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ อําเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุ โลก อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อําเภอหล่ มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพืนที
, ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็ นเทือกเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยยอดเขามากมาย เช่น ภูแผงม้า
ภูขีเถ้า ภูลมโล ภูหินร่ องกล้า อุณหภูมิบนภูหินร่ องกล้าเฉลียตลอดปี ประมาณ - องศาเซลเซี ยส
ฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดตําลง - องศาเซลเซี ยส อากาศบนภูหินร่ องกล้าคล้ายภูกระดึงและภูหลวง
คงเป็ นเพราะความสู ง ใกล้เ คี ย งกัน ไม่ ว่า จะมาเที ยวกี ครั ง ข้า พเจ้า ก็ ช อบที นี เพราะการเดิ น ทาง
สะดวกสบาย มีอาหารบริ หาร ไม่ตอ้ งลําบากปี นป่ ายเดินทางเหมือนทีอืน เราก็สามารถสัมผัสความ
งามของธรรมชาติได้ สําหรับผูเ้ ขียนแล้ว ลานหิ นปุ่ ม เป็ นบริ เวณทีน่าสนใจทีสุ ด ยิงมองเห็นผาชูธง
ตังตระหง่าน ทําให้เกิ ดความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ยังมีโรงเรี ยนการเมือง การทหาร สํานัก
อํานาจรั ฐ สถานที เหล่า นี มี ค วามสําคัญและน่ าศึ กษา เพราะเป็ นประวัติศาสตร์ การสู้ รบระหว่า ง
รัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีต
ข้ อเท็จจริง
อุทยานแห่ งชาติภูหินร่ องกล้า ตังอยูบ่ นรอยต่อของพิษณุ โลก เลย และเพชรบูรณ์ พืนที
, ไร่ ภูมิประเทศเป็ นเทือกเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยยอดเขาหลายยอด เช่น ภูแผงม้า ภู
ขีเถ้า ภูลมโล ภูหินร่ องกล้า อุณหภูมิเฉลียตลอดปี - องศาเซลเซี ยส ในฤดูหนาวอุณหภูมิจะลด
ตําถึง - องศาเซลเซียส
ข้ อคิดเห็น
.
.
.
.
.

อากาศบนภูหินร่ องกล้าคล้ายภูกระดึงและภูหลวง เพราะความสู งใกล้เคียงกัน
การเดินทางสะดวกสบาย ไม่ตอ้ งลําบากก็ได้สัมผัสความงามธรรมชาติ
ลานหิ นปุ่ มเป็ นจุดทีน่าสนใจทีสุ ด
ผาชูธง ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
โรงเรี ยนการเมือง การทหาร สํานักอํานาจรัฐ มีความสําคัญและน่าศึกษา

137
ใบความรู้ที
เรือง การคาดคะเนเหตุการณ์
ในชี วิต ประจํา วันของคนเรา อาจพบเหตุ ก ารณ์ ที ไม่ น่า เกิ ดขึ นเสมอ การคาดคะเน
เหตุการณ์ล่วงหน้า ขณะทีนักเรี ยนได้อ่านหรื อได้ฟังเรื องราวต่าง ๆ นัน อาจจะพบกับเหตุการณ์ทีไม่
น่าเกิ ดขึนเสมอ บางครังนักเรี ยนจําเป็ นต้องคาดการณ์ ไว้ล่วงหน้า ซึ งถ้านักเรี ยนอาจนึ กในใจถึ ง
เหตุการณ์ ทีจะเกิ ดขึ นต่อไปหรื อคาดคะเนว่า ผลทีเกิ ดขึ นเป็ นอย่างไร แต่การคาดคะเนนันควรมี
เหตุผลว่าเหตุ ใดจึ งคิ ดเช่ นนัน ซึ งถ้านักเรี ยนสามารถทําได้และยอมรั บสภาพความเป็ นจริ งหรื อ
เตรี ยมเหตุทีจะเกิดขึน จะทําให้ชีวติ ดําเนินไปอย่างปกติสุข ไม่พบกับความเดือดร้อนในภายหลัง
ตัวอย่าง การคาดคะเนเหตุการณ์
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับ
คะแนน
เกณฑ์ การประเมิน
. ซื อสัตย์ สุ จริ ต

. มีวินยั

นักเรี ยนไม่
นักเรี ยนมี
เลียนแบบผลงาน ข้อความที
ของเพือน
คล้ายคลึงกัน
เล็กน้อย
ในขณะเรี ยน
นักเรี ยนแต่งกาย
สุ ภาพ เรี ยบร้อย
และไม่สร้าง
พฤติกรรมที
รบกวนเพือน

. ใฝ่ เรี ยนรู ้

ในขณะเรี ยน
นักเรี ยนแต่งกาย
ค่อนข้างสุ ภาพ
เรี ยบร้อย และไม่
สร้างพฤติกรรมที
รบกวนเพือน

นักเรี ยนมี
ข้อความที
คล้ายคลึงกัน
บางส่ วน

ในขณะเรี ยน
นักเรี ยนแต่งกาย
ไม่ค่อยสุ ภาพ
เรี ยบร้อยและ
สร้างพฤติกรรม
ทีรบกวนเพือน
ในบางครัง
นักเรี ยนตอบ
นักเรี ยนตอบ
นักเรี ยนไม่ตอบ
คําถามครู ทุกครัง คําถามครู บางครัง คําถามครู และ
และตังใจเรี ยน
และตังใจเรี ยน
ขาดสมาธิ ใน
อย่างสมําเสมอ อย่างสมําเสมอ การเรี ยนบางครัง

เกณฑ์การตัดสิ น/ระดับคุณภาพ
คะแนน – หมายถึง ดีมาก
คะแนน – หมายถึง ดี
คะแนน – หมายถึง พอใช้
คะแนน – หมายถึง ปรับปรุ ง
เกณฑ์การผ่าน ผ่านระดับดีขึนไป

นักเรี ยน
เลียนแบบ
ผลงานของ
เพือน
ในขณะเรี ยน
นักเรี ยนแต่งกาย
ไม่สุภาพและ
สร้างพฤติกรรม
ทีรบกวนเพือน
ตลอดเวลา
นักเรี ยนไม่ตอบ
คําถามครู และ
ขาดสมาธิ ใน
การเรี ยน
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รายละเอียดระดับคุณภาพของหลักฐาน เพือแสดงผลการเรียนรู้การอ่านจับใจความ
เรือง เล่าขานตํานาน
ชินงาน/ภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
การตอบคําถามจากเรื อง
ทีอ่าน

แยกข้อเท็จจริ งและ
ข้อคิดเห็น

คาดคะเนเหตุการณ์

สรุ ปความรู ้/ข้อคิด

ระดับคุณภาพ
ตอบคําถามได้ละเอียด ตอบคําถามได้ละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน
ต้องกลับไปอ่านเรื องอีก แต่ตอ้ งกลับไปอ่าน
เรื อง
บางตอนอีกครัง
แยกข้อเท็จจริ งและ
แยกข้อเท็จจริ งและ
ข้อคิดเห็นได้ถูกต้อง
ข้อคิดเห็นได้ถูกต้อง
ครบถ้วน นําความรู ้ไป ด้วยตนเอง โดยทีครู
ไม่ตอ้ งแนะนํา
เชือมโยงกับ
ประสบการณ์ในชีวติ จริ ง
ได้
เขียนคําตอบอย่าง
เขียนคําตอบอย่าง
ละเอียด ชัดเจน
ละเอียด ชัดเจน มีการ
มีการอธิบายและ
อธิบายและยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่างให้เข้าใจและ ให้เข้าใจ แต่ยงั ไม่
ชัดเจน
ชัดเจน
สามารถอ่านและเข้าใจ สามารถอ่านงานเขี ย น
ได้เข้าใจ
งานเขียนต่าง ๆ
พร้อมทังให้ขอ้ คิดได้
อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การตัดสิ น/ระดับคุณภาพ
คะแนน –
หมายถึง ดีมาก
คะแนน –
หมายถึง ดี
คะแนน –
หมายถึง พอใช้

ตอบคําถามได้ไม่
ละเอียด ต้องกลับไป
อ่านเนือเรื อง
หลายครั งจึ ง จะตอบ
ถูก
แยกข้อเท็จจริ งและ
ข้อคิดเห็นไม่ได้ ต้องมี
ครู คอยแนะนํา

เขียนคําตอบอย่าง
สัน ๆ ตามทีครู บอก

สามารถอ่านงานเขียน
ได้ แต่ไม่เข้าใจเนือหา

140
แบบฝกการอานจับใจความโดยใชขอมูลทองถิ่น
วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ชุดที่ 2 ขาว ครูแจง คลายสีทอง เสียชีวิตแลว

โดย.....ณิชาพร ปรีชาวิภาษ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการนิเทศ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คํานํา
แบบฝึ กการอ่ า นจับ ใจความกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย สํ า หรั บ นัก เรี ย นชัน
ประถมศึกษาปี ที เล่มนี เป็ นนวัตกรรมทีจัดทําขึนเพือให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ซึ งในการจัดกระบวนการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยในระดับชันประถมศึกษาปี ที นัน
พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ ยงั ขาดทักษะความรู้ ทงั ด้าน คือ ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และ
การเขียนอยูม่ าก ดังนันจึงต้องจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองให้
มากทีสุ ด ตลอดจนบูรณาการไปสู่ สาระการเรี ยนรู้ต่าง ๆ อันส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ได้ใน
ทีสุ ด ดังนันข้าพเจ้า จึงได้จดั ทําแบบฝึ กการอ่านจับใจความขึน โดยนําข้อมูลในท้องถินของอําเภอ
สองพีน้องมาเป็ นบทอ่าน ซึ งแบบฝึ กมีจาํ นวน ชุด ประกอบไปด้วย
ชุดที ตํานานพืนบ้านสองพีน้อง
ชุดที ข่าวครู แจ้ง คล้ายสี ทอง เสี ยชีวติ แล้ว
ชุดที ข่าวเด็กนาฏศิป์สุ พรรณบุรี ชนะเลิศเวทีเพลงพืนบ้าน
ชุดที บทความปลาหมํา
ชุดที บทความเพลงอีแซว
ชุดที สารคดีท่องเทียววัดไผ่โรงวัว
ชุดที สารคดีชีวประวัติพุม่ พวง ดวงจันทร์
ในการจัดทําแบบฝึ กการอ่านจับใจความครังนี ข้าพเจ้าได้ลาํ ดับขันตอนการทําจากง่าย
ไปยาก เพือเป็ นการกระตุน้ เร้าใจให้นกั เรี ยนมีความสนใจ กระตุน้ เร้าใจให้นกั เรี ยนมีความสนใจ
สนุกสนาน สนใจต่อการเรี ยนและมีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนภาษาไทย

ณิ ชาพร ปรี ชาวิภาษ
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คําชีแจง
แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มู ลท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ กษา
ปี ที ชุดที ข่าว ครู แจ้ง คล้ายสี ทอง เสี ยชีวติ แล้ว เป็ นการอ่านจับใจความจากข่าว ครู แจ้ง คล้าย
สี ทอง เสี ยชี วิตแล้ว ทีกําหนดให้แล้วให้นกั เรี ยนโยงเส้นข้อทีมีความหมายตรงกัน ตอบคําถามจาก
เรื องทีอ่าน แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นให้ถูกต้อง โดยนําตัวเลขหน้าข้อความใส่ ลงในตัวลูกปู
คาดคะเนเหตุการณ์ ตามหัวข้อทีกําหนดให้และวิเคราะห์เนื อเรื องและสรุ ปใจความจากเรื องทีอ่าน
พร้ อมกับ ทํา แบบทดสอบท้า ยเรื องข่ า วที กํา หนดให้เ ป็ นเรื องเกี ยวกับ ข่ า ว ครู แจ้ง คล้า ยสี ท อง
เสี ยชี วิต แบบฝึ กชุ ดนีมีทงหมด
ั
แบบฝึ ก ครู ควรให้นกั เรี ยนฝึ กครังละไม่เกิน แบบฝึ ก เพือไม่ให้
นัก เรี ย นเกิ ด ความเบื อหน่ า ย และควรให้นัก เรี ย นระบายสี รู ป ภาพในแบบฝึ ก เพื อเสริ ม สร้ า ง
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
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คําแนะนํา ขันตอนการใช้ สําหรับครู

ข้ อควรปฏิบัติก่อนดําเนินการสอน ครูควรปฏิบัติดังนี
. ศึกษาแผนการสอนอย่างละเอียด
. ทดลองปฏิบตั ิกิจกรรมทังหมดตามแผนการสอน
. เตรี ยมอุปกรณ์การฝึ กไว้ล่วงหน้า ก่อนสอนทุกครัง เช่น แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
แบบทดสอบ แบบสังเกตให้พร้อมเพือสะดวกในการใช้
ขณะดําเนินการสอน ครู ควรปฏิบัติดังนี
. อธิ บายให้นกั เรี ยนทราบถึงความสําคัญของแบบฝึ กแต่ละครัง เพือให้นกั เรี ยนเห็น
ประโยชน์ทีจะได้รับจากแบบฝึ ก
. ชีแจงกิจกรรมการเรี ยนให้นกั เรี ยนทุกคนทราบ
. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนการสอน
. ขณะทีนักเรี ยนทํากิจกรรม ครู คอยควบคุมการทํางานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มอย่าง
ใกล้ชิด และให้คาํ ช่วยเหลือเมือนักเรี ยนต้องการ
. การสรุ ปบทเรี ยน ให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มมีโอกาสร่ วมกันสรุ ป
. หลังจากทํากิจกรรมเสร็ จแล้ว ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ ก
. เมือดําเนินการสอนสิ นสุ ดลง ครู ตรวจแบบฝึ กหัด
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คําแนะนํา ขันตอนการใช้ สําหรับนักเรียน
วิธีการใช้ แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
. นํา ความรู้ ที ได้จ ากการเรี ย นเรื องการอ่ า นจับ ใจความ มาใช้ใ นการทํา แบบฝึ ก
แต่ละชุด
. ฝึ กให้สมําเสมอ เพือพัฒนาทักษะในการอ่านจับใจความได้
ขันตอนการทําแบบฝึ ก
. อ่านคําชีแจงการทําแบบฝึ กในแต่ละแบบว่า ให้ทาํ อะไร
. อ่านเนือเรื องและทําแบบฝึ กแต่ละชุดตามลําดับ จากเรื องแรกไปถึงเรื องสุ ดท้าย
. ทําแบบทดสอบท้ายเรื อง
. ร่ วมตรวจคํา ตอบของแบบทดสอบท้ายเรื อง เมื อเรี ย นในแต่ละเรื องแล้ว เพื อวัด
ความรู ้ทีพัฒนาขึนในเรื องนัน ๆ

145
ตัวชีวัด

ท . ป. /
ท 1.1 ป.4/4
ท . ป. /
ท . ป. /

อ่านเรื องสัน ๆ ตามเวลาทีกําหนดและตอบคําถามจากเรื องทีอ่าน
แยกข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็นจากเรื องทีอ่าน
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื องทีอ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ
สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากเรื องทีอ่าน เพือนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
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“ครู แจ้ง คล้ายสี ทอง” วัย ปี เสี ยชีวติ แล้ว
เมือวันที 16 มิ.ย.นางบุญนะ คล้ายสี ทอง ภรรยา ครู แจ้ง คล้ายสี ทอง ศิลปิ น
แห่ งชาติ พ.ศ. 2538 สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์ ) เปิ ดเผยว่า ครู แจ้ง ได้เสี ยชีวิตลง
อย่า งสงบด้วยอาการหัวใจล้ม เหลว ที โรงพยาบาลศิ ริราช ขณะกํา ลัง ทํา กิ จกรรม
กายภาพบําบัดจากการเป็ นอัมพฤกษ์ ซึ งทางคณะแพทย์ดา้ นโรคหัวใจ ได้วินิจฉัยว่า
เกิ ด จากอาการเส้ นเลื อ ดหัว ใจตี บ เฉี ย บพลัน ส่ ง ผลให้ร ะบบหัว ใจล้ม เหลว โดย
คณะแพทย์ได้ทาํ การปั มหัวใจครู แจ้งอย่างสุ ดความสามารถแล้ว แต่ร่างกายครู แจ้ง
ไม่ตอบสนอง จึงจากไปอย่างสงบด้วยวัย 74 ปี เมือเวลาประมาณ 10.00 น.
ทังนี ครู แจ้งได้เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคเส้นเลื อดในสมองตีบด้านขวา
เฉี ยบพลันทีโรงพยาบาลศิริราช เมือวันที 8 ก.พ.ทีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่า
จะนําศพครู แจ้งไปบําเพ็ญกุศลยังวัดป่ าเลไลย์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ งจะมีการกําหนด
วันสวดพระอภิธรรมกีวันอีกครัง
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นายวีระ โรจน์พ จนรั ตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่ าวว่า ได้รับ
ทราบ เรื องดังกล่าวแล้ว โดยในส่ วนกระทรวงวัฒนธรรม จะให้การช่วยเหลืออย่าง
เต็ ม ที เนื องจาก ครู แ จ้ง เป็ นศิ ล ปิ นแห่ ง ชาติ อยู่ ใ นความดู แ ลของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ทังนี ตนขอแสดงความเสี ยใจต่อการจากไปของ
บรมครู ขบั กรับทียิงใหญ่ ซึงประเทศไทยได้สูญเสี ยปูชนียบุคคลด้านศิลปวัฒนธรรม
ไปอีกคนหนึง
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุ นทร เลขาธิ ก ารคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ ง ชาติ
กล่าวว่า ทางสวช.ขอแสดงความเสี ยใจกับทางญาติของครู แจ้ง เพราะถือว่าประเทศ
ไทย ได้สูญเสี ยศิลปิ นทีมีความคําคัญของประเทศไทอีก 1 ท่าน อย่างไรก็ตาม สวช.
จะเป็ นเจ้าภาพในการสวดพระอภิ ธรรมศพ พร้ อมทังมอบเงิ นค่าจัดพิมพ์หนังสื อ
120,000 บาท และขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป
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สําหรับประวัติ ครู แจ้ง คล้ายสี ทอง เกิดเมือวันที 10 มีนาคม 2478
ที จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี จบการศึ ก ษาชันประถมศึ ก ษาปี ที 4 โรงเรี ย นวัด โบสถ์
ดอนคํา แพน และเข้า รั บ ราชการในตํา แหน่ ง คี ต ศิ ล ปิ นจัต วา กรมศิ ล ปากร
เนื องจากครู แจ้งเป็ นผูม้ ีค วามสามารถในการขับเสภาพร้ อมขยับกรับ ไพเราะ
หวานหู จนได้รับสมญาว่า “ช่างขับคําหอม” เพราะเสี ยงดี ขยับกรับได้ยอดเยียม
จนไม่มีใครเทียบ เป็ นนักขับเสภาทีดีทีสุ ดเท่าทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั นี ขับเสภาได้อย่าง
มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว สามารถขับบทเสภาเก่า ๆ ทีถูกลืมกลับมามีชีวิตโดดเด่น
จนกระทังได้รับความนิยมจากคนรุ่ นใหม่ เช่น เรื องขุนช้าง ชุนแผน ตอนกําเนิ ด
พลายงาม
นอกจากนี ครู ย งั เป็ นผู้ถ่ า ยทอดวิ ช าศิ ล ปะการขับ กล่ อ มให้ แ ก่ ศิ ษ ย์
มากมาย จนได้รับพระราชทานเหรี ยญราชรุ จิ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื อคราวขับไม้ประกอบซอสามสายในพระราชพิธี ขึนระวาง สมโภชพระศรี
นรารั ฐราชกิ ริณี ทีจังหวัดนราธิ วาส เมือปี 2520 และได้รับพระราชทานเหรี ย ญ
รัตนาภรณ์ในงานพระราชพิธีขึนระวาง และสมโภชช้างสําคัญ 3 เชือก ทีจังหวัด
เพชรบุรี ปี 2521 และได้รับการยกย่องเป็ น ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(คีตศิลป์ ) จาก สวช. เมือปี 2538

ี

ื

์

ี
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อ่านคํา – จําศัพท์
คําศัพท์

คําอ่าน

เกษียณอายุ

กะ – เสี ยน – อา – ยุ

ความหมาย
ครบกําหนดอายุรับราชการ

คฤหัสถ์

คะ – รึ – หัด

ผู้ครองเรือน,ผู้ทไม่
ี ใช่ นักบวช, ฆราวาส

ดุริยางค์

ดุ – ริ – ยาง

เครืองดีดสี ตีเป่ า

ปี พาทย์

ปี – พาด

เครืองประโคมมีปีเป็ นหลักต่ อไปมีกลอง
ตะโพน ระนาด ฆ้องวง ฯลฯ พิณพาทย์
ก็เรียก

พอน – สะ – หวัน

ความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติเด่ น
ของบุคคลทีมีมาแต่ กาํ เนิด

พรสวรรค์
เยาว์วยั

เยา – ไว

อ่อนวัย

ลูกศิษย์

ลูก – สิ ด

ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรื อผู้เยาว์วัย ซึงอยู่ใน
ความดูแลคุ้มครองของอาจารย์

สมโภช

สม – โพด

งานฉลองในพิธีมงคลเพือความยินดีร่าเริง

เหรียญ

เหรียน

โลหะทีทําเป็ นรูปต่ าง ๆ มีลกั ษณะกลม
แบน

อารมณ์

อา – รม

ความคิด ความรู้สึกทีเปลียนแปลงอยู่
เรือย ๆ

150
ตอนที คําศัพท์ น่าดู
คําชีแจง ให้ นักเรียนโยงเส้ นข้ อทีมีความหมายตรงกัน
. เกษียณอายุ

ก. ความคิดความรู้สึกทีเปลียนแปลงอยูเ่ รื อย ๆ

. คฤหัสถ์

ข. โลหะทีทําเป็ นรู ปต่าง ๆ มีลกั ษณะกลม แบน

. ดุริยางค์

ค. งานฉลองในพิธีมงคล เพือความยินดี ร่ าเริ ง

. ปี พาทย์

ง. ผูศ้ ึกษาเล่าเรี ยนหรื อผูเ้ ยาว์วยั

. พรสวรรค์์

ซึ งอยูใ่ นความดูแลของอาจารย์
จ. ครบกําํ หนดอายุราชการ

. เยาว์วยั

ฉ. ผูค้ รองเรื อน , ผูท้ ีไม่ใช่นกั บวช , ฆราวาส

. ลูกศิษย์

ช. เครื องประโคมมีปีเป็ นหลัก ต่อไปมีกลอง

. สมโภช
โ

ตะโพน ระนาด ฆ้องวง ฯลฯ พิณพาทย์ก็เรี ยก
ซ. ความสามารถพิเศษหรืื อคุณสมบัติเด่่น

. เหรี ยญ

ฌ. อ่อนวัย

. อารมณ์

ญ. เครื องดีด สี ตี เป่ า
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ตอนที
คําชีแจง

อยากรู้ คําถาม
ให้ นักเรียนตอบคําถามต่ อไปนี

. บ้านเกิดของครู แจ้ง อยูท่ ีตําบลอะไร
. ครู แจ้งเข้ารับราชการครังแรกทีไหน
. ความชํานาญและความสามารถพิเศษของครู แจ้งคืออะไร
. บุคคลทัวไปยกย่องครู แจ้งว่าอย่างไร
. ครู แจ้งมีชือเสี ยงในการขับเสภาเรื องอะไร

.
.
.
.
.
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ตอนที

สอบถามเท็จจริง
แยกข้ อเท็จจริงและข้ อคิดเห็นให้ ถูกต้ อง
โดยนําตัวเลขหน้ าข้ อความเขียนลงในตัวลูกปู

. ครู แจ้ง คล้ายสี ทอง เกิดทีจังหวัดสุพรรณบุรี
. ความสามารถในการขับเสภา พร้อมกับขยับกรับไพเราะ
หวานหู จนได้สมญานามว่า “ช่างขับคําหอม”
. พวกเราคนรุ่ นใหม่ ควรช่วยกันสื บทอดการขับเสภา
เพือไม่ให้เป็ นทีถูกลืม
. ครู แจ้ง คล้ายสี ทอง เป็ นศิลปิ นแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์ )
. เราควรปลูกฝังการขับเสภาให้เด็กฟังตังแต่เด็ก ๆ
แทนการฟังเพลงสมัยใหม่
เพือเป็ นการซึมทราบตังแต่งเด็ก ๆ

ข้ อเท็จจริง

ข้ อคิดเห็น
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ตอนที เก่งยิงคาดคะเน
ดูภาพแล้ วคาดคะเนเหตุการณ์ ตามหัวข้ อทีกําหนดให้

. การขับเสภา ถ้าไม่ใช้ กรับ เครื องกํากับจังหวะ แต่ให้ฉิงแทน คาดว่าจะเป็ นอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
. บทเสภาทีนํามาขับ ส่ วนใหญ่เกียวกับวรรณคดี ถ้าเราจะเปลียนบทเสภาเป็ นเรื องเกียวกับ
เหตุการณ์ปัจจุบนั คาดว่าจะเป็ นอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

154
ตอนที เก๋ สรุ ปความ
ให้ นักเรียนวิเคราะห์ เนือเรือง
เรือง ศิลปิ นแห่ งชาติแล้วสรุปใจความสํ าคัญ
ของเรืองทีอ่าน

ใคร: ....................................................................................................
เป็ นอะไร: ...............................................................................................
ทีไหน: ....................................................................................................
เมือไร: ....................................................................................................
เป็ นอย่างไร: ..............................................................................................
....................................................................................................................
สรุ ปได้วา่ : ...............................................................................................
....................................................................................................................
.............................................................................................................
...................................................................................................
................................................................................

ความรู้ทีได้..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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แบบทดสอบ
คําชีแจง ให้ นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกต้ องเพียงคําตอบเดียว
. ครู แจ้ง คล้ายสี ทอง เกิดทีจังหวัดอะไร
ก. สระบุรี
ข. สุ พรรณบุรี
ค. อยุธยา
ง. อ่างทอง
. ครู แจ้งจบการศึกษาทีโรงเรี ยนอะไร
ก. วัดสําเภาทอง
ข. วัดโบสถ์ดอนคําแพง
ค. วัดจรเข้ครึ น
ง. วัดโคกงูเห่า
. ชันทีครู แจ้งจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ได้แก่ ชันอะไร
ก. ป.
ข. ป.
ค. ม.
ง. ม.
. ครังแรกครู แจ้งเข้ารับราชการทีไหน
ก. กรมทีดิน
ข. กรมการปกครอง
ค. กรมเกษตร
ง. กรมศิลปากร
. ตําแหน่งทีครู แจ้ง เข้ารับราชการได้แก่ตาํ แหน่งอะไร
ก. คีตศิลปิ นตรี
ข. คีตศิลปิ นโท
ค. คีตศิลปิ นเอก
ง. คีตศิลปิ นจัตวา
. ครู แจ้งได้รับสมญานามว่าอย่างไร
ก. ช่างขับเสี ยงหวาน
ข. ช่างขับคําหอม
ค. ช่างขับเสนาะหู
ง. ช่างขับเสี ยงหวาน
. เสภาทีครู แจ้งนํามาขับจนได้รับความนิยมจากคนรุ่ นใหม่ เรื องอะไร
ก. ปลาบู่ทอง
ข. สังข์ทอง
ค. ขุนช้างขุนแผน
ง. พิกุลทอง
. ครู แจ้งได้รับการยกย่อง เป็ นศิลปิ นแห่งชาติสาขาอะไร
ก. ศิลปะการแสดง
ข. สาขาทัศนศิลป์
ค. สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม
ง. สาขาวรรณศิลป์
. ครู แจ้ง เสี ยชีวติ ลงด้วยโรคอะไร
ก. โรคหัวใจล้มเหลว
ข. โรคเบาหวาน
ค. โรคชรา
ง. โรคความดันโลหิตสู ง
. ครู แจ้ง เสี ยชีวติ อย่างสงบอายุเท่าไร
ก.
ข.
ค.
ง.
========================
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรี ยน
พฤติกรรม

การ
วางแผน
ร่ วมกัน

การแบ่ ง
งานรับ
ผิด
ชอบ

การ
ทํางาน
ร่ วมกับ
หมู่คณะ

การแสดง
ความ
คิดเห็น
ร่ วมกัน

งานเสร็จ
ทันเวลา

สรุ ปผลการประเมิน
คะแนน
ผ่าน
เฉลีย

กลุ่มที

10

16
17
18
19
20

ลงชือ

ผูป้ ระเมิน
(...............................................)

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ หมายถึง ดี
ระดับ หมายถึง พอใช้
ระดับ หมายถึง ควรปรับปรุ ง
เกณฑ์การตัดสิ นคะแนนเฉลียตังแต่ ขึนไปให้ผา่ น

ไม่
ผ่าน
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แบบประเมินการตรวจผลงาน

ชือสกุล

แยกข้ อเท็จจริง
้ ิ ็
คาดคะเนเหตุการณ์

เลขที

ตอบคําถามจาก
ื ื
วิเคราะห์
ป
จับคู่คาํ

เกณฑ์ การประเมิน นักเรี ยนต้ องได้ คะแนนรวมทุกกิจกรรม ร้ อยละ

ขึนไป ถือว่าผ่าน

รวม

สรุ ป

ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ลงชือ
ผูป้ ระเมิน
(.........................................)

ไม่ ผ่าน
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เลขที

ชือ – สกุล

ซือสัตย์
สุ จริต

มีวนิ ัย

ใฝ่ เรียนรู้

4

4

4

รวม

ผ่าน / ไม่ ผ่าน

แบบสั งเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชันประถมศึกษาปี ที
หน่ วยการเรียนรู้ ที ประกอบแผนการเรียนรู้ ที

12

14
15

ระดับคุณภาพ หมายถึง ดี
ระดับคุณภาพ หมายถึง พอใช้
ระดับคุณภาพ หมายถึง ปรับปรุ ง
เกณฑ์การตัดสิ นคะแนนรวม ได้ คะแนนขึนไป ถือว่า ผ่าน

ลงชือ
ผูป้ ระเมิน
(...............................................)
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียน
คําชีแจง ให้ ทาํ เครืองหมาย / ลงในช่ องรายการสั งเกตพฤติกรรมทีกําหนด
ชันประถมศึกษาปี ที..............โรงเรียน................................................................ภาคเรียนที...............
บทที...............แผนการสอนที.................เรือง.....................................................................................
ทําใบงานได้ถูกต้อง

กระบวนการกลุ่ม

อ่านบทเรี ยนได้
ถูกต้อง

ตอบคําถามและเล่า
เรื องได้

มีสมาธิ ในการฟังและ
การอ่าน

ชือ – สกุล

มีมารยาทในการฟัง
และพูด

เลข
ที

ความสนใจใน
บทเรี ยน

รายการสังเกต

สรุ ปผล
การ
ประเมิน
ผ่าน/
ไม่ผา่ น

เกณฑ์การให้คะแนน = ดี , = ปานกลาง, = ต้องปรับปรุ งแก้ไข

ลงชือ..............................................ผูป้ ระเมิน
วันที..........เดือน..........................พ.ศ.............
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แบบทดสอบก่อนเรียน เรือง การอ่านจับใจความ โดยใช้ ข้อมูลท้องถิน
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนทําเครื องหมาย ¯ทับอักษรหน้าข้อทีถูกทีสุ ด
จงอ่านข้ อความต่ อไปนี แล้วตอบคําถามข้ อ –
ลิงตัวหนึ งแสดงการเต้นรําท่ามกลางสัตว์ป่าทีมาชุมนุม สัตว์ทงหลายต่
ั
างชืนชม การแสดง
ของลิงมาก และพากันตบมือให้เกียรติอย่างเกรี ยวกราว จนอูฐรู้สึกอิจฉาและต้องการได้รับความยก
ย่องบ้าง จึงยืนขึนและพยายามเต้นรําเช่นเดียวกับลิง แต่การแสดงของมันช่างน่าทุเรศเสี ยจนผูด้ ูพา
กันไล่ตีดว้ ยกระบองจนต้องวิงหนีกระเจิงไป
(นิทานอีสป : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ)
. ลิงแสดงให้ใครดู
ก. พระราชา
ข. ฝูงลิง
ค. สัตว์ป่า
ค. หมาจิงจอก
. สัตว์ป่าชืนชมการแสดงของใคร
ก. ลิง
ข. อูฐ
ค. ช้าง
ง. หมาจิงจอก
. สัตว์ป่าให้สิงใดแก่ลิงเป็ นรางวัล
ก. กล้วย
ข. อาหาร
ค. ให้สิทธิปกครอง
ค. เสี ยงตบมือ
. ใครรู้สึกอิจฉาลิง
ก. ช้าง
ข. ม้า
ค. อูฐ
ง. เสื อ
. นิทานเรื องนีสอนให้รู้วา่
ก. ผูร้ ิ ษยาคอยแข่งขันกับผูอ้ ืนย่อมได้รับทุกข์
ข. แพ้เป็ นพระชนะเป็ นมาร
ค. วันหนึงอาจเป็ นของเราได้
ง. ความสําเร็ จของเราเกิดขึนด้วยความพยายาม
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อ่านข้อความต่อไปนี แล้วตอบคําถามข้อ –
เรือง ของยา
ทุ ก คนคงเคยเจ็ บ ป่ วยไม่ ม ากก็ น้อ ย เวลาเจ็บ ป่ วยต้อ งกิ น ยา สมัย คุ ณ ย่า คุ ณ ยายยัง เล็ ก
มียาไทยหรื อยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบนั
ยาได้จากพืชและสัตว์หลายชนิ ด พืชทีนํามาใช้เป็ นยาเช่ น กระเทียม ข่า ขมิน ผักบุง้ ไพล
กระเจียบ ฯลฯ
ส่ วนสัตว์นนั เราใช้อวัยวะบางอย่างเป็ นยา เช่น เขากวาง นอแรด งาช้าง ฯลฯ นอกจากนียา
อาจสกัดได้จากจุลชี พ เช่น เพนิ ซิลลิน ได้จากเชือรา แร่ ธาตุทีมีอยู่ตามธรรมชาติก็ใช้เป็ นยาได้ เช่น
เกลือ กํามะถัน ดีเกลือ สารส้ม เป็ นต้น ปั จจุบนั มีวธิ ี การสังเคราะห์ให้ได้ยาหลายชนิด
ยามิได้มีรสขมทุกชนิ ดอย่างทีกลัวกัน ยาบางชนิ ดมีรสหวาน เช่น ยาเข้าชะเอมเทศ นําอ้อย
ยาบางชนิ ดมีรสเปรี ยว เช่ น ยาที เข้ามะนาว นอกจากนี ยังมีรสฝาด รสเผ็ด รสเค็ม และรสจืด ทังนี
ขึนอยูก่ บั ตัวยาทีใช้
ยาแผนปั จจุบนั หรื อยาฝรังมีการเพิมรสและกลินให้น่ากินยิงขึน มีทงชนิ
ั ดทีใช้ภายใน เช่ น
ยานํา ยาเม็ด ยาใส่ แคปซูลสําหรับกินและยาฉีด ชนิดทีใช้ภายนอก เช่น ยาทาแผล ยาทาผิวหนังเวลา
คัน ยาหยอดตา และยาหยอดหู
การใช้ย าต้องระมัดระวัง เพราะยาแต่ ละชนิ ดออกฤทธิ แตกต่า งกันไป การใช้ย าผิดเป็ น
อันตรายอย่างยิง เด็ก ๆ จึงไม่ควรกินยาด้วยตนเอง
(ทีมา : สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล่มที หน้า – )
. ในปัจจุบนั ยาสามารถทํามาจากอะไรได้บา้ ง
ก. พืชและสัตว์
ค. สารปรุ งแต่ง
. ข้อใดคือส่ วนทีเป็ นใจความสําคัญของบทความเรื องนี
ก. ทุกคนเคยเจ็บป่ วยไม่มากก็นอ้ ย
ข. ยามิได้มีรสขมทุกชนิดอย่างทีกลัวกัน
ค. ยาได้จากพืช สัตว์ และแร่ ธาตุบางชนิด
ง. นอกจากนียังมียา รสฝาด รสเผ็ด และรสจืด
. ข้อความใดในบทความทีเป็ นข้อคิดเห็น
ก. ยาได้จากพืชและสัตว์
ค. การใช้ยาผิดเป็ นอันตรายอย่างยิง

ข. สารสังเคราะห์
ง. สารธรรมชาติ

ข. แร่ ธาตุตามธรรมชาติใช้เป็ นยาได้
ง. เด็ก ๆ ไม่ควรกินยาด้วยตนเอง
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. บทความเรื องนีมีความสําคัญอย่างไร
ก. ให้ความรู้เรื องยาและวิธีการใช้ยา
ข. ทําให้เรารู้จกั ดูแลรักษาสุ ขภาพของตนเอง
ค. ทําให้เรารักษาโรคต่าง ๆ ให้หายได้รวดเร็ ว
ง. ถูกทุกข้อ
. ข้อใดคือข้อเท็จจริ ง
ก. ยากทํามาจากพืช
ค. ยาทํามาจากพืชและสัตว์
อ่านข้อความต่อไปนี แล้วตอบคําถามข้อ –

ข. ยาทํามาจากสัตว์
ง. ผิดทุกข้อ

พิ ธี ไ หว้ค รู เป็ นประเพณี ที ดี ง าม ซึ งทุ ก โรงเรี ย นจะจัด ให้มี พิ ธี ไ หว้ค รู ขึ นในทุ ก ต้น ปี
การศึกษา เพือให้บรรดาลูกศิษย์ได้กราบไหว้ ระลึกถึงพระคุณของครู บาอาจารย์ และเพือเป็ นการ
ปลูกจิตสํานึ กให้รู้ว่า การทีเราจะเป็ นคนดีมีวิชาชีพเลียงตัวเองได้ในอนาคตนัน ก็ดว้ ยพระคุณครู
บาอาจารย์ทงสิ
ั น
ทีมา : แบบฝึ กการอ่านจับใจความ พรทิพย์ แฟงสุ ด
. ข้อความข้างต้นนีจัดเป็ นประเภทใด
ก. ข่าว
ค. จดหมาย
. ข้อความข้างต้นนี กล่าวในลักษณะใด
ก. สังสอน
ค. แนะนํา
. ข้อความข้างต้นนีไม่ได้กล่าวถึงสิ งใด
ก. เหตุทีต้องมีพิธีไหว้ครู
ค. กําหนดเวลาทีจัดพิธีไหว้ครู
. พิธีไหว้ครู แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมในข้อใด
ก. ความกตัญ ูรู้คุณ
ค. ความมีจิตสํานึกทีดี

ข. บทความ
ง. คําโฆษณา
ข. ชีแจง
ง. บอกกล่าวให้รู้
ข. เราได้อะไรจากครู บา้ ง
ง. ขันตอนในการไหว้ครู
ข. ความซือสัตย์
ง. ความเมตตากรุ ณา
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. เพราเหตุใดนักเรี ยนจึงต้องมีพิธีไหว้ครู
ก. เพราะครู เป็ นผูม้ ีความรู้มาก
ข. เพราเป็ นประเพณี ทีทําสื บเนืองกันมา
ค. เพราะครู เป็ นผูม้ ีความรักและเมตตาต่อศิษย์
ง. เพราะครู เป็ นผูท้ ีทําให้นกั เรี ยนมีความรู้และเป็ นคนดีของสังคม
อ่านข้อความต่อไปนีแล้วตอบคําถามข้อ –
เรือง ผึง
ผึงเป็ นแมลงชนิ ดหนึ งที มี ขา ขา ตัวโตประมาณนิ วก้อย แบ่งเป็ น ตอน คื อ ตอนหัว
หน้าอก และท้อง มีงวงไว้สาํ หรับดูดนําหวาน มีตาขนาดใหญ่อยูข่ า้ งหัวข้างละตา และมีตาเล็ก ๆ อีก
ตา อยูบ่ นหัว มีหนวดเล็ก ๆ ทังหมด เส้นด้วยกัน
อาหารของผึง คือ นําหวานของดอกไม้ ผึงจะมีเหล็กในทีก้นเพือใช้เป็ นเครื องต่อสู้ป้องกัน
ตัว ในรังของผึงแต่ละรังจะมีผงอยู
ึ ่ ชนิด คือ ผึงนางพญา ซึ งมีเพียงตัวเดียว ผึงตัวผู้ และผึงตัวเมีย
มนุษย์ได้รับประโยชน์จากผึงหลายอย่าง คือ ได้นาผึ
ํ งและรังอ่อน ตัวอ่อนของผึงเป็ นอาหาร
ได้ขีผึงมาใช้เป็ นยา
(ทีมา : แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ พรทิพย์ แฟงสุ ด)
. ผึงเป็ นสัตว์ประเภทใด
ก. สัตว์บก
ค. แมลง
. อวัยวะทีผึงใช้ดูดนําหวานคือข้อใด
ก. ปาก
ค. หนวด
. อาวุธทีผึงใช้ในการป้ องกันตัวคือข้อใด
ก. ปาก
ค. หนวด
. ข้อใดคือข้อเท็จจริ ง
ก. ผึงเป็ นแมลง มี ขา
ค. ผึงเป็ นแมลง มี ขา

ข. สัตว์นาํ
ง. สัตว์ครึ งบกครึ งนํา
ข. งวง
ง. เหล็กใน
ข. งวง
ง. เหล็กใน
ข. ผึงเป็ นแมลง มี ขา
ง. ผึงเป็ นแมลง มี ขา
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. ข้อใดคือข้อคิดเห็น
ก. ผึงมีงวงไว้สาํ หรับดูดนําหวาน
ค. เราไม่ควรนําไม้หรื อสิ งของขว้างปารังผึง

ข. ผึงมีหนาดเล็ก ๆ เส้น
ง. นางพญาผึงจะมีตวั เดียว

อ่านข้อความต่อไปนี แล้วตอบคําถามข้อ –
อ้นเป็ นสัตว์เลียงลูกด้วยนม อยูใ่ นตระกูลกัดแหะ ลักษณะทัวไปจะคล้ายหนู หน้าทู่สัน
ฟันคู่ใหญ่ ตาเล็ก แต่หนวดยาว ชาวบ้านมักเรี ยกมันว่า “ตุ่น” อ้นมีความสามารถในการขุดรู หรื อ
อุ โมงค์ โดยใช้ปาก ฟั น ขาคู่หน้า ขุดดิ น อ้นจะขุดรู อย่า งช้า ๆ และตบแต่งรั งอยู่ตลอดเวลา
เพือให้รังใต้ดินแข็งแรง จนได้ฉายาว่า “วิศวกรสถาปนิก นักขุดเจาะอุโมงค์ธรรมชาติ”
ทีมา : สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล่มที

เรื องที

. ข้อความข้างต้นนีจัดเป็ นประเภทใด
ก. นิทาน
ค. นวนิยาย
. ข้อความข้างต้นนีไม่ ได้ กล่าวถึงสิ งใด
ก. วิธีขดุ เจาอุโมงค์
ค. ลักษณะทัวไปของอ้น
. ข้อใดกล่าวถูกต้องทีสุ ด
ก. อ้นเป็ นสัตว์เลียงลูกด้วยนม
ค. อ้นอาศัยอยูบ่ นต้นไม้เช่นเดียวกับนก
ง. อ้นใช้ขาหลังและการม้วนตัวในการขุดดิน
. สัตว์ชนิดใดมีลกั ษณะคล้ายกับอ้นมากทีสุ ด
ก. กระทิง
ค. กระรอก
. ฉายาของตัวอ้นคือข้อใด
ก. ตุ่นน้อยผูส้ ร้างรัง
ค. สถาปนิกหน้าทู่

ข. สารคดี
ง. บทความ
ข. ความเป็ นอยูข่ องอ้น
ง. ความสามารถพิเศษของอ้น
ข. อ้นก็คือตุ่นตามทีชาวบ้านเข้าใจ

ข. กระซู่
ง. กระจง
ข. นักกัดแทะผูช้ าํ นาญ
ง. วิศวกรสถาปนิกนักขุดเจาะอุโมงค์
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อ่านข้อความต่อไปนีแล้วตอบคําถามข้อ –
ช่ วยวัวพลัดตกร่ องนํา
เมือเวลา . น. วันที ก.พ. ผูส้ ื อข่าวได้รับแจ้งจากพลเมืองดีวา่ ได้มีววั เพศเมียได้ตกลง
ไปอยู่ในร่ องนํากลางทุ่งนา บริ เวณถนนเลี ยงเมือง หมู่ที ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง จึงไป
ตรวจสอบพบวัวเพศเมียสี นาตาล
ํ
ขาหลังนันได้ตกลงไปติดอยู่ในร่ องนําและมีชาวบ้านนับสิ บคน
ต่างเร่ งช่วยเหลือโดยนําเชือกมาโอบตัววัวก่อน สอดด้วยไม้คานเพือหามวัวขึนมาในสภาพทุลกั ทุเล
ใช้เวลานานนับชัวโมง จึงช่วยได้สาํ เร็ จ สอบถามนางบุญลือ รอดเจริ ญ อายุ ปี อยูบ่ า้ นเลขที /
หมู่ ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง ซึ งเป็ นคนเลียงวัว กล่าวว่า ตนได้พาวัวออกมากินหญ้าทีทุ่งนา
โดยนางนําตาลวัวเพศเมีย อายุ ปี นําหนัก – กิโลกรัม ได้เลียงจากฝูงมากินนําอยูร่ ิ มร่ องนํา
แต่ในขณะทีกิ นนําอยู่ ได้มีววั ตัวผูใ้ นฝูงได้เกิดอาการคึก ไล่ขีวัวตัวเมียและได้วิงมาทีนางนําตาล
กําลังกินนํา กระแทกจนขาหลังตกลงไปในร่ องนําดังกล่าว
ทีมา : ( , วันที กุมภาพันธ์). เดลินิวส์, หน้า .
. ข้อความข้างต้นนี เป็ นงานเขียนประเภทใด
ก. ข่าว
ข. สารคดี
ค. บทความ
ง. บทละคร
. สัตว์อะไรตกลงไปในร่ องนํา
ก. ช้าง
ข. ม้า
ค. วัว
ง. ควาย
. ข่าวนีเกิดขึนทีจังหวัดอะไร
ก. ลพบุรี
ข. สุ พรรณบุรี
ค. ชัยนาท
ง. อ่างทอง
. วัวทีตกไปในร่ องนําชื อว่าอะไร
ก. นางนําค้าง
ข. นางนําตาล
ค. นางนําฝน
ง. นางนําเงิน
. นางนําตาลจะมาทําอะไรจึงตกร่ องนํา
ก. อาบนํา
ข. กินนํา
ค. กินหญ้า
ง. เดินเล่น
***********************************************************************
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
ค
ก
ค
ค
ก
ก
ค
ง
ก
ค

ข้ อ
11
12
13
14
15

คําตอบ
ข
ง
ง
ก
ง
ค
ข
ง
ข
ค

ข้ อ

คําตอบ
ข
ข
ข
ค
ง
ก
ค
ง
ข
ข
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แบบทดสอบหลังเรียน เรือง การอ่ านจับใจความ โดยใช้ ข้อมูลท้ องถิน
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนทําเครื องหมาย ¯ทับอักษรหน้าข้อทีถูกทีสุ ด
อ่านข้อความต่อไปนี แล้วตอบคําถามข้อ –
กาตัวหนึ งกระหายนําเจี ยนตาย ครันมองเห็ นเหยือกใบหนึ งตังอยู่บนพืน จึงรี บบินลงมา
หมายจะดืมให้ชืนใจ แต่ปรากฏว่ามีนาเหลื
ํ อติดก้นเหยือกไม่มากนัก กาพยายามยืดคอลงไปแต่ไม่ถึง
นํา ครันจะควําเหยือกก็ไม่มีแรง ด้วยสติปัญญาอันเฉี ยบแหลมมันจึงใช้ปากคาบก้อนกรวดใส่ ลงทีละ
ก้อน ๆ อย่างไม่ยอ่ ท้อ ระดับนําในเหยือกค่อย ๆ สู งขึน จนมันสามารถดืมได้สมดังความตังใจ
(นิทานอีสป : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ)
. กามองเห็นอะไรจึงบินลงมา
ก. แจกัน
ข. ขวดนํา
ค. เหยือกนํา
ง. แก้วนํา
. กาใช้อะไรใส่ ลงไปในเหยือกนํา
ก. เมล็ดพืช
ข. ทราย
ค. ก้อนหิ น
ง. ก้อนกรวด
. ถ้าไม่มีกอ้ นกรวดเราสามารถใช้สิงใดต่อไปนีแทนได้
ก. กระดาษ
ข. ลูกแก้ว
ค. ต้นหญ้า
ง. สําลี
. กานําก้อนกรวดใส่ ในเหยือกเพืออะไร
ก. ให้นาในเหยื
ํ
อกสู งขึน
ข. ทําให้นาในเหยื
ํ
อกใส
ค. ทําให้นาในเหยื
ํ
อกหวาน
ง. ทําให้นาในเหยื
ํ
อกเย็น
. นกอะไรต่อไปนีคล้ายกับกามากทีสุ ด
ก. นกแก้ว
ข. นกกาเหว่า
ค. นกเอียง
ง. นกพิราบ
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อ่านข้อความต่อไปนีแล้วตอบคําถามข้อ –
เรือง นกเงือก
นกเงือกได้ชือว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งความซือสัตว์ เพราะมันจะมีคู่เพียงตัวเดียว ถ้าตัวผูถ้ ูก
ยิงตายนกตัวเมียทีอยูก่ ็จะยอมตายไปด้วยต้นไม้ทีนกเงือกเลือกทําโพรงเป็ นทีอยูน่ นั มักเป็ นต้นไม้ที
มีลาํ ต้นใหญ่เพราะนกเงือกมีลาํ ตัวโต โดยปกติจะมีความยาวจากปลายปากถึงปลายหางไม่ตากว่
ํ า
เมตร เวลาทีมันกระพือปี กบิน เสี ยงจะดังราวพายุบางชนิดส่ งเสี ยงร้องดังก้องหุบเขา
ศัตรู ทีสําคัญสําหรับนกเงือกคือคน ล่าเพือนํามาเป็ นอาหารบ้างก็ล่าเพือนําหัวมาสะสม คน
ทีล่าจะปี นต้นไม้ไปเจาะโพรงขโมยลูกนกนํามาขาย แต่วิธีนีค่อนข้างเสี ยงต่อการโดนแม่นกจิกตีเอา
ดังนันคนจึงเลือกโค่นต้นไม้ ซึ งถ้าต้นไม้ใหญ่ถูกทําลายหมด นกเหงือกก็ไม่สามารถมีชีวติ รอด
ต่อไปได้
(สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ภาษาไทย ป. )
. เหตุใดนกเงือกจึงเป็ นสัญลักษณ์แห่งความซือสัตว์
ก. มีคู่เพียงตัวเดียว
ข. ยอมตายแทนคู่ของมัน
ค. ไม่ยอมย้ายทีอยูอ่ าศัย
ง. จงรักภักดีต่อเจ้าของ
. นกเงือกทําให้เกิดเสี ยงดังราวกับพายุโดยวิธีใด
ก. ส่ งเสี ยงดัง
ข. กระพือปี ก
ค. เจาะต้นไม้
ง. ทําร้ายผูท้ าํ อันตรายคู่ของมัน
. ข้อใดต่อไปนีไม่ใช่ขอ้ เท็จจริ ง
ก. นกเงือกได้ชือว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งความซื อสัตย์
ข. ถ้านกเงือกตัวใดตัวหนึงตายอีกตัวจะยอมตายไปด้วย
ค. นกเงือกมีความยาวจากปลายปากถึงปลายหางไม่ตากว่
ํ า เมตร
ง. เราควรช่วยกันอนุรักษ์นกเงือกให้มีมากขึน
. นักเรี ยนคิดว่าถ้าไม่มีตน้ ไม้ใหญ่ทาํ โพรง นักเรี ยนจะใช้อะไรแทนได้
ก. อิฐ
ข. หญ้าแห้งๆ
ค. กระดาน
ง. ปูนซีเมนต์
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. ข้อใดทําให้เกิดอันตรายและผลเสี ยต่อนกเงือกมากทีสุ ด
ก. การจับนกเงือกมาเป็ นอาหาร
ข. การจับนกเงือกมาเลียงไว้ในสวนสัตว์
ค. การล่านกเงือกเพือนําหัวมาสะสม
ง. การตัดทําลายต้นไม้ใหญ่จนหมดสิ น
อ่านข้อความต่อไปนี แล้วตอบคําถามข้อ แม้จระเข้จะวางไข่ในหลุมหรื อทราย มันวางไข่ได้มากถึงคราวละ

ฟอง และเฝ้ าอยูจ่ น

ไข่ฟักเป็ นตัว ส่ วนมากไม่เลี ยงลูกอ่อน ลูกจระเข้จาํ นวนมากกลายเป็ นเหยือของสัตว์ต่าง ๆ เช่น
นก สัตว์ทีเลี ยงลูกด้วยนม และสัตว์เลื อยคลานอืน ๆ ตัวอ่อนมีลกั ษณะเหมือนตัวเจริ ญวัย แต่มี
ขนาดเล็กกว่า เมือออกจากไข่มนั ก็สามารถเดิน ว่ายนํา และหาอาหารกินเองได้เลย
ทีมา : สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล่มที
. ข้อความข้างต้นนี จัดเป็ นประเภทใด
ก. สารคดี
ข. บทความ
ค. นิทาน
ง. นวนิยาย
. ข้อความข้างต้นนีมุ่งกล่าวถึงสัตว์ในข้อใด
ก. นก
ข. จระเข้
ค. สัตว์ทีเป็ นอาหารของจระเข้
ง. สัตว์เลียงลูกด้วยนม
. เพราะเหตุใดลูกจระเข้จาํ นวนมากมาย จึงกลายเป็ นเหยือของสัตว์ต่าง ๆ
ก. เพราะมันยังเล็กเกินไป
ข. เพราะมันยังไม่รู้วธิ ี เอาตัวรอด
ค. เพราะลูกจระเข้เป็ นอาหารของสัตว์อืนอยูแ่ ล้ว
ง. เพราะพ่อแม่ไม่ค่อยเลียงดูพวกมันขณะทีเป็ นตัวอ่อน
. ลูกจระเข้ทีเป็ นตัวอ่อน มีลกั ษณะแตกต่างกับจระเข้ทีเป็ นตัวเจริ ญวัยตรงไหน
ก. มีตวั โตกว่า
ข. มีตวั เล็กกว่า
ค. มีแขนขายังไม่ครบ
ง. ยังไม่สามารถหาอาหารกินเองได้
. ลักษณะพิเศษของลูกจระเข้ทีเพิมออกจากไข่นนั นักเรี ยนคิดว่าเป็ นข้อใด
ก. มีหวั โตกว่าตัว
ข. สามารถหาอาหารกินเองได้
ค. สามารถเดินและว่ายนําได้เลย
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข และ ข้อ ค
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อ่านข้อความต่อไปนีแล้วตอบคําถามข้อ

–

ไฟฟ้ าเป็ นพลังงานทีให้คุณแก่มนุ ษย์มากมาย แต่ก็มีโทษมากเช่ นเดี ยวกัน ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี
หรื อขาดความรอบคอบ อาจเกิ ดผลเสี ยหายได้มาก เช่ น ไฟฟ้ าอาจดับกะทันหัน ทําให้เกิ ดความ
โกลาหล อาจเกิดเพลิงไหม้ เกิดระเบิดปึ งปัง ทําความเสี ยหายให้กบั ทรัพย์สิน ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าถูกไฟฟ้ าดูด
ตาย
ทีมา : แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที
. จากข้อความข้างต้นนี ควรตังชือว่าอะไรจึงจะเหมาะสม
ก. คุณของไฟฟ้ า
ข. โทษของไฟฟ้ า
ค. ไฟฟ้ าดูดคนตาย
ง. คุณและโทษของไฟฟ้ า
. ข้อใดเป็ นข้อคิดเห็น
ก. ไฟฟ้ าเป็ นพลังงาน
ข. ไฟฟ้ ามีประโยชน์และมีโทษ
ค. ไฟฟ้ าดับกระทันหันจะทําให้เกิดความโกลาหล
ง. เราควรใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัดและต้องมีความรอบคอบ
. เมือไฟฟ้ าเกิดดับกะทันหัน จะมีอะไรเกิดขึน
ก. เกิดไฟฟ้ าดูด
ข. เกิดเพลิงไหม้
ค. เกิดระเบิดปึ งปั ง
ง. เกิดความวุน่ วาย
. เมือนักเรี ยนอ่านเรื องนีแล้ว เห็นว่าควรทําอย่างไร
ก. เลิกใช้ไฟฟ้ า
ข. ใช้ไฟฟ้ าน้อยลง
ค. ระมัดระวังการใช้ไฟฟ้ า
ง. เฉย ๆ เพราะเป็ นเรื องธรรมดา
. จากข้อความข้างต้นนี ตรงกับข้อใดมากทีสุ ด
ก. กันไว้ดีกว่าแก้
ข. วัวหายล้อมคอก
ค. รักวัวให้ผกู รักลูกให้ตี
ง. ไฟฟ้ ามีคุณอนันต์มีโทษมหันต์

171
อ่านข้อความต่อไปนี แล้วตอบคําถาม ข้อ –
โรคหัด เป็ นโรคติดต่อในเด็กตังแต่อายุ เดือนขึนไป ติดต่อกันโดยอาการไอ จาม
นํามูก นําลาย หรื อเสมหะของผูป้ ่ วย อาการเริ มแรกมีไข้ตาํ นํามูกไหล พ่อวันที – จะเริ มมี
ผืนขึนตามหลังหูหน้าก่อน
ทีมา : สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล่มที
. โรคหัด ไม่ ติดต่ อ โดยทางใด
ก. ไอ
ค. สัมผัส
. ข้อความข้างต้นนีต้องการให้ทราบถึงอะไร
ก. อาการของโรคหัด
ค. วิธีปฏิบตั ิตวั ในการเป็ นโรคหัด
. โรคหัดไม่เกิดในคนทีมีอายุเท่าใดต่อไปนี
ก. เดือน
ค. เดือน
. จากข้อความข้างต้นนี จัดเป็ นเรื องประเภทใด
ก. นิทาน
ค. ตํานาน
. ผูเ้ ขียนข้อความข้างต้นนีจะเป็ นบุคคลในข้อใด
ก. ตํารวจ
ค. ทหาร

ข. จาม
ง. นํามูก
ข. ความเป็ นมาของโรคหัด
ง. วิธีรักษาตัวเมือเป็ นโรคหัด
ข. เดือน
ง. เดือน
ข. บทความ
ง. สารคดี
ข. หมอ
ง. ครู
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อ่านข้อความต่อไปนี แล้วตอบคําถาม ข้อ –
“โลมาปากขวด” เกยตืนหาดภูเก็ต
เมือเวลา . น. วันที ก.พ. นายยูนู เกราะเหล็ก อายุ ปี ประธานชมรมเรื อหางยาว
อ่าวบางเทา หมู่ ต. เชิงทะเล อ. ถลาง จ. ภูเก็ต รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบโลมาขนาดใหญ่ตายเกย
ตืนชายหาดบางเทา หลังโรงแรมดาหลา รี สอร์ ท แอนด์สปา จึงประสานศูนย์วิจยั ทรัพยากรชายฝัง
ทะเลและป่ าชายเลน ต. วิจิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต ไปตรวจสอบ พบนักท่องเทียวจํานวนมากกําลังมุงดู
ซากปลาโลมาขนาดใหญ่ริมหาด จึงลากขึนฝังและตรวจสอบเบืองต้น เป็ นปลาโลมาสายพันธุ์ปาก
ขวด เพศเมีย ยาว . เมตร หนัก กก. มีบาดแผลฉกรรจ์ทีปากบนและโคนหาง ใต้ครี บขวาชํา
แดง น่าจะตายมาแล้ว – วัน
สอบถามทราบว่า กลางดึกทีผ่านมามีฝนตกหนักในพืนที แถมลมกระโชกแรง คลืนสู ง พอ
ช่วงเช้าชาวบ้านพบซากปลาโลมาถูกคลืนซัดเกยหาด ด้านนายก้องเกียรติ กิตติวฒั นาวงศ์ หัวหน้า
ศูนย์วิจยั ฯ กล่าวว่า โลมาปากขวด มีถินอาศัยอยู่ฝังตะวันตกของไทย บริ เวณเกาะไม้ท่อน จ.พังงา
และ จ.ระนอง เป็ นส่ วนใหญ่ ถื อเป็ นปลาโลมาปากขวดตัวแรกทีพบเกยตืนในฝังอันดามัน พืนที จ.
ภูเก็ต จะเร่ งตรวจสอบบาดแผลทีพบว่าหลังเกิดน็อกตายแล้วถูกคลืนซัดกระแทกหรื อถูกฆ่า รวมทัง
ตรวจกระเพาะอาหารหาสาเหตุดว้ ย
ทีมา : ( , กุมภาพันธ์ ). เดลินิวส์ , หน้า .
. ทีทีปลาโลมาเกยตืน อยูท่ ีชาดหาด
ก. บางแสน
ค. พัทยา
. ปลาโลมาทีมาเกยตืน เป็ นปลาโลมาสายพัน
ก. พันธุ์ปากขวด
ค. พันธุ์หวั โหนก
. ปลาโลมาปากขวดมีถินทีอยูท่ ี
ก. ฝังทางเหนื อของไทย
ค. ฝังตะวันตกของไทย
. ปลาโลมาทีพบมีความยาว
ก. . เมตร
ค. . เมตร

ข. บางเพา
ง. ชะอํา
ข. พันธุ์หวั บาตร
ง. พันธุ์ปากนกแก้ว
ข. ฝังตะวันออกของไทย
ง. ฝังใต้ของไทย
ข. . เมตร
ง. . เมตร
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. เพราะอะไรปลาโลมาจึงมาเกยตืน
ก. ฝนตกหนักมีลมกระโชกแรง และมีคลืนสู ง
ข. ติดอวนของชาวประมง
ค. ว่ายนําหลงทางมา
ง. โดนปลาฉลามกัด
************************************************************************
เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
ค
ง
ข
ก
ข
ก
ข
ง
ข
ง

ข้ อ
11
12
13
14
15

คําตอบ
ก
ข
ง
ข
ง
ง
ง
ง
ค
ง

ข้ อ

คําตอบ
ค
ก
ก
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คําชีแจง

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ ข้อมูลท้องถิน สํ าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
............................
ให้นกั เรี ยนทําเครื องหมาย 3 ลงในช่องระดับความคิดเห็นของนักเรี ยน หลังการเรี ยน
โดยใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
ระดับ หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ หมายถึง เห็นด้วยน้อย
รายการ

. การเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินทําให้นกั เรี ยน
เกิดความสนใจและกระตือรื อร้นต่อการเรี ยน
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินช่วยให้นกั เรี ยนอ่านและเขียน
ภาษาไทยได้ดีขึน
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินทําให้นกั เรี ยนเกิดความ
สนุกสนานในการเรี ยน
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินช่วยให้นกั เรี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ได้ตามลําพังและประสบผลสําเร็ จ
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินช่วยให้นกั เรี ยน เข้าใจ
เรื องราวในท้องถินได้ดีขึน
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินช่วยให้นกั เรี ยนรักท้องถิน
ของตนเองมากขึน
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้การ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
. นักเรี ยนได้รับความรู ้ในด้านอืน เช่น การวาดภาพระบายสี การเล่นเกมเพิมขึน
นอกเหนือจากการอ่าน และเขียนภาษาไทย จากการใช้แบบฝึ ก
การอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน

ระดับความคิดเห็น
.......... .......... ..........
.......... .......... ..........
.......... .......... ..........
.......... .......... ..........
.......... .......... ..........
.......... .......... ..........
.......... .......... ..........
.......... .......... ..........

ข้ อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

175
แบบสอบถาม
(สํ าหรับนักเรียน)
………………..

เรือง

ความคิดเห็นและความต้องการแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที

คําชีแจง

แบบสอบถามนีเป็ นแบบสอบถามเกียวกับความต้องการของนักเรี ยนในการพัฒนา
แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที เพือใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ผูว้ จิ ยั จึงขอให้นกั เรี ยนตอบตามความเป็ นจริ ง
โดยแบบสอบถามนีแบ่งเป็ น ตอน ดังนี
ตอนที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที ความต้องการใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
ตอนที ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม

ผูว้ จิ ยั
นางณิ ชาพร ปรี ชาวิภาษ
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที
คําชีแจง

ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตามสภาพทีเป็ นจริง
ให้ นักเรียนทําเครืองหมาย 3 ลงใน
. เพศ
ชาย
หญิง
. อายุ
8 ปี
9 ปี
10 ปี
. อาชีพของผูป้ กครอง
รับราชการ
ค้าขาย
รับจ้าง
ทํานา
ทําไร่
อืน ๆ (ระบุ).......................

ตอนที
คําชีแจง

ความต้ องการในการใช้ แบบฝึ กการอ่ านจับใจความโดยใช้ ข้อมูลท้องถิน
ให้ นักเรียนทําเครืองหมาย 3 ลงในช่ องระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ความหมายของระดับความคิดเห็น
ระดับ หมายถึง มาก
ระดับ หมายถึง ปานกลาง
ระดับ หมายถึง น้อย
ระดับความคิดเห็น

รายการ
. นักเรี ยนรู ้เรื องราวในท้องถินในระดับใด

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

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

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

. นักเรี ยนต้องการเรี ยนรู ้เรื องราวในท้องถินของเรา
.............
.............
. นักเรี ยนคิดว่าแบบฝึ กการอ่านจับใจความ ช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ภาษาไทยดี
.............
.............
ขึน
. นักเรี ยนคิดว่าแบบฝึ กการอ่านจับใจความ ทีมีการฝึ กจากง่ายไปหายาก
.............
.............
. ในการเรี ยนการสอนอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึ กเป็ นสื อใน
.............
.............
การเรี ยนแล้ว นักเรี ยนยังต้องการให้มีสือประเภทอืน ๆ อีก
6. นักเรี ยนคิดว่าในท้องถินของเรามีเรื องราวอะไรบ้างทีนักเรี ยนสนใจและต้องการเรี ยน (ตอบได้มากกว่า 1 )
ประวัติความเป็ นมาของชุมชน
สถานทีสําคัญของชุมชน
ประวัติบุคคลสําคัญของชุมชน
ศิลปะในท้องถิน
อาชีพหรื อสิ นค้าพืนบ้าน
อืน ๆ (ระบุ)...........................................
7.นักเรี ยนต้องการให้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินมีลกั ษณะอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 )
ตัวหนังสื อตัวโต ชัดเจน อ่านง่าย
มีรูปภาพประกอบ
มีเนื อหาสนุกสนาน อ่านเข้าใจง่าย
มีสีสนั สวยงาม
อืน ๆ (ระบุ)...........................................

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

ตอนที ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิมเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบสั มภาษณ์ความคิดเห็น
(สํ าหรับครูผ้สู อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
.................................

การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที
คําชีแจง แบบสัมภาษณ์ฉบับนี เป็ นแบบสัมภาษณ์เกียวกับความคิดเห็นและความต้องการใน
การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที เพือเป็ นข้อมูลพืนฐานในการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที แบบสัมภาษณ์ฉบับนี
แบ่งเป็ น 3 ตอนดังนี
ตอนที 1 สถานภาพและข้อมูลทัวไปของผูส้ ัมภาษณ์
ตอนที 2 ความคิดเห็ นและแนวทางการจัดทําแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะทัวไป
เรือง

ผูว้ จิ ยั
นางณิ ชาพร ปรี ชาวิภาษ
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสั มภาษณ์ เกียวกับความคิดเห็นและความต้ องการในการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ ข้อมูลท้องถิน สํ าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
………………
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์...................................................................ตําแหน่ง.....................................................
วันที......................................เวลา...................................สถานที......................................................
ตอนที สถานภาพและข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์
. เพศ.............................................................................................................
. อายุ..............................................................................................................
. วุฒิการศึกษา...............................................................................................
. ตําแหน่งการทํางานปั จจุบนั .........................................................................
. ประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทย...........................ปี
. ประสบการณ์ในการฝึ กอบรมในหัวข้อเกียวกับการพัฒนาแบบฝึ ก
ไม่เคยฝึ กอบรม
เคยฝึ กอบรม จํานวน.................ครัง
ตอนที ความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ ข้อมูลท้ องถิน สํ าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่าแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที ในด้านประวัติความเป็ นมา สถานทีสําคัญ ศิลปะพืนบ้าน อาหารพืนเมือง และประวัติ
บุคคลสําคัญ มีประโยชน์ต่อนักเรี ยนอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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3. ท่านคิดว่าแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ท่านคิดว่ารู ปแบบของแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ควรมีลกั ษณะอย่างไร
จึงจะเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. ท่านคิดว่า เนือหา และภาษาทีใช้ในการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความสําหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที ควรเป็ นอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
ควรจะดําเนินการอย่างไร จึงจะทําให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ดีทีสุ ด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. ท่านคิดว่าการวัดผลและประเมินผลในแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
ควรมีลกั ษณะอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ตอนที 3 ข้ อเสนอแนะทัวไป
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบสั มภาษณ์ปราชญ์ ผู้รู้ ในท้ องถินเกียวกับความคิดเห็นและความต้ องการในการพัฒนาแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความโดยใช้ ข้อมูลท้องถิน สํ าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปี ที
............................
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์......................................................................................................................................
วันที.......................................เวลา..................................สถานที........................................................
ตอนที สถานภาพและข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์
. เพศ....................................... อายุ.......................ปี
. วุฒิการศึกษา..................................................... อาชีพ............................................
. ระยะเวลาทีอาศัยอยูใ่ นท้องถินนี...................... ปี
ตอนที 2 ข้ อมูลท้ องถิน
เรื องใดทีควรจะนํามาไว้ในบทเรี ยน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ประวัติเรื องราวความเป็ นมาอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพิมเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ตอนที 3 ข้ อเสนอแนะทัวไป
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
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ตารางที 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องทีได้จากการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นและ
ความต้องการแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ของผูเ้ ชียวชาญ
ประเด็น
1.นักเรี ยนรู ้เรื องราวในท้องถินในระดับใด
. นักเรี ยนต้องการเรี ยนรู ้เรื องราวในท้องถิน
ของเรา
. นักเรี ยนคิดว่าแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
ช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ภาษาไทยดีขึน
.นักเรี ยนต้องการแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
ทีมีการฝึ กจากง่ายไปหายาก
.ในการเรี ยนการสอนอ่านจับใจความ โดยใช้
แบบฝึ กเป็ นสื อในการเรี ยนแล้ว นักเรี ยนยัง
ต้องการให้มีสือประเภทอืน ๆ อีก
6. นักเรี ยนคิดว่าในท้องถินของเรามีเรื องราว
อะไรบ้างทีนักเรี ยนสนใจและต้องการเรี ยน
-ประวัติความเป็ นมาของชุมชน
- สถานทีสําคัญของชุมชน
-ประวัติบุคคลสําคัญของชุมชน
- ศิลปะในท้องถิน
- อาชีพหรื อสิ นค้าพืนบ้าน
7. นักเรี ยนต้องการให้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถินมีลกั ษณะ
- ตัวหนังสื อตัวโต ชัดเจน อ่านง่าย
- มีรูปภาพประกอบ
- มีเนือหาสนุกสนาน อ่านเข้าใจง่าย
มีสีสนั สวยงาม

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ

IOC

ความหมาย

1
+1
+1

2
+1
+1

3
+1
+1

1.00
1.00

มีความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง
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ตารางที 19 ค่าดัชนีความสอดคล้องทีได้จากการประเมินแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและ
ความต้องการของครู ผสู้ อนภาษาไทยในการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
ประเด็น
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อการจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที
2. ท่านคิดว่าแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที ในด้านประวัติความเป็ นมา สถานทีสําคัญ
ศิลปะพืนบ้าน อาหารพืนเมือง และประวัติบุคคล
สําคัญ มีประโยชน์ต่อนักเรี ยนอย่างไร
3. ท่านคิดว่าแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถิน ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
4. ท่านคิดว่ารู ปแบบของแบบฝึ กการอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน ควรมีลกั ษณะ
อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที
. ในการเรี ยนการสอนอ่านจับใจความโดยใช้
แบบฝึ กเป็ นสื อในการเรี ยนแล้ว นักเรี ยนยัง
ต้องการให้มีสือประเภทอืน ๆ อีก
6. ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
ควรจะดําเนินการอย่างไร จึงจะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ได้ดีทีสุด
7. ท่านคิดว่าการวัดผลและประเมินผลในแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
ควรมีลกั ษณะอย่างไร

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ

IOC

ความหมาย

1
+1

2
+1

3
+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง
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ตารางที 20 ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อแบบฝึ กการอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
ประเด็น
. การเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่านจับใจความ
โดยใช้ขอ้ มูลท้องถินทําให้นกั เรี ยน เกิดความ
สนใจและกระตือรื อร้นต่อการเรี ยน
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถินช่วยให้นกั เรี ยนอ่านและเขียนภาษาไทย
ได้ดีขึน
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถินทําให้นกั เรี ยนเกิดความสนุกสนานใน
การเรี ยน
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถินช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ตาม
ลําพังและประสบผลสําเร็จ
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถินช่วยให้นกั เรี ยน เข้าใจเรื องราวในท้องถิน
ได้ดีขึน
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถินช่วยให้นกั เรี ยนรักท้องถินของตนเอง
มากขึน
. แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิน ช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้การทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ืน
. นักเรี ยนได้รับความรู ้ในด้านอืน เช่น การวาด
ภาพระบายสี การเล่นเกมเพิมขึนนอกเหนือจาก
การอ่าน และเขียนภาษาไทย จากการใช้แบบฝึ ก
การอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ

IOC

ความหมาย

1
+1

2
+1

3
+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้อง
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ตารางที 21 แสดงผลการหาค่าความเชือมันแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา (D - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม
Reliability Coefficients
N of Cases = 27.0
Alpha = 0 .73

Mean
2.95
2.68
2.95
2.63
2.86
2.95
2.68
2.72
2.80

Std. Deviation
0.21
0.47
0.21
0.58
0.35
0.21
0.47
0.63
0.15

N of Items = 8

ผลการวิเคราะห์ค่าความเชือมันแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อแบบฝึ ก
การอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทีเก็บ (N of Cases) คือ 27 คน จํานวนข้อสอบ (N of Items) 8 ข้อ ค่าความเชือมันทีคํานวณจากสู ตร
สัมประสิ ทธิ แอลฟาของครอนบาค(Alpha) มีค่าเท่ากับ 0.73

186
ตารางที 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องโครงร่ างแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4

ประเด็น
. ด้ านคําแนะนําการใช้ แบบฝึ กการอ่ าน
จับใจความ
. สื อความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย
. บอกรายละเอียดของเนือหาได้
ครอบคลุม
. เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
. ด้ านเนือหา
. เนือหามีความสอดคล้องกับตัวชีวัด
. เนือหามีความชัดเจน
. เหมาะสมกับวัยและความสนใจ
ของนักเรี ยน
. เนือหาเป็ นไปตามลําดับขันของ
การเรี ยนรู ้ (จากง่ายไปหายาก)
. มีความยากง่ายพอเหมาะ
. ช่วยส่งเสริ มทักษะการอ่าน
จับใจความ
. ภาพทีนํามาประกอบมีความ
เหมาะสม
. ด้ านแบบฝึ กการอ่ านจับใจความ
. แบบฝึ กมีจาํ นวนพอเหมาะ
. แบบฝึ กมีความยากง่ายพอเหมาะ
. แบบฝึ กเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
. ด้ านแบบทดสอบ
. แบบทดสอบมีจาํ นวนพอเหมาะ
. แบบทดสอบมีความสอดคล้อง
กับเนือหาและ ตัวชีวัด

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
คนที
IOC ความหมาย
เล่ม
ที

เล่ม
ที

เล่ม
ที

เล่ม
ที

เล่ม
ที

เล่ม
ที

เล่ม
ที

1.00

มีความ
สอดคล้อง

1.00

มีความ
สอดคล้อง

1.00

มีความ
สอดคล้อง

1.00

มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องโครงร่ างแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 (ต่อ)

ประเด็น
. ด้ านภาษา
. ความเหมาะสมของการใช้คาํ ใน
การสื อความหมาย
. ความถูกต้องของภาษา
. ภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัย
. ความเหมาะสมของตัวอักษรทีใช้
. ด้ านรู ปเล่ ม
. รู ปภาพทีใช้มีความเหมาะสมกับวัย
. สะดวกในการนําไปใช้
. รู ปเล่มมีความสวยงาม
. เร้าความสนใจของนักเรี ยน

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
คนที
IOC ความหมาย
เล่ม
ที

เล่ม
ที

เล่ม
ที

เล่ม
ที

เล่ม
ที

เล่ม
ที

เล่ม
ที

1.00

มีความ
สอดคล้อง

1.00

มีความ
สอดคล้อง
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ตารางที 23 ค่าดัชนีความสอดคล้องโครงร่ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ประกอบการใช้แบบฝึ กการอ่าน
จับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถินสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
ประเด็น

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
คนที
แผน
ที

. สาระสําคัญ
สาระสําคัญสอดคล้องกับผล
การเรี ยนรู ้ทีคาดหวังและสาระ
การเรี ยนรู ้
. ตัวชีวัด
. สอดคล้องกับสาระ
การเรี ยนรู ้
. สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรี ยนรู ้
. สอดคล้องกับสื อการเรี ยนรู ้
และการวัดและประเมินผล
. สาระการเรียนรู้
สอดคล้องกับตัวชีวัดและ
คําอธิบายรายวิชา
. กิจกรรมการเรียนรู้
. สอดคล้องกับตัวชีวัด
. สอดคล้องกับสาระ
การเรี ยนรู ้
. สอดคล้องกับการประเมินผล
. สือการเรียนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
. การวัดและประเมินผล
. สอดคล้องกับตัวชีวัด
. สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรี ยนรู ้

แผน
ที

แผน
ที

แผน
ที

แผน
ที

แผน
ที

IOC

ความหมาย

แผน
ที

1.00 มีความสอดคล้อง

1.00 มีความสอดคล้อง

1.00 มีความสอดคล้อง

1.00 มีความสอดคล้อง

1.00 มีความสอดคล้อง
1.00 มีความสอดคล้อง
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ตารางที 24 แสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้การอ่านจับใจความ
ฉบับก่อนเรี ยน
ข้อที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

p
0.57
0.20
0.67
0.33
0.37
0.47
0.38
0.63
0.56
0.75
0.63
0.33
0.38
0.69
0.37

แบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test)
r
IOC
ข้อที
p
0.30
1.00
16.
0.67
0.23
1.00
17.
0.37
0.30
1.00
18.
0.33
0.23
1.00
19.
0.40
0.23
1.00
20.
0.53
0.37
1.00
21.
0.63
0.75
1.00
22.
0.60
0.25
1.00
23.
0.47
0.75
1.00
24.
0.70
0.50
1.00
25.
0.57
0.25
1.00
26.
0.33
0.20
1.00
27.
0.37
0.75
1.00
28.
0.75
0.25
1.00
29.
0.47
0.27
1.00
30.
0.60

r
0.30
0.27
0.20
0.33
0.27
0.37
0.27
0.37
0.20
0.30
0.20
0.27
0.40
0.37
0.27

IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

190
ตารางที 25 แสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้การอ่านจับใจความ
ฉบับหลังเรี ยน
ข้อที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

p
0.50
0.37
0.73
0.40
0.53
0.63
0.60
0.47
0.70
0.57
0.33
0.37
0.75
0.37
0.60

แบบทดสอบหลังเรี ยน (Post-test)
r
IOC
ข้อที
p
0.33
1.00
16.
0.43
0.27
1.00
17.
0.23
0.43
1.00
18.
0.67
0.33
1.00
19.
0.33
0.27
1.00
20.
0.37
0.37
1.00
21.
0.63
0.27
1.00
22.
0.38
0.37
1.00
23.
0.38
0.20
1.00
24.
0.56
0.30
1.00
25.
0.75
0.20
1.00
26.
0.63
0.27
1.00
27.
0.69
0.40
1.00
28.
0.38
0.27
1.00
29.
0.69
0.27
1.00
30.
0.44

r
0.30
0.20
0.30
0.23
0.23
0.25
0.75
0.25
0.75
0.50
0.25
0.50
0.75
0.25
0.25

IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที 26 แสดงค่าความเชื อมันของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ทงสองฉบั
ั
บ
(ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน)
เลขที
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
รวม

X
12
13
13
12
11
17
14
15
21
15
15
17
15
12
13
15
14
11
22
21
17
18
16
19
13
15
17
22
11
16
462

Y
15
17
15
11
14
20
16
18
23
16
17
16
16
15
14
17
19
10
21
24
19
17
20
20
16
16
18
19
10
13
502

X2
144
169
169
144
121
289
196
225
441
225
225
289
225
144
169
225
196
121
484
441
289
324
256
361
169
225
389
484
121
256
7,416

Y2
225
289
225
121
196
400
256
324
529
256
289
256
256
225
196
289
361
100
441
576
361
289
400
400
256
256
324
361
100
169
8,726

XY
180
221
195
132
154
340
224
270
483
240
255
272
240
180
182
255
266
110
426
504
323
306
320
380
208
240
306
418
110
208
7,984
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ตารางที 27 แสดงผลประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 จากการทดลองแบบรายบุคคล (Individual Tryout)
แบบฝึ ก
ชุดที 1
ชุดที 2
ชุดที 3
ชุดที 4
ชุดที 5
ชุดที 6
ชุดที 7
รวมเฉลีย

ค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ ก (E1/E2)
60.71/63.33
61.90/66.66
61.90/66.66
60.71/63.33
63.09/63.33
61.90/63.33
61.90/63.33
61.73/64.28

ตารางที 28 แสดงผลประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 จากการทดลองแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout)
แบบฝึ ก
ชุดที 1
ชุดที 2
ชุดที 3
ชุดที 4
ชุดที 5
ชุดที 6
ชุดที 7
รวมเฉลีย

ค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ ก (E1/E2)
72.22/73.41
71.11/71.42
71.82/73.33
70.23/71.11
72.22/74.44
72.22/73.81
71.11/73.01
71.56/72.71
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ตารางที 29 แสดงประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิน สําหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
เลขที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คะแนนสอบ
ระหว่างเรี ยน
70 คะแนน
43
63
49
57
55
49
56
53
59
58
59

คะแนนสอบ
หลังเรี ยน
30 คะแนน
25
25
26
29
27
21
22
28
28
21
25

คะแนนสอบ
ระหว่างเรี ยน
70 คะแนน
63
59
60
59
55
54
60
65
59
65
60
1260

เลขที
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
รวม

¦X
E1

N x100
A

¦Y
E2

E1/E2 = 81.81/82.70

N x100
B

คะแนนสอบ
หลังเรี ยน
30 คะแนน
20
26
21
25
27
25
28
22
25
25
25
546
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ตารางที 30 แสดงคะแนนผลการเรี ยนรู้ก่อนและหลังใช้แบบฝึ กการอ่านจับใจความ โดยใช้ขอ้ มูล
ท้องถิน
เลขที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ก่อนใช้แบบฝึ ก
10
12
14
16
14
11
13
14
12
13
15

หลังใช้แบบฝึ ก เลขที ก่อนใช้แบบฝึ ก
25
12
9
25
13
10
26
14
9
29
15
13
27
16
16
21
17
11
22
18
17
28
19
13
28
20
12
21
21
10
25
22
12
รวม
276
เฉลีย
12.54
เฉลียร้ อยละ
41.80

หลังใช้แบบฝึ ก
20
26
21
25
27
25
28
22
25
25
25
546
24.81
82.70

195

ภาคผนวก ง
หนังสื อขอเชิญเป็ นผู้เชี ยวชาญตรวจเครืองมือวิจัย
หนังสื อขอทดลองเครืองมือวิจัย
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

196

197

198

199

200

201

202

203

กําลังทดลองเครืองมือ ทีโรงเรียนเทศบาล ตลาดบางลี (พานิชอุทศิ )

204

นักเรียนกําลังทํากิจกรรมแบบฝึ กการอ่านจับใจความ

205

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล วัดศรีสําราญ กําลังออกมาเล่าเรือง

206

ประวัติผ้วู จิ ัย
นางณิ ชาพร ปรี ชาวิภาษ
/ ตําบลสองพีน้อง อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี
โรงเรี ยนเทศบาล ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ)
เทศบาลเมืองสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี

ชือ – สกุล
ทีอยู่
ทีทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.
พ.ศ.
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.
พ.ศ.

สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาครุ ศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการประถมศึกษา ราชภัฏกาญจนบุรี
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครู วทิ ยฐานะ ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนเทศบาล วัดศรี สาํ ราญ
เทศบาลเมืองสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี
- ปัจจุบนั ครู วทิ ยฐานะ ครู เชียวชาญ โรงเรี ยนเทศบาล ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ)
เทศบาลเมืองสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี

