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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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NICHAPHON PREECHAVIPAS: THE DEVELOPMENT OF READING EXERCISES FOR MAIN
IDEA USING LOCAL INFORMATION FOR FOURTH GRADE STUDENTS. THESIS ADVISORS: SIRIWAN
VANICHWATANAVORACHAI, Ph.D., ATIKAMAS MAKJUI, Ph.D. AND BAMROONG CHAMNANRUA, Ph.D.
06 pp.
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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