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ประกำศคุณูปกำร 
 
 การศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ี ส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากครูสายชั้นป.6 ไดใ้หค้วาม
ช่วยเหลือ ใหค้วามรู้ ความคิดใหก้ารแนะน า ค  าปรึกษาตลอดจนการตรวจขอ้แกไ้ขบกพร่องต่างๆ
เป็นอยา่งดี จนการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ คณะผูว้จิยัขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
 ขอขอบคุณท่านผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ใหค้  าแนะน า ใหค้วามรู้ ความคิด ท่ีมี
ประโยชน์ และอ านวยความสะดวกในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี และขอขอบใจนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/4 ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตทุกคนใหค้วามร่วมมืออยา่งดีในการวจิยัและเก็บ
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี จนกระทัง่การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 
  

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการอ่านเร่ืองจากหนงัสือวชิาภาษาไทย โดย
การใชกิ้จกรรมการอ่านเร่ือง และท าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง กลุ่มทดลองเป็นนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/4 จ านวน 5  คน โดยใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองท่ีครูก าหนดให ้หลงัจากนั้นใหน้กัเรียน
ท าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน จากนั้นวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใชว้ธีิการหาค่าเฉล่ียและร้อยละ
พร้อมทั้งใหน้กัเรียนท าแบบประเมินหนงัสือ  ผลการศึกษาปรากฏวา่  
1.จากการศึกษาและวเิคราะห์การประเมินความคิดเห็นแสดงใหเ้ห็นวา่โดยรวมอยูใ่นระดบั
เหมาะสมมาก   
2. โดยระดบัคะแนนเฉล่ีย x ได ้ 4.20 และผลการหาประสิทธิภาพของหนงัสือ ส่งเสริมการอ่าน 
หลงัจากนกัเรียนไดท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทโดยคิดเฉล่ียเป็น ร้อยละ 84.67 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 64.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญและทีม่ำ 
 การเรียนการสอนท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมีวตัถุประสงคป์ระการหน่ึงคือ มุ่งปลูกฝังใหน้กัเรียน
ไดใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน การปลูกฝังใหน้กัเรียนรักการอ่านจึงมีความจ าเป็น หนงัสือหรือหอ้งสมุดจึงเป็นครู
คนท่ีสองของนกัเรียน ครูจึงจ าเป็นตอ้งจดัหาแหล่งคน้ควา้หาความรู้ให้นกัเรียนแทนการเป็นผูบ้อก 
เป็นผูพู้ดหรือจดัท ากิจกรรมต่างๆเสียเอง การส่งเสริมการเรียนใหแ้ก่นกัเรียนจึงมีความจ าเป็นในการ
จดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั 
ทางเลือกท่ีคาดวา่จะแกปั้ญหา 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนกลุ่มวชิาภาษาไทย พบวา่นกัเรียนขาด
ทกัษะในการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง หนงัสือส าหรับการอ่านและคน้ควา้บางเน้ือหามีไม่เพียงพอ
กบัความตอ้งการของนกัเรียน นกัเรียนบางส่วนยงัมีสมรรถภาพในการอ่านไม่ดีพอ นกัเรียน
บางส่วนยงัไม่มีนิสัยรักการอ่าน เม่ือรู้สภาพปัญหาแลว้ ก็น าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางเสริมการอ่าน 
พอจะสรุปไดว้า่หนงัสือส่งเสริมการอ่าน หมายถึงหนงัสือท่ีจดัข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์ป็นไปในทาง
ส่งเสริมใหผู้อ่้านเกิดทกัษะในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านมากยิง่ข้ึน 
จุดมุ่งหมำย 

1. นกัเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง 
2. อ่านแลว้เกิดความสนุกสนานเพลืดเพลิน และเกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของภาษา 
3. ช่วยเสริมสร้างทกัษะและนิสัยรักการอ่าน 
4. ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ตามหลกัสูตรใหก้วา้งขวางข้ึน 

ตัวแปรทีศึ่กษำ 
1. หนงัสือส่งเสริมการอ่านหนงัสือเรียนภาษาไทย ป.6 บทท่ี 1 -  5 
2. คะแนนจากแบบฝึกหดั 
3. แบบประเมินหนงัสือส่งเสริมการอ่านส าหรับนกัเรียน 

กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน ส าหรับใหน้กัเรียนศึกษาหาความรู้
ดว้ยตนเอง และเพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของภาษา 
อีกทั้งยงัเป็นการช่วยเสริมสร้างทกัษะและนิสัยรักการอ่านใหแ้ก่นกัเรียน ผูว้จิยัจดัหาหนงัสือ
ส่งเสริมการอ่าน โดยใชห้นงัสือท่ีมีรูปภาพประกอบและแบบฝึกหดัท่ีหลากหลายเพื่อช่วย



พฒันาการอ่านและจบัใจความส าคญั และไดเ้ก็บคะแนนจากการท าแบบฝึกหดั เพื่อศึกษาพฒันาการ
ของนกัเรียนหลงัจากท่ีไดมี้การอ่านวา่นกัเรียนมีความแตกต่างหรือพฒันาข้ึนหรือไม่ 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ไดห้นงัสือส่งเสริมประสบการณ์การอ่านวชิาภาษาไทย ท่ีจะช่วยพฒันาการอ่าน
วชิาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 

2. ไดแ้นวทางในการฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบ กระตือรือร้นและมีนิสัยรักการ
อ่านมากข้ึน 

ขอบเขตของกำรวจัิย 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน โดยใชกิ้จกรรมการอ่าน การ
เขียน ทกัษะทางศิลปะ เพื่อพฒันาการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 และได้
ก าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 

1. ประชากร ประชากรท่ีจะใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตท่ีก าลงั
ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 ในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 
2559 จ านวน 5  คน 

2. เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่านเป็นเร่ืองท่ีมีค าศพัทเ์หมาะสมกบั
นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย 
 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 พฤศจิกายน2559– กุมภาพนัธ์ 2560 
วนั / เดือน / ปี กจิกรรม หมำยเหตุ 
พฤศจิกายน 2559 - ศึกษาสภาพปัญหาและวเิคราะห์แนวทางแกไ้ขปัญหา  
ธนัวาคม 2559 - เขียนเคา้โครงเร่ืองงานวจิยัในชั้นเรียน 

- ศึกษาการสร้างหนงัสือส่งเสริมประสบการณ์การอ่าน 
- ออกแบบเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นงานวจิยั 

 

มกราคม 2559 - หาหนงัสือทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยับนัทึก 
กุมภาพนัธ์ 2560 - เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยับนัทึก 
กุมภาพนัธ์ 2560 - สรุปและอภิปรายผล 

- จดัท ารูปเล่ม 
ผูว้จิยับนัทึก 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
1. หนงัสือส่งเสรมการอ่านภาษาไทย 
2. แบบประเมินหนงัสือส่งเสริมการอ่านเร่ือง ภาษาไทยส าหรับนกัเรียน 



บทที ่2 
เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน 
1.1 ความหมายของการอ่าน 
1.2 ความหมายและความส าคญัของภาษา 
1.3 ความส าคญัและประโยชน์ของการอ่าน 
1.4 ความพร้อมของการอ่าน 
1.5 ปัจจยัส่งเสริมการอ่าน 
1.6 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชห้นงัสือ 
2.1 ความหมายและความส าคญัของหนงัสือ 
2.2 หนงัสือส าหรับเด็กกบัการพฒันาพฤติกรรมเด็ก 

3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัมุมหนงัสือ 
3.1 ความหมายและความส าคญัของมุมหนงัสือ 
3.2 วธีิการจดัมุมหนงัสือ 
3.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อเจตคติของเด็กท่ีมีต่อหนงัสือ 
3.4 ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อเจตคติของเด็กเก่ียวกบัหนงัสือ 

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน 
ควำมหมำยของกำรอ่ำน 

ปัจจุบนัไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัการอ่านอยา่งกวา้งขวางมาก และมีการกล่าวถึงความหมายของการ
อ่านในลกัษณะต่างๆดงัน้ี 

แบทเลอร์และเคลยก์ล่าววา่ การอ่านคือการถ่ายทอดความหมายจากคนหน่ึงไปสู่อีกคน
หน่ึง โดยอาศยัภาษาเป็นส่ือ โดยผูเ้ขียนถ่ายทอดความหมายใหผู้อ่้านเขา้ใจตามความคิดและเจตนา
ของผูเ้ขียน ซ่ึงการอ่านน้ีเป็นกระบวนการเรียนรู้เช่นเดียวกบัการพูด การออกเสียงเป็นค าๆ หรือ
หลายค า ซ่ึงรวมกนัเขา้เป็นประโยคท่ีมีความหมายเม่ือเราอ่านนั้น มิไดจ้  ากดัแต่การอ่านเพียงอยา่ง
เดียว แต่การพูดเป็นรากฐานของการอ่าน ก็เร่ิมดว้ยวธีิน้ีเช่นกนั ( นิตยา ประพฤติกิจ.2538.2 ) 

ศรีรัตน์ เจิงกล่ินจนัทร์ ( 2538.2 )  กล่าววา่ การอ่านเป็นการแปลความหมายของตวัอกัษร
ออกมาเป็นความคิด และน าความคิดนั้นไปใชป้ระโยชน์ ตวัอกัษรเป็นเคร่ืองหมายแทนค าพูด 
เพราะฉะนั้นหวัใจของการอ่านจึงอยูท่ี่การเขา้ใจความหมายของค า 

สรุปไดว้า่ การอ่านคือ การรับการถ่ายทอดความหมายจากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง
โดยใช ้ ตวัอกัษรเป็นส่ือความคิดและเจตนาของผูเ้ขียน หรือการท าความเขา้ใจกบัสัญลกัษณ์ท่ี
ผูเ้ขียนตอ้งการ 



 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของภำษำ 
ความหมายของภาษาพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน(2525:616) 

ระบุไวว้า่ “ ภาษา หมายถึง เสียงหรือกิริยาอาการซ่ึงท าความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัได”้ พระยาอนุมาร
ราชธน (2510:10) อธิบายวา่ “ภาษากล่าวอยา่งกวา้งคือ วธีิท าความเขา้ใจระหวา่งคนกบัคน วธีิการ
ท าความเขา้ใจยอ่มท าไดห้ลายวธีิแลว้แต่ความสามารถท าความเขา้ใจกนัและกนัได”้ จะเห็นวา่ตาม
ทศันะของพระยาอนุมารราชธนนั้น ถือวา่ทุกส่ิงท่ีสามารถท าความเขา้ใจกนัได ้ ลว้นแต่เป็นภาษา
ทั้งส้ิน เช่น การอธิบายดว้ยถอ้ยค า การสาธิตดว้ยภาพ การพยกัหนา้ สั่นศีรษะ ฯลฯ ประพจน์ อศัววิ
รุฬหการ (2540:77) กล่าวถึงภาษาไวว้า่ เป็นความสามารถในการส่ือสารท่ีมีอยูใ่นสมองหรือใน
จิตใจของมนุษย ์ ในส่วนท่ีแสดงออกมาเป็นรูปธรรมท่ีมองเห็นไดก้็คือ ค าพูด เป็นภาษาท่ีสัมผสัได้
โดยใชโ้สตประสาท หรืออาจเป็นเคร่ืองหมายต่างๆท่ีสัมผสัไดโ้ดยจกัษุประสาท หรือ อาจจะเป็น
เคร่ืองหมายท่ีสัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสั เช่น ภาษาของคนตาบอด 
 สรุปไดว้า่ ภาษาหมายถึง การส่ือความหมายของคนโดยใชเ้สียงหรือสัญลกัษณ์ตลอดจน
กิริยาท่าทางท่ีเกิดจากสมองหรือจิตใจของมนุษยท์  าใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
ควำมส ำคัญของภำษำ 

ภาษาเป็นระบบการส่ือสารท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของมนุษยก์ลุ่มชนท่ีอาศยัอยูร่วมกนัเป็น
สังคมยอ่มมีภาษาใชใ้นการติดต่อบอกความประสงค ์ ความรู้สึกนึกคิด ถ่ายทอดประสบการณ์ และ
ความรู่แก่กนั ( พิรุธ โสภวงค.์2540:93 ) 

นกัทฤษฎีพฒันาการไดศึ้กษาความส าคญัของภาษาท่ีวา่ เป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมพฒันาการ
ทางสังคมและสติปัญญาของเด็กปฐมวยั ดวงเดือน ศาสตรภทัร ( 2529:214 ) ไดก้ล่าววา่ภาษามี
ความส าคญัอยู ่3 ประการไดแ้ก่ 

1. เด็กสามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน และเปิดโอกาสใหเ้กิด
กระบวนการทางสังคมข้ึน 

2. เด็กสามารถใชภ้าษาเป็นค าพูดท่ีเกิดข้ึนภายในจากรูปแบบการคิดโดย
กระบวนการใชส้ัญลกัษณ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อพฒันาการทางภาษาใน
ระดบัต่อไป 

3. ภาษาเป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึนในตวัเด็ก ดงันั้น เด็กจึงไม่ตอ้งอาศยัการจดั
กระท ากบัวตัถุจริงๆเพื่อแกปั้ญหา เด็กสามารถสร้างจินตนาการถึงแมว้า่วตัถุ
นั้นจะอยูน่อกสายตาหรือเคยพบมาแลว้เด็กสามารถท าการทดลองในสมอง 
และท าการไดร้วดเร็วกวา่การจดัท ากบัวตัถุนั้นจริงๆ 

เด็กจะพฒันาการเรียนรู้ค ามากข้ึนตามล าดบั เด็กตั้งแต่อายุ 2-24 ปี มีลกัษณะพูดคุยโดยการ
ใชก้ารส่ือสารแบบสังคมแต่เด็กจะยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง คือเด็กจะพูดกบัตนเอง เด็กจะมีทศันะต่อ
ส่ิงต่างๆจากการมองเห็นของตวัเอง และจะเป็นการยากท่ีจะใหเ้ด็กยอมรับส่ิงต่างไปจากภาพท่ีเห็น 



เด็กจะไม่เขา้ใจถึงค าพูดของผูอ่ื้น เด็กจะกา้วสู่ขั้นความคิดโดยการอาศยัการรับรู้ คือการมองเห็นส่ิง
ต่างๆแลว้บอกวา่ส่ิงนั้นเป็นอยา่งไร การหย ัง่เห็นของเด็กแสดงวา่เด็กกา้วหนา้ไปสู่การรู้จกัแยกแยะ 
สามารถมององคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์หน่ึงมากกวา่หน่ึงองคป์ระกอบได ้
 ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรอ่ำน 

การอ่านเป็นการตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ ท าใหม้นุษยเ์กิดการเรียนรู้ เกิดทกัษะ
ต่างๆ ตลอดจนความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ เกิดความคิดสร้างสรรค ์ความเพลิดเพลิน รู้จกัใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์ ท าใหม้นุษยท์นัต่อเหตุการณ์ ความเคล่ือนไหวต่างๆของโลก สามารถแกปั้ญหา
ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และปัญหาส่วนตวัได ้( กานตม์ณี ศกัด์ิเจริญ.2529:332 ) การอ่านเป็น
ทกัษะท่ีตอ้งฝึกเช่นเดียวกบัทกัษะอ่ืนๆ เด็กมีทกัษะในการอ่านไว มีสมาธิในการอ่านต่อเน่ืองจบั
ประเด็นความไดช้ดัเจน มีอารมณ์และจินตนาการร่วมอยูด่ว้ย ท าใหเ้กิดความช านาญในการรับรู้
ทางดา้นการคิดเป็น การสรุป การตอบโต ้ท าใหเ้กิดความคิดเป็นระบบ และการรับรู้เป็นระบบ การ
แสดงออกและการส่ือสารต่อผูอ่ื้นต่อโลกภายนอกก็ชดัเจนเป็นระบบ ซ่ึงอนุภาพของการอ่าน
หนงัสือจะน าเด็กไปสู่เส้นทางของการเป็นคนฉลาด ( นิดดา หงส์ววิฒัน์. 2537:7-8 ) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ สยามบรมราชกุมารี ไดท้รงบรรยายถึงความส าคญัของการ
อ่านหนงัสือในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ . 2530 ของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย 
สรุปไดว้า่ 

1. การอ่านท าใหไ้ดเ้น้ือหาสาระความรู้มากกวา่การศึกษาหาความรู้ดว้ยวธีิอ่ืนๆ เช่นการ
ฟัง 

2. ผูอ่้านสามารถอ่านหนงัสือไดโ้ดยไม่มีการจ ากดัเวลา สถานท่ี สามารถน าไปไหนมา
ไหนได ้

3. หนงัสือเก็บไดน้านกวา่ส่ืออยา่งอ่ืน ซ่ึงมกัมีอายกุารใชง้านโดยจ ากดั 
4. ผูอ่้านสามารถฝึกการคิดและสามารถสร้างจินตนาการไดเ้องโดยการอ่าน 
5. การอ่านส่งเสริมใหส้มองดี มีสมาธินานกวา่และมากกวา่ส่ืออยา่งอ่ืน ทั้งน้ีเพราะ การ

อ่านจิตใจจะตอ้งมุ่งมัน่อยูก่บัขอ้ความ พินิจพิเคราะห์ขอ้ความ 
6. ผูอ่้านเป็นผูก้  าหนดการอ่านดว้ยตนเอง จะอ่านคร่าวๆ อ่านละเอียด อ่านขา้ม หรืออ่าน

ทุกตวัอกัษร เป็นไปตามใจผูอ่้าน หรือจะเลือกอ่านเล่มไหนก็ได ้ เพราะหนงัสือมีมาก
สามารถเลือกอ่านเองได ้

7. หนงัสือมีหลากหลายรูปแบบและราคาถูกกวา่ส่ืออยา่งอ่ืน จึงท าใหส้มองผูอ่้านปิดกวา้ง 
สร้างแนวคิด และทศันะไดม้ากกวา่ ท าใหผู้อ่้านไม่ติดกบัแนวคิดใดๆโดยเฉพาะ 

8. ผูอ่้านเกิดความคิดเห็นไดด้ว้ยตนเอง วนิิจฉยัเน้ือหาสาระไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งหนงัสือ
บางเล่มสามารถน าไปปฏิบติัไดด้ว้ย เม่ือปฏิบติัแลว้ก็เกิดผลดี 

 



 ควำมพร้อมของกำรอ่ำน 
ขั้นตอนพฒันาการทางภาษาและการเรียนรู้ภาษาของเด็ก โลแกน และโลแกน ( เยาวพา 
เดชะคุปต.์ 2528 : 40 ; อา้งอิงมาจาก Logan and Logan.1974:207) ไดแ้บ่งพฒันาการทางภาษา
ออกเป็น 7 ขั้นดงัน้ี 
1. ระยะเปะปะ อายแุรกเกิดถึง 6 เดือน ในระยะน้ีเด็กจะเปล่งเสียงดงัๆ ท่ียงัไม่มี

ความหมายการเปล่งเสียงของเด็กเพื่อบอกความตอ้งการของเขา 
2. ระยะแยกแยะ อาย ุ6 เดือนถึง 1 ปี เด็กจะเร่ิมเขา้สู่ระยะท่ีสอง ซ่ึงเด็กสามารถแยกแยะ

เสียงต่างๆท่ีเราไดย้นิ แลว้เด็กจะรู้สึกพอใจท่ีส่งเสียงถา้เสียงใดท่ีเขาเปล่งออกมาไดรั้บ
การตอบสนองในทางบวก เขาก็จะเปล่งเสียงนั้นซ ้ าอีก ในบางคร้ังเด็กจะเลียนเสียงสูงๆ
ต ่าๆท่ีมีคนพูดคุยกบัเขา 

3. ระยะเลียนแบบ อาย ุ 1-2 ปี ในระยะน้ีเด็กจะเร่ิมเลียนเสียงต่างๆท่ีเขาไดย้นิ เช่นเสียง
ของพอ่แม่ ผูใ้หญ่ใกลชิ้ด เสียงท่ีเปล่งออกมาอยา่งไม่มีความหมายจะค่อยๆหายไป และ
เด็กจะเร่ิมฟังเสียงท่ีไดรั้บการตอบสนองซ่ึงนบัวา่พฒันาการทางภาษาจะเร่ิมตน้อยา่ง
แทจ้ริงในระยะน้ี 

4. ระยะขยาย อาย ุ2-4 ขวบ ในระยะน้ีเด็กจะหดัพูด โดยเร่ิมจากการหดัเรียกช่ือ คน สัตว ์
และส่ิงของท่ีอยูใ่กลต้วั เขาจะเร่ิมเขา้ใจถึงกาใชส้ัญลกัษณ์ในการส่ือความหมาย ซ่ึง
เป็นการส่ือความหมายในโลกของผูใ้หญ่ การพูดของเด็กในระยะแรกๆจะเป็นการออก
เสียงในค านามต่างๆเป็นส่วนใหญ่ เช่น พ่อ แม่ พี่ นอ้ง ฯลฯ และค าคุณศพัทต่์างๆท่ีเขา
เห็น รู้สึก ไดย้ิน 

5. ระยะโครงสร้าง อาย ุ 4-5 ขวบ ในระยะน้ีเด็กจะพฒันาความสามารถในการรับรู้และ
การสังเกต เด็กจะเร่ิมเล่นสนุกกบัค าและรู้จกัคิดค าและประโยคของตนเอง โดยอาศยั
การผกูค าวลี และประโยคท่ีเขาไดย้นิคนอ่ืนพูด เด็กจะเร่ิมคิดกฎเกณฑ ์ การประสมค า
และหาความหมายของค าและวลี โดยเด็กจะเร่ิมรู้สึกสนุกกบัการเปล่งเสียงโดยเขาจะ
เล่นเป็นเกมกบัเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว 

6. ระยะตอบสนอง อาย ุ 5-6 ขวบ ในระยะน้ีความสามารถในการคิดและพฒันาการทาง
ภาษาของเด็กจะสูงข้ึน เขาจะเร่ิมพฒันาภาษาไปสู่ภาษาท่ีเป็นแบบแผนมากข้ึน และ
การใชภ้าษานั้นกบัส่ิงต่างๆรอบตวั พฒันาการทางภาษาของเด็กวยัน้ีจะเร่ิมตน้เม่ือเขา้
เรียนในชั้นอนุบาล โดยเด็กจะเร่ิมใชไ้วยากรณ์อยา่งง่ายได ้ รู้จกัใชค้  าเก่ียวขอ้งกบับา้น
และโรงเรียน ภาษาท่ีเด็กใชใ้นการส่ือความหมายในระยะน้ีจะเกิดจากส่ิงท่ีเขามองเห็น
และรับรู้ 

7. ระยะสร้างสรรค ์อาย ุ6 ปีข้ึนไป ในระยะน้ีไดแ้ก่ระยะเด็กเร่ิมเขา้สู่โรงเรียน เด็กจะเล่น
สนุกกบัค า และหาวธีิส่ือความหมายดว้ยตวัเลข เด็กในระยะน้ีจะพฒันา วเิคราะห์ และ 



สร้างสรรค ์ ทกัษะการส่ือความหมายโดยใชถ้อ้ยค าส านวนเปรียบเทียบ และภาษาท่ีพูด
เป็นนามธรรมมากข้ึน และเขารู้สึกสนุกกบัการแสดงความคิดเห็นโดยการพูดและการ
เขียน 

 ปัจจัยส่งเสริมกำรอ่ำน 
สมิธและจอห์นสัน ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีต่อการส่งเสริมและพฒันาการดา้น

การอ่านของเด็กไวด้งัน้ี 
1. ระดบัสติปัญญา การอ่านเป็นงานประเภทหน่ึงท่ีเด็กตอ้งพฒันาใหเ้กิดความส าเร็จ การ

พฒันาดา้นการอ่านน้ี พบวา่ เด็กบางคนท าไดดี้กวา่เด็กบางคนทั้งน้ีเน่ืองจากสติปัญญา
นัน่เอง 

2. ทกัษะข้ึนอยูก่บัวฒิุภาวะและความพร้อม การเร่ิมตน้สอนอ่าน ตอ้งค านึงถึงความพร้อม 
ความสารมารถของเด็กควบคู่ไปดว้ย เพราะการอ่านตอ้งใชท้กัษะต่างๆท่ีเป็นทกัษะ
ยอ่ยประกอบกนั เช่น การใชส้ายตา การใชอ้วยัวะในการอ่านเสียง 

3. แรงจูงใจ แรงจูงใจท าให้เด็กอ่าน มีแรงจูงใจภายในและภายนอก แรงจูงใจภายในเกิด
จากการคน้พบคุณค่าของการอ่านดว้ยตนเอง ส่วนแรงจูงใจภายนอกมาจาก พอ่แม่ ครู 
อาจารย ์ และเพื่อนๆ ในรูปของการให้รางวลั ค าชมเชย การรายงาน การแนะน าดา้น
การอ่าน 

4. สภาพร่างกาย เด็ดท่ีมีสุขภาพแขง็แรง สมบูรณ์ จะเขียนหนงัสือไดดี้กวา่เด็กท่ีเจบ็ป่วย
เป็นประจ า 

5. สภาพอารมณ์ ทุกคนไม่วา่จะเป็นผูป้กครองหรือครู ต่างตระหนกัถึงความส าคญัการ
อ่านและพยายามคาดหวงัใหเ้ด็กเป็นคนท่ีอ่านหนงัสือเก่งและคล่อง แรงกดดนัความ
คาดหวงั การทะเลาะเบาะแวง้กนัในครอบครัว การหยา่ร้างของพอ่แม่ ความวติกกงัวล
ต่างๆท าใหส้ภาพอารมณ์ขาดความมัน่คงและเขา้มารบกวนสมาธิในการอ่าน 

6. สภาพแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกในโรงเรียน จะมีผลต่อการอ่าน
ของเด็ก เด็กท่ีมาจากครอบครัวรักการอ่าน อ่านหนงัสือเป็นประจ าคุณค่าของการอ่าน 
จะรอบรู้และมีความช านาญกวา่เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีไม่สนใจในการอ่าน 

7. การจดัโปรแกรมการอ่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอ่านไดแ้สดงความเห็นวา่ การจดัการ
เรียนการสอนเก่ียวกบัเร่ืองของการอ่านนั้น จะมีอิทธิพลต่อการอ่านมาก 

กจิกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
บนัลือ พฤกษะวนั ( 2524:134-135 ) ไดก้ล่าววา่ ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของครูเก่ียวกบั

การสอนการอ่านนั้นหาส้ินสุดลงท่ีการสอนใหน้กัเรียนอ่านหนงัสือไดเ้ท่านั้น หนา้ท่ีอีกส่วนหน่ึงก็
คือ การส่งเสริมใหเ้ด็กอ่านหนงัสือตามลงัได ้เพื่อเป็นการส่งเสริมทกัษะทางภาษา ความสนใจ นิสัย
รักการอ่าน ครูมีวธีิการส่งเสริมการอ่านของเด็กไดด้งัน้ี 



1. การจดัสภาพแวดลอ้มในการอ่าน ใหมี้หนงัสือดีๆ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วม
ในการจดัส าหรับการอ่าน ครูและเด็ก ควรแสดงหนงัสือต่างๆท่ีจะใหเ้ด็กทราบและ
สนใจติดตามวา่หนงัสือดี หนงัสือใหม่ท่ีน่าสนใจส าหรับเด็ก 

2. ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการอ่านหนงัสือโดยตรง ไดแ้ก่ การอ่านให้เด็กฟัง หรืออ่าน
บางส่วนบางตอน และมีส่วนร่วมในการแสดงออกดว้ย โดยการอ่านเสียงดงัแลว้ให้
นกัเรียนดูภาพ ชวนสนทนาเร่ืองราวไปดว้ย 

3. จดักิจกรรมในการส่งเสริมการอ่านใหก้บัเด็ก 
2. เอกสำรที่เกีย่วข้องกบัพฤติกรรมกำรใช้หนังสือ 
 2.1 ความหมายของหนงัสือและความส าคญัของหนงัสือ 
 2.1.1 ความหมายของหนงัสือ 
 พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน ไดใ้หค้วามหมายของหนงัสือไวว้า่หนงัสือคือ เคร่ืองหมาย
ท่ีใชแ้ทนเคร่ืองหมายใชขี้ดเขียนแทนค าพูด ลายลกัษณ์อกัษร จดหมาย เอกสาร บทประพนัธ์ ( 
พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน.2525:882 ) 

2.1.2 ความส าคญัของหนงัสือ  สมพร ปาจรีย.์ ( 2535:3-4 )ไดส้รุปความส าคญัของหนงัสือ
ไวด้งัน้ี 

-หนงัสือเป็นเคร่ืองถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของมนุษย ์
-หนงัสือเป็นเคร่ืองมือปรับใชชี้วติในสังคม เป็นแนวทางช่วยใชใ้หม้นุษยม์องเห็นแนวทาง

ในการด าเนินชีวิต 
-หนงัสือเป็นเคร่ืองมือรับใชรั้ฐ สร้างความเขา้ใจและแนวคิดร่วมกนัของบุคคลและรัฐนั้นๆ 
-  หนงัสือเป็นเคร่ืองมือรับใชศ้าสนา มีบทบาทในการเผยแพร่แนวคิดความเช่ือ 
-หนงัสือท าหนา้ท่ีบนัทึกภาพสังคมดา้นความเป็นอยู ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม 
การเมือง เพื่อใหค้นรุ่นหลงัเขา้ใจประวติัศาสตร์ของบา้นเมือง 
2.2 หนงัสือส าหรับเด็กกบัการพฒันาพฤติกรรม 
หนงัสือเด็กท่ีดีจะมีคุณค่าต่อการพฒันาการพฤติกรรมเด็กในดา้นต่างๆ เช่นในดา้นภาษา

ทางดา้นสังคม ทางดา้นอารมณ์ และทางดา้นสติปัญญา ( จิตนา ใบกาซูยี.2534:192-203 ) กล่าวไวว้า่
หนงัสือช่วยพฒันาพฤติกรรมเด็กทางดา้นการใชภ้าษา เพราะภาษาเป็นส่ือกลางท่ีส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะ
ช่วยใหเ้ด็กมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆภาษาเป็นส่ือช่วยใหเ้กิดความหมาย การแสดงออก 
ตลอดจนการคิดริเร่ิมสร้างสรรคจึ์งจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนพฒันาการดา้นการใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง 
หนงัสือช่วยพฒันากิจกรรมเด็กทางดา้นสังคม เด็กไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงต่างๆหลายอยา่งท่ีจะช่วยให้
มีความสามารถในสังคมยิง่ข้ึนเร่ือยๆอิทธิพลเหล่าน้ีไดแ้ก่ การอบรมเล้ียงดู บุคคลใกลชิ้ด 
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อนบา้น ครู เพื่อน รวมทั้งการเรียนการสอนและหนงัสือต่างๆดว้ย หนงัสือช่วย
พฒันาพฤติกรรมเด็กทางดา้นสติปัญญาพฒันาการของเด็กไดรั้บการพฒันาข้ึนเป็นล าดบัจากการ



ไดรั้บประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบให้เด็กมีพฒันาการดา้นน้ีและ
หนงัสือมีอิทธิพลอยา่งยิง่ไม่แพอิ้ทธิพลดา้นอ่ืนๆโดยเด็กจะไดรั้บความรู้ ความคิด วิธีการ ขั้นตอน 
ความจริง ปัญหา วธีิการแกปั้ญหาต่างๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มจากการอ่านหนงัสือ 
3. เอกสำรที่เกีย่วข้องกบัมุมหนังสือ 
 3.1 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของมุมหนังสือ 

พูนศรี คมัภีปกรณ์ (2527:280 ) กล่าววา่มุมหนงัสือหมายถึง บริเวณหน่ึงของห้องเรียนท่ีใช้
วางหนงัสือและกิจกรรมเก่ียวกบัหนงัสือ จดัเน้ือท่ีไวใ้ชป้ระโยชน์โดยใชฉ้ากหรือชั้นเต้ียๆกั้นเป็น
มุมมีท่ีนัง่สบาย มีชั้นวางหนงัสือ โตะ๊ เกา้อ้ีส าหรับนัง่อ่านหนงัสือไดต้ามชอบใจ 
ความส าคญัของการจกัมุมหนงัสือ 
1. เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการอ่านในโรงเรียน เพราะบางแห่งมีหอ้งสมุดโรงเรียนแต่อยูค่นละ
หอ้ง คนละอาคาร ไม่สะดวกต่อการไปใชบ้่อย 
2. เพื่อส่งเสริมความพร้อมและฝึกวนิยั 
3. เพื่อส่งเสริมการอ่านหนงัสือท่ีถูกวธีิ ในมุมหนงัสือ 
4. เป็นแหล่งความรู้ 
 3.2 วธีิกำรจัดมุมหนังสือ 

การจดัมุมหนงัสือส าหรับเด็ก มุมหนงัสือควรมีความสวา่งเพียงพอและเป็นส่วนตวั ควรอยู่
ห่างจากมุมท่ีมีการเคล่ือนไหวมากๆ จดัใหมี้การเพิ่มวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ โตะ๊หรือชั้นวาง
หนงัสือ เกา้อ้ีส าหรับเด็ก พรม หรือ เบาะรองนัง่ ป้ายนิทรรศการท่ีเก่ียวกบัหนงัสือหรือภาพท่ี
ตอ้งการแนะน าให้เด็กรู้จกั 

3.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อเจตคติเกีย่วกบัหนังสือ 
 3.3.1ลกัษณะเฉพาะของเด็กท่ีมีผลต่อเจตคติเก่ียวกบัหนงัสือตวัเด็กเองเป็น

จุดเร่ิมตน้ของการมีเจตคติต่อหนงัสือ เพราะเด็กมีเจตคติท่ีดีเป็นประการแรกแลว้ การส่งเสริมดา้น
อ่ืนๆ ก็ยอ่มเป็นแนวทางท าไดง่้ายข้ึน ดงันั้น ปัจจยัท่ีมีผลต่อเจตคติของเด็กต่อหนงัสือท่ีส าคญัท่ีสุด
คือตวัเด็กเอง ซ่ึงประกอบดว้ยความพร้อมทางดา้นกายท่ีสมบูรณ์ไม่มีความผดิปกติท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการอ่าน เช่น สายตา ล้ินไก่สั้น พูดติดอ่าง ทางดา้นอารมณ์ เด็กแต่ละคนมีอารมณ์แตกต่างกนัไป 
บางคร้ังอารมณ์ไม่ปกติต่างๆ และไดอ่้านหนงัสือเป็นส่วนช่วยพฒันาอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น เช่นใน
ยามท่ีมีอารมณ์เครียดไดอ่้านเร่ืองเบาสมอง หรือเด็กมีอารมณ์รุนแรง กา้วร้าว ไดอ่้านหนงัสือ
เก่ียวกบัการเห็นอกเห็นใจ ความอ่อนโยน ก็อาจโนม้นา้วใหอ้ารมณ์ดีข้ึน ทางดา้นสังคม เด็กเขา้ใจ
และเห็นประโยชน์ของการอ่านหนงัสือมีส่วนช่วยพฒันาตนเองทางดา้นสังคม เช่น ช่วยใหรู้้จกัใช้
ถอ้ยค าต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม ทางดา้นสติปัญญา เด็กท่ีมีสติปัญญาดีไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัหนงัสือ มี
ความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านไดดี้ มกัมีเจคติท่ีดีต่อหนงัสือ หรือถือวา่การอ่านเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันาภูมิ
ปัญญาของตนเองไดอ้ยา่งดี 



3.4  ส่ิงแวดล้อมทีม่ีอิทธิพลต่อเจตคติของเด็กเกีย่วกบัหนังสือ ( อรสา กุมารี ปุหุต.2524:321-  314 ) 
กล่าวไวด้งัน้ีคือ 
1. ครอบครัว 

 ครอบครัวท่ีมีบุตรนอ้ยมกัไดรั้บการเอาใจใส่เป็นอยา่งดีกวา่ครอบครัวท่ีมีบุตรมาก การท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของเด็กแต่ละคนอาจจะไม่ทดัเทียมกนัหรือไม่เพียงพอเท่าทีควร การ
ปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อหนงัสืออาจมีโอกาสนอ้ยลงดว้ย เช่น พอ่แม่ไม่มีเวลาแนะน าหนงัสือหรือจดัหา
หนงัสือดีๆมาใหลู้กอ่านไดเ้พราะมวัท ามาหากิน หรือจดัหามาไดแ้ลว้ตอ้งมีการแบ่งปันกนั รับช่วง
กนัในระหวา่งลูกท าใหเ้ด็กมีโอกาสจบัตอ้งหรือเป็นเจา้ของนอ้ยลง ความสัมพนัธ์ในครอบครัวก็มี
ส่วนสนบัสนุนเจตคติท่ีดีต่อหนงัสือได ้กล่าวคือ ถา้ครอบครัวมีความสัมพนัธ์ ความรัก ความเขา้ใจ 
ความโอบออ้มอารี ตลอดจนรู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง เด็กในครอบครัวก็จะไดรั้บความอบอุ่น 
ก าลงัใจ รู้จกัการแบ่งเวลา มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ ง่ายต่อการพฒันาปลูกฝังเจตคติท่ีดีงามในเร่ือง
ต่างๆ เช่น การพูด การปรับตวั การอ่าน การเลือกหาหนงัสือ การเก็บรักษา ตลอดจนการแกปั้ญหา 
และช่วยพฒันาการอ่าน เศรษฐกิจของครอบครัว มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเจตคติของเด็กต่อหนงัสืออยา่ง
เห็นไดช้ดักล่าวคือครอบครัวท่ีมีฐานะดีพอจะจดัหาหนงัสือท่ีมีคุณค่าใหเ้ด็กไดอ่้านมากกวา่
ครอบครัวท่ีขดัสน เจตคติ ค่านิยม และจุดมุ่งหมายของครอบครัวมีส่วนเสริมสร้างเจตคติของเด็กต่อ
หนงัสือกล่าวคือ ถา้ครอบครัวใดมีเจตคติและค่านิยมท่ีดีต่อหนงัสือก็มกัพยายามหาวธีิปลูกฝังเจตคติ
ดงักล่าวใหแ้ก่เด็กไม่วา่เป็นการจดัหาหนงัสือ แนะน าให้อ่าน แกไ้ขขอ้บกพร่องในการอ่าน 
2. โรงเรียน 

โรงเรียนเป็นสถานท่ีส าคญัท่ีจะใหเ้ด็กมีเจตคติต่อหนงัสือ กล่าวคือ สภาพโรงเรียนและการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นการสนบัสนุนการอ่าน เช่นมีห้องสมุดท่ีเหมาะสมในโรงเรียน มีหนงัสือท่ีมี
คุณภาพเพียงพอท่ีจะใหเ้ด็กเลือกอ่านไดต้ามความพอใจ ความสนใจ 
3. เพ่ือน 

เพื่อนของเด็กมีทั้งท่ีบา้นและเพื่อนท่ีโรงเรียนมีอิทธิพลต่อตวัเด็กมาก เพราะ เด็กอาจจะ
ถ่ายทอดลกัษณะนิสัย หรือภาษาใชส่ื้อสารกนัไดอ้ยา่งท่ีเราพูดกนัง่ายๆวา่เด็กติดนิสัยมาจากเพื่อน 
4. ส่ือมวลชน 

ส่ือมวลชนในรูปแบบส่ิงพิมพต่์างๆ เช่น นิทาน การ์ตูน หนงัสือเล่ม หนงัสือพิมพ ์ หรือ
วารสาร ลว้นเป็นส่ิงท่ีเด็กมีโอกาสท่ีจะไดส้ัมผสัและมีอิทธิพลต่อเจตคติของเด็กทั้งส้ิน เพราะ เด็กมี
ความอยากรู้อยากเห็นมกัเร่ิมตน้จากการดูรูปภาพก่อนแลว้จึงอ่านค าอธิบายและเร่ืองราว เม่ืออ่าน
แลว้ก็เกิดคิดตามเร่ือง คลอ้ยตามเร่ืองแลว้อาจจะเอาแบบอยา่งจากตวัละครในเร่ืองเป็นตน้ 
 
 
 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพนัธ์ 2560 
 
วนั / เดือน / ปี กจิกรรม หมำยเหตุ 
พฤศจิกายน 2559 - ศึกษาสภาพปัญหาและวเิคราะห์แนวทางแกไ้ขปัญหา  
ธนัวาคม 2559 - เขียนเคา้โครงเร่ืองงานวจิยัในชั้นเรียน 

- ศึกษาการสร้างหนงัสือส่งเสริมประสบการณ์การอ่าน 
- ออกแบบเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นงานวจิยั 

 

มกราคม 2560 - หาหนงัสือทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยับนัทึก 
กุมภาพนัธ์ 2560 - เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยับนัทึก 
กุมภาพนัธ์2560 - สรุปและอภิปรายผล 

- จดัท ารูปเล่ม 
ผูว้จิยับนัทึก 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

3. หนงัสือส่งเสรมการอ่านภาษาไทย 
4. แบบประเมินหนงัสือส่งเสริมการอ่านเร่ือง ภาษาไทยส าหรับนกัเรียน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
การจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่านเร่ือง และวธีิการด าเนินศึกษาคน้ควา้ การศึกษาคน้ควา้น้ี 

เป็นการจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 ไดแ้บ่งวธีิด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
3. วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 
4. การด าเนินการทดลอง 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 ปีการศึกษา 2559
จ านวน 5  คน 
 



2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองมีดงัต่อไปน้ี 

 2.1 หนงัสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มวชิาภาษาไทย 
 2.2 แบบประเมินหนงัสือส่งเสริมการอ่านส าหรับนกัเรียน 
3. วธีิสร้างเคร่ืองมือในการทดลอง 
 3.1 การจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน 
  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามล าดบัต่อไปน้ี 
  3.1.1 จดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่านจากต าราเอกสารของสถาบนัพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรมวิชาการ 
  3.1.2 ศึกษาปัญหาแนวคิดและโครงสร้าง 
  ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนกลุ่มวชิาภาษาไทยพบวา่มี
ปัญหาดา้นการสอนภาษาไทยดงัน้ี 

- นกัเรียนขาดทกัษะในการศึกษา 
- หนงัสือส าหรับอ่านและศึกษาคน้ควา้บางเน้ือหามีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
นกัเรียน 
- นกัเรียนบางส่วนยงัมีสมรรถภาพทางการอ่านไม่ดีพอ 
- นกัเรียนบางส่วนยงัไม่มีนิสัยรักการอ่าน 
เม่ือรู้สภาพปัญหาแลว้ก็น าเอาขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการจดัหาหนงัสือส่งเสริมการ
อ่านดงัน้ี 

2. ผูจ้ดัหาไดศึ้กษาแนวคิดในการจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน พอจะสรุปไดว้า่ หนงัสือส่งเสริม
การอ่าน หมายถึงหนงัสือท่ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์ป็นไปในทางส่งเสริมใหผู้อ่้านเกิดทกัษะใน
การอ่านและมีนิสัยในการรักการอ่านมากยิง่ข้ึน อาจเป็นหนงัสือสารคดี เร่ืองสั้น ฯลฯ ท่ีมีลกัษณะ
ไม่ขดัต่อวฒันธรรมประเพณีและศีลธรรมอนัดีงามให้เกิดความรู้มีคติ และมีประโยชน์ 
 ผูจ้ดัท าไดน้ าแนวคิดน้ีมาจดัท าโครงการการจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่านดงัน้ี 
โครงสร้างการจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน 
 1. ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรู้กลุ่มวชิา 
 2. วเิคราะห์ขอ้มูลเน้ือหา 
 3. วางแผนการหาหนงัสือ รูปแบบ โครงสร้างประกอบ 
 4. จดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน 
 5. ประเมินผลการใช ้
3.1.3 จดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน ใชเ้วลา 20 ชัว่โมง 
3.1.4 ผูจ้ดัท าไดแ้สดงขั้นตอนการจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 



ขั้นตอนกำรจัดหำหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำน 
1. ขั้นการสร้างเคร่ืองมือ 

1.1 ศึกษาสภาพปัญหา เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2 ศึกษาวธีิการจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน 
1.3 เลือกเร่ือง 
1.4 จดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน 

3.2 การสร้างแบบประเมินผลหนงัสือส่งเสริมการอ่าน 
ผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการสร้างแบบประเมินหนงัสือส่งเสริมการอ่านดงัน้ี 
 3.2.1 ศึกษาแบบประเมินหนงัสือส่งเสริมการอ่าน 
 3.2.2 การสร้างแบบประเมินหนงัสือส่งเสริมการอ่าน 
 3.2.3 การสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยใชห้นงัสือ
ส่งเสริมการอ่านในการสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการสอนโดยใชห้นงัสือ
ส่งเสริมการอ่าน ผูจ้ดัท าไดล้  าดบัการสร้างตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 3.2.3.1 ศึกษาแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนของ Likert 
 3.2.3.2 การสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาร
ค่าตามวธีิการของ Likert ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ เหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมมาก เหมาะสม 
ปานกลาง เหมาะสมนอ้ย เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 3.2.3.3 ประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีผูจ้ดัท าสร้างข้ึน ถามครอบคลุมองคป์ระกอบ
ของหนงัสือส่งเสริมการอ่าน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนส ำหรับนักเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ช้ัน ป.6 

ค ำช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนซ่ึงมี 5 ระดบัคือ 
 เหมาะสมมากท่ีสุด ให ้ 5  คะแนน 
 เหมาะสมมาก  ให ้ 4 คะแนน 
 เหมาะสมปานกลาง ให ้ 3 คะแนน 
 เหมาะสมนอ้ย  ให ้ 2 คะแนน 
 เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ให ้ 1 คะแนน 

ขอ้ความ ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ขนาด รูปเล่ม อกัษรเหมาะสม สะดวกต่อการน าไปใช ้      
2. รูปภาพเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง      
3. เน้ือเร่ืองสนุก ชวนคิดตาม      
4. เน้ือหาไม่ยาก ไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย      
5. ช่วยใหเ้กิดความกระตือรือร้น      
6. นกัเรียนไดรั้บประโยชน์จากเร่ืองท่ีอ่าน      
7. นกัเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินจากเร่ืองท่ีอ่าน      
8. นกัเรียนอ่านแลว้จบัใจความไม่ได ้      
9. เล่าเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมัน่ใจ      
10. น าความรู้ท่ีไดจ้ากเร่ืองท่ีอ่านไปประยกุตใ์ชก้บัตนเอง      
 
ข้อเสนอแนะ 
 ...……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………… 
 
 
  
 



3.2.3.4 ก าหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชห้นงัสือ
ส่งเสริมการอ่านตามเกณฑ์ดงัน้ี   

เหมาะสมมากท่ีสุด ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 
 เหมาะสมมาก  ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49  

เหมาะสมปานกลาง ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 
 เหมาะสมนอ้ย  ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 
 เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 
 3.2.3.5 พิมพแ์บบประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 5  ชุด สรุปไดว้า่ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ทดลองคร้ังน้ี ประกอบดว้ยเคร่ืองมือ 2 ฉบบั ดงัน้ี 
- เคร่ืองมือท่ีใชท้ดลอง 
- หนงัสือส่งเสริมการอ่าน 
- แบบประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสือส่งเสริมการอ่าน 
4. การด าเนินการทดลอง 
 ผูจ้ดัท าไดห้าหนงัสือส่งเสริมการอ่าน ไปทดลองกบันกัเรียนนั้น ป.6/4 รวม  5  คน ในปี
การศึกษา 2559 ภาคเรียนท่ี 2 ก่อนท่ีผูจ้ดัท าจะน าหนงัสือส่งเสริมการอ่านไปใชน้ั้น ไดช้ี้แจงให้
นกัเรียนทราบขั้นตอนใหเ้ขา้ใจตรงกนัเสียก่อนเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาและขอ้บกพร่องมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 4.1 ช้ีแจงวตัถุประสงค ์วธีิใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่านแก่นกัเรียนใหเ้ขา้ใจขั้นตอนก่อน 
 4.2 ขั้นประกอบกิจกรรม โดยใหน้กัเรียนมีบทบาทในการปฏิบติั เพื่อบรรลุถึงจุดประสงคท่ี์
วางไว ้
 4.3 ขั้นสรุป เป็นการสรุปความเขา้ใจของนกัเรียนในเร่ืองนั้น 
 4.4 ขั้นท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผูจ้ดัท าไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 5.1 หาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่หาค่าเฉล่ีย x ของคะแนนท่ีไดจ้ากการตรวจแบบฝึกหดั 
 5.2 วเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียน 
 การเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูลในการสร้างหนงัสือส่งเสริมการอ่าน ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/4 
 1. ผลการประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนในการจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 
 1.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนในการจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 ดา้นเน้ือหา การด าเนินเร่ือง(ดงัตาราง 1) 



2. ผลการหาประสิทธิภาพหนงัสือส่งเสริมการอ่านส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4   
2.1 การหาประสิทธิภาพหนงัสือส่งเสริมการอ่านส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 
ขั้นท่ี 1 (ดงัตาราง 2) 
2.2 การหาประสิทธิภาพหนงัสือส่งเสริมการอ่านส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 
ขั้นท่ี 2(ดงัตาราง 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวจิยั 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1. ผลการประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนในการจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่านส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 
 
ตำรำง 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนในการจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่านส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 

รำยกำรประเมิน (x) 

1. ขนาด รูปเล่ม อกัษรเหมาะสม สะดวกต่อการน าไปใช ้ 4.5 
2. รูปภาพเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง 4.7 
3. เน้ือเร่ืองสนุก ชวนคิดตาม 4 
4. เน้ือหาไม่ยาก ไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย 4.9 
5. ช่วยใหเ้กิดความกระตือรือร้น 3.9 
6. นกัเรียนไดรั้บประโยชน์จากเร่ืองท่ีอ่าน 4.8 
7. นกัเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินจากเร่ืองท่ีอ่าน 3.5 
8. นกัเรียนอ่านแลว้จบัใจความไม่ได ้ 3.8 
9. เล่าเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมัน่ใจ 3.3 
10. น าความรู้ท่ีไดจ้ากเร่ืองท่ีอ่านไปประยกุตใ์ชก้บัตนเอง 4.2 

เฉลีย่ 4.20 
 
จำกตำรำงที ่1 แสดงใหเ้ห็นวา่ การประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนในการจดัหาหนงัสือ  
โดยรวมอยูใ่นระดบัดี (X = 4.20) โดยท าการประเมินในเร่ือง  
ขนาด รูปเล่ม ตวัอกัษรเหมาะสม สะดวกต่อการน าไปใช ้อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (x = 4.5)  
รูปภาพเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (x = 4.7) 
เน้ือเร่ืองสนุกชวนคิดตาม อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (x = 4) 
เน้ือหาไม่ยากและไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (x = 4.9) 
ช่วยใหเ้กิดความกระตือรือร้น และรักการอ่านมากข้ึน อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (x = 3.9)  
นกัเรียนไดรั้บประโยชน์จากเร่ืองท่ีอ่าน อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (x = 4.8) 
นกัเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินกบัเร่ืองท่ีอ่าน อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (x = 3.5) 
นกัเรียนอ่านแลว้จบัใจความไม่ได ้อยูใ่นระดบัเหมาะสมนอ้ย (x = 3.8) 



เล่าเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมัน่ใจ อยูใ่นระดบัเหมาะสมปานกลาง (x = 3.3)  
น าความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปประยกุตใ์ชก้บัตนเอง (x = 4.2) 
 
2. ผลการหาประสิทธิภาพหนงัสือส่งเสริมการอ่าน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 
 ขั้นท่ี 1 ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบหาขอ้บกพร่องของหนงัสือส่งเสริม
การอ่าน ในดา้นต่างๆโดยการสังเกตและสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง ทั้ง 5 คน หลงัจากใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งทดลองใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่าน ขอ้บกพร่องและขอ้คิดเห็นในการวาดรูปใหส้วยงาม 
เร่ืองอ่านเขา้ใจง่ายดี  
 
ตารางท่ี 2 ขอ้บกพร่องและแนวทางแกไ้ข ในการหาประสิทธิภาพหนงัสือส่งเสริมการอ่าน ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาขั้นท่ี 1 

ขอ้บกพร่องและความคิดเห็น แนวทางการแกไ้ข 
1. รูปภาพประกอบนอ้ย 1. จดัใหมี้รูปภาพประกอบท่ีน่าสนใจ 
2. ค  าบางค าความหมายซบัซอ้น 2. สอดแทรกการแปลความหมายในค ายาก 
3. เน้ือเร่ืองไม่น่าสนใจ 3. ใหมี้เน้ือเร่ืองท่ีน่าสนใจมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปราย และขอ้เสนอแนะ 

 สรุปผลการศึกษาวจิยั 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์การประเมินความคิดเห็นในการสร้างหนงัสือส่งเสริมการอ่าน
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 แสดงใหเ้ห็นวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก โดย
ระดบัคะแนนเฉล่ีย (x) ได ้ 4.20 และผลการหาประสิทธิภาพของหนงัสือส่งเสริมการอ่าน หลงัจาก
นกัเรียนไดท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบท โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 84.67 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 64.23 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการสร้างหนงัสือส่งเสริมการอ่าน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 ในคร้ังน้ี
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. พบวา่หนงัสือส่งเสริมการอ่าน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 ท่ีผูจ้ดัท าไดท้  า
ข้ึนน้ี สามารถช่วยพฒันาการอ่านและช่วยเสริมสร้างทกัษะและนิสัยรักการอ่าน นกัเรียนไดรั้บ
ประโยชน์ สนุกสนานเพลิดเพลิน อ่านจบัใจความได ้และเล่าเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมัน่ใจ รวมทั้งยงัน า
ความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปประยกุตใ์ชก้บัตวันกัเรียน โดยดูไดจากผลการประเมินความคิดเห็นของ
นกัเรียนในการจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน 
 2. จากการวเิคราะห์ผลการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท พบวา่โดยรวมนกัเรียนสามารถท า
แบบฝึกหดัไดโ้ดยมีคะแนนเฉล่ีย 64.23คะแนน จาก คะแนนเตม็ 70 คะแนน 
 3. จะเห็นไดว้า่จากการท่ีนกัเรียนไดมี้โอกาสอ่านเร่ือง ช่วยใหน้กัเรียนมีการพฒันาการอ่าน
และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 1. ในการจดัหาหนงัสือส่งเสริมการอ่านอาจจะใชเ้น้ือหาหลายเร่ืองท่ีมากกวา่เร่ืองเดียวโดย
อาจจะหาเร่ืองอ่ืนๆมาเพิ่มข้ึน เพื่อช่วยพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด 
 2. ในการวจิยัคร้ังต่อไปอาจลดปริมาณของกลุ่มตวัอยา่งลง อาจเจาะจงท าการวจิยักลุ่ม
นกัเรียนท่ีขาดทกัษะในการอ่าน เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ และแกไ้ขต่อไป 
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แบบประเมินหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนส ำหรับนักเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ช้ัน ป.6 

ค ำช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนซ่ึงมี 5 ระดบัคือ 
 เหมาะสมมากท่ีสุด ให ้ 5  คะแนน 
 เหมาะสมมาก  ให ้ 4 คะแนน 
 เหมาะสมปานกลาง ให ้ 3 คะแนน 
 เหมาะสมนอ้ย  ให ้ 2 คะแนน 
 เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ให ้ 1 คะแนน 

ขอ้ความ ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ขนาด รูปเล่ม อกัษรเหมาะสม สะดวกต่อการน าไปใช ้ 3 1 1 - - 
2. รูปภาพเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง 3 2 - - - 
3. เน้ือเร่ืองสนุก ชวนคิดตาม 2 2 1 - - 
4. เน้ือหาไม่ยาก ไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย 4 1 - - - 
5. ช่วยใหเ้กิดความกระตือรือร้น 3 2 - - - 
6. นกัเรียนไดรั้บประโยชน์จากเร่ืองท่ีอ่าน 3 1 1 - - 
7. นกัเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินจากเร่ืองท่ีอ่าน 2 2 1 - - 
8. นกัเรียนอ่านแลว้จบัใจความไม่ได ้ 3 2 - - - 
9. เล่าเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมัน่ใจ 2 2 1 - - 
10. น าความรู้ท่ีไดจ้ากเร่ืองท่ีอ่านไปประยกุตใ์ชก้บัตนเอง 3 2 - - - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ………………………...……………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………...………………………………………..………… 

 
 
 
 



ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นของนักเรียนในกำรจัดหำหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนส ำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีที ่5/4 

ข้อควำม (x) 

1. ขนาด รูปเล่ม อกัษรเหมาะสม สะดวกต่อการน าไปใช ้ 4.5 
2. รูปภาพเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง 4.7 
3. เน้ือเร่ืองสนุก ชวนคิดตาม 4 
4. เน้ือหาไม่ยาก ไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย 4.9 
5. ช่วยใหเ้กิดความกระตือรือร้น 3.9 
6. นกัเรียนไดรั้บประโยชน์จากเร่ืองท่ีอ่าน 4.8 
7. นกัเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินจากเร่ืองท่ีอ่าน 3.5 
8. นกัเรียนอ่านแลว้จบัใจความไม่ได ้ 3.8 
9. เล่าเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมัน่ใจ 3.4 
10. น าความรู้ท่ีไดจ้ากเร่ืองท่ีอ่านไปประยกุตใ์ชก้บัตนเอง 4.2 
 
ข้อเสนอแนะ 
- วาดรูปใหส้วยกวา่น้ี 
- สอดแทรกค าแปล ในเร่ืองท่ีอ่าน 
- ขนาดและรูปเล่มควรใหใ้หญ่กวา่น้ี เน้ือหาไม่ซบัซอ้นและยากเกินไป 
- เขียนไดดี้ 
- ควรมีรูปภาพเล็กลง 
- ระบายสีมากเกินไป 
- ควรท าใหมี้ภาพพอเหมาะ 
- เร่ืองอ่านเขา้ใจง่ายดี 
- เน้ือเร่ืองควรใหย้าวกวา่น้ีและเล่มเล็กกวา่น้ี 
- เน้ือเร่ืองควรต่ืนเตน้มากกวา่น้ี 
- ท  าอีกหลายๆเล่ม 
- เน้ือหาควรเหมาะสมกบัวยั 
- น่าจะมีอีก 
- อยากใหมี้นิทานภาษาองักฤษท่ีมีค าแปลภาษาไทยอยูข่า้งล่างเยอะๆและสนุกมาก แต่ไม่อยากได ้
   แบบฝึกหดั 
 



ตำรำงแบบฝึกหัดท้ำยบทหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำน ส ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที ่6/4 

เลขที่ คะแนนได้ ร้อยละ 
1 65 77.12 
2 59 82.33 
3 69 88.02 
4 61 79.54 
5 58 74.92 

 


