วิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การวิจัยพัฒนาการอ่านภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ผู้วิจัย
นางสาวภัทรธนน ผจญภัย

ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

คำนำ
รายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน และวิชาที่สอน สภาพการเรี ยนการสอน วิชาภาษาไทย
โดยเฉพาะนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่า เพื่อวางแผนแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า การทาวิจยั ในชั้นเรี ยนฉบับนี้เป็ นประโยชน์ ในการพัฒนา
นักเรี ยนให้มีคุณภาพตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน

นางสาวภัทรธนน ผจญภัย

สำรบัญ
ความสาคัญและที่มา
เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีดาเนินการวิจยั
ผลการวิจยั
สรุ ปผลการศึกษาวิจยั
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

1
2
11
18
20

ประกำศคุณูปกำร
การศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจากครู สายชั้นป.6 ได้ให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ความรู ้ ความคิดให้การแนะนา คาปรึ กษาตลอดจนการตรวจข้อแก้ไขบกพร่ องต่างๆ
เป็ นอย่างดี จนการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เสร็ จสมบูรณ์ คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
ขอขอบคุณท่านผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลภูเก็ตคณะครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
และผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์ให้คาแนะนา ให้ความรู ้ ความคิด ที่มี
ประโยชน์ และอานวยความสะดวกในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นอย่างดี และขอขอบใจนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6/4 ของโรงเรี ยนอนุบาลภูเก็ตทุกคนให้ความร่ วมมืออย่างดีในการวิจยั และเก็บ
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จนกระทัง่ การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เสร็ จสมบูรณ์
นางสาวภัทรธนน ผจญภัย
ผูว้ จิ ยั
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการอ่านเรื่ องจากหนังสื อวิชาภาษาไทย โดย
การใช้กิจกรรมการอ่านเรื่ อง และทาแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง กลุ่มทดลองเป็ นนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6/4 จานวน 5 คน โดยให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องที่ครู กาหนดให้ หลังจากนั้นให้นกั เรี ยน
ทาแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน จากนั้นวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วธิ ี การหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ
พร้อมทั้งให้นกั เรี ยนทาแบบประเมินหนังสื อ ผลการศึกษาปรากฏว่า
1.จากการศึกษาและวิเคราะห์การประเมินความคิดเห็นแสดงให้เห็นว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมาก
2. โดยระดับคะแนนเฉลี่ย x ได้ 4.20 และผลการหาประสิ ทธิภาพของหนังสื อ ส่ งเสริ มการอ่าน
หลังจากนักเรี ยนได้ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทโดยคิดเฉลี่ยเป็ น ร้อยละ 84.67 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 64.23

บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและทีม่ ำ
การเรี ยนการสอนที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั มีวตั ถุประสงค์ประการหนึ่งคือ มุ่งปลูกฝังให้นกั เรี ยน
ได้ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน การปลูกฝังให้นกั เรี ยนรักการอ่านจึงมีความจาเป็ น หนังสื อหรื อห้องสมุดจึงเป็ นครู
คนที่สองของนักเรี ยน ครู จึงจาเป็ นต้องจัดหาแหล่งค้นคว้าหาความรู ้ให้นกั เรี ยนแทนการเป็ นผูบ้ อก
เป็ นผูพ้ ูดหรื อจัดทากิจกรรมต่างๆเสี ยเอง การส่ งเสริ มการเรี ยนให้แก่นกั เรี ยนจึงมีความจาเป็ นในการ
จัดการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั
ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาสภาพปั ญหาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนกลุ่มวิชาภาษาไทย พบว่านักเรี ยนขาด
ทักษะในการศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง หนังสื อสาหรับการอ่านและค้นคว้าบางเนื้อหามีไม่เพียงพอ
กับความต้องการของนักเรี ยน นักเรี ยนบางส่ วนยังมีสมรรถภาพในการอ่านไม่ดีพอ นักเรี ยน
บางส่ วนยังไม่มีนิสัยรักการอ่าน เมื่อรู ้สภาพปั ญหาแล้ว ก็นาข้อมูลที่ได้มาเป็ นแนวทางเสริ มการอ่าน
พอจะสรุ ปได้วา่ หนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน หมายถึงหนังสื อที่จดั ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เป็ นไปในทาง
ส่ งเสริ มให้ผอู ้ า่ นเกิดทักษะในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านมากยิง่ ขึ้น
จุดมุ่งหมำย
1. นักเรี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
2. อ่านแล้วเกิดความสนุกสนานเพลืดเพลิน และเกิดความซาบซึ้ งในคุณค่าของภาษา
3. ช่วยเสริ มสร้างทักษะและนิสัยรักการอ่าน
4. ช่วยเพิม่ พูนความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรให้กว้างขวางขึ้น
ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
1. หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านหนังสื อเรี ยนภาษาไทย ป.6 บทที่ 1 - 5
2. คะแนนจากแบบฝึ กหัด
3. แบบประเมินหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านสาหรับนักเรี ยน
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน สาหรับให้นกั เรี ยนศึกษาหาความรู ้
ด้วยตนเอง และเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความซาบซึ้ งในคุณค่าของภาษา
อีกทั้งยังเป็ นการช่วยเสริ มสร้างทักษะและนิสัยรักการอ่านให้แก่นกั เรี ยน
ผูว้ จิ ยั จัดหาหนังสื อ
ส่ งเสริ มการอ่าน
โดยใช้หนังสื อที่มีรูปภาพประกอบและแบบฝึ กหัดที่หลากหลายเพื่อช่วย

พัฒนาการอ่านและจับใจความสาคัญ และได้เก็บคะแนนจากการทาแบบฝึ กหัด เพื่อศึกษาพัฒนาการ
ของนักเรี ยนหลังจากที่ได้มีการอ่านว่านักเรี ยนมีความแตกต่างหรื อพัฒนาขึ้นหรื อไม่
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ได้หนังสื อส่ งเสริ มประสบการณ์การอ่านวิชาภาษาไทย ที่จะช่วยพัฒนาการอ่าน
วิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/4
2. ได้แนวทางในการฝึ กให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบ กระตือรื อร้นและมีนิสัยรักการ
อ่านมากขึ้น
ขอบเขตของกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน โดยใช้กิจกรรมการอ่าน การ
เขียน ทักษะทางศิลปะ เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/4 และได้
กาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ประชากร ประชากรที่จะใช้ในการศึกษา คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลภูเก็ตที่กาลัง
ศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/4 ในภาคเรี ยนที่ 2 ประจาปี การศึกษา
2559 จานวน 5 คน
2. เนื้อหาที่ใช้ในการจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านเป็ นเรื่ องที่มีคาศัพท์เหมาะสมกับ
นักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
พฤศจิกายน2559– กุมภาพันธ์ 2560
วัน / เดือน / ปี
กิจกรรม
หมำยเหตุ
พฤศจิกายน 2559 - ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปั ญหา
ธันวาคม 2559
- เขียนเค้าโครงเรื่ องงานวิจยั ในชั้นเรี ยน
- ศึกษาการสร้างหนังสื อส่ งเสริ มประสบการณ์การอ่าน
- ออกแบบเครื่ องมือที่จะใช้ในงานวิจยั
มกราคม 2559
- หาหนังสื อทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั บันทึก
กุมภาพันธ์ 2560
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั บันทึก
กุมภาพันธ์ 2560
- สรุ ปและอภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั บันทึก
- จัดทารู ปเล่ม
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
1. หนังสื อส่ งเสรมการอ่านภาษาไทย
2. แบบประเมินหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านเรื่ อง ภาษาไทยสาหรับนักเรี ยน

บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
1.1 ความหมายของการอ่าน
1.2 ความหมายและความสาคัญของภาษา
1.3 ความสาคัญและประโยชน์ของการอ่าน
1.4 ความพร้อมของการอ่าน
1.5 ปั จจัยส่ งเสริ มการอ่าน
1.6 กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้หนังสื อ
2.1 ความหมายและความสาคัญของหนังสื อ
2.2 หนังสื อสาหรับเด็กกับการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับมุมหนังสื อ
3.1 ความหมายและความสาคัญของมุมหนังสื อ
3.2 วิธีการจัดมุมหนังสื อ
3.3 ปั จจัยที่มีผลต่อเจตคติของเด็กที่มีต่อหนังสื อ
3.4 สิ่ งแวดล้อมที่มีต่อเจตคติของเด็กเกี่ยวกับหนังสื อ
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
ควำมหมำยของกำรอ่ำน
ปั จจุบนั ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการอ่านอย่างกว้างขวางมาก และมีการกล่าวถึงความหมายของการ
อ่านในลักษณะต่างๆดังนี้
แบทเลอร์ และเคลย์กล่าวว่า การอ่านคือการถ่ายทอดความหมายจากคนหนึ่งไปสู่ อีกคน
หนึ่ง โดยอาศัยภาษาเป็ นสื่ อ โดยผูเ้ ขียนถ่ายทอดความหมายให้ผอู ้ ่านเข้าใจตามความคิดและเจตนา
ของผูเ้ ขียน ซึ่ งการอ่านนี้ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้เช่นเดียวกับการพูด การออกเสี ยงเป็ นคาๆ หรื อ
หลายคา ซึ่ งรวมกันเข้าเป็ นประโยคที่มีความหมายเมื่อเราอ่านนั้น มิได้จากัดแต่การอ่านเพียงอย่าง
เดียว แต่การพูดเป็ นรากฐานของการอ่าน ก็เริ่ มด้วยวิธีน้ ี เช่นกัน ( นิ ตยา ประพฤติกิจ.2538.2 )
ศรี รัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ ( 2538.2 ) กล่าวว่า การอ่านเป็ นการแปลความหมายของตัวอักษร
ออกมาเป็ นความคิด และนาความคิดนั้นไปใช้ประโยชน์ ตัวอักษรเป็ นเครื่ องหมายแทนคาพูด
เพราะฉะนั้นหัวใจของการอ่านจึงอยูท่ ี่การเข้าใจความหมายของคา
สรุ ปได้วา่ การอ่านคือ การรับการถ่ายทอดความหมายจากบุคคลหนึ่งไปสู่ อีกบุคคลหนึ่ง
โดยใช้ ตัวอักษรเป็ นสื่ อความคิดและเจตนาของผูเ้ ขียน หรื อการทาความเข้าใจกับสัญลักษณ์ที่
ผูเ้ ขียนต้องการ

ควำมหมำยและควำมสำคัญของภำษำ
ความหมายของภาษาพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน(2525:616)
ระบุไว้วา่ “ ภาษา หมายถึง เสี ยงหรื อกิริยาอาการซึ่ งทาความเข้าใจซึ่ งกันและกันได้” พระยาอนุมาร
ราชธน (2510:10) อธิ บายว่า “ภาษากล่าวอย่างกว้างคือ วิธีทาความเข้าใจระหว่างคนกับคน วิธีการ
ทาความเข้าใจย่อมทาได้หลายวิธีแล้วแต่ความสามารถทาความเข้าใจกันและกันได้” จะเห็นว่าตาม
ทัศนะของพระยาอนุมารราชธนนั้น ถือว่าทุกสิ่ งที่สามารถทาความเข้าใจกันได้ ล้วนแต่เป็ นภาษา
ทั้งสิ้ น เช่น การอธิ บายด้วยถ้อยคา การสาธิ ตด้วยภาพ การพยักหน้า สั่นศีรษะ ฯลฯ ประพจน์ อัศววิ
รุ ฬหการ (2540:77) กล่าวถึงภาษาไว้วา่ เป็ นความสามารถในการสื่ อสารที่มีอยูใ่ นสมองหรื อใน
จิตใจของมนุษย์ ในส่ วนที่แสดงออกมาเป็ นรู ปธรรมที่มองเห็นได้ก็คือ คาพูด เป็ นภาษาที่สัมผัสได้
โดยใช้โสตประสาท หรื ออาจเป็ นเครื่ องหมายต่างๆที่สัมผัสได้โดยจักษุประสาท หรื อ อาจจะเป็ น
เครื่ องหมายที่สัมผัสได้ดว้ ยประสาทสัมผัส เช่น ภาษาของคนตาบอด
สรุ ปได้วา่ ภาษาหมายถึง การสื่ อความหมายของคนโดยใช้เสี ยงหรื อสัญลักษณ์ตลอดจน
กิริยาท่าทางที่เกิดจากสมองหรื อจิตใจของมนุษย์ทาให้เกิดความเข้าใจซึ่ งกันและกัน
ควำมสำคัญของภำษำ
ภาษาเป็ นระบบการสื่ อสารที่สาคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์กลุ่มชนที่อาศัยอยูร่ วมกันเป็ น
สังคมย่อมมีภาษาใช้ในการติดต่อบอกความประสงค์ ความรู ้สึกนึกคิด ถ่ายทอดประสบการณ์ และ
ความรู่ แก่กนั ( พิรุธ โสภวงค์.2540:93 )
นักทฤษฎีพฒั นาการได้ศึกษาความสาคัญของภาษาที่วา่ เป็ นสิ่ งที่ช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการ
ทางสังคมและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ดวงเดือน ศาสตรภัทร ( 2529:214 ) ได้กล่าวว่าภาษามี
ความสาคัญอยู่ 3 ประการได้แก่
1. เด็กสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารกับบุคคลอื่น
และเปิ ดโอกาสให้เกิด
กระบวนการทางสังคมขึ้น
2. เด็กสามารถใช้ภาษาเป็ นคาพูดที่เกิดขึ้นภายในจากรู ปแบบการคิดโดย
กระบวนการใช้สัญลักษณ์ซ่ ึงเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญต่อพัฒนาการทางภาษาใน
ระดับต่อไป
3. ภาษาเป็ นการกระทาที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก ดังนั้น เด็กจึงไม่ตอ้ งอาศัยการจัด
กระทากับวัตถุจริ งๆเพื่อแก้ปัญหา เด็กสามารถสร้างจินตนาการถึงแม้วา่ วัตถุ
นั้นจะอยูน่ อกสายตาหรื อเคยพบมาแล้วเด็กสามารถทาการทดลองในสมอง
และทาการได้รวดเร็ วกว่าการจัดทากับวัตถุน้ นั จริ งๆ
เด็กจะพัฒนาการเรี ยนรู ้คามากขึ้นตามลาดับ เด็กตั้งแต่อายุ 2-24 ปี มีลกั ษณะพูดคุยโดยการ
ใช้การสื่ อสารแบบสังคมแต่เด็กจะยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง คือเด็กจะพูดกับตนเอง เด็กจะมีทศั นะต่อ
สิ่ งต่างๆจากการมองเห็นของตัวเอง และจะเป็ นการยากที่จะให้เด็กยอมรับสิ่ งต่างไปจากภาพที่เห็น

เด็กจะไม่เข้าใจถึงคาพูดของผูอ้ ื่น เด็กจะก้าวสู่ ข้ นั ความคิดโดยการอาศัยการรับรู ้ คือการมองเห็นสิ่ ง
ต่างๆแล้วบอกว่าสิ่ งนั้นเป็ นอย่างไร การหยัง่ เห็นของเด็กแสดงว่าเด็กก้าวหน้าไปสู่ การรู ้จกั แยกแยะ
สามารถมององค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อเหตุการณ์หนึ่งมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบได้
ควำมสำคัญและประโยชน์ ของกำรอ่ำน
การอ่านเป็ นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ทาให้มนุษย์เกิดการเรี ยนรู ้ เกิดทักษะ
ต่างๆ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความเพลิดเพลิน รู ้จกั ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ทาให้มนุ ษย์ทนั ต่อเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวต่างๆของโลก สามารถแก้ปัญหา
ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และปั ญหาส่ วนตัวได้ ( กานต์มณี ศักดิ์เจริ ญ.2529:332 ) การอ่านเป็ น
ทักษะที่ตอ้ งฝึ กเช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ เด็กมีทกั ษะในการอ่านไว มีสมาธิ ในการอ่านต่อเนื่ องจับ
ประเด็นความได้ชดั เจน มีอารมณ์และจินตนาการร่ วมอยูด่ ว้ ย ทาให้เกิดความชานาญในการรับรู ้
ทางด้านการคิดเป็ น การสรุ ป การตอบโต้ ทาให้เกิดความคิดเป็ นระบบ และการรับรู ้เป็ นระบบ การ
แสดงออกและการสื่ อสารต่อผูอ้ ื่นต่อโลกภายนอกก็ชดั เจนเป็ นระบบ
ซึ่ งอนุภาพของการอ่าน
หนังสื อจะนาเด็กไปสู่ เส้นทางของการเป็ นคนฉลาด ( นิดดา หงส์ววิ ฒั น์. 2537:7-8 )
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ณ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงบรรยายถึงความสาคัญของการ
อ่านหนังสื อในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ . 2530 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
สรุ ปได้วา่
1. การอ่านทาให้ได้เนื้ อหาสาระความรู ้มากกว่าการศึกษาหาความรู ้ดว้ ยวิธีอื่นๆ เช่นการ
ฟัง
2. ผูอ้ ่านสามารถอ่านหนังสื อได้โดยไม่มีการจากัดเวลา สถานที่ สามารถนาไปไหนมา
ไหนได้
3. หนังสื อเก็บได้นานกว่าสื่ ออย่างอื่น ซึ่ งมักมีอายุการใช้งานโดยจากัด
4. ผูอ้ ่านสามารถฝึ กการคิดและสามารถสร้างจินตนาการได้เองโดยการอ่าน
5. การอ่านส่ งเสริ มให้สมองดี มีสมาธิ นานกว่าและมากกว่าสื่ ออย่างอื่น ทั้งนี้เพราะ การ
อ่านจิตใจจะต้องมุ่งมัน่ อยูก่ บั ข้อความ พินิจพิเคราะห์ขอ้ ความ
6. ผูอ้ ่านเป็ นผูก้ าหนดการอ่านด้วยตนเอง จะอ่านคร่ าวๆ อ่านละเอียด อ่านข้าม หรื ออ่าน
ทุกตัวอักษร เป็ นไปตามใจผูอ้ ่าน หรื อจะเลือกอ่านเล่มไหนก็ได้ เพราะหนังสื อมีมาก
สามารถเลือกอ่านเองได้
7. หนังสื อมีหลากหลายรู ปแบบและราคาถูกกว่าสื่ ออย่างอื่น จึงทาให้สมองผูอ้ ่านปิ ดกว้าง
สร้างแนวคิด และทัศนะได้มากกว่า ทาให้ผอู ้ ่านไม่ติดกับแนวคิดใดๆโดยเฉพาะ
8. ผูอ้ ่านเกิดความคิดเห็นได้ดว้ ยตนเอง วินิจฉัยเนื้ อหาสาระได้ดว้ ยตนเอง รวมทั้งหนังสื อ
บางเล่มสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ดว้ ย เมื่อปฏิบตั ิแล้วก็เกิดผลดี

ควำมพร้ อมของกำรอ่ำน
ขั้นตอนพัฒนาการทางภาษาและการเรี ยนรู ้ภาษาของเด็ก โลแกน และโลแกน ( เยาวพา
เดชะคุปต์. 2528 : 40 ; อ้างอิงมาจาก Logan and Logan.1974:207) ได้แบ่งพัฒนาการทางภาษา
ออกเป็ น 7 ขั้นดังนี้
1. ระยะเปะปะ อายุแรกเกิดถึง 6 เดือน ในระยะนี้เด็กจะเปล่งเสี ยงดังๆ ที่ยงั ไม่มี
ความหมายการเปล่งเสี ยงของเด็กเพื่อบอกความต้องการของเขา
2. ระยะแยกแยะ อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี เด็กจะเริ่ มเข้าสู่ ระยะที่สอง ซึ่ งเด็กสามารถแยกแยะ
เสี ยงต่างๆที่เราได้ยนิ แล้วเด็กจะรู ้สึกพอใจที่ส่งเสี ยงถ้าเสี ยงใดที่เขาเปล่งออกมาได้รับ
การตอบสนองในทางบวก เขาก็จะเปล่งเสี ยงนั้นซ้ าอีก ในบางครั้งเด็กจะเลียนเสี ยงสู งๆ
ต่าๆที่มีคนพูดคุยกับเขา
3. ระยะเลียนแบบ อายุ 1-2 ปี ในระยะนี้เด็กจะเริ่ มเลียนเสี ยงต่างๆที่เขาได้ยนิ เช่นเสี ยง
ของพ่อแม่ ผูใ้ หญ่ใกล้ชิด เสี ยงที่เปล่งออกมาอย่างไม่มีความหมายจะค่อยๆหายไป และ
เด็กจะเริ่ มฟังเสี ยงที่ได้รับการตอบสนองซึ่ งนับว่าพัฒนาการทางภาษาจะเริ่ มต้นอย่าง
แท้จริ งในระยะนี้
4. ระยะขยาย อายุ 2-4 ขวบ ในระยะนี้เด็กจะหัดพูด โดยเริ่ มจากการหัดเรี ยกชื่อ คน สัตว์
และสิ่ งของที่อยูใ่ กล้ตวั เขาจะเริ่ มเข้าใจถึงกาใช้สัญลักษณ์ในการสื่ อความหมาย ซึ่ ง
เป็ นการสื่ อความหมายในโลกของผูใ้ หญ่ การพูดของเด็กในระยะแรกๆจะเป็ นการออก
เสี ยงในคานามต่างๆเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ฯลฯ และคาคุณศัพท์ต่างๆที่เขา
เห็น รู ้สึก ได้ยิน
5. ระยะโครงสร้าง อายุ 4-5 ขวบ ในระยะนี้เด็กจะพัฒนาความสามารถในการรับรู ้และ
การสังเกต เด็กจะเริ่ มเล่นสนุกกับคาและรู ้จกั คิดคาและประโยคของตนเอง โดยอาศัย
การผูกคาวลี และประโยคที่เขาได้ยนิ คนอื่นพูด เด็กจะเริ่ มคิดกฎเกณฑ์ การประสมคา
และหาความหมายของคาและวลี โดยเด็กจะเริ่ มรู ้สึกสนุกกับการเปล่งเสี ยงโดยเขาจะ
เล่นเป็ นเกมกับเพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัว
6. ระยะตอบสนอง อายุ 5-6 ขวบ ในระยะนี้ความสามารถในการคิดและพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็กจะสู งขึ้น เขาจะเริ่ มพัฒนาภาษาไปสู่ ภาษาที่เป็ นแบบแผนมากขึ้น และ
การใช้ภาษานั้นกับสิ่ งต่างๆรอบตัว พัฒนาการทางภาษาของเด็กวัยนี้ จะเริ่ มต้นเมื่อเข้า
เรี ยนในชั้นอนุบาล โดยเด็กจะเริ่ มใช้ไวยากรณ์อย่างง่ายได้ รู ้จกั ใช้คาเกี่ยวข้องกับบ้าน
และโรงเรี ยน ภาษาที่เด็กใช้ในการสื่ อความหมายในระยะนี้จะเกิดจากสิ่ งที่เขามองเห็น
และรับรู ้
7. ระยะสร้างสรรค์ อายุ 6 ปี ขึ้นไป ในระยะนี้ได้แก่ระยะเด็กเริ่ มเข้าสู่ โรงเรี ยน เด็กจะเล่น
สนุกกับคา และหาวิธีสื่อความหมายด้วยตัวเลข เด็กในระยะนี้จะพัฒนา วิเคราะห์ และ

สร้างสรรค์ ทักษะการสื่ อความหมายโดยใช้ถอ้ ยคาสานวนเปรี ยบเทียบ และภาษาที่พูด
เป็ นนามธรรมมากขึ้น และเขารู ้สึกสนุกกับการแสดงความคิดเห็นโดยการพูดและการ
เขียน
ปัจจัยส่ งเสริมกำรอ่ำน
สมิธและจอห์นสัน ได้อธิ บายถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่มีต่อการส่ งเสริ มและพัฒนาการด้าน
การอ่านของเด็กไว้ดงั นี้
1. ระดับสติปัญญา การอ่านเป็ นงานประเภทหนึ่งที่เด็กต้องพัฒนาให้เกิดความสาเร็ จ การ
พัฒนาด้านการอ่านนี้ พบว่า เด็กบางคนทาได้ดีกว่าเด็กบางคนทั้งนี้เนื่ องจากสติปัญญา
นัน่ เอง
2. ทักษะขึ้นอยูก่ บั วุฒิภาวะและความพร้อม การเริ่ มต้นสอนอ่าน ต้องคานึงถึงความพร้อม
ความสารมารถของเด็กควบคู่ไปด้วย เพราะการอ่านต้องใช้ทกั ษะต่างๆที่เป็ นทักษะ
ย่อยประกอบกัน เช่น การใช้สายตา การใช้อวัยวะในการอ่านเสี ยง
3. แรงจูงใจ แรงจูงใจทาให้เด็กอ่าน มีแรงจูงใจภายในและภายนอก แรงจูงใจภายในเกิด
จากการค้นพบคุณค่าของการอ่านด้วยตนเอง ส่ วนแรงจูงใจภายนอกมาจาก พ่อแม่ ครู
อาจารย์ และเพื่อนๆ ในรู ปของการให้รางวัล คาชมเชย การรายงาน การแนะนาด้าน
การอ่าน
4. สภาพร่ างกาย เด็ดที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ จะเขียนหนังสื อได้ดีกว่าเด็กที่เจ็บป่ วย
เป็ นประจา
5. สภาพอารมณ์ ทุกคนไม่วา่ จะเป็ นผูป้ กครองหรื อครู ต่างตระหนักถึงความสาคัญการ
อ่านและพยายามคาดหวังให้เด็กเป็ นคนที่อ่านหนังสื อเก่งและคล่อง แรงกดดันความ
คาดหวัง การทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว การหย่าร้างของพ่อแม่ ความวิตกกังวล
ต่างๆทาให้สภาพอารมณ์ขาดความมัน่ คงและเข้ามารบกวนสมาธิ ในการอ่าน
6. สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในโรงเรี ยน จะมีผลต่อการอ่าน
ของเด็ก เด็กที่มาจากครอบครัวรักการอ่าน อ่านหนังสื อเป็ นประจาคุณค่าของการอ่าน
จะรอบรู ้และมีความชานาญกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่ไม่สนใจในการอ่าน
7. การจัดโปรแกรมการอ่าน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการอ่านได้แสดงความเห็นว่า การจัดการ
เรี ยนการสอนเกี่ยวกับเรื่ องของการอ่านนั้น จะมีอิทธิ พลต่อการอ่านมาก
กิจกรรมส่ งเสริมกำรอ่ำน
บันลือ พฤกษะวัน ( 2524:134-135 ) ได้กล่าวว่า ความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู เกี่ยวกับ
การสอนการอ่านนั้นหาสิ้ นสุ ดลงที่การสอนให้นกั เรี ยนอ่านหนังสื อได้เท่านั้น หน้าที่อีกส่ วนหนึ่งก็
คือ การส่ งเสริ มให้เด็กอ่านหนังสื อตามลังได้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มทักษะทางภาษา ความสนใจ นิสัย
รักการอ่าน ครู มีวธิ ี การส่ งเสริ มการอ่านของเด็กได้ดงั นี้

1. การจัดสภาพแวดล้อมในการอ่าน ให้มีหนังสื อดีๆ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วม
ในการจัดสาหรับการอ่าน ครู และเด็ก ควรแสดงหนังสื อต่างๆที่จะให้เด็กทราบและ
สนใจติดตามว่าหนังสื อดี หนังสื อใหม่ที่น่าสนใจสาหรับเด็ก
2. ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการอ่านหนังสื อโดยตรง ได้แก่ การอ่านให้เด็กฟัง หรื ออ่าน
บางส่ วนบางตอน และมีส่วนร่ วมในการแสดงออกด้วย โดยการอ่านเสี ยงดังแล้วให้
นักเรี ยนดูภาพ ชวนสนทนาเรื่ องราวไปด้วย
3. จัดกิจกรรมในการส่ งเสริ มการอ่านให้กบั เด็ก
2. เอกสำรที่เกีย่ วข้ องกับพฤติกรรมกำรใช้ หนังสื อ
2.1 ความหมายของหนังสื อและความสาคัญของหนังสื อ
2.1.1 ความหมายของหนังสื อ
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของหนังสื อไว้วา่ หนังสื อคือ เครื่ องหมาย
ที่ใช้แทนเครื่ องหมายใช้ขีดเขียนแทนคาพูด ลายลักษณ์อกั ษร จดหมาย เอกสาร บทประพันธ์ (
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน.2525:882 )
2.1.2 ความสาคัญของหนังสื อ สมพร ปาจรี ย.์ ( 2535:3-4 )ได้สรุ ปความสาคัญของหนังสื อ
ไว้ดงั นี้
-หนังสื อเป็ นเครื่ องถ่ายทอดความรู ้สึกนึกคิดของมนุษย์
-หนังสื อเป็ นเครื่ องมือปรับใช้ชีวติ ในสังคม เป็ นแนวทางช่วยใช้ให้มนุษย์มองเห็นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิต
-หนังสื อเป็ นเครื่ องมือรับใช้รัฐ สร้างความเข้าใจและแนวคิดร่ วมกันของบุคคลและรัฐนั้นๆ
- หนังสื อเป็ นเครื่ องมือรับใช้ศาสนา มีบทบาทในการเผยแพร่ แนวคิดความเชื่ อ
-หนังสื อทาหน้าที่บนั ทึกภาพสังคมด้านความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
การเมือง เพื่อให้คนรุ่ นหลังเข้าใจประวัติศาสตร์ ของบ้านเมือง
2.2 หนังสื อสาหรับเด็กกับการพัฒนาพฤติกรรม
หนังสื อเด็กที่ดีจะมีคุณค่าต่อการพัฒนาการพฤติกรรมเด็กในด้านต่างๆ เช่นในด้านภาษา
ทางด้านสังคม ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสติปัญญา ( จิตนา ใบกาซูยี.2534:192-203 ) กล่าวไว้วา่
หนังสื อช่วยพัฒนาพฤติกรรมเด็กทางด้านการใช้ภาษา เพราะภาษาเป็ นสื่ อกลางที่สาคัญอย่างยิง่ ที่จะ
ช่วยให้เด็กมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องต่างๆภาษาเป็ นสื่ อช่วยให้เกิดความหมาย
การแสดงออก
ตลอดจนการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์จึงจาเป็ นต้องได้รับการฝึ กฝนพัฒนาการด้านการใช้ภาษาให้ถูกต้อง
หนังสื อช่วยพัฒนากิจกรรมเด็กทางด้านสังคม เด็กได้รับอิทธิ พลจากสิ่ งต่างๆหลายอย่างที่จะช่วยให้
มีความสามารถในสังคมยิง่ ขึ้นเรื่ อยๆอิทธิ พลเหล่านี้ได้แก่
การอบรมเลี้ยงดู
บุคคลใกล้ชิด
สิ่ งแวดล้อม เพื่อนบ้าน ครู เพื่อน รวมทั้งการเรี ยนการสอนและหนังสื อต่างๆด้วย หนังสื อช่วย
พัฒนาพฤติกรรมเด็กทางด้านสติปัญญาพัฒนาการของเด็กได้รับการพัฒนาขึ้นเป็ นลาดับจากการ

ได้รับประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อมต่างๆ
ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบให้เด็กมีพฒั นาการด้านนี้ และ
หนังสื อมีอิทธิ พลอย่างยิง่ ไม่แพ้อิทธิ พลด้านอื่นๆโดยเด็กจะได้รับความรู ้ ความคิด วิธีการ ขั้นตอน
ความจริ ง ปั ญหา วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการอ่านหนังสื อ
3. เอกสำรที่เกีย่ วข้ องกับมุมหนังสื อ
3.1 ควำมหมำยและควำมสำคัญของมุมหนังสื อ
พูนศรี คัมภีปกรณ์ (2527:280 ) กล่าวว่ามุมหนังสื อหมายถึง บริ เวณหนึ่งของห้องเรี ยนที่ใช้
วางหนังสื อและกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสื อ จัดเนื้ อที่ไว้ใช้ประโยชน์โดยใช้ฉากหรื อชั้นเตี้ยๆกั้นเป็ น
มุมมีที่นงั่ สบาย มีช้ นั วางหนังสื อ โต๊ะ เก้าอี้สาหรับนัง่ อ่านหนังสื อได้ตามชอบใจ
ความสาคัญของการจักมุมหนังสื อ
1. เพื่ออานวยความสะดวกต่อการอ่านในโรงเรี ยน เพราะบางแห่งมีหอ้ งสมุดโรงเรี ยนแต่อยูค่ นละ
ห้อง คนละอาคาร ไม่สะดวกต่อการไปใช้บ่อย
2. เพื่อส่ งเสริ มความพร้อมและฝึ กวินยั
3. เพื่อส่ งเสริ มการอ่านหนังสื อที่ถูกวิธี ในมุมหนังสื อ
4. เป็ นแหล่งความรู ้
3.2 วิธีกำรจัดมุมหนังสื อ
การจัดมุมหนังสื อสาหรับเด็ก มุมหนังสื อควรมีความสว่างเพียงพอและเป็ นส่ วนตัว ควรอยู่
ห่างจากมุมที่มีการเคลื่อนไหวมากๆ จัดให้มีการเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ โต๊ะหรื อชั้นวาง
หนังสื อ เก้าอี้สาหรับเด็ก พรม หรื อ เบาะรองนัง่ ป้ ายนิทรรศการที่เกี่ยวกับหนังสื อหรื อภาพที่
ต้องการแนะนาให้เด็กรู ้จกั
3.3 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อเจตคติเกีย่ วกับหนังสื อ
3.3.1ลักษณะเฉพาะของเด็กที่มีผลต่อเจตคติเกี่ยวกับหนังสื อตัวเด็กเองเป็ น
จุดเริ่ มต้นของการมีเจตคติต่อหนังสื อ เพราะเด็กมีเจตคติที่ดีเป็ นประการแรกแล้ว การส่ งเสริ มด้าน
อื่นๆ ก็ยอ่ มเป็ นแนวทางทาได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ปั จจัยที่มีผลต่อเจตคติของเด็กต่อหนังสื อที่สาคัญที่สุด
คือตัวเด็กเอง ซึ่ งประกอบด้วยความพร้อมทางด้านกายที่สมบูรณ์ไม่มีความผิดปกติที่เป็ นอุปสรรค
ต่อการอ่าน เช่น สายตา ลิ้นไก่ส้ นั พูดติดอ่าง ทางด้านอารมณ์ เด็กแต่ละคนมีอารมณ์แตกต่างกันไป
บางครั้งอารมณ์ไม่ปกติต่างๆ และได้อ่านหนังสื อเป็ นส่ วนช่วยพัฒนาอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น เช่นใน
ยามที่มีอารมณ์เครี ยดได้อ่านเรื่ องเบาสมอง หรื อเด็กมีอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว ได้อ่านหนังสื อ
เกี่ยวกับการเห็นอกเห็นใจ ความอ่อนโยน ก็อาจโน้มน้าวให้อารมณ์ดีข้ ึน ทางด้านสังคม เด็กเข้าใจ
และเห็นประโยชน์ของการอ่านหนังสื อมีส่วนช่วยพัฒนาตนเองทางด้านสังคม เช่น ช่วยให้รู้จกั ใช้
ถ้อยคาต่างๆได้อย่างเหมาะสม ทางด้านสติปัญญา เด็กที่มีสติปัญญาดีได้อยูใ่ กล้ชิดกับหนังสื อ มี
ความเข้าใจในสิ่ งที่อ่านได้ดี มักมีเจคติที่ดีต่อหนังสื อ หรื อถือว่าการอ่านเป็ นเครื่ องมือช่วยพัฒนาภูมิ
ปั ญญาของตนเองได้อย่างดี

3.4 สิ่ งแวดล้อมทีม่ ีอิทธิพลต่ อเจตคติของเด็กเกีย่ วกับหนังสื อ ( อรสา กุมารี ปุหุต.2524:321- 314 )
กล่าวไว้ดงั นี้คือ
1. ครอบครัว
ครอบครัวที่มีบุตรน้อยมักได้รับการเอาใจใส่ เป็ นอย่างดีกว่าครอบครัวที่มีบุตรมาก การที่
ตอบสนองความต้องการของเด็กแต่ละคนอาจจะไม่ทดั เทียมกันหรื อไม่เพียงพอเท่าทีควร
การ
ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อหนังสื ออาจมีโอกาสน้อยลงด้วย เช่น พ่อแม่ไม่มีเวลาแนะนาหนังสื อหรื อจัดหา
หนังสื อดีๆมาให้ลูกอ่านได้เพราะมัวทามาหากิน หรื อจัดหามาได้แล้วต้องมีการแบ่งปั นกัน รับช่วง
กันในระหว่างลูกทาให้เด็กมีโอกาสจับต้องหรื อเป็ นเจ้าของน้อยลง ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็มี
ส่ วนสนับสนุนเจตคติที่ดีต่อหนังสื อได้ กล่าวคือ ถ้าครอบครัวมีความสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจ
ความโอบอ้อมอารี ตลอดจนรู ้จกั สิ ทธิและหน้าที่ของตนเอง เด็กในครอบครั วก็จะได้รับความอบอุ่น
กาลังใจ รู ้จกั การแบ่งเวลา มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ง่ายต่อการพัฒนาปลูกฝังเจตคติที่ดีงามในเรื่ อง
ต่างๆ เช่น การพูด การปรับตัว การอ่าน การเลือกหาหนังสื อ การเก็บรักษา ตลอดจนการแก้ปัญหา
และช่วยพัฒนาการอ่าน เศรษฐกิจของครอบครัว มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจตคติของเด็กต่อหนังสื ออย่าง
เห็นได้ชดั กล่าวคือครอบครัวที่มีฐานะดีพอจะจัดหาหนังสื อที่มีคุณค่าให้เด็กได้อ่านมากกว่า
ครอบครัวที่ขดั สน เจตคติ ค่านิยม และจุดมุ่งหมายของครอบครัวมีส่วนเสริ มสร้างเจตคติของเด็กต่อ
หนังสื อกล่าวคือ ถ้าครอบครัวใดมีเจตคติและค่านิยมที่ดีต่อหนังสื อก็มกั พยายามหาวิธีปลูกฝังเจตคติ
ดังกล่าวให้แก่เด็กไม่วา่ เป็ นการจัดหาหนังสื อ แนะนาให้อ่าน แก้ไขข้อบกพร่ องในการอ่าน
2. โรงเรียน
โรงเรี ยนเป็ นสถานที่สาคัญที่จะให้เด็กมีเจตคติต่อหนังสื อ กล่าวคือ สภาพโรงเรี ยนและการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมเป็ นการสนับสนุนการอ่าน เช่นมีห้องสมุดที่เหมาะสมในโรงเรี ยน มีหนังสื อที่มี
คุณภาพเพียงพอที่จะให้เด็กเลือกอ่านได้ตามความพอใจ ความสนใจ
3. เพื่อน
เพื่อนของเด็กมีท้ งั ที่บา้ นและเพื่อนที่โรงเรี ยนมีอิทธิ พลต่อตัวเด็กมาก เพราะ เด็กอาจจะ
ถ่ายทอดลักษณะนิสัย หรื อภาษาใช้สื่อสารกันได้อย่างที่เราพูดกันง่ายๆว่าเด็กติดนิสัยมาจากเพื่อน
4. สื่ อมวลชน
สื่ อมวลชนในรู ปแบบสิ่ งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิทาน การ์ ตูน หนังสื อเล่ม หนังสื อพิมพ์ หรื อ
วารสาร ล้วนเป็ นสิ่ งที่เด็กมีโอกาสที่จะได้สัมผัสและมีอิทธิ พลต่อเจตคติของเด็กทั้งสิ้ น เพราะ เด็กมี
ความอยากรู ้อยากเห็นมักเริ่ มต้นจากการดูรูปภาพก่อนแล้วจึงอ่านคาอธิ บายและเรื่ องราว เมื่ออ่าน
แล้วก็เกิดคิดตามเรื่ อง คล้อยตามเรื่ องแล้วอาจจะเอาแบบอย่างจากตัวละครในเรื่ องเป็ นต้น

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
วัน / เดือน / ปี
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559

มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
กุมภาพันธ์2560

กิจกรรม
- ศึกษาสภาพปั ญหาและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปั ญหา
- เขียนเค้าโครงเรื่ องงานวิจยั ในชั้นเรี ยน
- ศึกษาการสร้างหนังสื อส่ งเสริ มประสบการณ์การอ่าน
- ออกแบบเครื่ องมือที่จะใช้ในงานวิจยั
- หาหนังสื อทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
- สรุ ปและอภิปรายผล
- จัดทารู ปเล่ม

หมำยเหตุ

ผูว้ จิ ยั บันทึก
ผูว้ จิ ยั บันทึก
ผูว้ จิ ยั บันทึก

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
3. หนังสื อส่ งเสรมการอ่านภาษาไทย
4. แบบประเมินหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านเรื่ อง ภาษาไทยสาหรับนักเรี ยน
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
การจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านเรื่ อง และวิธีการดาเนินศึกษาค้นคว้า การศึกษาค้นคว้านี้
เป็ นการจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/4 ได้แบ่งวิธีดาเนินการตามลาดับดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
3. วิธีการสร้างเครื่ องมือ
4. การดาเนินการทดลอง
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/4 ปี การศึกษา 2559
จานวน 5 คน

2. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองมีดงั ต่อไปนี้
2.1 หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านกลุ่มวิชาภาษาไทย
2.2 แบบประเมินหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านสาหรับนักเรี ยน
3. วิธีสร้างเครื่ องมือในการทดลอง
3.1 การจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่ องมือตามลาดับต่อไปนี้
3.1.1 จัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านจากตาราเอกสารของสถาบันพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษากรมวิชาการ
3.1.2 ศึกษาปัญหาแนวคิดและโครงสร้าง
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาสภาพปั ญหาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนกลุ่มวิชาภาษาไทยพบว่ามี
ปัญหาด้านการสอนภาษาไทยดังนี้
- นักเรี ยนขาดทักษะในการศึกษา
- หนังสื อสาหรับอ่านและศึกษาค้นคว้าบางเนื้ อหามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรี ยน
- นักเรี ยนบางส่ วนยังมีสมรรถภาพทางการอ่านไม่ดีพอ
- นักเรี ยนบางส่ วนยังไม่มีนิสัยรักการอ่าน
เมื่อรู ้สภาพปั ญหาแล้วก็นาเอาข้อมูลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการ
อ่านดังนี้
2. ผูจ้ ดั หาได้ศึกษาแนวคิดในการจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน พอจะสรุ ปได้วา่ หนังสื อส่ งเสริ ม
การอ่าน หมายถึงหนังสื อที่จดั ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เป็ นไปในทางส่ งเสริ มให้ผอู ้ ่านเกิดทักษะใน
การอ่านและมีนิสัยในการรักการอ่านมากยิง่ ขึ้น อาจเป็ นหนังสื อสารคดี เรื่ องสั้น ฯลฯ ที่มีลกั ษณะ
ไม่ขดั ต่อวัฒนธรรมประเพณี และศีลธรรมอันดีงามให้เกิดความรู ้มีคติ และมีประโยชน์
ผูจ้ ดั ทาได้นาแนวคิดนี้มาจัดทาโครงการการจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านดังนี้
โครงสร้างการจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
1. ศึกษาสภาพปั ญหาการเรี ยนรู ้กลุ่มวิชา
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเนื้ อหา
3. วางแผนการหาหนังสื อ รู ปแบบ โครงสร้างประกอบ
4. จัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
5. ประเมินผลการใช้
3.1.3 จัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน ใช้เวลา 20 ชัว่ โมง
3.1.4 ผูจ้ ดั ทาได้แสดงขั้นตอนการจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ขั้นตอนกำรจัดหำหนังสื อส่ งเสริมกำรอ่ำน
1. ขั้นการสร้างเครื่ องมือ
1.1 ศึกษาสภาพปั ญหา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษาวิธีการจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
1.3 เลือกเรื่ อง
1.4 จัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
3.2 การสร้างแบบประเมินผลหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
ผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินการสร้างแบบประเมินหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านดังนี้
3.2.1 ศึกษาแบบประเมินหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
3.2.2 การสร้างแบบประเมินหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
3.2.3 การสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการสอนโดยใช้หนังสื อ
ส่ งเสริ มการอ่านในการสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อการสอนโดยใช้หนังสื อ
ส่ งเสริ มการอ่าน ผูจ้ ดั ทาได้ลาดับการสร้างตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.2.3.1 ศึกษาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนของ Likert
3.2.3.2 การสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาร
ค่าตามวิธีการของ Likert ซึ่งมี 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสม
ปานกลาง เหมาะสมน้อย เหมาะสมน้อยที่สุด
3.2.3.3 ประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนที่ผจู ้ ดั ทาสร้างขึ้น ถามครอบคลุมองค์ประกอบ
ของหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน ดังนี้

แบบประเมินหนังสื อส่ งเสริมกำรอ่ำนสำหรับนักเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย ชั้ น ป.6
คำชี้แจง โปรดกาเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยนซึ่ งมี 5 ระดับคือ
เหมาะสมมากที่สุด
ให้ 5
คะแนน
เหมาะสมมาก
ให้ 4
คะแนน
เหมาะสมปานกลาง
ให้ 3
คะแนน
เหมาะสมน้อย
ให้ 2
คะแนน
เหมาะสมน้อยที่สุด
ให้ 1
คะแนน
ข้อความ
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1. ขนาด รู ปเล่ม อักษรเหมาะสม สะดวกต่อการนาไปใช้
2. รู ปภาพเหมาะสมกับเนื้ อเรื่ อง
3. เนื้อเรื่ องสนุก ชวนคิดตาม
4. เนื้อหาไม่ยาก ไม่ซบั ซ้อน เข้าใจง่าย
5. ช่วยให้เกิดความกระตือรื อร้น
6. นักเรี ยนได้รับประโยชน์จากเรื่ องที่อ่าน
7. นักเรี ยนสนุกสนานเพลิดเพลินจากเรื่ องที่อ่าน
8. นักเรี ยนอ่านแล้วจับใจความไม่ได้
9. เล่าเรื่ องที่อ่านได้อย่างมัน่ ใจ
10. นาความรู ้ที่ได้จากเรื่ องที่อ่านไปประยุกต์ใช้กบั ตนเอง
ข้ อเสนอแนะ
...……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………

3.2.3.4 กาหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้หนังสื อ
ส่ งเสริ มการอ่านตามเกณฑ์ดงั นี้
เหมาะสมมากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.50 – 5.00
เหมาะสมมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย
3.50 – 4.49
เหมาะสมปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย
2.50 – 3.49
เหมาะสมน้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.50 – 2.49
เหมาะสมน้อยที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.49
3.2.3.5 พิมพ์แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนฉบับสมบูรณ์ จานวน 5 ชุด สรุ ปได้วา่
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ทดลองครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่ องมือ 2 ฉบับ ดังนี้
- เครื่ องมือที่ใช้ทดลอง
- หนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
- แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
4. การดาเนินการทดลอง
ผูจ้ ดั ทาได้หาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน ไปทดลองกับนักเรี ยนนั้น ป.6/4 รวม 5 คน ในปี
การศึกษา 2559 ภาคเรี ยนที่ 2 ก่อนที่ผจู ้ ดั ทาจะนาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านไปใช้น้ นั ได้ช้ ีแจงให้
นักเรี ยนทราบขั้นตอนให้เข้าใจตรงกันเสี ยก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาและข้อบกพร่ องมีรายละเอียด
ดังนี้
4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านแก่นกั เรี ยนให้เข้าใจขั้นตอนก่อน
4.2 ขั้นประกอบกิจกรรม โดยให้นกั เรี ยนมีบทบาทในการปฏิบตั ิ เพื่อบรรลุถึงจุดประสงค์ที่
วางไว้
4.3 ขั้นสรุ ป เป็ นการสรุ ปความเข้าใจของนักเรี ยนในเรื่ องนั้น
4.4 ขั้นทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
5.1 หาค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่หาค่าเฉลี่ย x ของคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบฝึ กหัด
5.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรี ยน
การเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการสร้างหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6/4
1. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนในการจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/4
1.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนในการจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/4 ด้านเนื้อหา การดาเนินเรื่ อง(ดังตาราง 1)

2. ผลการหาประสิ ทธิ ภาพหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/4
2.1 การหาประสิ ทธิ ภาพหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/4
ขั้นที่ 1 (ดังตาราง 2)
2.2 การหาประสิ ทธิ ภาพหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/4
ขั้นที่ 2(ดังตาราง 3)

บทที่ 4
ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนในการจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านสาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/4
ตำรำง 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนในการจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านสาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/4
รำยกำรประเมิน
(x)
1. ขนาด รู ปเล่ม อักษรเหมาะสม สะดวกต่อการนาไปใช้
2. รู ปภาพเหมาะสมกับเนื้ อเรื่ อง
3. เนื้อเรื่ องสนุก ชวนคิดตาม
4. เนื้อหาไม่ยาก ไม่ซบั ซ้อน เข้าใจง่าย
5. ช่วยให้เกิดความกระตือรื อร้น
6. นักเรี ยนได้รับประโยชน์จากเรื่ องที่อ่าน
7. นักเรี ยนสนุกสนานเพลิดเพลินจากเรื่ องที่อ่าน
8. นักเรี ยนอ่านแล้วจับใจความไม่ได้
9. เล่าเรื่ องที่อ่านได้อย่างมัน่ ใจ
10. นาความรู ้ที่ได้จากเรื่ องที่อ่านไปประยุกต์ใช้กบั ตนเอง
เฉลีย่

4.5
4.7
4
4.9
3.9
4.8
3.5
3.8
3.3
4.2
4.20

จำกตำรำงที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนในการจัดหาหนังสื อ
โดยรวมอยูใ่ นระดับดี (X = 4.20) โดยทาการประเมินในเรื่ อง
ขนาด รู ปเล่ม ตัวอักษรเหมาะสม สะดวกต่อการนาไปใช้ อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก (x = 4.5)
รู ปภาพเหมาะสมกับเนื้ อเรื่ อง อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก (x = 4.7)
เนื้อเรื่ องสนุกชวนคิดตาม อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก (x = 4)
เนื้อหาไม่ยากและไม่ซบั ซ้อน เข้าใจง่าย อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก (x = 4.9)
ช่วยให้เกิดความกระตือรื อร้น และรักการอ่านมากขึ้น อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก (x = 3.9)
นักเรี ยนได้รับประโยชน์จากเรื่ องที่อ่าน อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก (x = 4.8)
นักเรี ยนสนุกสนานเพลิดเพลินกับเรื่ องที่อ่าน อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก (x = 3.5)
นักเรี ยนอ่านแล้วจับใจความไม่ได้ อยูใ่ นระดับเหมาะสมน้อย (x = 3.8)

เล่าเรื่ องที่อ่านได้อย่างมัน่ ใจ อยูใ่ นระดับเหมาะสมปานกลาง (x = 3.3)
นาความรู ้ที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้กบั ตนเอง (x = 4.2)
2. ผลการหาประสิ ทธิ ภาพหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/4
ขั้นที่ 1 ใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่ องของหนังสื อส่ งเสริ ม
การอ่าน ในด้านต่างๆโดยการสังเกตและสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 5 คน หลังจากให้กลุ่ม
ตัวอย่างทดลองใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน ข้อบกพร่ องและข้อคิดเห็นในการวาดรู ปให้สวยงาม
เรื่ องอ่านเข้าใจง่ายดี
ตารางที่ 2 ข้อบกพร่ องและแนวทางแก้ไข ในการหาประสิ ทธิ ภาพหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาขั้นที่ 1
ข้อบกพร่ องและความคิดเห็น
แนวทางการแก้ไข
1. รู ปภาพประกอบน้อย
1. จัดให้มีรูปภาพประกอบที่น่าสนใจ
2. คาบางคาความหมายซับซ้อน
2. สอดแทรกการแปลความหมายในคายาก
3. เนื้อเรื่ องไม่น่าสนใจ
3. ให้มีเนื้อเรื่ องที่น่าสนใจมากขึ้น

บทที่ 5
สรุ ป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษาวิจยั
จากการศึกษาและวิเคราะห์การประเมินความคิดเห็นในการสร้างหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/4 แสดงให้เห็นว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก โดย
ระดับคะแนนเฉลี่ย (x) ได้ 4.20 และผลการหาประสิ ทธิ ภาพของหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน หลังจาก
นักเรี ยนได้ทาแบบฝึ กหัดท้ายบท โดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 84.67 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 64.23
อภิปรายผลการศึกษา
จากการสร้างหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/4 ในครั้งนี้
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. พบว่าหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/4 ที่ผจู ้ ดั ทาได้ทา
ขึ้นนี้ สามารถช่วยพัฒนาการอ่านและช่วยเสริ มสร้างทักษะและนิสัยรักการอ่าน นักเรี ยนได้รับ
ประโยชน์ สนุกสนานเพลิดเพลิน อ่านจับใจความได้ และเล่าเรื่ องที่อ่านได้อย่างมัน่ ใจ รวมทั้งยังนา
ความรู ้ที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้กบั ตัวนักเรี ยน โดยดูไดจากผลการประเมินความคิดเห็นของ
นักเรี ยนในการจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
2. จากการวิเคราะห์ผลการทาแบบฝึ กหัดท้ายบท พบว่าโดยรวมนักเรี ยนสามารถทา
แบบฝึ กหัดได้โดยมีคะแนนเฉลี่ย 64.23คะแนน จาก คะแนนเต็ม 70 คะแนน
3. จะเห็นได้วา่ จากการที่นกั เรี ยนได้มีโอกาสอ่านเรื่ อง ช่วยให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาการอ่าน
และส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน
ข้อเสนอแนะ
1. ในการจัดหาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านอาจจะใช้เนื้ อหาหลายเรื่ องที่มากกว่าเรื่ องเดียวโดย
อาจจะหาเรื่ องอื่นๆมาเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยให้ได้ผลดีที่สุด
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไปอาจลดปริ มาณของกลุ่มตัวอย่างลง อาจเจาะจงทาการวิจยั กลุ่ม
นักเรี ยนที่ขาดทักษะในการอ่าน เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ และแก้ไขต่อไป
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ภำคผนวก

แบบประเมินหนังสื อส่ งเสริมกำรอ่ำนสำหรับนักเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย ชั้ น ป.6
คำชี้แจง โปรดกาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยนซึ่ งมี 5 ระดับคือ
เหมาะสมมากที่สุด
ให้ 5
คะแนน
เหมาะสมมาก
ให้ 4
คะแนน
เหมาะสมปานกลาง
ให้ 3
คะแนน
เหมาะสมน้อย
ให้ 2
คะแนน
เหมาะสมน้อยที่สุด
ให้ 1
คะแนน
ข้อความ
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1. ขนาด รู ปเล่ม อักษรเหมาะสม สะดวกต่อการนาไปใช้
3 1 1 - 2. รู ปภาพเหมาะสมกับเนื้ อเรื่ อง
3 2 - - 3. เนื้อเรื่ องสนุก ชวนคิดตาม
2 2 1 - 4. เนื้อหาไม่ยาก ไม่ซบั ซ้อน เข้าใจง่าย
4 1 - - 5. ช่วยให้เกิดความกระตือรื อร้น
3 2 - - 6. นักเรี ยนได้รับประโยชน์จากเรื่ องที่อ่าน
3 1 1 - 7. นักเรี ยนสนุกสนานเพลิดเพลินจากเรื่ องที่อ่าน
2 2 1 - 8. นักเรี ยนอ่านแล้วจับใจความไม่ได้
3 2 - - 9. เล่าเรื่ องที่อ่านได้อย่างมัน่ ใจ
2 2 1 - 10. นาความรู ้ที่ได้จากเรื่ องที่อ่านไปประยุกต์ใช้กบั ตนเอง
3 2 - - ข้ อเสนอแนะ
………………………...……………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………...………………………………………..…………

ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นของนักเรียนในกำรจัดหำหนังสื อส่ งเสริมกำรอ่ำนสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 5/4
ข้ อควำม
(x)
1. ขนาด รู ปเล่ม อักษรเหมาะสม สะดวกต่อการนาไปใช้
2. รู ปภาพเหมาะสมกับเนื้ อเรื่ อง
3. เนื้อเรื่ องสนุก ชวนคิดตาม
4. เนื้อหาไม่ยาก ไม่ซบั ซ้อน เข้าใจง่าย
5. ช่วยให้เกิดความกระตือรื อร้น
6. นักเรี ยนได้รับประโยชน์จากเรื่ องที่อ่าน
7. นักเรี ยนสนุกสนานเพลิดเพลินจากเรื่ องที่อ่าน
8. นักเรี ยนอ่านแล้วจับใจความไม่ได้
9. เล่าเรื่ องที่อ่านได้อย่างมัน่ ใจ
10. นาความรู ้ที่ได้จากเรื่ องที่อ่านไปประยุกต์ใช้กบั ตนเอง

4.5
4.7
4
4.9
3.9
4.8
3.5
3.8
3.4
4.2

ข้ อเสนอแนะ
- วาดรู ปให้สวยกว่านี้
- สอดแทรกคาแปล ในเรื่ องที่อ่าน
- ขนาดและรู ปเล่มควรให้ใหญ่กว่านี้ เนื้อหาไม่ซบั ซ้อนและยากเกินไป
- เขียนได้ดี
- ควรมีรูปภาพเล็กลง
- ระบายสี มากเกินไป
- ควรทาให้มีภาพพอเหมาะ
- เรื่ องอ่านเข้าใจง่ายดี
- เนื้ อเรื่ องควรให้ยาวกว่านี้ และเล่มเล็กกว่านี้
- เนื้ อเรื่ องควรตื่นเต้นมากกว่านี้
- ทาอีกหลายๆเล่ม
- เนื้ อหาควรเหมาะสมกับวัย
- น่าจะมีอีก
- อยากให้มีนิทานภาษาอังกฤษที่มีคาแปลภาษาไทยอยูข่ า้ งล่างเยอะๆและสนุกมาก แต่ไม่อยากได้
แบบฝึ กหัด

ตำรำงแบบฝึ กหัดท้ำยบทหนังสื อส่ งเสริมกำรอ่ำน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6/4
เลขที่
คะแนนได้
ร้ อยละ
1
65
77.12
2
59
82.33
3
69
88.02
4
61
79.54
5
58
74.92

