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ABSTRACT 
                  
                  This study aimed to construct and find out the efficiency of using instructional  
material: modularity of Thai spelling system based on the criteria 80/80, and to compare the  
achievement of learning through the instructional materials before and after learning. The study  
was conducted using 15 Prathomsuksa students by a purposive sampling technique from 1  
classroom of SuroaPagklong 20 School, Bang Nam Prieo District, Chachoengsao Province in the  
second semester of 2007 academic year. The instruments were 9 modules of the reading skills  
using the modularity of Thai spelling system, the achievement test, the specialists’ assessment  
form. Percentage, mean, standard deviation and t-test were used to analyze the data. 
                 The study revealed that the specialists’ assessment of the instructional materials with  
the average mean of 4.80 which was at a high level. The efficiency of the instructional materials  
was of 80.89/ 84.89 higher than the standard criteria: 80/ 80.  The students’ reading ability  
increased after learning by using instructional material: modularity of Thai spelling system. The  
students showed the post-test mean score higher than that of the pre-test at the .01 level of 
significance.  
 
Key words: instructional material: modularity of Thai spelling system, achievement test, 
                    the  quality assessment of materials form     
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วิจัยคร้ังนี้     และตรวจแกไขขอบกพรอง   พรอมทั้งใหกาํลังใจในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้จน
ประสบผลสําเร็จ  ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  ไว  ณ  ที่นี ้
               ขอขอบพระคุณ   ผูชวยศาสตราจารย  ดร.นพรตัน   สรวยสุวรรณ    รองศาสตราจารย   
ดร.ประพันธศริิ    สุเสารัจ   นางสาวณัฏฐภัฏ  สุวรรณเจริญ   และ  นางสาวสมพร   วัฒนศิริ     
ที่กรุณาใหคําแนะนําและตรวจแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้
               ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนสุเหราปากคลอง20  และคณะครูที่ใหความชวยเหลือ  
แนะนํา  อํานวยความสะดวกในการทดลองและเก็บขอมูลสําหรับการวิจยัอยางดยีิ่ง  และขอขอบใจ
นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทีใ่หความรวมมอือยางดียิ่งในการรวบรวมขอมูลเพื่อการวจิัย 
               คุณคาและประโยชนของวิทยานพินธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบแด  บิดา  มารดา  ที่คอยให
ความชวยเหลือและเปนกําลังใจอยางดีตลอดมา   ตลอดจนบูรพคณาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอน  
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูมาให  จนทําใหการวิจยัคร้ังนี้ประสบผลสําเร็จลงดวยด ี
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บทที่   1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
               
                 การเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาเปนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  การสอนทักษะ  
การอานเปนสิง่ที่สําคัญและควรจะสงเสรมิใหกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดมีความสามารถในการอาน
และนําไปสูการเรียนรูที่ดี  จาก  รายงานการวิจัย   เร่ือง  การศึกษาสภาพการอานของนกัเรียนและ
การจัดกจิกรรมสงเสริมการอานในโรงเรียน  กรมวิชาการ ( 2544ก,  หนา 1) ไดกลาวถึงการอาน     
ไวดังนี้  การอานมีความสําคญัอยางมากในการเรียนรู   ทัง้ที่เปนการเรียนรูทางวิชาการและการรับรู
ขาวสารขอมูลตาง ๆ ซ่ึงเปนจุดมุงหมายสําคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพของประชากร   แตในปจจุบันนี้คนไทยสวนใหญยังไมมีนิสัยรักการอาน   และไมรูจักใช
การอานเพื่อพฒันาจิตใจของตนเอง   ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการพฒันาประเทศลาชา   และไมมี
ดุลยภาพของการพัฒนาในแตละกลุมหรือสังคมแตละสังคม  ทั้งนี้เปนเพราะปจจัยหลาย ๆ ดาน  
เชน  สภาพเศรษฐกิจ   หรือหนังสือราคาแพง  ไมมีหนังสืออาน   คนสวนหนึ่งไมเหน็ประโยชน  
ของการอานสนใจสื่ออ่ืนมากกวาหนังสือ   สภาพแวดลอมไมเอื้อตอการอาน   เปนตน  กรมวิชาการ  
ซ่ึงมีบทบาทในการพัฒนาเยาวชนใหมีความรูความสามารถ  จึงตองสงเสริมใหเยาวชนมีนิสัย       
รักการอาน  ตลอดจนรูจักศกึษาคนควาเพือ่นําไปใชประโยชนในการดาํรงชีวิตได      
                 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช  2544   ไดกาํหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร   
ไววา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพฒันาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ   เปนคนดีมีปญญา   
มีความสุข   และมีความเปนไทย   มีศักยภาพ  ในการศกึษาตอ  และการประกอบอาชีพ    จึงได
กําหนดจุดหมายซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรยีนรู  ใหผูเรียนเกิดคณุลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้      
(กรมวิชาการ, 2544ก,  หนา 4) 
                 1. เห็นคุณคาของตนเอง  มีวนิัยในตนเอง  ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ   มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
                 2.  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรูใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขยีน  และรักการคนควา   
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                 ในการที่จะสงเสริมใหผูเรียนมคีวามใฝรูใฝเรียนรักการอานรักการเขียนและรักการศึกษา
คนควา  ใหเปนไปตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช   2544  นั้น   
หนังสือจึงมีสวนที่สําคัญ  กรมวิชาการ  ( 2545ก,  หนา 151)  ไดกลาวถึงหนังสือและการอานไววา   
การอานเปนทกัษะหนึ่งในการเรียนภาษา   การจัดการเรยีนการสอนภาษาไทยมุงเนนการพัฒนา  
การอาน โดยใชส่ือและวิธีการสอนที่หลากหลาย   หนังสอือานเพิ่มเติม   หนังสือเสริมประสบการณ  
และหนังสือนอกเวลาเปนสือ่และแหลงการเรียนรูที่สําคัญอยางหนึ่ง     
                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไดทรงบรรยายถึงความสาํคัญของการ
อานหนังสือในการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ.  2530  ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ    
(กรมวิชาการ, 2544ก, หนา 7)    สรุปไดดังนี้ 

   1. การอานหนังสือทําใหไดเนื้อหาสาระความรูมากกวาการศึกษาหาความรู 
ดวยวิธีอ่ืน ๆ  อาทิ  การฟง 
                       2. การอานสามารถอานหนังสือไดโดยไมมีการจํากัดเวลาและสถานที่สามารถ 
นําไปไหนมาไหนได 
                       3. หนังสือเก็บไดนานกวาสื่ออ่ืน ๆ  ซ่ึงมักมีอายุการใชงานโดยจํากดั 
                       4. ผูอานสามารถฝกการคิดและสรางจินตนาการไดเองในขณะอาน 
                       5. การอานสงเสริมใหสมองดี  มีสมาธิไดนานกวาและมากกวาสื่ออยางอื่น   
 ทั้งนี้  เพราะขณะอานจิตใจตองมุงมั่นอยูกับขอความพนิิจพิเคราะหขอความ 
                       6. ผูอานเปนผูกําหนดการอานไดดวยตนเอง   จะอานคราว ๆ อานละเอยีด  อานขาม 
หรืออานตัวอักษร  เปนไปตามใจของผูอาน   หรือจะเลือกอานเลมไหนก็ได   เพราะหนังสือมีมาก
สามารถเลือกอานได   
                       7. หนังสือมีหลากหลายรูปแบบและราคาถูกกวาสื่ออยางอื่น   จึงทําใหสมองผูอาน  
เปดกวางสรางแนวคดิและทศันคติไดมากกวา   ทําใหผูอานไมติดอยูกบัแนวคดิใด ๆ  โดยเฉพาะ 
                       8. ผูอานเกิดความคิดเปน  ไดดวยตนเอง   วินิจฉยัเนื้อหาสาระไดดวยตนเอง   รวมทั้ง 
หนังสือบางเลมสามารถนําไปปฏิบัติไดดวย   เมื่อปฏิบัติแลวก็เกิดผลดี         
                 จินตนา  ใบกาซยู ี (2533,  หนา  46)  กลาววา  การอานมีความสําคัญตอการเรียนและ
การศึกษาหาความรูเร่ิมตั้งแตอานใหออก   อานใหเปน   อานใหเกงและฝกฝนตนเองได   มีนิสัยรัก
การอาน  คนทีป่ระสบผลสําเร็จทางการเรียนคือ  คนชอบอานหนังสอื  ดังที่  กรมวิชาการ (2534 ,  
หนา 5 )  ไดกลาวถึงความสําคัญของหนังสือไววา หนังสือ เปนแหลงบันทึกขอมูลและสรรพวิชา
ความรูตาง ๆ  ที่ชวยพัฒนาความสามารถดานภาษา และทักษะ การอาน   การจัดทําหนังสือควร
พิจารณาถึงความเหมาะสม  ความตองการและความแตกตางระหวางบคุคลของผูอาน   
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โดยเฉพาะหนงัสือสําหรับเด็กเปนสิ่งสําคัญเปนอยางมากในการจะโนมนาวความสนใจของผูอาน 
                 จากการศึกษาเกีย่วกับหนังสือและการอาน  แสดงใหเห็นวา   หนังสือและการอาน         
มีความสําคัญตอการเรียนเปนอยางมาก  เพราะการอานเปนพื้นฐานในการที่จะใหผูเรียนไดเรียนรู   
ไดสรางความรู  ความเขาใจในเรื่องราวตาง  ๆ ได  ดังนัน้หนังสือจึงเปนสื่อชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญ
ในการที่จะใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคใฝรูใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการคนควา 
                 ในการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปที่  2   ของ 
โรงเรียนสุเหราปากคลอง  20  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา   เขต 1 ในดานการฝกทักษะ
การอานของนกัเรียน  นักเรยีนจะตองอานจากหนังสือเรียนภาษาไทย   และทํากจิกรรมทายบท  โดย
การตอบคําถามดวยการเขียนบาง   การตอบปากเปลาบาง  หรือมีการอภิปรายซักถาม    ในระหวาง
เรียน  จากการสังเกตพบวา    หนังสือและแบบฝกหัดทายบทขาดการฝกเรื่อง   การสะกดคํา   ทําให
นักเรียนบางคนอานหนังสือไมคลอง  ผูสอนไดพยายามแกปญหาในเรื่องนี้หลายวิธี  แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว   ปญหาที่เกิดขึ้นอยางหนึ่ง  ไดแก  ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ดี   ที่จะนํามาใช
พัฒนาทักษะการอานภาษาไทยของนักเรยีนเกี่ยวกับเรื่อง  มาตราตัวสะกด  หนังสือสงเสริมการอาน  
จัดเปนสื่ออยางหนึ่ง  ที่จะนํามาใชในการพฒันาทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนได                 
อรสา  ปราชญนคร (2525,  หนา  100-101)  กลาวถึงหนงัสือสงเสริมการอานวาเปนหนังสือที่จัดทาํ
ขึ้นโดยมวีัตถุประสงค  เนนไปในทางสงเสริมใหผูอานเกิดทักษะในการอานและมีนสัิยรักการอาน
มากยิ่งขึ้น   
                 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว   ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะสรางหนังสือ
สงเสริมการอาน ชุด  มาตราตัวสะกดไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  2   เพื่อนํามาใชเปน
ส่ือในการสงเสริมและพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน  มุงเนนใหผูเรียนใฝรูใฝเรียน  รักการอาน
รักการเขียนและรักการคนควา  โดยยึดรูปแบบหลักการในการสรางหนังสือของกรมวิชาการ (2538,  
หนา 107-129)  ถวัลย  มาศจรัส  (2535,  หนา 1 – 95 ) และจักรภัทร พงศภัทระ ( 2546, หนา 4-5 )  
มาประกอบในการเขียน    เพื่อจะไดนํามาใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  ใหผูเรียนไดใช
ในการฝกการอาน  ใชศึกษาคนควาและมุงเนนใหผูเรียนรักการอาน   พรอมกันนี้เพือ่ศึกษาวา       
จะสงผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรยีนมากนอยเพยีงใด 
                                     

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
                       1.2.1   เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพหนังสือสงเสริมการอานชุดมาตราตัวสะกดไทย   
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  2   ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80 
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                       1.2.2    เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ดานการอาน  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  2   กอนและหลังจากการเรียนโดยใชหนังสือ
สงเสริมการอาน ชุด  มาตราตัวสะกดไทย 
 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 
                       1.3.1 หนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย    สําหรับนักเรยีน 
ชั้นประถมศึกษาปที่  2  ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/ 80 
                       1.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ดานการอาน  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  ที่เรียนโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 
                 การศึกษาวจิัยคร้ังนี้   ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไว ดังนี้ 
                 1.4.1   กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัยคร้ังนี้เปนนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  2 ปการศึกษา  
2550  โรงเรียนสุเหราปากคลอง  20   อําเภอบางน้ําเปรีย้ว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน   1 หองเรียน  
ซ่ึงมีนักเรียน  15   คน  เปนการเลือกแบบเจาะจง    เนื่องจากโรงเรียนสุเหราปากคลอง  20              
มีนักเรียนในระดับชั้นนี้เพยีงหองเดยีว   เปนโรงเรียนที่อยูในกลุมวิชาการที่ 3  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  
จังหวดัฉะเชิงเทรา   ซ่ึง แตละโรงเรียนมีสภาพแวดลอม  ใกลเคียงกัน 
                 1.4.2   ตัวแปรที่ศกึษา   
                       1)  ตัวแปรตน  ไดแก  หนังสอืสงเสริมการอาน ชุด  มาตราตัวสะกดไทย 
                       2) ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดาน
การอาน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2     ที่เรียนโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน  ชดุ  มาตรา
ตัวสะกดไทย 
                 1.4.3   เนื้อหาของหนังสือสงเสริมการอาน  หนังสือสงเสริมการอานที่ผูวิจยัสรางขึ้น  
เปนการนําคําใหมจากหนังสอืเรียนภาษาไทยชุดพืน้ฐานทางภาษา   หนังสือวรรณคดีลํานํา   
หนังสือภาษาพาที   ช้ันประถมศึกษาปที่  2  มาจําแนกเปนหนังสือสงเสริมการอาน  จํานวน  9  เลม 
ประกอบดวย  เลม 1  มาตราแม  ก  กา  เลม 2   มาตราแมกง  เลม 3   มาตราแมกน  เลม 4   มาตรา
แมกม     เลม 5  มาตรา แมเกย    เลม 6  มาตราแมเกอว    เลม 7  มาตราแมกก    เลม 8  มาตราแมกด    
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เลม 9  มาตราแมกบ        
                 1.4.4   ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง   ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2    ปการศึกษา  2550   
ใชเวลาในการทดลอง  3  สัปดาห   สัปดาหละ  6  ชั่วโมง  รวม   18  ช่ัวโมง  และเพิ่มเวลาในการทํา
แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนอีก  2  ชั่วโมง  รวมเวลาทั้งหมด  20  ช่ัวโมง 
 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
                 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยใชศัพทบางคําในความหมายและขอบเขตตอไปนี ้
                   1.5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   หมายถึง  ผลของคะแนนทีน่ักเรียนทําได    จากการทํา
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอาน  เร่ือง  มาตราตัวสะกดไทย ที่ผูวิจัยไดสรางขึน้
โดยผานการตรวจหาประสิทธิภาพแลว 
                   1.5.2 แบบทดสอบ  หมายถึงเครื่องมือที่เปนขอคําถามโดยมีตัวเลือกใหตอบ  3  ตัวเลือก
เพื่อใชวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ในการเรียนรูดานการอาน  เร่ือง  มาตราตัวสะกดไทย  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2   ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยผานการตรวจสอบคุณภาพ   และนําไปให
นักเรียนตอบคาํถามในแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
                 1.5.3 หนังสือสงเสริมการอาน  ชุด   มาตราตัวสะกดไทย    หมายถึง  หนังสือที่ผูวิจัย         
ไดสรางขึ้น   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  2      ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2544  จํานวน  9 เลม  ซ่ึงที่มีเนื้อหาเกีย่วกับมาตราตัวสะกดไทย   ดังนี้   เลม 1  มาตรา 
แม  ก  กา    เลม 2   มาตราแมกง   เลม 3   มาตราแมกน   เลม 4   มาตราแมกม   เลม 5  มาตราแมเกย    
เลม 6  มาตราแมเกอว    เลม 7  มาตราแมกก    เลม 8  มาตราแมกด   เลม 9  มาตราแมกบ        
                 1.5.4  ประสิทธิภาพของหนังสือสงเสริมการอาน หมายถึง   คณุภาพของหนงัสือสงเสริม
การอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย    เมื่อนกัเรียนไดเรียนแลวทําแบบฝกหัดในบทเรยีนและทํา
แบบทดสอบประเมินผลหลังเรียน  โดยนักเรียนตอบคาํถามได   รอยละ  80  ตามเกณฑ  80/80 
                 80  ตัวแรก  หมายถึงคาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทําแบบฝกหัดในบทเรยีนถูกรอยละ80 
                 80  ตัวหลัง  หมายถึง   คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบประเมินผล       
หลังการเรียน  โดยใชหนังสอืสงเสริมการอาน  เร่ือง  มาตราตัวสะกดไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  2 
                 1.5.5  การอาน หมายถึง  การอานเนื้อหาในหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกด
ไทย  
                 1.5.6  มาตราตัวสะกดไทย  หมายถึง    มาตรา แม  ก  กา     มาตรา แมกง     มาตราแมกน    
มาตราแมกม    มาตรา แมเกย    มาตราแมเกอว    มาตราแมกก    มาตราแมกด    มาตราแมกบ    
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
                 การวิจัยคร้ังนี ้ ผูวิจัยไดทําการศกึษาคนควา  จากเอกสาร   ตาํรา   และงานวิจัยทีเ่กีย่วของ   
เพื่อเปนแนวทางในการวิจยั  โดยนําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี ้
 
2.1   เอกสารที่เกี่ยวของ กับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
                 2.1.1  ลักษณะของหลักสูตร 
                 2.1.2  สาระและมาตรฐานการเรยีนรูภาษาไทย 
2.2   เอกสารที่เกี่ยวของกับหนังสือสําหรับเด็ก 
                 2.2.1   ความหมายของหนังสือสําหรับเด็ก 
                 2.2.2   ความสําคัญของหนังสือสําหรับเด็ก 
                 2.2.3   วัตถุประสงคของการสรางหนังสือสําหรับเด็ก 
                 2.2.4   ประเภทของหนังสือสําหรับเด็ก 
                 2.2.5   ความหมายของหนังสือสงเสริมการอาน 
                 2.2.6   สวนประกอบของหนังสือ 
                 2.2.7   ขั้นตอนการสรางหนังสือ 
2.3   เอกสารที่เกี่ยวของกับการอาน 
                 2.3.1   ความหมายของการอาน 
                 2.3.2   กระบวนการอาน 
                 2.3.3   แนวคดิของนักจิตวิทยาตอการอาน 
                 2.3.4   ทฤษฎีเกี่ยวกับการอาน 
                 2.3.5   เอกสารเกี่ยวกับมาตราตวัสะกดไทย 
2.4   จิตวิทยาการเรียนรู ที่เกี่ยวของ 
2.5   เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.6   งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
                 2.6.1  งานวิจยัในประเทศ 
                 2.6.2  งานวิจยัตางประเทศ 
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2.1.  เอกสารที่เกี่ยวของ กบัสาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 
            
                 2.1.1  ลักษณะของหลักสูตร 
                 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมวิชาการ 
(2545ก, หนา  14-30)  ไดกําหนดเปนกรอบและทิศทางการพัฒนาหลกัสูตรภาษาไทยของ
สถานศึกษาเชนเดียวกับกลุมวิชาอ่ืน ๆ สถานศึกษาจะนาํไปพัฒนาเปนหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย   และเปนแนวทาง      จดัการเรียนการสอนใหเปนแนวทางเดียวกนัทั้งประเทศตาม
มาตรฐานการเรียนรู   ลักษณะสําคัญของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีดงันี้ 
                       1) กําหนดสาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ซ่ึงเปนแกน
ความรูทางภาษาที่ผูสอนตองนําไปขยายรายละเอียด  และจัดใหเหมาะสมกับผูเรียน  และ
สภาพแวดลอมในทองถ่ิน  ประกอบดวย  การอาน  การเขียน  การฟง  การดู   และการพูด   หลักการ
ใชภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม 
                       2)  กําหนดมาตรฐานการเรียนรู   ประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาและ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของแตละสาระเพื่อระบุส่ิงที่ผูเรียนจะตองเรียนและสมรรถฐานที่ผูเรียน
สามารถปฏิบัติได  อันเปนคุณภาพของผูเรียนที่ผูสอนจะยึดเปนแนวทางการจัดการเรยีนรู 
                       3) กําหนดหลกัสูตรเปนชวงชั้น  ทั้งมาตรฐานการเรียนรู  และมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้น โดยแบงเปน 4  ชวงชั้น  คือ  ชั้นประถมศึกษาปที่  1-3   ชั้นประถมศึกษาปที่  4-6   ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่  1-3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6  มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอยางตอเนือ่งผูสอนตอง
ศึกษาหลักสูตรทุกชวงชั้นมใิชเฉพาะชวงชั้นที่จะสอนเทานั้น   เพื่อเหน็ภาพการพัฒนาการเรียนการ
สอนอยางตอเนื่อง 
                       4)  กําหนดเวลาเรียนตามความเหมาะสมในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6   และชั้น
มัธยมศึกษา ปที่  1-3  กําหนดเวลาเรียนเปนรายป   สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่    4-6   กาํหนดเวลาเรียน
เปนรายภาค  และเปนหนวยกิต 
                 ทั้งนี้   หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานไดกําหนดเวลาเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  1-3          
จัดเวลาเรียนเฉพาะภาษาไทยและคณิตศาสตรใชเวลาเรยีนประมาณรอยละ  50  (เวลาเรียนตลอดป 
800  -  1,000 ชั่วโมง)  เปนเครื่องมือการเรียนรู  และวางทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการอานเขียนและ
การคิดคํานวณ 
                 ช้ันประถมศึกษาปที่  4-6   ใหจดัเวลาเรียนเฉพาะภาษาไทยและคณิตศาสตรใชเวลาเรียน
ประมาณรอยละ  40  (เวลาเรียนตลอดป  800 -  1,000  ช่ัวโมง)ทั้งนีย้งัใหความสําคญัตอภาษาไทย
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และใหความสาํคัญตอวิทยาศาสตรมากขึ้น   ภาษาไทยยังตองฝกทบทวนอยูเปนประจําเพื่อเปน
พื้นฐานในระดับสูง 
                 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-3  ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป   กําหนดเวลาเรียนทั้ง  8  กลุมสาระ  
การเรียนรูใหมีสัดสวนใกลเคียงกัน   กลุมภาษาไทย   คณิตศาสตร   และวิทยาศาสตร   ยังคงมี
ความสําคัญ   ควรจัดเวลาเรียนใหมากกวากลุมอื่น   สําหรับผูเรียนที่มีความประสงคจะศึกษาตอ 
                 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 -6  ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค   คิดน้าํหนักของรายวิชาที่เรียน    
เปนหนวยกิต  ใชเกณฑ  40  ช่ัวโมงตอภาคเรียน   มีคาน้ําหนักวิชา  1  หนวยกิต   การจดัเวลาและ
สาระการเรียนรูเปนการเริ่มเขาสูการเรียนเฉพาะสาขา   จงึใหมีการเลือกเรียน    ของแตละกลุมสาระ
การเรียนรูและจัดใหมีรายวิชาเพิ่มเติมใหม เปนรายวิชาทีน่าสนใจหรือมีความยากในระดับสูงขึ้นไป    
จัดเปนรายวิชาสั้น ๆ หรือรายวิชาเดี่ยวหรือรวมกันในลกัษณะบูรณาการเปนรายวิชาเลือกเฉพาะทาง 
 
                 2.1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย 
                 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เปนหลักสูตรที่มีลักษณะเปนหลักสูตรมาตรฐาน และมี
ลักษณะเปนหลักสูตรสมรรถฐาน กลาวคอื  หลักสูตรจะมีสาระการเรยีน  เปนกลุมเนื้อหาและทกัษะ
ที่จะตองสอนแตละสาระการเรียนรู   จะมมีาตรฐานการเรียนรู   เปนตวักําหนดคุณภาพของการจัด
การศึกษา  แตละมาตรฐานการเรียนรู    จะมีมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้   เปนสมรรถฐานที่ผูเรียน   
เรียนจบการศกึษาแตละชวงชั้น  จะตองมีความรูความสามารถในการเรยีนตามมาตรฐานการเรียนรู
และตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  มาตรฐานการเรียนรู    จึงเปนขอกาํหนดคณุลักษณะ   และ
ความสามารถดังกลาว   สวนมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้กําหนดสาระการเรียนรู  ที่เปนมาตรฐาน
เนื้อหา  ซ่ึงสวนมากจะเปนความคิดรวบยอด    กําหนดเนือ้หาการสอน    และมาตรฐานการปฏิบัติ  
กําหนดคุณสมบัติที่เปนความสามารถการปฏิบัติงานและคุณธรรม   จริยธรรม  มาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นจะกําหนดความรู   หลักการใหเกิดความคิดระดับสูง   มีทักษะและกระบวนการและมี
คุณธรรม   จริยธรรมและคานิยม  ซ่ึงครูจะนําไปใชเปนแนวทางการพฒันาหลักสูตร   และการจดั 
การเรียนการสอน   เชื่อมโยงประสบการณการเรียนรู ในหองเรียนสูชวีติจริงและสูสังคมภายนอก
และเปนแนวทางการประเมนิผลเพื่อพิจารณาความสําเรจ็ของผูเรียน   สถานศึกษาจะตองนํา
มาตรฐานการเรียนรู   และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นพัฒนาเปนหลักสตูรของสถานศึกษาเอง  ให
สอดคลองกับสภาพสังคมและชุมชน   เปนแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  และยงั
ใชเกณฑการประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    ขณะเดียวกนัหนวยงานที่ทํา
หนาที่ประเมนิคุณภาพของสถานศึกษา    จะใชมาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
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จัดทําเครื่องมอืประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพ   นอกจากนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาจะใชมาตรฐานการเรยีนรู    ชวงชัน้ตรวจสอบคุณภาพการเรยีนของผูเรียนและ
ใชประโยชนในการตัดสินใจในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา   เพื่อใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาการเรียนรูใหเขาสูมาตรฐานที่กําหนด  และผูปกครองยังใชมาตรฐานตรวจสอบผลการเรียน
ของบุตรหลานของตนไดดวย 
                หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชวงชัน้ที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ) มีดังนี้        
                 สาระที่  1  การอาน   
                 มาตรฐาน ท1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคดิไปใชตดัสินใจแกปญหา
และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชวีิตและมนีิสัยรักการอาน 
                       1)  สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน  อานไดคลองและเร็ว  เขาใจความหมาย
ของคําและขอความที่อาน 
                       2) สามารถเขาใจรายละเอียดของเรื่อง  หาคําสําคัญหรือใชแผนภาพโครงเรื่อง  หรือ
แผนภาพความคิดเปนเครื่องมือการพัฒนาความเขาใจการอาน  รูจักใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อหา  และ
แสดงความรูความคิด  คาดคะเนเหตุการณเรื่องราวจากเรือ่งที่อานและกาํหนดแนวทางการปฏิบัติ 
                       3) สามารถอานในใจและอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดรวดเร็ว
ถูกตองตามลักษณะคําประพนัธและอักขรวิธีและจําบทรอยกรองที่ไพเราะ  เลือกอานหนังสือที่มี
ประโยชนทั้งความรูความบนัเทิง  มีมารยาทการอานและมีนิสัยรักการอาน 
                 สาระที่  2  การเขยีน 
                 มาตรฐาน ท2.1  ใชกระบวนการเขียน   เขียนสื่อสาร   เขยีนเรียงความ   ยอความและ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศกึษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
                       1) สามารถเขียนคําไดถูกความหมาย และสะกดการันตถูกตอง ใชความรูและ
ประสบการณเขียนประโยค ขอความ และเรื่องราวแสดงความคิด ความรูสึก ความตองการ และ
จินตนาการ รวมทั้งใชกระบวนการเขยีนพฒันางานเขียน 
                       2) มีมารยาทการเขียนและนสัิยรักการเขียนและใชทักษะการเขียนจดบันทึกความรู
ประสบการณและเรื่องราวในชีวิตประจาํวนั 
                 สาระที่  3  การฟง  การดู  และการพูด 
               มาตรฐาน ท 3.1    สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู  
ความคิด   ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ   อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
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                       1) สามารถจับใจความสําคัญสิ่งที่ไดฟงและไดดูและเขาใจเรื่อง ถอยคํา การใช
น้ําเสียง  และกิริยาทาทางของผูพูดและแสดงทัศนะเรื่องที่ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ 
                       2) สามารถตั้งคําถามสนทนาแสดงความคดิ ความรูสึก และประสบการณใชถอยคํา
เหมาะแกเร่ืองและอยางสรางสรรค ตามหลักการพูดมีมารยาทการฟง การดู และการพดู 
                 สาระที่  4   หลักการใชภาษา 
                 มาตรฐาน ท 4.1  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา   ภมูปิญญาทางภาษา   การรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
                       1) สามารถสะกดคําโดยนําเสียงและรูปของพยัญชนะ สระ และวรรณยกุต ประสม
เปนคําอาน และเขียนคําไดถูกตองตามหลกัเกณฑของภาษา 
                       2) เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคําและประโยค การเรียงลําดับและเรยีบ
เรียงประโยคตามลําดับความคิดเปนขอความที่ชัดเจน 
                       3) สามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวนัแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ดวยถอยคํา
สุภาพ และรูจกัคิดไตรตรองกอนพูดและเขยีน 
                       4) เขาใจวาภาษาไทยมีทั้ง ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่น 
                       5) สามารถเลือกใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองงาย ๆ 
                       6) สามารถนําปริศนาคําทาย และบทรองเลนในทองถ่ิน มาใชในการเรียนและเลน 
                 มาตรฐาน ท 4.2  สามารถใชภาษาแสวงหาความรู   เสริมสรางลักษณะนิสัยบุคลิกภาพ
และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม   และชีวิตประจําวัน 
                       1) สามารถใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเรียนการแสวงหา ความรู และการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนและใชเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาการเรียน 
                       2) เขาใจความแตกตางของภาษาพูด และภาษาเขียน ใชภาษาไดเหมาะสมกับบุคคล
และสถานการณส่ือสาร ใชภาษาในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ในการพฒันาการอานและการเขียน
เห็นคณุคาการใชตัวเลขไทย 
                       3) ใชภาษาพูดและภาษาเขียนตามความเปนจริงเหมาะแกกาลเทศะและบุคคล 
                 สาระที่  5   วรรณคดีและวรรณกรรม 
                 มาตรฐาน ท 5.1  เขาใจและแสดงความคิดเหน็   วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
อยางเหน็คุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวติจริง 
                       1) สามารถอานนิทาน เร่ืองสั้นงาย ๆ สําหรับเด็ก สารคด ีบทความ บทรอยกรอง และ
บทละครเหมาะกับวัยของเดก็ ใหไดความรู และความบนัเทิง ไดขอคิดเห็นจากการอานและนําไปใช
ในชีวิตจริง 
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2.2  เอกสารที่เกี่ยวของกับหนังสือสําหรับเด็ก 
 
                2.2.1  ความหมายของหนงัสือสําหรับเด็ก 
                 ไดมีผูกลาวถึงความหมายของหนังสือสําหรับเด็กไวดังนี ้
                 จินตนา  ใบกาซยู ี(2534,  หนา  22)  ไดใหความหมายของหนังสือสําหรับเด็ก  สรุปไดวา
หนังสือสําหรับเด็กคือ  หนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อใหเด็กใชในการฟง   การอาน  และเรยีนรูดวยเนื้อหา
สาระที่มุงใหความรู   หรือความเพลิดเพลิน   อยางหนึ่งอยางใด   หรือทั้งใหความรูและความ
เพลิดเพลินรวมกันไปในรูปแบบที่เรียกวาระบันเทิงโดยวิธีเขียน  การจดัทํา   และรูปเลมที่เหมาะสม
กับวยั   ความสนใจและความสามารถในการอานของผูอาน 
                 แมนมาส  ชวลิต (2520, หนา  314)  ไดใหความหมายของหนังสือสําหรับเด็กพอสรุปได
วา  หนังสือสําหรับเด็ก  หมายถึง  หนังสือซ่ึงเขียนหรือแปลใหเดก็เลือกอานเอง  เพื่อความ
เพลิดเพลิน  เพื่อใหมีความรู  เพื่อใชประกอบการศึกษาและหนังสืออานสงเสริมการรูหนังสือ 
                 กรมวิชาการ (2545ข,  หนา  4)   ไดกลาวเกี่ยวกับหนังสือสําหรับเด็กไววา   หนังสือ
สําหรับเด็ก   คือ  วารสารและหนังสือที่เขียนขึ้นสําหรบัเด็กและจะตองเขียนใหเดก็อานอยาง
เพลิดเพลิน   ดวยความสนใจ  เพิ่มพูนความสามารถในการอานและเขาใจภาษาจนเกิดเปนนิสัยรัก
การอานหนังสือ 
                 กรมวิชาการ   (  2545ข,  หนา  4)  ไดกลาววาหนังสือสําหรับเด็ก   คือ   หนังสือที่เขียน
และจัดทาํขึน้เพื่อใหเด็กอานเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน   ใหความรูและประกอบการศึกษา  
เลาเรียน 
                 อภิวรรณ   วีระสมิทธ  (2544,  หนา 17 ) ไดกลาวไววาหนังสือสําหรับเด็กหมายถึง  
หนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อใหเดก็ไดอานมเีนื้อหาสาระอยูในความสนใจ   เหมาะสมกับวยั   ใชภาษางาย  
กะทัดรดั ส่ือความหมายชัดเจน   มีหลายประเภททั้งทีใ่หความบันเทิง  นิทาน  วรรณคดีที่เหมาะสม
กับเด็ก   เร่ืองจริงจากชวีประวัติบุคคลหรือวิทยาศาสตรที่มีเร่ืองราวสนุกสนาน   
                 ฉวีวรรณ  คูหาภนิันทน  (2537,  หนา 13)  กลาววา  หนังสือสําหรับเด็กหมายถึง  หนังสอื
ที่มีจุดมุงหมายในการจัดทําขึ้นใหสําหรับเด็กอานโดยเฉพาะ (หรืออาจใหผูใหญอานใหฟงก็ไดถา
เปนเดก็เล็ก ๆ )  อาจเปนหนงัสือภาพลวน ๆ (Picture  Book)  หรือหนังสือที่มีเนื้อเรื่องและรูปภาพ
หรือหนังสือการตูนก็ได   หนังสือสําหรับเด็กจะตองจัดทาํขึ้นใหเนื้อหาสาระ รูปเลม   และตัวอักษร
ที่เหมาะสมกบัวัย  ความรู  และความสามารถของเด็กดวย   รูปแบบหรือลักษณะของหนังสือเด็ก  
จะมีหลายลักษณะโดยเฉพาะหนังสือสําหรับเด็กเล็ก ๆ  จะมีลักษณะตาง ๆ  ไมเล็กหรือใหญ
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จนเกนิไปจับถือไดสะดวก   หรือเปนเดก็เลก็ยิ่งมีหลายแบบจนถึงลักษณะพ็อคเก็ตบุคสําหรับเด็กโต   
ระดับอายุของผูอานตั้งแตกอนเขาโรงเรียนจนกระทั่งวยัรุน 
                 แมนมาส  ชวลิต  (2520,  หนา 341)  กลาววา   หนังสือสําหรับเด็ก   หมายถึง  หนังสือ    
ซ่ึงเขียนหรือแปลใหเดก็เล็กเลือกอานเอง   เพื่อความเพลดิเพลิน   เพื่อใหมีความรู   เพือ่ใชประกอบ
การศึกษาและหนังสืออานเพื่อสงเสริมการเรียนรูหนังสอื 
                 ภิญญาพร  นิตยประภา (2534,  หนา1 )  ไดใหความหมายของหนังสือสําหรับเด็กไววา  
หนังสือสําหรับเด็ก  คือหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อใหเด็กไดอาน  เปนหนังสือประเภทใหความ
เพลิดเพลิน  บนัเทิง  อาจเปนนิยาย  นิทาน  วรรณคดีประเภทตาง ๆ  ที่เหมาะกับเด็ก  หรืออาจเปน
เร่ืองจริงจากชวีประวัติบุคคล  หรือวิทยาศาสตร  แตมีวิธีเขียนที่เหมาะกับเด็กแตละวยั   หนังสือ
สําหรับเด็กเปนหนังสือที่ใหความสนุกสนานเพลิดเพลินและความรูตาง ๆ  ซ่ึงแตกตางกันไปจาก
หนังสือแบบเรียน 
                 จากการศึกษาเกีย่วกับความหมายของหนังสือสําหรับเด็กพอสรุปไดวา   หนังสือสําหรับ
เด็กเปนหนังสอืที่จัดทําขึ้นเพือ่ใหเดก็อานโดยคํานึงถึงเนือ้สาระที่เหมาะสมกับเดก็แตละวัยและมี
ประโยชน 
 
                 2.2.2 ความสําคัญของหนงัสือสําหรับเด็ก 
                 ไดมีผูกลาวถึงความสําคัญของหนังสือสําหรับเด็กไวดังนี ้
                 จินตนา  ใบกาซยู ี (2530 ,  หนา  51)  ไดกลาวถึงความสําคัญของวรรณกรรมสําหรับเด็ก
หรือหนังสือสําหรับเด็กในดานตาง ๆ พอสรุปไดดังนี ้

1) มีสาระประโยชน  คุณคาและความคิดแอบแฝงที่ผูอานจะไดรับ  วรรณกรรม 
สําหรับเด็กนัน้มุงเนนถึงบนัเทิงเชิงสาระและสาระบวกบนัเทิง  ดังนัน้  ผูอานยอมจะไดทั้งสิ่งที่เปน
สาระซึ่งจะออกมาในรูปความรูอันมีประโยชน  ขนบธรรมเนียมประเพณีสังคม  ประสบการณและ
ทรรศนะหรือความนึกคดิของผูเขียนในดานวิชาการ  เปนตน  สวนในดานบันเทิงนอกจากผูอานจะ
ไดอรรถรสความเพลิดเพลินบันเทิงใจเปนการพักผอนชนิดหนึ่งแลว  ยังมีองคประกอบหนึ่งซึ่ง
หนังสือสําหรับเด็กควรบรรจุไวในเรื่อง   นั่นคือคุณคาทางจริยธรรม   คติสอนใจในทุก ๆ ดานที่พงึ
ประสงคจะใหบังเกิดแกผูอาน  ซ่ึงยังคงอยูในวยัที่สามารถปลูกฝงอบรมสั่งสอนได  มีขอสังเกตวา
การอบรมสั่งสอนนั้นควรทําอยางแอบแฝงแทรกอยูในเรือ่งใหกลมกลนืกันไปอยาสัง่สอนโดยตรง 
                       2) สํานวนภาษาและโวหาร  หนังสืออานสําหรับเด็กเปนสื่ออยางหนึ่งที่ชวยพัฒนา 
ทักษะการอานของเด็ก  ความสามารถในการอานของเด็กขึ้นอยูกับระดบัการศึกษาและ
ประสบการณรอบตัวของเดก็  เด็กบางคนอานมากทักษะการอานเพิ่มพูนมาก  เด็กบางคนอาน
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หนังสือนอยกย็อมอานไมเกง  ดังนั้นหนังสือสําหรับเด็กจึงตองยึดถือเรือ่งการใชภาษาเปนเรื่อง
สําคัญเพราะนอกจากจะใชเปนสื่อใหผูอานเขาใจเรื่องใหผูอานไดอรรถรสของเรื่องแลว  ยังเสมือน
เปนครูสอนภาษาไทยใหแกผูอานดวยเมื่อตองกลายเปนครูสอนภาษาไทยใหเด็ก  ภาษานั่นก็ยอม
ถูกตองเหมาะกับวยั  กาลเวลา  ไมแสลงหูผูอาน  ไมหยาบคายหรือไมหยาบโลน  ภาษาปาก  คํา
คะนอง  หรือคําสแลงใหไดแตตองสะกดใหถูกตองตามหลักพจนานุกรม  ไมสะกดตามเสียงผูพูด
พึงหลีกเลี่ยงแมจะเปนเสียงพูดจากตวัละครในเรื่องจริง ๆ  ก็ตาม   มิฉะนั้นจะเปนแบบอยางใหเดก็
ใชตามไดงาย ๆ  
                       3) ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในเนื้อหา  หนังสือสําหรับเด็กชวยใหมีความคิด
สรางสรรคในดานตาง ๆ ใหกับผูอาน    ทั้งนี้เพราะเด็กซึ่งเปนผูอานกําลังอยูในวัยทีก่ําลัง
เจริญเติบโตทั้งทางรางกาย  จิตใจและสติปญญา   พัฒนาการเหลานี้ถาไดส่ิงกระตุนในทางที่ดีงาม
สอดแทรกเขาไปอยางเหมาะสมจะทําใหเดก็และเยาวชนเหลานี้เจริญเตบิโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ
เปนกําลังของชาติไดเปนอยางดี  โดยเฉพาะในเรื่องการสรางความคิดริเริ่มใหบังเกดิแกเด็กนั่นเปน
ส่ิงที่ควรกระทําอยางที่สุด  เด็กวัยเล็กจะมคีวามคิดริเร่ิมมากและจะพฒันามากขึ้นในวัยประถมศกึษา
จนถึงมัธยมศกึษาตอนตน   และจะเริ่มลดลงตามระดับเมื่อยางเขาสูวัยรุนในระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลายจนถึงระดับมหาวทิยาลัย 
                 ปราณี  เชียงทอง  (2526,  หนา 6)  ไดกลาวถึงความสําคัญของหนังสือสําหรับเด็ก  สรุป
ไดดังนี้    วรรณกรรมสําหรบัเด็กมีบทบาทตอการพัฒนาเด็กใหมีความเจริญงอกงามทั้งทางดาน
จิตใจ  สติปญญา  ความรูและความคิด  ทําหนาที่ถายทอดความรู    ปลูกฝงคุณธรรมใหความบันเทิง        
ชวยหลอหลอมจิตใจของเดก็และเยาวชนใหเปนพลเมืองดีของชาติ  ระยะวยัเด็กเปนระยะทีเ่ร่ิมเรียน
และวางรากฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมตาง ๆ จําเปนตองใหเด็กไดรับตัวอยางทีด่ี  วรรณกรรม
สําหรับเด็กเปนสื่อในการใหประสบการณที่ดีแกเดก็  หนังสืออานจงึเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการสงเสริม
การศึกษา   สงเสริมใหคนรูจกัศึกษาหาความรูดวยตนเอง    และมีสวนชวยสงเสริมความกาวหนา
ของประเทศเปนอันมาก   หนังสืออานทุกประเภททีจ่ัดทาํสําหรับเด็ก   นับเปนวรรณกรรมสาํหรับ
เด็กซึ่งเปนอุปกรณสําคัญในการชวยหลอหลอมเยาวชนใหเปนคนดี   ชวยเสริมสรางสติปญญา    
ความรู   ความคิดและวิจารณญาณใหแกเดก็    หนังสืออานสําหรับเด็กจงึมีความสําคัญตอความ
เจริญกาวหนาของประเทศชาติ 
                 จากการศึกษาเกีย่วกับความสําคัญของหนังสือสําหรับเด็กพอสรุปไดวา   หนังสือสําหรับ
เด็ก   มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการที่จะชวยใหเด็กไดศึกษาคนควา  สงเสริมความรูความคิด
สรางสรรค และเสริมสรางจินตนาการใหกับผูเรียนพรอมทั้งเปนการพฒันาดานสติปญญาของเด็ก
ใหเจริญเติบโตเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
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                 2.2.3  วัตถุประสงคของการสรางหนังสือสาํหรับเด็ก 
                 ในการจัดทําหนังสือนั้นไดผูกลาวเกีย่วกับวตัถุประสงคในการสรางหนังสือสําหรับเด็ก
ดังนี ้    
                 จินตนา    ใบกาซยูี  (2542,  หนา  8-9)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการ
สรางหนังสือสําหรับเด็กดังตอไปนี ้
                       1)  ชวยใหเด็กไดรับความบนัเทิง   สนุกสนานเพลิดเพลิน   สนองความตองการของ
วัยเด็ก 
                       2)  ชวยสรางความคิดคํานึง  และความคิดสรางสรรคของเด็ก 
                       3) ชวยพัฒนาการเรียนรูดานภาษาของเดก็ใหเจริญงอกงาม 
                       4)  ชวยปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม และแบบอยางอันพงึปรารถนา 
                       5)  ชวยใหเด็กรูจักเลือกหนังสือ   อานหนังสือเปน    และมีนิสัยรักการอาน 
                       6)  ชวยทดแทนความรูสึกของเด็กที่ขาดหายไป 
                       7)  ชวยใหเด็กอานหนังสือทีม่ีสาระเหมาะสมกับวัย 
                 ภิญญาพร  นิตยประภา  (2539,  หนา  2 )  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการสรางหนังสือ
สําหรับเด็กไวดังนี ้
                       1)  เพื่อเพิ่มการรับรูของเด็ก   เพราะผูสรางหนังสือเด็กยอมตองการใหเด็กไดเรียนรู
หรือเขาใจในสิ่งตาง ๆ ที่เหมาะสมกับวยัซ่ึงจะเปนหนทางที่ใหเด็กไดรับความรูอยางกวางขวางขึน้ 
                       2)  เพื่อความบนัเทิง   เมื่อเดก็อานหนังสือกจ็ะไดรับความสนุกสนาน   เพลิดเพลิน  
เปนการพักผอนทางจิตใจอยางหนึ่ง   ชวยใหอารมณเบิกบานแจมใส 
                      3)  เพื่อสงเสริมการอานและความเขาใจภาษา   หมายความวา   ถามีหนงัสือใหม ๆ ที่มี     
เนื้อเรื่องสนุกสนาน   เด็กจะสนใจ    ทําใหเกิดความชํานาญ    อานหนงัสือไดคลองแคลวเปนวิธี
หนึ่งที่สนับสนุนการเรียนภาษาของเด็ก    ทั้งดานการพดู    ฟง    อาน   และเขียน 
                       4)  เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกเด็ก   การที่มีหนังสอืสนุก ๆ ใหเดก็อานเดก็จะ
อานหนังสือทกุวันจนเปนนสัิย    จะมีผลทาํใหเดก็รักการอานหนังสือ    อันจะยังผลใหเด็กเปนคน
รอบรู 
                       5)  เพื่อสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค    เด็กชอบวาดภาพพจนใหสัตว
หรือของเลนพูดได    และมีบทบาททําอะไรตาง ๆ หรือเกดิจินตนาการเพอฝน    หนังสือเด็กจะมี
เนื้อหาที่ใชเวทมนตรคาถาบันดาลสิ่งตาง ๆ เปนการชวยใหเด็กเกิดความคิดสามารถสรางสรรคส่ิง
ใหมๆ ขึ้นมาได 
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                       6)  เพื่อปลูกฝงทัศนคติและแนวทางคติธรรม    ทําใหเดก็เกิดความคิดที่สอดคลองกับ
ระบบการปกครองและสังคมของชาติ    รวมทั้งคุณธรรมและคานยิมอันจะยังประโยชนใหเขาอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 
                       7)  เพื่อชวยพฒันาดานสติปญญาและจิตใจ   การที่เดก็ไดอานหนังสือดี ๆ ที่เหมาะกบั
วัย จะชวยใหเด็กรอบรูส่ิงตาง ๆ ไดเรียนรูส่ิงแวดลอม   และรูจักปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมสามารถ
แกปญหาตาง ๆ ได 
                 พรจันทร  จันทวมิล  และคนอืน่ ๆ (2534,  หนา 8)  กลาวถึงวัตถุประสงคและลักษณะ
เดนของการสรางหนังสือสําหรับเด็กไวดงันี้ 
                       1)  มุงใหความบันเทิงเปนหลัก    ความรูเปนสวนประกอบ    เนื่องจากวยัเดก็เปนวัยที่
ชอบสนุกสนาน 
                       2)  เนื้อเรื่องควรสอดคลองกับวัย  และจิตวทิยาความตองการของเด็ก   เชน   เด็กอายุ 
6-8 ป    ชอบเรื่องราวเกี่ยวกบั  นิทาน   ตํานาน  เทพนิยาย  คํากลอนงาย ๆ   เด็กวัย  11  ป   ผูชาย
ชอบอานเรื่องลึกลับ    ผจญภัย   เด็กผูหญิงชอบอานเรื่องชีวิตในบาน    สัตวเล้ียง    นวนยิายรัก ๆ 
ใคร ๆ 
                       3)  เปนหนังสือที่เด็กตัดสินใจซื้อดวยตนเองไดดวยความพอใจ   หนังสือมีจุดเดนใน
ดานรูปเลม   ภาพประกอบ   เนื้อหา 
                       4)  เปนหนังสือที่เด็ก ๆ โดยทั่วไปยอมรับและกลาวถึงเสมอ 
                 นอกจากนี้   หทยั  ตันหยง (2529,  หนา  15-16 )   ไดกลาวเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการ
สรางหนังสือไวดังนี ้
                       1)  เพื่อปลูกฝงทัศนคติ  คานิยม  คุณธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
                       2) เพื่อชวยกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค 
                        3) เพื่อใหเดก็ไดรับความบนัเทิงใจความเพลิดเพลินและความสนกุสนาน 
                       4)  เพื่อชวยใหเกิดความพรอมในการอาน 
                       5)  เพื่อสงเสริมทักษะในการอานและเปนสื่อนําไปสูการแสวงหาความรูและ
ประสบการณดานตาง ๆ 
                       6)  เพื่อเสริมสรางลักษณะนสัิยที่ดีรวมทั้งนิสัยในการอานรักการอานและอาน
หนังสือเปน 
                       7)  เพื่อใหเดก็ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนในดานการอาน    อันเปนหนทางเพื่อ
ดับความฟุงซาน   ยับยั้งนิสัยมั่วสุม   เที่ยวเตร ประพฤตินอกลูนอกทางโดยเปลาประโยชน 
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                       8) เพื่อชวยชีวติของเด็กใหเกดิ  โลกทรรศน  มีความรูกวางไกล   ทันโลก   ทัน
เหตุการณ 
                       9)  เพื่อถายทอดมรดกทางวฒันธรรมและสรางศรัทธาในเอกลักษณไทย   อันเปน
ผลดีแกการสรางความมั่นคงของชาติบานเมือง 
                       10)  เพื่อใหเหน็คุณคาของความเปนชาตไิทย   คนไทย    และสถาบันของชาติ 
                 จากการศึกษาเกีย่วกับวัตถุประสงคในการสรางหนังสือสรุปไดวา    มวีัตถุประสงคที่มุง
สงเสริมใหผูเรียนไดมีความคดิริเร่ิมสรางสรรค  ชวยปลูกฝงคุณธรรมและทัศนคติที่ดี    พัฒนา
ทักษะการอาน  ชวยปลูกฝงนิสัยรักการอาน  ทั้งยังสงเสริมใหผูสามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ในการอานหนังสือซ่ึงเปนประโยชนตอผูเรียนโดยตรง 
 
                 2.2.4  ประเภทของหนังสือสาํหรับเด็ก 
                  การแบงประเภทหนังสือสําหรับเด็กนัน้  ไดมนีักวิชาการตาง ๆ ไดแบงประเภทของ
หนังสือสําหรับเด็กไวดังนี ้
                 สุพัตรา  ชุมเกตุ  (2522, หนา 75)  ไดแบงประเภทของหนังสอืสําหรับเด็กตามลักษณะ
ของเนื้อเรื่องของหนังสือไวดังนี ้
                       1)  ประเภทกลอน   ไดแก  หนังสือเกีย่วกบับทกลอนตาง ๆ ซ่ึงเขียนเกีย่วกับเดก็หรือ
ใหเดก็อาน   เชนเพลงกลอมเด็ก  เพลงปลอบเด็ก หรือหนังสือบทกลอนอื่น ๆ ที่เขียนขึ้นสําหรับเด็ก 
                       2)  ประเภทนทิานตาง ๆ ซ่ึงมีนิทานพื้นเมอืงและนิทานสมัยใหมเขยีนขึ้นเพื่อให
เหมาะสมกับเด็ก  ใหเดก็อานเพื่อความสนุกสนาน  ขบขัน  บางเรื่องอาจแทรกความรูหรือคติ
สอนใจเดก็ 
                       3)  ประเภทการตูนสําหรับเดก็   เปนหนังสือที่เขียนโดยมภีาพประกอบเปนรูป
การตูน  อาจมทีั้งการตูนเรื่องส้ันๆ ขําขัน   หรือนิทานการตูนเรื่องยาวกไ็ด 
                       4)  ประเภทนยิายสําหรับเดก็  คือ นวนยิายที่มีองคประกอบตาง ๆ เหมือนกับนวนยิาย
สําหรับผูใหญ   เพียงแตนวนยิายสําหรับเดก็นั้นมีตวัละครเปนเด็ก  และเหตกุารณหรือปญหา 
ที่เกิดขึ้นเปนเรื่องของเด็ก 
                       5)  ประเภทหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก  เปนหนังสือที่ใหสาระความรูและความ
เพลิดเพลินไปพรอม ๆ กัน  เชน  แบบเรียนหนังสืออานประกอบแบบเรยีนและสารคดีอ่ืน ๆ เชน
การทองเที่ยว  ชีวประวัติ  เปนตน 
                       6)  นิตยสารสาํหรับเด็ก  คือ  นิตยสารที่มีคอลัมนตาง ๆ ในเลม เหมาะสมกับเด็กมี
วัตถุประสงคในการจัดทําสําหรับเด็กโดยเฉพาะ   เชน   นิตยสารชัยพฤกษ  เด็กแนวหนา 
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                 จินตนา  ใบกาซยู ี (2534,  หนา   24-25)  ไดแบงประเภทของหนังสือสําหรับเด็ก
โดยทั่วไปที่มกัพบในทองตลาด  เปน  3  ประเภท  คือ 
                       1)  หนังสือเรียน   ซ่ึงใชในโรงเรียนมุงใหความรูตามหลกัสูตรเปนหลักใหญ 
                       2)  หนังสืออานทั่วไป   ที่มใิชหนังสือเรียนซึ่งมุงหมายใหความรู   หรือความ
เพลิดเพลินอยางใดอยางหนึง่   หรือใหทั้งความรูและความเพลิดเพลินควบคูกันไป  แตโดยมากเนน
ความเพลิดเพลินมากกวา  แบงออกไดหลายประเภท  เชน  หนังสือภาพ  หนังสือประกอบเรื่อง  
นิทาน  นยิาย (รวมสมัย)  สารคดีประเภทตาง ๆ  
                       3)  นิตยสาร  วารสาร  และการตูน   ซ่ึงเปนหนังสือที่ออกตามกําหนดเวลาอยาง
สม่ําเสมอ  มุงหมายใหผูอานไดรับความเพลิดเพลินและสาระควบคูกนัไป  โดยมเีนือ้หาเปนเรื่อง
ส้ัน ๆ อาจจบในตัวเองในฉบบัเดียวกัน  หรือตอเปนตอน ๆ ในแตละฉบบัก็ได 
                 วิริยะ  สิริสิงห  (2524,  หนา  9)  ไดแบงประเภทของหนังสอืสําหรับเด็กตามระดับชั้น
เรียนซ่ึงแบงไดเปน  3 ระดบั  ดังนี ้
                       1)  วยัเด็กเล็ก   สําหรับเด็กอายุ 3-6 ป 
                       2)  วยัเด็กประถมศึกษา  สําหรับเด็กอาย7ุ-12  ป 
                       3)  วยัเด็กมัธยมศึกษา  สําหรบัเด็กอายุ  13- 18 ป 
                 อรสา  ปราชญนคร  (2525,  หนา  100-101)  ไดแบงหนังสอืที่ใชในโรงเรยีนมัธยมศกึษา
เปน  8  ประเภท  โดยจําแนกตามลักษณะหนังสือดังนี ้  
                       1)  หนังสือเรียน  คือ  หนังสอืที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนดใหใชสําหรับการเรียนมี
สาระตรงตามที่ระบุไวในหลักสูตรอยางถูกตอง 
                       2)  แบบฝกหดั  คือ  ส่ือการเรียนสําหรับผูเรียนไดฝกปฏิบัติ  เพื่อชวยใหเกิดทักษะ
ความแตกฉานในบทเรียน 
                       3)  หนงัสือคูมอื   เปรียบเสมือนกุญแจสําหรับไขขอของใจที่ตองการคําอธิบาย
ตองการใหเฉลยปญหา   หรือตองการคนหาความรูบางอยางใหไดคําตอบรวดเร็ว 
                       4)  หนังสือเสริมประสบการณ   คือ  หนังสอืที่กระทรวงศกึษาธิการอนญุาตใหใชใน
โรงเรียนได   แตมิไดกําหนดใหเปนหนังสือเรียน 
                        5)  หนังสืออานนอกเวลา  คือ  หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหใชในการ
เรียนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลกัสูตรนอกเหนือจากหนังสอืเรียน   สําหรบันักเรียนอานนอกเวลาเรยีน
โดยถือวากจิกรรมการเรียนเกี่ยวกับหนังสือนี้เปนสวนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตร 
                       6)  หนังสืออานเพิ่มเติม  แตเดิมเรียกวาหนงัสืออานประกอบ   คือ  หนังสือที่มีสาระ
อิงหลักสูตรสําหรับใหนักเรยีนอานเพื่อศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองตามความเหมาะสมของ
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วัยและความสามารถในการอานของแตละบุคคล    หนังสือประเภทนี้เปนหนังสือทีน่ําสวนยอย ๆ 
ของความรูมาเขียนออกเปนเลมตางหาก ทัง้นี้เพื่อสนองความสนใจของผูอานใหเฉพาะเจาะจงลงไป 
                       7)  หนังสืออุเทศ  คือ   หนังสือสําหรับใชคนควาอางอิงเกี่ยวกับการเรยีน  ฉะนั้น
จะตองมีเนื้อหาลึกซึ้ง  กวางขวาง  ผูเรียบเรียงจะตองคนควาขอมูลอยางถูกตองและสามารถนําไปใช
อางอิงไดโดยมีความเชื่อมั่นสูง 
                       8)  หนงัสือสงเสริมการอาน  คือ  หนังสือที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเนนไป
ในทางสงเสริมใหผูอานเกิดทักษะในการอานและมีนิสัยรักการอานมากยิ่งขึ้น   อาจเปนหนังสือ
สารคดี  นวนยิาย  นิทาน  ที่มลัีกษณะไมขัดตอวัฒนธรรม  ประเพณี  และศีลธรรมอันดีงามใหมี
ความรูมีคติและสาระประโยชน 
                 จากการศึกษาเกีย่วกับประเภทของหนังสือสําหรับเด็ก  พอสรุปไดวา  แบงประเภท
หนังสือตามลักษณะของเนือ้เร่ือง  ตามลักษณะหนังสือ  และตามระดบัชั้นเรียน  จากการศึกษา
ประเภทของหนังสือดังที่กลาวมา  ผูวิจยัจึงสนใจที่จะสรางหนังสือประเภทหนังสือสงเสริมการอาน 
ซ่ึงเปนหนังสอืสําหรับเด็กประเภทหนึ่ง  
 
                 2.2.5 ความหมายของหนงัสือสงเสริมการอาน 
                 จักรภัทร   พงศภทัระ  (2546,  หนา  4)   ไดกลาวเกี่ยวกับความหมายของหนังสือสงเสริม
การอานไววา   หนังสือสงเสริมการอาน  ไดแก   หนังสือที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเนนในทาง
สงเสริมใหผูอานเกิดทกัษะในการอาน  และมีนิสัยรักการอานมากยิ่งขึน้     หนังสือดังกลาวนี ้
อาจเปนหนังสือสารคดี   นวนิยาย   นิทาน   เร่ืองสั้น  ฯลฯ   หรืออ่ืน ๆ  ที่มีลักษณะไมขัดตอ
วัฒนธรรมประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม   เปนหนังสือทีใ่หความรูมีคตแิละมีสาระประโยชน 
                 ถวัลย    มาศจรัส  (2547,  หนา  42)  ไดกลาวเกี่ยวกับความหมายของหนงัสือสงเสริม   
การอานไววา   หนังสือสงเสริมการอาน    เปนหนังสือที่จดัทําขึ้นโดยมวีัตถุประสงคเนนไปในทาง
สงเสริมใหผูอานเกิดทกัษะในการอาน  และนิสัยรักการอานยิ่งขึ้นอาจเปนหนังสือสารคดี   นวนยิาย     
นิทาน ฯลฯ   ที่มีลักษณะไมขัดตอวัฒนธรรม   ประเพณี   และศีลธรรมอันดีงาม  ใหความรู    มีคติ
และสาระประโยชน 
                 จินตนา  ใบกาซยู ี(ม.ป.ป,  หนา  17)  ไดใหความหมายของหนังสือสงเสริมการอาน   ไว
วา  หนังสือสงเสริมการอาน  เปนหนังสือทีจ่ัดทําขึ้นเพื่อใหผูอานเกิดทกัษะในการอาน          และมี
นิสัยรักการอานยิ่งขึ้น  อาจเปนหนังสือสารคดี  นวนยิาย  นิทาน  ที่มีลักษณะไมขดัตอวัฒนธรรม
ประเพณีอันดงีามใหความรูมีคติและสาระประโยชน 
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                  ถวัลย    มาศจรัส  (2547,  หนา  11)  ไดกลาวเกี่ยวกับความหมายของหนงัสือสงเสริม   
การอานไววา   หนังสือสงเสริมการอาน  คือหนังสือที่มุงเนนใหเดก็มีนสัิยรักการอาน  ซ่ึงเปนการ
เพิ่มทักษะการอานไปในตวั  โดยมีเนื้อหาสาระที่ไมขัดตอประเพณี  วัฒนธรรม  และศีลธรรมดีงาม
ของสังคม  เปนหนังสือที่ใหประโยชนในแงความรู  ความคิด  ปรัชญา  และบันเทิง  ซ่ึงอาจเปน
หนังสือ  สารคดี  เร่ืองสั้น  นวนยิาย  วรรณกรรมเยาวชน  เปนตน    
                 จากการศึกษาเกีย่วกับความหมายของหนังสือสงเสริมการอาน  พอสรุปไดวา  หนังสือ
สงเสริมการอานจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่เนนไปในทางสงเสริมใหผูเรียนรักการอาน เปน
หนังสือที่ชวยเสริมทักษะในการอาน ใหประโยชนในดานความรู  ความคิด  มีคติและสารประโยชน 
                
                 2.2.6  สวนประกอบของหนงัสือ 
                 การจัดทําหนังสือ  จะตองมีความรูเกี่ยวกับสวนประกอบของหนังสือ  ซ่ึงมีผูกลาวไวดังนี้ 
                 กรมวิชาการ  (2545ข,  หนา  42)  ไดกลาวถึงสวนประกอบของหนังสือไววา  หนังสือ
เลมหนึ่งนั้นจะมีสวนประกอบอยู  3  สวน  คือ  สวนหนา  สวนเนื้อหา  สวนทาย  ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี ้
                       1)   สวนหนาของหนังสือ   ประกอบดวย  ปกหนา หลัง  หนาปกรอง   หนาลิขสิทธิ์  
หนาคํานํา  คําชี้แจงหรือบทนํา  หนาสารบญั 
                       2)  สวนของเนื้อหา   ประกอบดวย   หนาที่เปนเนื้อเรื่องและภาพประกอบทั้งหมด 
                       3)  สวนทายของหนังสือ   ประกอบดวย  หนาภาคผนวก  บรรณานุกรม  หนาของ
คณะกรรมการจัดทําหนังสือ  หนาประกาศการใชหนังสือ 
                 นอกจากนี้ สถาบันสงเสริมและพัฒนาการอานการเขียนแหงประเทศไทย  (2544,  หนา 
15) ไดกลาวถึงสวนประกอบของหนังสือไววา   สวนประกอบของหนังสือนั้นจะเริม่ตั้งแต   
หนาปก  หนาปกดานใน   คํานํา   หรือคําชี้แจง   คํานยิม   สารบัญเรื่อง   รายช่ือภาพประกอบหรือ
ตารางหรือแผนภูมิหรือแผนที่เปนตน   เนือ้หาเชิงอรรถ   ภาคผนวก  อภิธานศัพท  รายช่ือหนังสือ
อางอิงหรือบรรณานุกรมและดรรชน ี
                 สวนประกอบตาง ๆ เหลานี้   ในหนังสือ  1  เลม อาจมีสวนประกอบครบทุกสวนบางเลม
ไมจําเปนตองมีใหครบ  โดยเฉพาะหนังสือสําหรับเดก็ประเภทสารคดใีหญ ๆ จะมีปกหนังสือ  ปก
ดานใน   คํานํา   สารบัญเรื่อง   เนื้อหา   บรรณานุกรม   เปนตน 
                 ปกหนังสือ    เปนสวนประกอบแรกซึ่งหมายรวมถึงหนาปกหนังสือ  สันปก และปกหลัง
สวนใหญจะพมิพดวยกระดาษแข็ง   บนปกหนังสือประกอบไปดวย   ช่ือหนังสือ   ประเภทของ
หนังสือ   ชื่อหนวยงาน   ช่ือผูเขียน   ผูแปล   อาจมีภาพประกอบเพื่อใหเกิดความสวยงาม      
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สําหรับปกหลงัจะมีขอความหรือไมมีก็ได  นอกจากนี้ตัวอักษรที่ปรากฏบนหนาปกอาจมีขนาดเล็ก
ใหญไมเสมอกัน   แลวแตวามสําคัญของขอความวาตองการใหสะดุดตาอยางไร 
                 หนาปกใน   เปนสวนประกอบที่สําคัญของหนังสือ   เพราะจะใหรายละเอยีดเกี่ยวกับ
หนังสือ   ชื่อหนังสือ   ช่ือผูแตง   และสํานกัพิมพ   ชื่อหนังสืออาจอยูสวนบนของหนา   ช่ือผูแตง
อาจอยูตอนกลางหนา   นอกจากนีห้นังสือบางเลมอาจระบุช่ือผูวาดภาพประกอบ   แผนภูมิ          
ชื่อผูบรรณาธิการควบคูไปกบัชื่อผูแตง   ทั้งนี้หากหนังสอืนั้นมิใชเปนการพิมพคร้ังแรก   มักจะ
ปรากฏครั้งที่พิมพไวถัดจากชื่อหนังสือกอนชื่อผูแตงในหนานี้ดวย 
                 หนาหลังปกในหรือหนาลิขสิทธิ์    หนาหลังปกในนี้จะอยูดานหลังของหนาปกใน       
สวนใหญจะระบุคําวา   สงวนลิขสิทธิ์ ไว    รายละเอียดทีร่ะบุในหนานีข้องหนังสือ   แตละเลมจะ
แตกตางกัน    มักจะปรากฏชื่อสํานักพิมพ  และสถานที่พมิพ  ปที่พิมพหรือคร้ังที่พิมพ   ประวัติ  
การจัดพิมพของหนังสือ   ระบุการสงวนลขิสิทธิ์และรายละเอียดอืน่ๆ เชน   การระบชุื่อผูรับผิดชอบ
ในการพิมพ   การระบุรหัส  ISBN   หรือที่เรียกวาเลขประจําหนังสือสากล   ขอมูล   บัตรรายการ
หองสมุด    
                 หนาคํานําหรือคําชี้แจงและคํานยิม    สวนประกอบหนังสือสวนนี้สําคัญมาก   จะอยูถัด
หนาหลังปกในแลวตอดวยหนาคํานยิม(ถามี) หนาคํานําจะกลาวถึง   จดุประสงค   สาเหตุจูงใจ       
ที่เขียนหรือพมิพหนังสือ   เนื้อหาสาระของหนังสือ   ความเชื่อและแนวความคิดของผูเขียนเกีย่วกบั
เนื้อหาสาระ   วิธีการเสนอเนื้อหา   จุดเนนเกี่ยวกับเนื้อหา   การใชหรือการอานใหไดประโยชน
สูงสุด   ผูที่จะไดรับประโยชนจากหนังสือ   รวมทั้งอาจมกีารขอบคุณผูใหการชวยเหลือสนับสนุน
ในการชวยใหหนังสือเลมนีสํ้าเร็จลุลวง 
                 หนาคํานํานี้มีไวเพื่อใหผูอานทราบวาตรงกับประโยชนและจุดมุงหมายทีผู่อานตองการ
หรือไมโดยไมตองอานเนื้อเรือ่งทั้งหมดกไ็ด 
                 สําหรับคํานิยมจะอยูตอจากคํานําหรือคําชี้แจง  ซ่ึงสํานักพิมพหรือผูเขียนไดเชิญผูมี
ช่ือเสียงเกีย่วกบัสาขาวิชา   โดยเขยีนยกยองผูเขียนหรือความดีของหนังสือ   เพื่อชวยใหหนังสือ     
มีคุณคาและดงึดูดความสนใจของผูอานยิ่งขึ้น 
                 หนาสารบัญ   หนานี้ใหราบละเอียดรายชื่อบทหรือตอนของหนังสือ  ซ่ึงมีเลขหนาประจํา
บทและตอนกาํกับไว   เพื่อสะดวกในการคนหาเรื่องราวไดอยางรวดเร็ว   หนาสารบัญจะระบุช่ือบท
และหวัขอสําคัญหากผูอานตองการคนหาเรื่องราวที่อยูในหัวขอยอยกม็ักจะคนจากดรรชนีที่สําคัญ
การจัดสารบัญ   จะตองมีความสม่ําเสมอเปนระบบเดยีวกนัโดยตลอด   หนังสือเกีย่วกบัสาระความรู
สวนใหญจะมสีารบัญ  เวนแตหนังสือที่เขียนสําหรับเด็กเล็ก จะใหความรูเพียงความคิดรวบยอด
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เพียงเรื่องเดียว  นอกจากนี้อาจมีหนาสารบญัภาพประกอบ   หรือสารบัญ  บัญชีตารางหรือแผนภูมิ
ตารางประกอบอีกดวย 
                 หนาเนื้อหา   เนื้อหาเปนสวนสําคัญที่สุดของหนังสือ   ผูแตงจะตองกําหนดเนื้อหา 
ในแตละบท   ตั้งแตบทที่  1  จนถึงบทสุดทาย   ใหสัมพนัธกันเปนอยางดี   จนสามารถสนอง
จุดประสงคหลักในการแตงหนังสือนั้น   เนื้อหาของหนงัสือจะแบงเปนบท   มีช่ือบท   ช่ือตอน   
สอดคลองกับหนาสารบัญ   พรอมมีเลขหนากํากับ   เพื่อสะดวกในการคนหา 
                 เชิงอรรถ   เชิงอรรถเปนขอความสั้น ๆ  ที่อธิบายหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนือ้หาในบทหรือ
บอกแหลงที่มาของขอความที่ยกมากลาวในเนื้อเรื่อง   การใสเชิงอรรถมักใหสอดคลองเหมาะสม
กับเนื้อหาประเภทของหนังสอืและผูอาน  โดยทัว่ไปนยิมใสเชิงอรรถไวตอนลางของหนังสือ 
แตละหนาเพื่อประโยชนของผูอานเปนสําคัญ 
                 ภาคผนวก     เปนสวนของเนือ้หาที่ไมเกีย่วของโดยตรงกบัเนื้อหาที่เสนอไวในบท   ซ่ึง
เสริมใหหนังสอืสมบูรณยิ่งขึน้   แตไมตองการบรรจุแทรกไวในเนื้อหาเพราะอาจขัดตอการดําเนิน
เร่ืองจึงใหมาดตูอในภาคผนวก   เพื่อเสริมความเขาใจของผูอาน   เพราะภาคผนวกชวยใหผูอานได
ทราบรายละเอยีดอื่น ๆ ที่เกีย่วของกับเนื้อหาในหนังสือ   ตลอดจนเกดิความสนใจศกึษาหาความรู
เพิ่มเติมในบทเรียนไดยิ่งขึ้น 
                 อภิธานศัพท   หรือ ศัพทานุกรม   คือคําอธิบายความหมายศัพททางวิชาการหรือคํายาก   
ในหนังสือ   เพื่อชวยใหผูอานเขาใจความหมายของคําและความหมายในขอความชัดเจนขึ้นโดย
จัดเรียงตามลําดับ   ตามอักษร   และอาจพมิพไวทายตอจากเชิงอรรถ 
               รายช่ือหนังสืออางอิงหรือบรรณานุกรม    เปนรายชื่อหนังสือหรือส่ิงพิมพ  และนวัตกรรม
อ่ืน ๆ ซ่ึงผูเขียนไดศึกษาคนควาใชประกอบการเขียนหรืออางถึงในการเขียนหนังสือเลมนั้น ๆ  เพือ่
เปนการใหเกยีรติแกแหลงวทิยากร   อีกทัง้ยังชวยใหผูอานที่ตองการศกึษาเพิ่มเติมสามารถคนควา
ได   โดยทัว่ไปรายชื่ออางอิงจะอยูตอจากภาคผนวก   แตก็มีหนังสือบางเลมที่จัดรายชื่อหนังสือ
อางอิงไวตอทายแตละบท 
                 ดรรชนี   เปนรายการของเรื่องยอย ๆ คําหรือขอความสั้น ๆ  ที่เปนชื่อของสถานที่  บุคคล  
โดยเขียนเรียงลําดับตามตัวอักษร   พรอมมเีลขหนากํากับที่คําหรือขอความที่ปรากฏ   ชวยใหผูอาน
คนเรื่องยอย ๆ ในหนังสือไดอยางรวดเรว็   และยังชวยผูอานในการทบทวนเนื้อหาเฉพาะเรื่องดวย
สวนใหญดรรชนีจะอยูทายเลมของหนังสือ 
                 จากการศึกษาเกีย่วกับสวนประกอบของหนังสือ  พอสรุปไดวา  หนังสือมีสวนประกอบ
หลายสวน  ในการสรางหนงัสือแตละเลมไมจําเปนจะตองมีสวนประกอบครบทุกสวน  ผูวจิัยจึงได
นําผลจากการศึกษาเกี่ยวกับสวนประกอบของหนังสือ  มาจัดทําหนังสือสงเสริมการอานมาตรา
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ตัวสะกดไทย  โดยมีสวนประกอบ  ไดแก  ปกหนังสือ  ปกดานใน  คํานาํ  คําชี้แจง  แบบทดสอบ
กอนเรียน  เนือ้หา  แบบทดสอบหลังเรียนและรายการอางอิง 
 
                 2.2.7   ขั้นตอนการสรางหนงัสือ 
                 สนิท  สัตโยภาส (2536,  หนา  56-66)  ไดเสนอขั้นตอนในการสรางหนังสือสําหรับเด็ก
พอสรุปไดดังนี้   
                       1)  ขั้นสํารวจเรื่องที่จะเขียน  ซ่ึงอาจจะเปนเนื้อหาในแบบเรียนที่ยากตอความเขาใจ
หรือเกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมประเพณใีนบางทองถ่ิน  ปญหาสังคม  วรรณคดีไทย  นิทาน
สุภาษิต ตลอดจนหลักสูตร  แผนการศึกษาแหงชาตแิละแผนการสอน  เปนตน  ทั้งนี้เพื่อประกอบ 
การเรียนใหตรงจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
                       2)  กําหนดจดุประสงคและแนวคิด  ประสบการณตาง ๆ  ที่ผูอานจะไดรับ 
                       3)  วางโครงเรือ่งใหมีเหตุการณที่นาสนใจ  โดยมีบทนําเรือ่ง  ตอนกลางเรื่อง  และ
ตอนจบทั้งนี้เหตุการณตาง   ๆจะตองกําหนดจุดเราใจทีสุ่ด  หรือเหตุการณนาตื่นเตน  ซ่ึงเปนเรื่อง
จุดสุดยอดของเรื่อง  ที่จะคลี่คลายปญหาทุกอยางนําไปสูตอนจบ (ตองเปนเรื่องของเดก็) 
                       4)  ลงมือเขียนตามโครงเรื่องที่วางไว  เมื่อแตงเสร็จ  ผูแตงจะตองตรวจแกไขเกีย่วกับ
สํานวนภาษาใหถูกตอง  ควรนําไปทดลองใหเด็กในระดับที่จะอานหนังสือเลมนี้ไดอานจริงๆ 
พรอมกับสัมภาษณเกี่ยวกับความรูสึก  ความเขาใจเรื่อง  ภาษาทีใ่ช  และอื่น ๆ แลวนํามาแกไข 
                       5)  กําหนดภาพประกอบ  โดยนําเรื่องทีแ่ตงแลวทั้งหมดมาตัดเปนตอน ๆ เพื่อ
กําหนดภาพประกอบตั้งแตตนจนจบ  ใชดนิสอเขียนคําอธิบายวาดภาพที่ตองการมีอะไรบาง  เพื่อ
เปนแนวทางในการวาดภาพแกฝายศิลป  หรือตัวผูแตงวาดเอง 
                       6)  จัดทําตนฉบับ  โดยนําเนือ้เรื่องและคําบรรยายภาพประกอบที่ตรวจแกไขแลวใน
แตละตอนมาจัดเปนตอนละหนาแลวทดลองเขาเลม  โดยมีสวนประกอบรูปเลมครบถวนตาม
ลักษณะที่ดีของหนังสือสําหรับเด็กคือ  ปก  ใบรองปก  ปกใน   คํานํา  เนื้อเรื่อง  กิจกรรมทายเรื่อง
และปกหลัง 
                       7)  วาดภาพ  และบรรจุตัวอักษร  เปนขั้นทีล่งมือทําตนฉบับจริง  โดยวาดภาพและ
บรรจุตัวอักษรลงกระดาษสําหรับทําหนังสอื  สวนมากนยิมใชกระดาษวาดเขยีน  ขนาดรอยกรัม
เพราะเนื้อละเอียดระบายสีไดสวย 
                       8)  ทดลองใช  เปนขั้นตอนทีผู่แตงนําหนงัสือฉบับจริงไปใหเดก็ในวยัที่จะอาน
หนังสือนี้ไดอานไมนอยกวา  20  คน  พรอมกับสัมภาษณถึงลักษณะรูปเลม  ภาพ  เนื้อเร่ือง  แนวคิด  
ขนาดตัวอักษร  และอ่ืน ๆ เพื่อนําไปแกไขอีกทีหนึ่ง 
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                       9)  ตรวจแกไข  ผูแตงและผูวาดจะตองนําสิ่งบกพรองที่ไดจากการนําไปใหเด็กอาน
นั้นมาแกไข  ถึงแมจะตองวาดภาพใหม  หรือตองเขียนตวัอักษรใหมกต็าม 
                       10)  จัดรูปเลม  เปนขั้นที่จะตองจัดรูปเลมหนังสือฉบับจริง  หลังจากที่แกไขทุกอยาง
เรียบรอยแลว 
                 จากการศึกษาขั้นตอนการสรางหนังสือสรุปไดวาในการสรางหนังสือนั้นมีขั้นตอนตาง ๆ  
ที่จะใชเปนหลักในการเขียนหนังสือสําหรับเด็ก  โดยคํานึงถึง  วัตถุประสงค  เนื้อหา  ความสนใจ  
วัยของเด็ก   นอกจากนัน้จะคํานึงถึงการใชภาษา  ภาพ  ตัวอักษร ขนาดรูปเลมที่เหมาะสม  และ
นําไปทดลองใชและแกไขกอนนํามาเปนฉบับจริง 
 

2.3  เอกสารที่เกี่ยวของกับการอาน 
                
                 การอานเปนสิ่งทีสํ่าคัญอยางยิ่งเพราะเปนทกัษะขั้นพื้นฐานทีค่รูผูสอนควรให
ความสําคัญและควรจะสงเสริมใหกับผูเรียน  การอานหนังสือเปนการแสวงหาความรูมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน  ทําใหเกิดแนวความคิด  เกิดจินตนาการ  เกดิความคิดสรางสรรค  
นอกจากนั้นการอานเปนทักษะที่สําคัญในการศึกษาเลาเรียน  ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ขึ้นอยูกับความสามารถทางการอานดวย  ดังที่  กรมวิชาการ ( 2544ก,  หนา 7) ไดกลาววา  การอาน     
มีความสําคัญตอชีวิตมนษุยตั้งแตเกดิจนโตและจนกระทั่งถึงวัยชรา     การอานทําใหรูขาวสารขอมูล
ตาง ๆ ทั่วโลก   ซ่ึงปจจุบันเปนโลกของขอมูลขาวสาร   ทําใหผูอานมคีวามสุข   มีความหวัง     และ
มีความอยากรูอยากเห็นอันเปนความตองการของมนุษยทุกคน   การอานมีประโยชนในการพัฒนา
ตนเอง   คือการพัฒนาการศกึษา   พัฒนาอาชีพ   พัฒนาคณุภาพชวีิต  ทาํใหเปนคนทนัสมัย  ทันตอ
เหตุการณ  และสนองความอยากรูอยากเหน็นอกจากนั้นการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองกาวหนา
ไดตองอาศัยประชาชนที่มีความรูความสามารถ      ซ่ึงความรูตาง ๆ ที่ไดมาจากการอานนั่นเอง 
 
                 2.3.1  ความหมายของการอาน 
                 การอานเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญตอการเรียนรูของผูเรียน  การอานเปนทั้งพื้นฐาน 
ความรู   ความคิด   และความเขาใจสําหรบับุคคลแตละคนทักษะและกระบวนการทางการอานที่จะ
เกิดขึ้นไดผูอานไดตองใชอวยัวะตาง ๆ  ซ่ึงไดแก  ตา  หู  ปาก  สมอง และประสบการณตาง ๆ ที่ได
สะสมมา   ซ่ึงนักการศึกษาไดใหความหมายของการอานไวตาง ๆ กันดงันี้ 
                 ราชบัณฑิตยสถาน (2539,  หนา  941)    ไดกลาวถึงความหมายของการอานไววา    อาน
เปนคํากริยา   หมายถึง  วาตามตัวหนังสือ  ออกเสียงตามตัวหนังสือ  ดูหรือเขาใจความจาก
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ตัวหนังสือ   สังเกตหรือพจิารณาดูเพื่อใหเขาใจ   คิด   นบั จากขอความดังกลาว   การอาน   คือ    
การวาตามตวัหนังสือแลวเกบ็มาคิดพิจารณาเรื่องที่อานใหเขาใจตรงตามที่ผูเขียนตองการ 
                 สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย (2533,  หนา 1 )  ไดใหคําจํากดัความของการอานไววา  เปน
ลําดับขั้นที่เกี่ยวของกับการทาํความเขาใจความหมายของคํา  กลุมคํา  ประโยคขอความและเรื่องราว  
ของสาระซึ่งผูอานสามารถบอกความหมายได 
                 กองเทพ  เคลือบพนิชกุล (2542, หนา 81) ไดรวบรวมความหมายของการอานของบรรดา
ผูรูและนักวิชาการหลายทานสรุปไดวา   การอานคือสวนหนึ่งของกระบวนการสื่อสาร  เปนขั้นตอน
ของการรับสารโดยผูอานใชประสาทสัมผัส   ทางตารับภาพ   คือตัวอักษรหรือสัญลักษณอ่ืนใด  
ผานกระบวนการทางความคิด  เพื่อทําความเขาใจในเรือ่งราวนั้น ๆ แลวตีความหมายออกมา 
                 ฉวีลักษณ  บุญยะกาญจน  (2547, หนา 3)  ไดกลาวถึงโกชัย  สาริกบุตร  วาใหความหมาย
ของการอานไวดังนี้   การอานเปนพฤติกรรมทางการใชภาษาที่มีลักษณะเฉพาะตวัหนังสือเปนพิเศษ   
ไมเหมือนกับการพูด   การฟง   การเขียน   การอานหมายถึง   การแปลความหมายของตัวอักษร
ออกมาเปนถอยคําและความคิด   แลวนําความคิดไปใชใหเปนประโยชน   ตัวอักษรเปนเพียง
เครื่องหมายแทนคําพูด   และคําพูดกเ็ปนเพียงส่ิงที่ใชแทนของจริงอีกทอดหนึ่ง   เพราะฉะนัน้หวัใจ
ของการอานจงึอยูที่การเขาใจความหมายของคําที่ปรากฏในขอความนัน้ ๆ 
                 การอาน   คือ   การบริโภคคําที่ถูกเขียนออกมาเปนตัวหนังสือหรือสัญลักษณ    โดยมี
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เร่ิมจาก   แสง  ที่ถูกสะทอนมาจากตวัหนึ่งผานเลนสนยันตา        
และประสาทตา   เขาสูเซลลสมองไปเปนความคิด  (Idea)   การรับรู  (Perception)  และความจํา  
(Memory)  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว   
                 ดังนั้นการอานจึงมิใชการมองไปที่คําหรือสัญลักษณและตวัหนังสือเทานัน้   แตจะ
ประกอบดวยสมาธิ   คอืใจที่สงบนิ่ง   การรับรู   การจัดลําดับ   และประมวลขอมูลที่ไดจากการรับรู
เพื่อใหไดสาระมากที่สุด 
                 ฉวีลักษณ  บุญยะกาญจน  (2547,  หนา  4)  ไดกลาวถึงชวาล  แพรัตกุล  วาใหความหมาย
ของดังนี้  การอานนั้นอานเพือ่พฤติกรรม  3  ประการ  ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญของปญหาประกอบดวย 
                 การแปลความ (  Translation )  คือ  การแปลเรื่องราวเดิมใหออกมาเปนคําใหม ๆ  ภาษา
ใหม  หรือแบบใหม 
                 การตีความ  (Interpretation )   คอื  การเก็บความเดิมมาบันทกึใหม   เรียบเรียงใหมหรือ  
รอยกรองใหม   เปนการมองเรื่องราวเดิมในแงใหม   คนหาแลวเปรยีบเทียบทั้งความสําคัญและ
ความสัมพันธของสวนยอย ๆ  ภายในเรื่องราวนั้น ๆ  ยอยนเรื่องตาง ๆ จนเปนขอสรุปได 
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                 การขยายความ  (Extrapolation )   คือ  การอนุมานหรือขยายความคิดใหกวางลึกหรือไกล
กวาขอเท็จจริงที่ประจักษอยูในเรื่องนั้น ๆ 
                 การแปลความ  เปนพื้นฐานใหคนเกิดความเขาใจ   เมื่อแปลความแลวจึงสามารถตีความ
ได   การตีความตองการสมรรถภาพที่สูงกวาการแปลความและการขยายความ        ความตองการ
สมรรถภาพที่สูงกวาการแปลความ   และการขยายความตองการสมรรถภาพที่สูงกวาการตีความ 
                 สรุปไดวา  การอานเปนกระบวนการทางสมองที่ผูอานแปลสัญลักษณ  และความหมาย
ของสัญลักษณออกมาเพื่อส่ือความหมายระหวางผูเขียนและผูอานทําใหเกิดความรูความเขาใจกนั 
ซ่ึงอาศัยทักษะการอานเปนสาํคัญ 
 
                 2.3.2  กระบวนการอาน 
                 กรมวิชาการ (2545 ,  หนา  190)  ไดกลาวเกีย่วกับกระบวนการอานไววา  การอานเปน
กระบวนการซึง่ผูอานสรางความหมายหรือพัฒนา   การตคีวามระหวางการอาน    ผูอานจะตองรู  
หัวเร่ือง  รูจุดประสงคของการอาน   มีความรูทางภาษาทีใ่กลเคียงกับภาษาที่ใชในหนังสือที่อาน   
จะใชประสบการณเดิมทีเ่ปนประสบการณพื้นฐานทําความเขาใจกับเรื่องที่อาน   กระบวนการอาน 
มีดังนี ้
                       1) การเตรียมการอาน   ผูอานจะตองอานชื่อเรื่อง  หัวขอยอยจากสารบัญเรื่อง     อาน
คํานํา  ใหทราบจุดมุงหมายของหนังสือ   ตั้งจุดประสงคการอาน   จะอานเพื่อความเพลิดเพลิน  หรือ
อานเพื่อหาความรู  วางแผนการอานโดยอานหนังสือตอนใดตอนหนึ่งวามีความยากงายอยางไร  
หนังสือมีความยากมากนอยเพียงใด รูปแบบของหนังสือเปนอยางไรเหมาะสมกับผูใดบางที่จะอาน
เดาความวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไรบาง   เตรียมสมุด  ดินสอ   สําหรับจดบันทึกขอความหรือเนื้อ
เร่ืองที่สําคัญขณะอาน 
                       2)  การอาน   ผูอานจะอานหนังสือใหตลอดเลมหรือเฉพาะตอนที่ตองการอาน   ขณะ
อานผูอานจะใชความรูจากการอานคํา  ความหมายของคํามาใชในการอานรวมทั้งการรูจักแบงวรรค
ตอนดวย   การอานเร็วจะมสีวนชวยใหผูอานเขาใจเรื่องไดดีกวาผูอานชา   ซ่ึงจะสะกดคําอานหรอื
อานยอนไปยอนมา   ผูอานจะใชบริบทหรือคําแวดลอมชวยในการตีความหมายของคําทําความ
เขาใจขอความที่อาน 
                       3)  การแสดงความคิดเห็น   ผูอานจะจดบันทึกขอความทีม่ีความสําคัญ   หรือเขียน
แสดงความคิดเห็น  ตีความขอความที่อานตอนใดที่ไมเขาใจอานซ้ํา เพือ่ความเขาใจทีถู่กตอง               
ขยายความคิดจากการอาน   จับคูกันเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ตั้งขอสังเกตจากเรื่องที่อาน
ถาเปนการอานบทกลอนตองอานทํานองเสนาะดัง ๆ  เพือ่ฟงเสียงการอานและเกิดจนิตนาการ 
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                       4)  การอานสํารวจ   ผูอานซ้ําโดยเลือกอานตอนใดตอนหนึ่ง     ตรวจสอบคําภาษาที่
ใช   สํารวจโครงเรื่องของหนังสือเปรียบเทียบหนังสือทีอ่านกับหนังสือที่เคยอาน   สํารวจและ
เชื่อมโยงเหตกุารณในเรื่องและการลําดับเรือ่ง  สํารวจคําสําคัญที่ใชในหนังสือ 
                       5)  การขยายความคิด   ผูอานจะสะทอนความเขาใจในการอาน   บันทึกขอคิดเห็น
คุณคาของเรื่อง เชื่อมโยงเรื่องราวในเรื่องกบัชีวิตจริงความรูสึกจากการอาน    จัดทําโครงงาน
หลักการอาน   เชน วาดภาพ เขียนบทละคร เขียนบันทกึรายงานการอาน   อานเรื่องอื่น  ๆ  ที่ผูเขียน
คนเดียวกนัแตง  อานเรื่องเพิม่เติมเรื่องที่เกีย่วโยงกับเรื่องที่อานเพื่อใหไดความรูที่ชัดเจน  และ
กวางขวางขึ้น 
                 สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย  (2532,  หนา  96)  ไดกลาวถึงกระบวนการอานไววา  การอาน
เปนการทํางานที่สัมพันธกนัสองกระบวนการ  คือ  กระบวนการทางดานกลไก  ซ่ึงเกี่ยวโยงกบัการ
นําสิ่งเราเขาสูสมอง   อีกกระบวนการหนึง่เปนการรับรู   ซ่ึงเกี่ยวโยงกบัการแปลความของสิ่งเรา
หลังจากที่เขาสูสมองแลว  โดยผูอานจะใหความหมายแกสัญลักษณที่เปนตัวอักษร  ทัง้นี้ขึ้นอยูกับ
การใหความหมายของผูอาน  วาจะสรางประสบการณจากสัญลักษณไดเพียงใด   ผูอานจําเปนตอง
อาศัยการเชื่อมโยงสัญลักษณเหลานั้นใหเขากับประสบการณเดิมจึงจะสามารถเขาใจได 
                 จากการศึกษาเกีย่วกับกระบวนการอาน  สรุปไดวา  การอานมีกระบวนการโดยผูอาน
จะตองตั้งวัตถุประสงคของการอานกอนวาจะอานเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อหาความรู  และเมื่อ
อานแลวตองทาํความเขาใจเรื่องที่อาน  เมื่อไมเขาใจใหอานซ้ําเพื่อความเขาใจที่ถูกตอง   
 
                 2.3.3   แนวความคิดของนักจิตวิทยาตอการอาน 
                 การศึกษาแนวความคิดของนักจติวิทยาที่มีตอการอานนั้น  ฉวีลักษณ  บญุยะกาญจน  
(2547,  หนา  27- 38 )   ไดรวบรวมและกลาวถึงแนวความคิดของนักจติวิทยาตาง ๆ ที่มีตอการอาน  
ดังนี ้
                 แนวความคิดของอัสเบล  (Ausbel)  อัสเบล   ไดกลาววา   การอานที่จะมีประสิทธิภาพ
และไดรับผลดีนั้น    จะตองมี    ความพรอมในการอานเขายังเนนวา ความพรอม คือ  ความสามารถ
ที่มีอยูในตวัทีจ่ะรับเอาสิ่ง นัน้ ๆ  และการอานจะไดรับผลดี   ความพรอมจะตองสัมพันธกับความ
ตองการของการอานจากสิ่งนั้น 
                 ความพรอม  คือ  ความสามารถที่มีอยู   ความสามารถที่มีอยูคือผลที่ไดจากกรรมพันธุ    
วุฒิภาวะและคณุสมบัติประจาํตัว   เชน  ประสบการณการเรียนรูความสามารถที่จะบรรลุ 
ถึงเปาหมายของแตละคนนัน้  ตองใหเขามีเวลาในการที่จะรับมรดกตกทอดมา   และมีประสบการณ
เพิ่มขึ้นจากการเรียนรู  ความตองการของการที่จะอานหรือที่จะเรียนรูตองขึ้นอยูกับสิง่เราดวย   
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เพราะสิ่งเรานัน้จะทําใหมีสวนชวยในความตองการ  ซ่ึง  อัสเบล  สรุปความพรอมในการอานขึ้นอยู
กับความสามารถสัมพันธกับสิ่งที่จะอาน   ซ่ึงถาเขียนเปนแผนภมูิจะไดดังนี ้
 

             
 
ภาพ 1  แผนภมูิการอาน 
(ที่มา:  ฉวีลักษณ  บุญยะกาญจน,  2547,  หนา  27) 
                       จากการศึกษาแนวความคิดของอัสเบล     สรุปไดวา  การอานที่จะเกิดผลดีและมี
ประสิทธิภาพนั้น   ผูอานตองมีความตองการมีความพรอมที่จะอาน    ความพรอมนั้นตองสัมพันธ
กับการอานดวยและการที่จะอานไดดหีรือไมดีนั้นมีความเกี่ยวเนื่องระหวางกรรมพันธุและ
ส่ิงแวดลอมและความสามารถของแตละคน 
                       แนวความคิดของกาเย  (Gagne)   กาเย  ไดใหพฤตกิรรมการเรียนรูซ่ึงเปนแนวทาง
อันหนึ่งที่จะนาํไปสูการอานได  8  ระดับ คือ 
                       1)Signal   learning   อาการตอบสนองที่เกดิขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยอตัโนมัติที่ 
เมื่อกัดของเปรี้ยวจะมีน้ําลายไหลออกมา   จะเกิดน้ําตาไหลเมื่อไอระเหย หวัหอมเขาตาก็จะเกิดการ
เคืองและมานตาจะหรี่ลง   ไอระเหยของหวัหอมและแสงคือ  Signal 
                       2)  Stimulus – response  learning    การเรียนรูของนักเรียนเริ่มดวยการเราและการ
ตอบสนองกับเงื่อนไขเฉพาะคือ   ถาตองการใหผูเรียนตอบสนองอยางไรก็กําหนดเงื่อนไขในการ
เราใหเฉพาะเจาะจงไปเฉพาะเรื่อง 
                       3)  Motor  chaining  เปนการเรียนรูที่ขยายขึ้นตอจาก S – R  คือ  มีการเราที่ตองการ
ใหตอบสนองเปนอนุกรมติดตอไปโดยเฉพาะ  motor  skills   เชน   การขับรถยนตเร่ิมตนดวย
ขั้นตอนตาง ๆ จนกระทั่งขับรถได 
                       4)  Verbal   chaining   เปนการเรียนชนิดตอบสนองดวยคําพูดที่ติดตอกันไป   เชน        
การเรียนเกี่ยวกับโคลงกลอน   หรือเรื่องราวปะตดิปะตอกัน 

ความสามารถของแตละคน ความตองการที่จะอาน 

ความเกี่ยวเน่ืองระหวาง
กรรมพันธุและสิ่งแวดลอม สิ่งที่จะอาน 

นําไปถึง มีผลโดย 

และ 
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                       5) Multiple   discrimination  เปนการเรียนรูในขั้นขยายอนุกรมของ chaining  เชน   
สามารถจําแนกพืชพรรณ   โดยบอกชื่อของตนไมไดอยางถูกตอง   หรือสามารถแยกรายละเอียด 
ของเนื้อหาที่อาน   โดยบอกถึงความสําคัญในเนื้อเรื่องแตละตอนไดถูกตอง 
                       6)  Concept   formation  หรือ   Classifying  เร่ิมตนจากการที่ตอบสนองตอส่ิงเรา   
การแยกความแตกตางของสิง่เราจนกระทั่งเกิดความคิดรวบยอดเชน  ในการเรียนภาษาเริ่มแตคําที่
งาย ๆ สามารถจําแนกที่อานออกจากคําอืน่ ๆ จนกระทัง่เขาใจและเกดิความคิดรวบยอดในคํา  นั้น ๆ   
                       7)  Principle  formation  หรือ  Rule  using   เปนการเรียนรู  ถือหลักการตาง ๆ  ที่
อาจจะโยงความสัมพันธของสิ่งที่เรียนรูระหวางของตั้งแต  2  ส่ิงขึ้นไป   เปนกฎหรือหลักการ   เชน  
วัตถุที่เปนวงกลมกับการเคลื่อนไหว   นักเรียนจะทราบไดวาของกลมนัน้กลิ้งได  เปนตน 
                       8)  Problem  solving   เปนขัน้ที่นําหลักการใช  คือ  ผูเรียนตองใชความคิดเพื่อใหได       
ส่ิงใหมออกมา  เชน ในการตดัสินใจ หรือการแกปญหา  พฤติกรรมการแกปญหานั้นกาเย   ถือเปน
พฤติกรรมสูงสุดในการเรยีนขั้นตาง ๆ   ของการเรียนรูมชีื่อวา Gagne  Scenic   Route    แสดงเปน
แผนผังไดดังนี้ 
 

แผนภูมิระดับพฤติกรรมการเรียนรูของกาเย 
                               Problem  solving   
  

                                      Principle  formation   
 

                                        Concept   formation  
 

Multiple   discrimination   
 

Verbal   chaining    
 

Motor    chaining   
 

Stimulus  –  response  learning   
 

 Signal   learning    
ภาพ 2  แผนภมูิระดับพฤติกรรมการเรียนรูของกาเย 
(ที่มา:  ฉวีลักษณ  บุญยะกาญจน,  2547,  หนา  28) 
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                                  จากการศึกษาแนวความคิดของกาเย  ไดใหพฤติกรรมการเรียนรูซ่ึงเปน
แนวทางอนัหนึ่งที่จะนําไปสูการอานได  8  ระดับ  ซ่ึงแตละระดับมีความเกีย่วของสัมพันธกัน  
อยางตอเนื่อง  จนทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จไดรับองคความรูที่เปนสิง่ใหมที่ตองการ 
                 บลูม  (Bloom)  ไดมีการกําหนดพฤติกรรมการเรียนรู ที่เปนแนวคิดในการอานดังนี ้
                 การกําหนดพฤติกรรมการเรียนรูของบลูมนี้   สามารถนํามาใชในการอานไดเปนอยางดี
ซ่ึงบลูมไดกําหนดพฤตกิรรมไวในรูปของ  Taxonomy  แยกเปน  3  Domains  ดังนี้ 
                       1) Cognitive   domain   เปนพฤติกรรมในดานพฤติกรรมของสมอง   จําแนกไดเปน
สวนยอย   6   ระดับ  คือ 
                             (1)  ความรู  คือ  รูในขอเท็จจริงตาง ๆ  รูส่ิงที่เฉพาะแนวทางเงื่อนไข  แนวโนม   
โครงการ   หลักการ   และกระบวนการ 
                             (2)  ความเขาใจ   มีความสามารถในการแปลความ   ตีความ  โยงความสัมพันธ  
อธิบายแนะนํา   บอกแนวโนมได 
                             (3)  การประยุกต   เปนความสามารถที่สามารถนําหักการตาง ๆ  มาใชได  อยาง
ถูกตอง  คือ  การแกปญหาได   สรุปความคิดรวบยอดได 
                             (4)  วิเคราะห   สามารถจําแนกจากสวนรวมมาเปนสวนยอยได     พิจารณา
เหตุผลหาความสัมพันธของสวนยอยตางๆ  นั้นไดและมองเห็นโครงสรางของสวนตาง ๆ  ที่
ประกอบกันเปนสวนใหญ    
                             (5)  สังเคราะห   ความสามารถในการรวบรวมประเดน็ตาง ๆ   สวนยอยอาจมา
จากแหลงตาง ๆ กัน   เมื่อสังเคราะหแลวจะเปนรูปแบบหรือโครงสรางใหม   การสังเคราะหเปน
พฤติกรรมเกี่ยวกับความคิดรเิร่ิม   แตอาจจะไมเปนความคิดริเร่ิมที่เสรีทั้งหมดเพราะมีขอบเขตจํากดั
ของปญหาหรือขอบขายของงาน (Frame   work)  และ   Materials  ที่กาํหนดไว 
                             (6)  การประเมินผล   เปนความสามารถในการตัดสนิคุณคา       เกณฑการตดัสิน      
อาจขึ้นอยูกับเงื่อนไขภายในหรือภายนอกตัวบุคคล  แลวแตจุดหมายปลายทางที่ตองการ 
                       2) Affective   Domain   เปนพฤติกรรมในดานความรูสึก   อารมณ   ทัศนคติที่เปนผล     
จากการเรยีนรู   แยกเปนสวนยอยไดดังนี ้
                             (1)  การยอมรับ   เปนความรูสึกที่มีตอส่ิงเรา   เชน  ความพอใจ  การยอมรับ  การ
รับฟง   หรือความตั้งใจ 
                             (2)  การตอบสนอง   คือ   การมีปฏิกิริยาตอส่ิงเรา   เชน   พอใจสิ่งที่จะเรียนความ
เต็มใจ    ที่จะรวมกิจกรรม 
                             (3)  คุณคา   มีความรูสึกชื่นชม   มีความเชื่อและเห็นคุณคา 
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                             (4) การรวบรวม   จากการที่พอใจหรือยอมรับหรือมีทัศนคติที่ดีตอส่ิงที่เรียนจะ
เกิดความคิดรวบยอดเฉพาะตนสามารจะรวบรวมจดัระบบซึ่งตรงกับอุดมคติหรือความตองการของ
ตน 
                             (5) คุณลักษณะเฉพาะตัว   เมื่อเกิดความพอใจในการเรียนจะยอมรบัเอามาเปน
ความคิด   ความเชื่อซ่ึงเปนคุณลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล 
                       3)  Psychomotor  Domain   เปนพฤติกรรมที่แสดงออกที่เห็นไดจากการกระทํา   เชน   
การรับรู (Perception)  การเลยีนแบบ   และสามารถริเร่ิมกระทําดวยตนเองหรือเกิดแนวคิดใหม
ปฏิบัติพลิกแพลงไปจากหลักการเดิม 
                 เมื่อไดทราบถึงพฤติกรรมตาง  ๆ ในการเรียนรู   ดังนั้น     ในการอานหรือการแนะอาน   
จึงตองตั้งวัตถุประสงคไวในรูปที่สามารถสังเกตและวัดพฤติกรรมไดจึงเรียกวา    วตัถุประสงค    
เชิงพฤติกรรม   (Behavioral   Or performance   Objectives)  เพราะเปนวัตถุประสงคที่ชัดเจนและ
รัดกุมสามารถระบุส่ิงที่ตองการจะประเมนิผลการกระทาํของผูเรียนได   เชน  ตวัอยางตองการให
ผูอานทําขนมเคกเปนและเมือ่ผูอาน   อานหนังสือวิธีทําขนมตาง ๆ  และหลังจากอานแลวผูอาน
สามารถทําขนมเคกไดนั่นกห็มายความวา  บรรลุถึงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมแลว 
                 จากการศึกษาแนวความคิดของบลูม   แสดงใหเห็นวา บลูมไดมีการกําหนดพฤติกรรม
การเรียนรูที่สามารถนํามาใชในการอานไดเปนอยางดี   ซ่ึงไดกําหนดพฤติกรรมไวในรูปของ  
Taxonomy    แยกเปน  3  Domains  ไดแก   Cognitive   Domain   เปนพฤติกรรมในดานกิจกรรม
ของสมอง      Affective   Domain   เปนพฤติกรรมในดานความรูสึก   อารมณ  ทัศนคตทิี่เปนผล 
จากการเรยีนรู   Psychomotor  Domain  เปนพฤติกรรมที่แสดงออกที่เหน็ไดจากการกระทํา   ดังนั้น  
ในการอานหรือการแนะอาน   จึงตองตั้งวัตถุประสงคไวในรูปที่สามารถสังเกต   และวัดพฤติกรรม
ไดจึงเรยีกวา    วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม    
                 แนวความคิดเกีย่วกับการอานของสแตรงค (Strang) 
                 สแตรงค    ไดกลาวไวในหนังสอืที่เขาเขียนวา   กระบวนการอานตามแนวของ
นักจิตวิทยาจะมีความสัมพันธกันดังนี ้
                 Stimulus                            Output                                                      The  Response 
                 ส่ิงเรา                                 ผลที่ไดรับจากการกระทํา                        ตอบสนอง 
                 หนงัสือ                               การมองเห็น                                           การอาน 
                 ผลที่ไดรับจากการกระทํานี้  (Output )       จะออกมาในรูปไดอานและแปลความหมาย
ทางสมอง  ซ่ึงจะแบงขัน้ตอนของผลที่ไดรับจากการกระทําดังนี ้
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                       1) การมองเหน็  (Visual   Reception )  ผูอานจะมองเห็นสิ่งที่ตนอานนัน้สายตา                 
จะเคลื่อนไหวอยูระหวางบรรทัดของตัว พมิพ   จะชวยใหเกิดการตีความหมาย  นําไปสู  Visual  
Center   ที่สมองความหมายที่ตีความนั้นจะออกมาในรูปของการรับรู 
                       2)  การรับรู  (Perception )  การรับรูเกิดจากการแปลอาการสัมผัสออกมาเปน
ความหมาย แตละคนอาจะมกีารรับรูตางกันแมวาจะมกีารสัมผัสเหมือนกันและการรบัรูของแตละ
คนไมจําเปนตองถูกตองและเปนจริงเสมอไป เนื่องจากสิ่งแวดลอมและสิ่งเราซึ่งทําใหการรับรู
เปลี่ยนไป 
                       3) ความคิดรวบยอด  (Concept)  เมื่อรับรูแลวก็สงไปเก็บไวที่สมองซึ่งเปรียบเสมือน
คลัง  ที่เก็บรับรู ไว   การเก็บอาจเก็บไวอยางเปนระเบยีบหรือไมเปนระเบียบแลวแตวธีิที่จะเก็บของ
แตละบุคคล   เมื่อตองการจะใชสมองก็จะเปนผูส่ังกอนโดยจะตองสํารวจดใูนคลังเกบ็เสียกอนวามี
อะไรที่จะใช   แลวจึงทําการสรุปเปนขอมูลเพื่อนําออกมาใช   การสรุปขอมูลของสมองเรียกวา  
ความคิดรวบยอด 
                       4)  สรางสัมพันธในระดับสูง  (Higher   Levels   Of   Association )  การจําและการ
นําออกมาใชอยางมีระเบยีบและสามารถนํามาใชไดตามความตองการ  วิลเล่ียม  เอส  เกรย(William 
S. Gray)  อธิบายถึงขั้นของผูอานที่นําออกมาใชไววา   
                             (1)  สามารถจําความหมายในการอานนั้นได   รูแนวของผูเขียน 
                             (2)  สามารถนําความรูความคิดสรุปความคิดรวบยอดของผูเขียนรวมเขากับ
ประสบการณเดิม   เกิดเปนการหยั่งรู  (Insight )ในเรื่องใหมได 
                             (3) รูจักการตัดสินใจยอมรับและตัดทิง้แนวความคิดที่ไดรับมาใหตรงตามความ
ตองการ 
                             (4) ใชแนวความคิดรวบยอด  (Concept )  ที่มีอยูนัน้ใหเปนประโยชนในการอาน
และในการคิดที่จะใชในโอกาสตอไป 
                 จากการศึกษาแนวความคิดเกีย่วกับการอานของสแตรงค  สรุปไดวา  การอานนั้นตองมี
กระบวนการอาน โดยผูอานจะมองเห็นสิ่งที่จะอานและเกิดการรับรูซ่ึงเกิดจากแปลอาการสัมผัส
ออกมาเปนความหมายแลวสรุปเปนความคดิรวบยอดเก็บไวที่สมอง  และเมื่อตองการใช ก็สามารถ
นํามาใชไดตามความตองการ 
                 บรุนเนอร (James  Bruner ) ไดมี แนวความคดิ ที่จะนํามาใชเกี่ยวกับการอาน  ดังนี้   
               แนวความคิดเกีย่วกับการอานตามทัศนะของบรุนเนอรนั้น  จะเปนการผสมผสาน
กระบวนการตอไปนี้เขาดวยกัน   ซ่ึงทั้ง  3  กระบวนการนั้นอาจเกิดขึ้นเรียงตามลําดับดังตอไปนี ้
                       1)  ขั้นคนหาความรู   (Acquisition)   
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                       ขั้นคนหาความรู  คือ  กระบวนการของการรวบรวมความรูจากการอานใหม ๆ          
เขาแทนที่ความรูเกา  หรืออาจเปนการจดัระเบียบโครงรางของความรู   ที่ไดรับมาใหเปนระเบียบ
มากขึ้น 
                       2) ขั้นดัดแปลงความรู  ( Transformation)   

ขั้นดัดแปลงความรู   เปนกระบวนการเปลีย่นแปลงขาวสารความรู  ที่ไดรับมาจาก 
การอานนั้นใหเกิดประโยชนตอประสบการณ หรือสถานการณใหม ๆ  หรือเกิดแนวความคิดใหม ๆ  
ที่จะจดัระเบยีบโครงราง ของขาวสารความรูเดิมนั้น   เพือ่ใหสัมพันธ  หรือตอเนื่องกบัสถานการณ
หรือความรูใหม 
                       3) ขั้นประเมนิผลความรู (Evaluation) 
                       ขั้นประเมินผลความรู   เปนกระบวนการทีต่อเนื่องกับขอที่  2  โดยผูเรียน  หรือ 
ผูอานจะประเมินวาสิ่งที่เปล่ียนแปลงไปนัน้ เปนสิ่งที่ดีหรือไมดี  หรือทําใหเกิดการเรียนรูที่กาวหนา
ขึ้นหรือไมเพยีงไร   เปนตน          
                 จากการศึกษาเกีย่วกับแนวคดิของ  บรุนเนอร แสดงใหเห็นวา  แนวความคดิเกีย่วกับการ
อานตามทัศนะของบรุนเนอรนั้น  จะเปนการผสมผสาน 3  กระบวนการเขาดวยกัน ไดแก  ขั้น
คนหาความรู  ขั้นดัดแปลงความรู   ขั้นประเมินผลความรู  ซ่ึงทั้ง  3  กระบวนการ  นัน้อาจเกดิขึ้น
เรียงตามลําดับ 
 
                 2.3.4  ทฤษฎีเก่ียวกับการอาน 
                 การอานเปนทักษะที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอน  เพราะการอานเปนการสงเสริม
ใหเกิดการเรยีนรูตาง ๆ ได  นักการศึกษา  นักจิตวิทยา  ไดใหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอานเพื่อเปน
แนวทางในการที่จะนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน    
                 สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย ( 2543,  หนา  56)  และบันลือ  พฤกษะวัน  (2543,  หนา  28)  
ไดกลาวถึงทฤษฎีเกีย่วกับการอาน  ดังนี ้
                       1)  ทฤษฎีการอานที่เนนพฤติกรรมการเรียนรูเปนการเชือ่มโยงระหวางสิ่งเราและการ
ตอบสนอง  โดยการเสริมแรงที่เหมาะสม 
                       2)  ทฤษฎีพัฒนาการ  การเรยีนรูจะพัฒนาไปตามความเจริญของแตละวยั 
                       3)  ทฤษฎีการอาน  ที่เนนความรูความเขาใจ  มีแนวคิดวาพฤติกรรมทุกอยาง
ประกอบดวยประสบการณการเรียนรู  การสะสมความรู  และการนําไปใช 
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                       4)  ทฤษฎีเนนความสําคัญของขอความ  เปนทฤษฎีที่เนนใจความสําคัญของสารเปน
หลัก  ในขอความหนึ่ง ๆ จะมีใจความสําคญั  เมื่อผูอานไดสารแลวจะนาํใจความสําคญัของแตละ
ขอความมารวมกันอยางตอเนื่องแลวทําความเขาใจใจความเหลานั้นอีกครั้ง 
                       5)  ทฤษฎีเนนการวิเคราะหขอความ  เปนทฤษฎีที่เนนความสําคัญขององคประกอบ
ยอยของประโยคไดแก  ประธาน  กริยา  กรรม  และสวนขยาย  นอกจากนั้นตองรูจกัคําชนิดตาง ๆ  
เชน  คํานาม  สรรพนาม  กริยา  ฯลฯ  การเขาใจหนาที่และความหมายจะชวยใหเขาใจเรื่องที่อานดี
ยิ่งขึ้น 
                       6)  ทฤษฎีปฏิกิริยาพื้นผิว  คอื  การสอนใหออกเสียงถูกตองจากการผสมผสาน 
ตัวอักษรทีละคํา 
                       7)  ทฤษฎีปฏิกิริยาสวนลึก  เปนการสอนอานเปนคําเปนประโยค  มีการซ้ําคําอาน
คร้ังละประโยคเพื่อใหเขาใจความในประโยคกอน  แลวจงึฝกอานในใจเปนการฝกอานเพื่อมุงให
เกดิความเขาใจ 
                       8)  ทฤษฎีปฏิกิริยาที่กอใหเกิดความลึกซึ้ง  หลังจากเขาใจเรื่องราวหรือความหมาย
ของเรื่องที่อานแลว  นํามาอภิปราย  วิเคราะหเปรยีบเทียบ 
                 จากการศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ที่เกีย่วกับการอาน  สรุปไดวา  ทฤษฎีตาง ๆ ดังที่กลาวขางตน 
ที่นํามาใชในการสนับสนุนการสอน  ลวนเปนความจริงอยางกวาง ๆ ที่สามารถนํามาใชเปนพืน้ฐาน
ในการกําหนดรูปแบบการอาน  เพื่อใหเกดิประโยชนตอการเรียนการสอนและตรงตามจุดประสงค
ที่วางไว 
 
                 2.2.7  เอกสารเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดไทย 
                 ไดมีผูกลาวเกีย่วกับมาตราตัวสะกดไทยไวดังนี้ 
                 วรรณี  โสมประยูร (2539,  หนา  7)  ไดกลาวเกี่ยวกับตวัสะกดตามมาตรา วา  คําใน
ภาษาไทยมีตวัสะกดตามมาตราที่กําหนดไว  มีทั้งหมด  8   มาตรา  ดังตอไปนี ้
                       1)  แมกก  มี  ก  เปนตวัสะกด 
                       2)  แมกง  มี  ง  เปนตัวสะกด 
                       3)  แมกด  มี  ด  เปนตวัสะกด 
                       4)  แมกน  มี  น  เปนตวัสะกด 
                       5)  แมกบ  มี  บ  เปนตัวสะกด 
                       6)  แมกม  มี  ม  เปนตัวสะกด 
                       7)  แมเกย  มี  ย  เปนตวัสะกด 
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                       8)  แมเกอว  ม ี ว  เปนตวัสะกด 
                 บางตําราระบุวาม ี 9  มาตรา  เพราะรวมมาตราแม  ก  กา  เขาไวดวยกันซึ่งแม ก กา  นัน้
ไมมีตัวสะกด 
                 สําหรับคําที่ภาษาไทยยืมมาจากภาษาอื่นนั้น  ไดเขียนตัวสะกดตามรูปเดิมของภาษาเดิม  
แตออกเสียงตามมาตราตัวสะกดของไทยซึง่เรียกวาตัวสะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกดมีดังนี ้
                 แมกก  ข  ค  ฆ   เชน   คําวา  เลข  โรค  เมฆ 
                 แมกด  จ  ช  ซ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ต  ถ  ท  ธ   เชน  คําวา  กจิ  ราช  กาช  กฎ  ปรากฏ  อิฐ  
ครุฑ  วุฒิ  อาฆาต  รถ  บท  อาวุธ   
                 แมกบ  ป  พ  ฟ  ภ  เชน  คําวา  รูป    อพยพ  กราฟ  ปรารภ 
                 แมกน  ณ  ญ  ร  ล  ฬ   เชน  คําวา  คุณ  บุญ  การ  กาล  กาฬ 
                 กิตติ  ธนิกกุล  (2546,  หนา  41-44)ไดกลาวเกีย่วกับตัวสะกดสรุปไดวา  ตวัสะกด  คือ
พยัญชนะที่ประกอบอยูทายสระและมีเสียงประสมเขากบัสระโดยจัดไวเปนมาตราได 9  มาตรา  
ไดแก  แม ก กา  แมกก แมกง   แมกด   แมกน   แมกบ   แมกม  แมเกย   แมเกอว 
                       1) แม  ก กา  คาํในแม  ก  กาตางมาจากมาตราอื่น ๆ  เพราะเปนคําพยัญชนะผสมกับ 
สระทั้ง  28  ตัวยกเวน ฤ  ฤา ฦ  ฦา  โดยไมมีตัวสะกด 
                       2) แมกก  คือ  มาตราตัวสะกดที่ใชพยัญชนะ ก  กร  ข  ค  คร  ฆ  เปนตัวสะกดและ 
ออกเสียงเหมอืนตัว  ก  สะกด 
                       3) แม  กง  คือ  มาตราตัวสะกดที่ใชพยัญชนะ  ง  เปนตัวสะกดเพยีงตวัเดียว 

4) แม  กด  คือมาตราตัวสะกดที่ใชพยัญชนะ  จ  ช  ซ  ฎ  ฏ  ฐ  ฒ  ด  ต  ถ  ท  ธ  ศ  ษ   
ส   เปนตัวสะกดและออกเสยีงเหมือนตัว  ด  สะกด 
                       5) แม   กน     คือมาตราตัวสะกดทีใ่ชพยัญชนะ  ญ  ณ  น  ร  ล  ฬ        เปนตัวสะกด 
และออกเสียงเหมือนตัว   น  สะกด 
                       6) แม  กบ    คอืมาตราตัวสะกดที่ใชพยัญชนะ บ  ป  พ  ฟ  ภ     เปนตวัสะกดและ
ออกเสียงเหมอืนตัว  บ สะกด 
                       7) แม กม     คอืมาตราตัวสะกดที่ใชพยัญชนะ  ม      เปนตัวสะกดเพยีงตัวเดยีว 

8) แม เกย     คอืมาตราตัวสะกดที่ใชพยัญชนะ  ย    เปนตวัสะกดเพยีงตวัเดยีว 
9) แม เกอว     คือมาตราตัวสะกดทีใ่ชพยัญชนะ  ว     เปนตัวสะกดเพยีงตัวเดยีว 

                 จากการศึกษาเกีย่วกับมาตราตวัสะกด  สรุปไดวา  มาตราตวัสะกดแบงเปน  9  มาตรา  
ไดแก  มาตราแม ก กา  มาตราแมกก  มาตราแมกง   มาตราแมกด   มาตราแมกน   มาตราแมกบ   
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มาตราแมกม  มาตราแมเกย   มาตราแมเกอว    ผูวิจัยจึงนาํความรูที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทาง
ในการจดัทําหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย 
 

2.4  จิตวิทยาการเรียนรูที่เกี่ยวของ  
 
                 ในการผลิตหนังสือสงเสริมการอานสําหรับเด็กแตละวยันัน้ควรศึกษาถึงลักษณะความ
ตองการของผูเรียนเปนสําคญั  ทั้งนี้เพื่อทีจ่ะใหไดหนังสื่อสงเสริมการอานที่เหมาะกับผูเรียน      
มากที่สุด  ผูที่ผลิตหนังสือจึงควรนําเสนอเนื้อหาโดยคํานงึถึงนักจิตวิทยาการเรียนรูสําหรับเด็กใน
แตละวยัเปนสําคัญ  ดังนี้ 
                 บลูม  (Bloom  1956,  หนา  112)  ไดกลาวถึงการเรียนรูวา  คอืการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  3  ดาน  ไดแก  ดานความรู  ความคิด  ความเขาใจ  ดานอารมณหรือความรูสึกและดาน
รางกาย 
                 ลาโด  (Lado  1961,  หนา  36-37)  ไดกลาวถึงกฎการเรียนรูที่สามารถนํามาใชกับการ
เรียนการสอนไวดังนี ้
                       1)  เมื่อประสบการณ 2  อยางเกิดขึ้นพรอมกันประสบการณอันหนึ่งทีจ่ําไดจะทําให
สามารถระลึกถึงหรือเขาใจประสบการณอีกอันหนึ่ง 
                       2)  ถายิ่งใชฝกซ้ํามากเทาไร  จะทําใหจําไดนานขึ้น  ถาหยุดฝกเมื่อไรการเรียนรูก็จะ
หายไป 
                       3)  การฝกเขมมากเทาไร  การเรียนรูจะดียิ่งขึ้น  และจะอยูไดนานเทานั้น 
                       4)  การเรียนรูจะเกิดไดงายยิง่ขึ้น  ถามีส่ิงเราเกาที่คลายคลึงกัน 
                       5)  ในการเรียนสิ่งใดถาผลการเรียนนั้นเปนที่นาพอใจของผูเรียน  การเรียนนัน้  ก็จะ
คงทน  และถาผลที่เกิดใหมไมเปนที่นาพอใจ  ส่ิงที่เรียนรูมาก็จะถูกลืม 
                 กาเย  (Gagne  1985,  71)  กาเย  ไดกลาวถึงองคประกอบ  3  สวน  ที่ทําใหเกิดการเรยีนรู
วา  ประกอบดวย  ผูเรียน  ส่ิงเรา  และการตอบสนอง  
                 จากการศึกษาเกีย่วกับจิตวิทยาการเรียนรู  สรุปไดวา  การเรียนรู  คือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม   องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกดิการเรียนรู  ไดแก  ผูเรียน  ส่ิงเรา  และการตอบสนอง  
ในการเรยีนถาผลการเรียนรูเกิดความพอใจตอผูเรียน  การเรียนนั้นก็จะคงทน  ถาผลการเรียนรูไม
เปนที่พอใจตอผูเรียน  การเรียนนั้นก็จะถูกลืม   
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2.5   เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 
                 ไดมีผูที่กลาวเกีย่วกับความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอสรุปไดดงันี้ 
                 ไพศาล  หวังพานชิ  (2526,  หนา  89) ไดกลาววา   ผลสัมฤทธ์ิหรือผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียน หมายถึง  คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน   เปนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกดิจากการฝกอบรม  หรือจากการเรียนการ
สอน  การวัดผลสัมฤทธิ์เปนการตรวจสอบระดับความสามารถหรือสัมฤทธิ์ผลของบุคคลหลังจาก
ไดรับการฝกอบรม 
                 อารมณ  เพชรชื่น (2527,  หนา 46)  ไดกลาวถึงความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงผลที่เกิดจากการเรียนการสอน  การฝกฝน  หรือ
ประสบการณตาง ๆ ทั้งที่โรงเรียน ที่บาน  และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ แตคนสวนมากเขาใจวาผลสัมฤทธิ์
เกิดจากการเรยีนการสอนภายในโรงเรียน  และมองในแงความรูความสามารถทางสมองเทานั้น  
ความจริงแลวความรูสึกคานยิม  จริยธรรมตาง ๆ ก็เปนผลจากการฝกสอนซึ่งก็นับวาเปนผลสัมฤทธิ์
ดวย  แตการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สรางวัดเฉพาะดานความรู  ความคิด  ซ่ึง
ศัพทบัญญัติใชวาดานประธานวิสัย   ทั้งนีก้็เพราะดานนีม้ีเนื้อหาวิชาระบุไวเปนเรื่อง ๆ เปนรายวิชา
หรือกลุมวิชาอยางชัดเจน  สวนดานความรูสึก  คานิยม  จริยธรรม  ซ่ึงศัพทบัญญัติใชวาดานวภิาค
วิสัยนัน้  ไมมีเนื้อหาวิชาทีจ่ะใชสอนใหเกิดโดยตรง  การสรางแบบทดสอบวัดคุณลักษณะดานนี้จึง
ถูกมองขามไป  อยางไรก็ตามเปาหมายของหลักสูตรประถมศึกษา  พทุธศักราช  2521  ก็ไดเนน
ความสําคัญดานคุณธรรมอยางมาก  เปนผลใหหนวยงานที่เกีย่วของกบัการใชหลักสูตรหันมาสราง
เครื่องมือวัดดานวภิาควิสัยกนัมากขึ้น 
                 พวงแกว  โคจรานนท  (2530,  หนา  25)  กลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง  
ความรู  ความเขาใจ  ความสามารถและทักษะดานวิชาการ  รวมทั้งสมรรถภาพทางสมองดานตาง ๆ 
เชน  ระดับสตปิญญา  การคิด  การแกปญหาตาง ๆ ของเด็ก  ซ่ึงแสดงใหเห็นดวยคะแนนที่ไดจาก
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หรือการรายงานทั้งเขียนและพดู  การทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย  ตลอดจนการทําการบานในแตละรายวิชา 
                 พวงรัตน  ทวีรัตน ( 2530,  หนา 19 )  ไดถึง  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  เปนการ
ตรวจสอบความรู  ทักษะและสมรรถภาพทางสมองดานตาง ๆ ของผูเรียนวา  หลักการเรียนรูนั้น ๆ 
แลวผูเรียนมีความรู  ความสามารถในวิชาที่เรียนมากนอยเพยีงใด  มพีฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม
ตามความมุงหมายของหลักสูตรในวิชานัน้ ๆ 
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                 เยาวดี  วิบูลยศรี  (2540,  หนา  5)  กลาวถึงการวัดผลสัมฤทธิ์พอสรุปไดวา  หมายถึง
กระบวนการ  การบงชี้ผลผลิตหรือคุณลักษณะทีว่ัดไดจากเครื่องมือวัดผลประเภทใดประเภทหนึ่ง
อยางมีระบบเปนกระบวนการของวิทยาศาสตรที่เนนปริมาณตัวเลขมากกวาการบรรยายในเชิง
คุณภาพ 
                 จากการศึกษาเกีย่วกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมายถึง  ผลของความสําเร็จของบุคคลที่ไดรับความรูและทักษะที่ไดรับและพัฒนาจากการเรียน
การสอนวิชาตาง ๆ โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดผลเพื่อชวยใหรูวาผูเรียนมีความรูมากนอยเพียงใด
และทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อยางไรบาง 
                  

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
                 2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 
                 มาโนช  เสือเล็ก  (2542, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตที่เรียนดวย
หนังสือการตนูเรื่องแบบปฏิสัมพันธและหนังสือการตูนแบบธรรมดา  โดยเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียนที่ใชหนังสือการตนูเรื่องแบบปฏิสัมพันธกับหนังสือการตูนเรื่อง           
แบบธรรมดาพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่เรียนจากหนังสือการตูนเรื่องแบบ
ปฏิสัมพันธสูงกวากลุมควบคุมที่เรียนจากหนังสือการตนูเรื่องแบบธรรมดาอยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติอยูในระดับ .01  และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหนังสือการตูนเรื่องแบบปฏิสัมพันธอยู
ในระดบั  ชอบมาก 
                 ธเนศ  ตรีพงษ  (2546,  บทคัดยอ)  ไดทําการศกึษาอิสระ  เร่ือง  การสรางหนังสือสงเสริม
การอานในบทเรียน  วชิาศิลปะกับชวีิต  เร่ือง  การผลิตเครื่องปนดินเผา  สําหรับนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  ผลการศึกษาพบวาหนงัสือสงเสริมการอานในบทเรียน  วิชาศิลปะกับชวีิต  เร่ือง  
การผลิตเครื่องปนดินเผา  สําหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่  1  ที่สรางขึ้นเมื่อทดลองแบบ
ภาคสนาม  ไดคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.)เทากับ  0.60  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  แสดงวาหนังสือ
สงเสริมการอานในบทเรยีนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพซึ่งจะชวยใหนกัเรียนเกดิการเรยีนรูตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
                 กันยยา  ถีถะแกว (2546, บทคัดยอ)  ไดวิจยัเร่ือง  การสรางหนังสืออานประกอบ  เร่ือง  
การคัดแยกขยะมูลฝอย  สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  6  ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  
ผลการวิจัยพบวา  หนังสืออานประกอบ   เรื่อง  การคัดแยกขยะมูลฝอย  สําหรับนักเรยีน     
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ชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการอานหนังสืออานประกอบ  สูงกวากอน
การอาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนมีความคดิเห็นเกีย่วกับหนังสืออาน
ประกอบที่สรางขึ้นอยูในระดับชอบมาก 
                 ดรุณวรรณ  แกวหนูนวล (2547,  บทคัดยอ )  ไดวจิัยเร่ือง   การสรางหนังสือการตูน
ประกอบบทเรยีนภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  3  โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผลการวิจัยพบวา  หนังสือการตูนประกอบบทเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง 
พระยาฉัททันต  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 82.91/81.25  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชหนังสือ
การตูนประกอบบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องพระยาฉัททันต  สูงกวากอนเรียนอยางมนียัสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และผลการประเมินคุณภาพหนังสือการตูนของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดีมาก 
                 วรรณรักษ  ฉัตรเวทิน (2547) ไดศึกษา เร่ือง  การพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน  โดยใช
หนังสือประกอบการเรียนเรือ่ง เที่ยวบึงละหาน  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2ผลการศึกษาพบวา
แบบฝกทักษะเรื่องเที่ยวบึงละหาน มีประสิทธิภาพ 80.44/83.35  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ 
80/80  และนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทกัษะการอานมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทักษะการอานหลัง
เรียนเพิ่มขึน้จากกอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 
                 สุนันทา    มั่นเศรษฐวิทย (2540,  บทคัดยอ)  รายงานการวิจยัเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
การอาน-เขียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียน  โดยใชการเปลี่ยนรูปแบบนิทานพื้นบาน    
ในจังหวดั ยะลาและปตตาน ี  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  5  จํานวน  114  คน   
เปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ  อําเภอเมือง   จังหวดัยะลา  จํานวน  64  
คน   ชาย  37  คน   หญิง  27  คน    ใชภาษาไทยเปนภาษาแม   เปนนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  5  
โรงเรียนบานบาเงง   และโรงเรียนบานเกาะตา   จังหวัดปตตานี   จํานวน  50  คน         ชาย  21  คน   
หญิง  29  คน   ใชภาษายะวยีเปนภาษาแม   นักเรียนกลุมแรกมีความสามารถทางการอานอยูใน
ระดับ   ปานกลาง   สวนกลุมหลังมีความสามารถทางการอานอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ย   โดยใช
แบบทดสอบวฒุิปญญาเปนเครื่องมือในการวัด   วิธีดําเนนิการวจิัย   ขัน้แรกทําการทดสอบกอน
เรียนนกัเรียนทั้งสองกลุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลทดสอบสัมฤทธิ์ทางการอาน-เขียน    
ตอมาจึงดําเนนิการสอนโดยใชนิทานพื้นบานเปนสื่อการอานและการเขียน   10  คร้ัง   แลวจึงทํา
การทดสอบหลังเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนผลการวิจัยปรากฏวา
คะแนนการอานและการเขยีนกอนเรยีนกบัหลังเรียนตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ  0.5  นักเรียน
ทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธ์ิในการอานการเขยีนสูงขึ้น   นอกจากนั้นคะแนนการอานและคะแนนการ
เขียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  0.5  และมีความสัมพนัธทางบวก 
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                 นทัต  อัศภาภรณ (2541,  บทคัดยอ)  ไดวิจยัเร่ือง  การสรางชุดการฝกอานคําภาษาไทย
สําหรับเด็กกอนวัยเรียน   เมือ่ศึกษาระดับความสามารถในการอานพบวา  นักเรียนชั้นเตรียมอนบุาล
สวนใหญมีระดับความสามารถในการอานอยูในระดับสูงทั้งหมด   เมื่อเปรียบเทียบความ สามารถ
ในการอานพบวา  คะแนนเฉลี่ยของนักเรยีน  ในชั้นเตรยีมอนุบาลอานคําไดแตกตางจากนกัเรียน 
ชั้นอนุบาล      ปที่  1  และชัน้อนุบาลปที่  2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
                 ประไพ  คุมงิว้ (2543,  บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง   การศึกษาความสัมพันธของผลสัมฤทธ์ิ 
การอานการเขยีน   โดยวิธีการเปลี่ยนรูปสารจากหนังสือพิมพของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  6  
โรงเรียน  ไทยนิยมสงเคราะห   ผลการวิจยัพบวา   คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียน  
ของนักเรียนกลุมสูง  กลุมกลาง   และกลุมต่ํา   สูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ .05  และผลผลสัมฤทธิ์การอานการเขียน โดยวิธีการเปลี่ยนรูปสารจากหนังสอืพิมพของ
นักเรียน กลุมสูงและกลุมกลางไมมีความสัมพันธกัน   แตกลุมต่ํามีความสัมพันธกนัอยางมี
นัยสําคัญที่ระกับ.05 
                 สุกิจกุล  กล่ินองุน  (2543,  บทคัดยอ)  ไดวจิยัเร่ือง   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
เรียนวิชาภาษาไทยดวยวิธีสอดแทรกสิ่งแวดลอมศึกษาในการเรยีนการสอน   ผลการวิจัยพบวา  1) 
นักเรียนกลุมทีเ่รียนวิชาภาษาไทยดวยวิธีสอดแทรกสิ่งแวดลอมศึกษากบักลุมที่เรียนวชิาภาษาไทย
ตามปกติ มีความสามารถในทักษะทางภาษาไทยหลังเรยีนไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  2) นักเรียนกลุมทีเ่รียนวิชาภาษาไทยดวยวิธีสอดแทรกสิ่งแวดลอมศึกษามคีวามตระหนกั
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05    3)
นักเรียนกลุมทีเ่รียนวิชาภาษาไทย  ตามปกตมิีความตระหนักในการอนรัุกษส่ิงแวดลอมกอนและ
หลังเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4)  นักเรยีนที่เรียนวิชาภาษาไทยดวย
วิธีสอดแทรกสิ่งแวดลอมศกึษามีความตระหนกัในการอนุรักษส่ิงแวดลอมหลังเรียนสูงกวากลุมที่
เรียนวิชาภาษาไทยคามปกตอิยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
                 ศรีสุนทร   สําราญสุข  (2543,   บทคัดยอ)   ไดวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนวิชาภาษาไทย  ท  204  โดยใชส่ือหนังสือทักษสมัพันธ  เลม  2  กับสื่อนิทานพื้นบานอีสาน   
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่  2  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย
พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท  204  หลังเรียน  ระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคลุมไมแตกตางกัน ซ่ึงแสดงใหเหน็วาสามารถนาํสื่อนิทานพื้นบานอีสานมา
ใชเปนสื่อพัฒนาทกัษะทางภาษาวิชาภาษาไทย  ท204  เชนเดียวกับสื่อหนังสือทักษะสัมพันธ  เลม 2 
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                 2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 
                 แบงส  (1988)  ไดทําการศึกษาถึงการนําการตูนมาประกอบการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษา  พบวา  นักเรียนที่เรียนภาษาตางประเทศใชการตูนในการฝกทักษะการฟง  
พูด  และการเรียนรูคําศัพทใหมเพิ่มขึ้น  นอกจากการนําการตูนมาฝกทกัษะทางภาษาแลวยังพบวา
สามารถนํามาใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอื่น ๆ ไดอีก  เชน  การอธิบายเรื่องราว  การ
แสดงความคิดเห็นและการสรุปความเขาใจ 
                 จากผลการศึกษาการวิจยัที่เกีย่วของสรุปไดวา  มีการนําหนังสือที่มีภาพประกอบมาจดัทํา
เปนหนังสือสําหรับเด็กมากขึ้น  เพราะหนงัสือที่มีภาพประกอบจะชวยใหเกิดการเรยีนรู  ดังนั้น  
การสรางหนังสือที่มีภาพประกอบจึงเปนทางเลือกอยางหนึ่งที่จะนํามาใชในการสงเสริมใหเดก็    
รักการอาน  ทาํใหเดก็ไดศึกษาคนควาดวยตัวเองและรักการอานมากขึน้ 
                 ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางหนังสือสงเสริมการอาน   ชุด   มาตราตัวสะกดไทย   ที่มี
ภาพประกอบเพื่อนํามาใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  เพื่อใชพฒันาทักษะการอานของ
นักเรียน ใหผูเรียนไดใชฝกอาน  ใชศึกษาคนควา  และมุงเนนใหผูเรียนรักการอาน  พรอมกันนี้เพื่อ
ศึกษาวาจะสงผลตอการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมากนอยเพียงใด 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

                 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงทดลอง  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพ
หนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย   สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  2   และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่  2   กอนและหลังจากการเรียนโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย     
ผูวิจัยไดดําเนนิการวจิัยตามลําดับดังนี ้
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
                 3.1.1  ประชากร 
                       ประชากร  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  ในกลุมวชิาการที่  3  อําเภอบางน้ํา
เปรี้ยว  จังหวดัฉะเชิงเทรา  จํานวน  5  โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนสุเหราปากคลอง  20  โรงเรียน
สุเหราแคราย  โรงเรียนตลาดคลอง 16  โรงเรียนเฉลิมชวงวิทยาทาน  โรงเรียนสุเหราคลอง  19   
 
                 3.1.2  กลุมตัวอยาง 
                       กลุมตัวอยางทีใ่ช  คือ นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  2  ปการศึกษา  2550  โรงเรียน
สุเหราปากคลอง  20     อําเภอบางน้ําเปรี้ยว    สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทราเขต  1       
จํานวน  15  คน  โดยเลือกแบบเจาะจง  เนือ่งจากโรงเรียนนี้มีชั้นประถมศึกษาปที่  2  เพียงหองเดยีว
ใชเวลาในการทดลอง  3  สัปดาห   สัปดาหละ  6  ช่ัวโมง   และใชเวลาในการทําแบบทดสอบ   
กอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  2  ชั่วโมง  รวมทัง้หมด   20  ชั่วโมง 
 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
                 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คร้ังนี้  แบงได  ดังนี้   
                 3.2.1  หนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย   สําหรับนักเรยีน                  
ชั้นประถมศึกษาปที่  2  ที่ผูวจิัยไดสรางขึ้นจํานวน 9  เลม  ไดแก เลม 1  มาตราแม ก  กา  เลม 2  
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มาตราแมกง  เลม 3  มาตราแมกน  เลม 4  มาตราแมกม  เลม 5  มาตราแมเกย  เลม 6  มาตราแมเกอว  
เลม 7  มาตราแมกก  เลม 8  มาตราแมกด  เลม 9  มาตราแมกบ   
                 3.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเรื่อง  
มาตราตัวสะกด  ช้ันประถมศึกษาปที่ 2  เปนแบบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก  จํานวน  30 ขอ  โดยใช
ทดสอบกอนและหลังการเรียน 
                 3.2.3  แผนการจัดการเรียนรู  ใชคูกับหนังสือสงเสรมิการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย   
จํานวน  9  แผน  ใชเวลาแผนละ  2  ช่ัวโมง   มีรายละเอยีด คือ  สาระสําคัญ  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
สาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู   การวัดและการประเมินผล  ส่ือและแหลงเรียนรู   
 

3.3  การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 
                 การสรางและหาคณุภาพเครื่องมือ  ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี ้
                 3.3.1  การสรางและหาคุณภาพหนังสือสงเสริมการอาน    ชุด  มาตราตัวสะกดไทย   
 ผูวิจัยไดดําเนนิการดังนี ้
                       1)   ศึกษาเอกสารหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศกึษาปที่  2    
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2544 (กรมวิชาการ, 2545ก) 
                       2 )  ศึกษาหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน  ชุดภาษาเพื่อชีวิต  วรรณคดีลํานํา   
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศกึษาปที่  2    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2544 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549ก, หนา  1-80) เพื่อนําคําที่เกี่ยวของกับ
มาตราตัวสะกด  มาใชในการสรางหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย    
                       3)   ศึกษาหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน  ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที       
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศกึษาปที่  2    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2544 (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2549ข, หนา  1-157 )  และหนงัสือเรียน
ภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ( กรมวิชาการ,  2544ข,  หนา1-135)  นําคําที่
เกี่ยวของกับมาตราตัวสะกด  มาใชในการสรางหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย    
                       4)   ศึกษาความหมายและวิธีการสรางหนังสือสงเสริมการอาน  ของกรมวิชาการ 
(2538,  หนา 107-129)  ถวัลย  มาศจรัส  (2535,  หนา 1– 95 ) และ จกัรภัทร พงศภัทระ(2546, หนา 
4-5 )  เพื่อนําความรูที่ไดมาใชในการสรางหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย    
                       5)   ศึกษาหลักจิตวิทยาและพฒันาการของเด็ก  เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณา
การสรางหนังสือใหเหมาะสมกับวยัของเดก็ 
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                       6)  วางรูปแบบ  โดยศึกษาและนําคําใหมจากหนังสือเรียนภาษาไทยชดุพื้นฐานทาง
ภาษา   หนังสอืวรรณคดีลํานํา   หนังสือภาษาพาที   ชั้นประถมศึกษาปที่  2  และนํามาจัดทําหนังสือ
สงเสริมการอาน  ชุด มาตราตัวสะกดไทย   จํานวน  9  มาตราประกอบดวย  เลม 1  มาตราแม  ก  กา  
เลม 2   มาตราแมกง  เลม 3   มาตราแมกน  เลม 4   มาตราแมกม     เลม 5  มาตรา แมเกย    เลม 6  
มาตราแมเกอว    เลม 7  มาตราแมกก    เลม 8  มาตราแมกด   เลม 9  มาตราแมกบ        
                       7)  นําหนังสือสงเสริมการอานที่สรางขึ้นไปใหกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาและการใชภาษาแลวนํามาแกไขและจัดทําตนฉบับ 
                       8)  นําตนฉบับ หนังสือสงเสริมการอานชุดมาตราตัวสะกดไทย   ที่สรางขึ้นไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองของเนือ้หา  การสะกดคํา  แลวนํามาแกไข  
                       9)  นําหนังสือสงเสริมการอานที่แกไขแลว  ไปใหกรรมการผูควบคุมวทิยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาและการใชภาษา  อีกครั้ง และจัดทําตนฉบับ ตอจากนัน้
นําไปทดลองใชกับเด็กชัน้ประถมศึกษาปที่  2  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  เปนรายบุคคลจํานวน  5 คน  
และ 10  คน  เพื่อปรับการใชภาษาใหเหมาะสมอีกครั้ง 
                       10)  นําตนฉบบัที่แกไขแลวมาจัดทํารูปเลมใหสวยงาม  นําไปใหผูเชี่ยวชาญ ดังมี
รายนามตอไปนี้ 
                          ผูชวยศาสตราจารย  ดร.นพรัตน  สรวยสุวรรณ   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร   
                          นางสาวณฐัฏภัฏ  สุวรรณเจริญ    ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนปากคลอง
บางขนาก  อําเภอบางน้ําเปรีย้ว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
                          นางสาวสมพร  วัฒนศิริ    ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ    สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1    
                          เพื่อประเมินประสิทธิภาพ  ดานเนื้อเรื่อง  ดานภาษา  ดานรูปเลม  ดานคุณคาและ
ประโยชนที่ไดรับ  โดยใชมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด. 
2545 หนา  100 )   และนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 
 
                 3.3.2  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผูวิจัยไดดําเนนิการพัฒนาและหาความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาตามลําดับดงันี้ 
                       1)  ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย  จากหนงัสือการวัดผลการศึกษา  (สมนึก  ภัททยิธนี,2544  หนา  30-170)  และ
ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545, หนา 62-66) 
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                       2)  วิเคราะหหลักสูตร  แผนการเรียนรู  จดุประสงคและคาํศัพทในเรื่องที่ใชสอน 
                       3) สรางแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก  จํานวน  50 ขอ  โดยให
ครอบคลุมเนื้อหา  คําศัพท จดุประสงค  เพือ่คัดเลือกไวใชจริง   จํานวน  30 ขอ 
                       4)  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้น  เสนอตอกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อประเมิน  
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  และความสอดคลองเหมาะสมของภาษาที่ใชและนําไปปรบัปรงุแกไข  
พรอมทั้งนําเสนอผูเชี่ยวชาญ  ทําการประเมนิความสอดคลองระหวาง   แบบทดสอบกบัจุดประสงค     
เชิงพฤติกรรม  โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี ้
                       ใหคะแนน 1  เมื่อแนใจวาขอสอบนั้นวัดตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม    
                       ใหคะแนน 0  เมื่อไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
                       ใหคะแนน -1  เมื่อแนใจวาขอสอบนั้นไมวดัตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม    
                       5) วิเคราะหหาดัชนีความสอดคลอง  ระหวาง  ขอคําถามของแบบทดสอบกับ
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม  โดยใชสูตร  IOC  (Index  of  Item  Objective  Congruence)        ( 
สมนึก  ภัททยิธนี,2544  หนา 166-167 )  เพื่อทําการหาผลรวมของคะแนนในขอสอบแตละขอจาก
การประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้ง  3  คน  แลวพิจารณาคัดเลือกขอสอบที่มีคา  IOC  ตั้งแต .05        ถึง  
1.00  ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลอง  ตั้งแต  .80  ถึง  1.00 
                       6 ) นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา   จากผูเชี่ยวชาญ
ทั้ง  3  คน  ไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง   ชั้นประถมศึกษาปที่  2    ภาคเรียน 2       
ปการศึกษา 2550 โรงเรียนเฉลิมชวงวิทยาทาน   ซ่ึงเปนโรงเรียนที่อยูในชุมชนใกลเคียงกัน  มี
สภาพแวดลอมใกลเคียงกัน  จํานวน  40  คน  และนํามาวเิคราะหขอมูล  ดังนี้   
                              (1)  วเิคราะหหาคาความยาก  คาอํานาจจําแนก (บุญชม  ศรีสะอาด, 2534  หนา  
81 )  โดยเลือกขอที่มีคาความยากตั้งแต  .20 ถึง  .80 และคาอํานาจจําแนก  .20  ถึง  1.00    
ไวจํานวน  30  ขอ   
                             (2)  นําขอสอบที่คัดเลือกไวจํานวน  30  ขอ  มาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น    
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ   ตามวิธีของ  Lovett  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545  หนา  96 )   
                             (3)  จัดพิมพแบบทดสอบแลวนําไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยาง 
 

3.4   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
                 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

3.4.1  แจงวัตถุประสงคและขั้นตอนในการทดลองใชหนังสือสงเสริมการอาน 
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ชุด  มาตราตัวสะกดไทย   ใหนักเรยีนทราบ 
                 3.4.2  ทดสอบกอนเรียนโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
ทําการทดลองใชหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย  เพือ่วัดความรูพืน้ฐานของ
นักเรียน   
                 3.4.3  จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชอานหนังสือสงเสริมการอาน  
 ชุด มาตราตัวสะกดไทย และทําแบบฝกระหวางเรียนและแบบฝกทายบทเรียน 
                 3.4.4  ทดสอบหลังเรียน  โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังจากการทดลองอานหนงัสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย  ทั้งหมดครบ  9   เลม   
เพื่อวัดความกาวหนาของนักเรียน 
                 3.4.5  ตรวจใหคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน  แบบทดสอบระหวางเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียนตามแบบที่ผูวิจยัสรางขึ้นมา    
                 3.4.6  นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน  และแบบทดสอบหลัง
เรียนมาใชในการหาประสิทธิภาพหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย  ตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80                
                  3.4.7  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กอนและหลังเรยีนโดยใชอานหนังสือ
สงเสริมการอาน  ชุด มาตราตัวสะกดไทย  โดยวิธีการทางสถิติ   
 

3. 5 การวิเคราะหขอมูล 
 
                 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัดําเนนิการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
                 3.5.1  ผูวิจัยไดนําหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทยที่สรางขึ้นไปให
ผูเชี่ยวชาญประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือที่สรางขึ้นโดยแบงการวิเคราะหแบบสอบถาม
ออกเปนดานตาง ๆ  ดังนี้คือ  เนื้อเรื่อง   การใชภาษา   ลักษณะรูปเลม  คุณคาและประโยชนที่ไดรับ   
โดยใชมาตราสวนประมาณคา  (Rating   Scale)  5  ระดบั  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา  100 )   
ดังนี ้
                       คะแนน    4.51 -  5.00   หมายความวา   มคีุณภาพอยูในระดับดีมาก            
                       คะแนน   3.51 -  4.50    หมายความวา  มีคณุภาพอยูในระดับ ดี           
                       คะแนน   2.51 -  3.50    หมายความวา  มีคณุภาพอยูในระดับปานกลาง                  
                       คะแนน   1.51 -  2.50    หมายความวา   มีคณุภาพอยูในระดับพอใช 
                       คะแนน   1.00 -  1.50    หมายความวา    ควรแกไข    
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                 3.5.2 หาคะแนนเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และรอยละ  ของคะแนนที่ไดจากการทาํ
แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน   ของนักเรียนที่ใชหนังสือสงเสริมการอาน   
ชุดมาตราตัวสะกดไทย    หาคาเฉลี่ย (Χ ) โดยใชสูตรดังนี ้(บุญชม  ศรีสะอาด,  2545,  หนา 102) 
 

                                  Χ         =    ∑x 
                                                                 N 
                              เมื่อ  Χ        แทน          คาเฉลี่ย 

                                  ∑x    แทน         ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 
                                    N        แทน         จํานวนคะแนนในกลุม 
หาคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน   (S.D.) โดยใชสูตรดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด,2545,หนา 103) 
 

      S.D.        =                       N∑x2   -  (∑x)2 

                                               N(N-1) 
            เมื่อ  S.D.          แทน     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                       X           แทน     คะแนนแตละตัว 
                       N           แทน    จํานวนคะแนนในกลุม 

       ∑   แทน      ผลรวม 
 
                 3.5.3  หาประสิทธิภาพของหนงัสือสงเสริมการอาน ชุด มาตราตัวสะกดไทย                    
ชั้นประถมศึกษาปที่  2    ตามเกณฑ  80/80  โดยใชสูตร E1 /  E2 (ชัยยงค  พรหมวงศ, 2537,  หนา  
494-496)   ดังนี้ 
 

                 สูตร1           E1   =    ∑X /  N    ×  100 
                                                         A 

                            

                  เมื่อ E1         แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

                        ∑X     แทน    คะแนนรวมของแบบประเมินผลการเรียนรูและแบบฝกหัด 
                          A         แทน    คะแนนเต็มของแบบประเมินผลการเรียนรูและแบบฝกหัดทกุชิ้น  
                                                 รวมกัน 
                          N         แทน    จํานวนผูเรียน 
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                 สูตร2           E2   =    ∑X /  N    ×  100 
                                                         B 

                            

                  เมื่อ E2         แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

                        ∑X     แทน    คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 
                          B         แทน    คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรม 
                                                  การเรียนรู 
                          N         แทน    จํานวนผูเรียน 
                 3.5.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลงัเรียน ของนักเรียนที่ใช
หนังสือสงเสริมการอาน  เร่ือง  มาตราตัวสะกดไทย  โดยใชคา  t-test    โดยใชสูตร  
 บุญชม   ศรีสะอาด (  2545  หนา 109)  ดังนี้ 
 

                  t           =          ∑D 

                                        N∑D2   -  (∑D)2 

                                               (N-1) 
  เมื่อ  t     แทน    คาสถิติที่จะใชเปรียบเทยีบกับคาวกิฤตเพื่อทราบความมีนัยสําคัญ 
          D   แทน   คาผลตางระหวางคูคะแนน 
          N   แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 
 
                 3.5.5  หาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใชสูตรดัชนี
คาความสอดคลอง  IOC  (สมนึก  ภัททยิธนี,  2544  หนา  166-167) 
 

                 IOC  =    ∑R   

                                     N 
                  เมื่อ  IOC     แทน     ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรียนรู 
                                                   เนื้อหาวิชาและขอสอบ 

                        ∑R     แทน     ผลรวมระหวางคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
                              N     แทน     จํานวนผูเชีย่วชาญทั้งหมด     
    



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

                 3.5.6  หาคาความยาก  คาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
โดยใชสูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2534  หนา81 )  ดังนี้  คาความยาก  โดยใชสูตร 
                       
                             P      =         RU   +  RI 
                                                    2f 

                                               เมื่อ   P        แทน      แทนระดับความยาก 
                                     RU     แทน     จํานวนคนกลุมสูงที่ตอบถูก 
                                     RI      แทน      จํานวนคนในกลุมต่ําที่ตอบถูก 

                                                      f         แทน      จํานวนคนในกลุมสูงหรือต่ําซึ่งเทากัน 
                       คาอํานาจจําแนก  โดยใชสูตร   
        
                                     r      =         RU   -  RI 
                                                              f 

                                               เมื่อ    r        แทน      คาอํานาจจําแนก 
                                     RU     แทน     จํานวนคนกลุมสูงที่ตอบถูก 
                                     RI      แทน      จํานวนคนในกลุมต่ําที่ตอบถูก 

                                                      f         แทน      จํานวนคนในกลุมสูงหรือต่ําซึ่งเทากัน 
 
                 3.5.7  หาคาความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
โดยใชสูตร  Lovett  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545  หนา 93 ) 
 

                                                    k∑Xi  -  ∑Xi
2 

                   rcc               =  1    -   

                                                   (  k -1)  ∑(Xi  -  C)2  

                    เมื่อ   rcc     แทน  ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
                             K      แทน   จํานวนขอสอบ 
                             Xi         แทน   คะแนนของแตละคน 
                             C      แทน   คะแนนเกณฑของจุดตัดของแบบทดสอบ 
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3.6             แผนปฏิบัติการวิจัย 
 

คร้ังที่ วันที ่ เวลา เร่ือง 
หมายเหตุ    

เวลา(ช่ัวโมง) 
1 2  พ.ย.  2550 14.30-15.30 ทดสอบกอนเรียน  30  ขอ 1 
2  5  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 1มาตราแมก กา 1 
3 6  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 1มาตราแมก กา 1 
4 7  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 2มาตราแม  กง 1 
5 8 พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 2มาตราแม  กง 1 
6 9  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 3มาตราแม   กน 1 
7 12  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 3มาตราแม  กน 1 
8 13  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 4มาตราแม  กม 1 
9 14  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 4มาตราแม  กม 1 
10 15  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 5มาตราแม  เกย 1 
11 16  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 5มาตราแม  เกย 1 
12 19  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 6มาตราแม เกอว 1 
13 20  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 6มาตราแม เกอว 1 
14 21  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 7มาตราแม  กก 1 
15 22  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 7มาตราแม  กก 1 
16 23  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 8มาตราแม  กด 1 
17 26  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 8มาตราแม  กด 1 
18 27  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 9มาตราแม  กบ 1 
19 28  พ.ย.  2550 14.30-15.30 แผนการเรียนรูที่ 9มาตราแม   กบ 1 
20 29  พ.ย.  2550 14.30-15.30 ทดสอบหลังเรียน  30  ขอ 1 
   ทดสอบระหวางเรียน   

ทําในระหวางเรียนแตละครั้ง 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
               การวิจัยเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปที่  2  
โดยใชหนังสอืสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย  ผูวิจยัไดนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมา
วิเคราะหเพื่อหาผลการทดลอง   ดังนี ้
 

4.1  การวิเคราะหขอมูล 
                 
                 4.1.1  วิเคราะหผลของการสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  
มาตราตัวสะกดไทยที่สรางขึน้ ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  
                 4.1.2  วิเคราะหผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  2  กอนและหลังการเรียน  โดยใชหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  
มาตราตัวสะกดไทย  
 

4.2  สัญลักษณทางสถิติที่ใชในการแปลความหมายของขอมลู 
 
                 Χ       แทน   คาเฉลี่ย  
                 S.D.    แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                 E1        แทน   ประสิทธิภาพกระบวนการ 
                 E2        แทน   ประสิทธิภาพกระบวนการ 
                 t          แทน   คาสถิติที่จะใชเทยีบกับคาวิกฤตเพื่อทราบความมีนัยสําคัญ 
                 IOC    แทน   ดัชนีความสอดคลองระหวางจดุประสงคการเรียนรู เนื้อหาวิชาและขอสอบ 
                 P         แทน   ระดบัความยาก 
                 r          แทน   คาอํานาจจําแนก 
                 rcc         แทน   ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมลู       
    
                 การวิจัยเร่ือง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาป
ที่  2  โดยใชหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย   ผูวิจัยไดดําเนนิการทดลอง  แลวมี
ผลดังนี้ 
 
                 4.3.1 ผลของการสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตรา
ตัวสะกดไทยที่สรางขึ้น ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80 
                       1) ประสิทธิภาพของหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย  ที่สรางขึ้น 
ผูวิจัยไดนําหนังสือสงเสริมการอานมาตราตัวสะกดไทยที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญประเมิน
ประสิทธิภาพ   เพื่อหาขอบกพรองของหนงัสือที่สรางขึ้น  โดยแบงการวิเคราะหแบบสอบถาม
ออกเปนดานตาง ๆ  ดังนี้คือ  เนื้อเรื่อง   การใชภาษา   ลักษณะรูปเลม  คุณคาและประโยชนที่ไดรับ   
โดยใชมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  5  ระดับ  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา  100 )   ซ่ึง
ผลการประเมินมีรายละเอยีดดังตาราง  1 ถึง  ตาราง 5 
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 
 
                 การวิจัยเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษา   
ปที่  2  โดยใชหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย    ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยัได
ดังนี ้
                 วัตถุประสงคของการวิจัย 
                 1.  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย   
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  2  ตามเกณฑมาตรฐาน   80/ 80 
                 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ดานการอาน 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  2  กอนและหลังเรียนโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน ชุด  มาตรา
ตัวสะกดไทย   
                 สมมติฐานของการวิจัย 
                 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ดานการอาน    ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  ปที่ 2  ที่เรียนโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทยหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน 
                 วิธีดําเนินการวิจัย 
                 ในการดําเนินการวิจัยเร่ือง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     
ชั้นประถมศึกษาปที่  2  โดยใชหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย    ผูวิจัยได
ดําเนินการดังตอไปนี ้
                 กลุมตัวอยางในการทดลอง 
                 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการทดลองครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2   ปการศึกษา  
2550  โรงเรียนสุเหราปากคลอง  20  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว    สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา
เขต  1   ที่ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง  จํานวน  1 หองเรียน  จํานวน  15  คน 
                 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
                 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คร้ังนี้  แบงไดเปน  2  สวน  ไดแก   
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                 1. เครื่องมือที่ใชทดลอง ไดแก  หนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย   
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  2  ที่ผูวิจัยไดสราง ขึ้นจํานวน 9 เลม  ประกอบดวย  เลม 1  
มาตรา แม  ก  กา    เลม 2   มาตราแมกง   เลม 3   มาตราแมกน   เลม 4   มาตราแมกม  เลม 5  มาตรา
แมเกย  เลม 6  มาตราแมเกอว  เลม 7  มาตราแมกก  เลม 8  มาตราแมกด   เลม 9  มาตราแมกบ              
                 2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล   ไดแก  แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบ
ระหวางเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน     
                 วิธีการดําเนินการทดลอง 
                 ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
                  1.ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน  จาํนวน  30  ขอ 
                  2.ใหกลุมตัวอยางทํากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูและอานหนังสือสงเสริมการอาน  
ชุด  มาตราตัวสะกดไทย  แลวทําแบบทดสอบระหวางเรียน  เมื่อทําเสร็จแลวผูวิจยั บันทึกผลจาก
การทําแบบทดสอบระหวางเรียนของหนังสือสงเสริมการอาน ชุด  มาตราตัวสะกดไทย  ซ่ึงมี
ทั้งหมด  9  เลม 
                 3. เมื่อส้ินสุดการทดลองผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียน  จาํนวน  30  ขอ
ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน   
                 4. นําผลการทดสอบกอนเรียน  แบบทดสอบระหวางเรียน  และแบบทดสอบ 
หลังเรียนที่เรียนโดยใช หนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย  สําหรับนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่  2  มาหาคาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะหขอมูล  โดยใชคา  t-test 
            

5.1 สรุปผลการวิจัย 
               
                  ผลการวิจยัสามารถสรุปผลไดดังนี ้
                       5.1.1.  หนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย    สําหรับนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่  2 มีผลการประเมินคุณภาพหนังสือสงเสริมการอานอยูในระดับดีมาก   และมี
ประสิทธิภาพ  80.89/ 84.89 
                       5.1.2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียน  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่  2  ที่เรียนดวยการใชหนงัสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย    
 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
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                 ผลการวิจยัแสดงวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรยีน  
ชั้นประถมศึกษาปที่  2  ที่เรียนดวยการใชหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย    
 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

5.2 อภิปรายผล 
 
                 จากการทดลองใชหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  2  โรงเรียนสุเหราปากคลอง  20  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  คร้ังนี้  
พบวา  หนังสือสงเสริมการอาน  ชุด มาตราตัวสะกดไทยที่ผูวิจยัสรางขึ้น  มีประสิทธิภาพรอยละ  
80.89  สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (80  ตัวแรก)  และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ดานการอาน   ที่เรียนโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตรา
ตัวสะกดไทย  ไดรอยละ  84.89  สูงกวาการทดสอบกอนเรียนโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  
มาตราตัวสะกดไทย  ที่ไดรอยละ  61.33  สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  (80  ตัวหลัง) 
 

  5.3 ขอเสนอแนะ 
 
                 ในการทําวิจยัเร่ือง   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ช้ัน
ประถมศึกษาปที่  2  โดยใชหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
พอสรุปไดดังนี้ 
 
                 5.3.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 
                       1)   ควรสงเสริมใหมีการนําหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย  ไปใช
ในการสอนภาษาไทย  เพราะหนังสือสงเสริมการอาน ชุด มาตราตัวสะกดไทย  จะชวยใหครูผูสอน
มีส่ือการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่อง  มาตราตัวสะกด  ทีม่ีทั้งเนื้อหา  และภาพประกอบ   สามารถ
นําไปใชไดตรงตามวัตถุประสงคที่จะทําการสอน   จะนําไปใชสอนรายบุคคล   หรือรายกลุมกย็อม
ทําได  จะชวยสรางความเขาใจในบทเรียนใหกับผูเรียนไดงายยิ่งขึน้ 
                       2)  หนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย   นักเรียนสามารถนําไปใชอาน
ไดทุกครั้งที่มีเวลาวาง   ซ่ึงเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนและยงัเปนการชวยปลูกฝงใหผูเรียน
นิสัยรักการอานดวย 
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                 5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
                       1)  ควรทําการศึกษาในวิชาอ่ืน ๆ และเลือกเนื้อหาที่นกัเรยีนในชั้นมีปญหาที่ทําให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาไดยาก  มาสรางเปนหนังสือสงเสริมการอาน  เพื่อจะไดชวยผูเรียนเขาใจ
บทเรียนไดงายยิ่งขึ้น 
                       2)  ควรสรางหนังสือสงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย  ในระดบัชั้นอื่น ๆ 
อีก  โดยการนาํคํายากในแตละบทเรียนมาจําแนกเปนมาตราตัวสะกดและสราง   เปนหนังสือ
สงเสริมการอาน  ชุด  มาตราตัวสะกดไทย  เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้นอื่น ๆ 
ตอไป  
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