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Anchala Satsuphap.(2006). A Comparison of Mathayomsuksa III Students’ Reading                  
              Performance and  Motivation in Learning Thai by Using Cartoon Lesson   
              Programme and the Teacher’s Manual .Master’s Project , M.Ed. (Secondary  
           Education). Bangkok: Graduate School, Srinakarinvirot University. Project   
           Advisor: Assist. Prof. Sumanin Rungruangtham. 
           The purpose of this study was to compare mathayomsuksa III students’ reading 
performance and motivation in learning Thai by using  a  cartoon lesson programme and the 
teacher’s manual  
           The samples were 96 mathayomsuksa III students in Srivikorn School, Bangkok. 
They were selected by Cluster Random Sampling and divided into 2 groups, the 
experimental group and the control group, with 48 students in each. The same material  was 
taught to both groups in  fifteen 50  minute – periods. The experimental group was taught by 
through  the cartoon lesson programme ; whereas the control group was taught through  the  
teacher’s manual. The research design was randomized control group  pre-test , post-test 
design 
           The instruments used in this study were the  cartoon lesson programme, lesson 
plans, the performance test and the questionnaire on their motivation in leaning Thai. 
The  data  were statistically analyzed by t-test independent sample and t-test dependent 
sample. 

    The results of the study indicated that: 
    1. The ability of reading performance between the experimental group and the 

control group was significantly different at the .01 level. 
    2. The motivation in learning Thai between  the experimental group and the control 

group was significantly different at the .05 level. 
    3. The ability of reading performance between the experimental group before and 

after the experiment was significantly different at the .01 level. 
    4. The motivation in learning Thai of  the experimental  group before and after the 

experiment was significantly different at the .01 level. 
    5. The ability of reading performance of the control group before and after the 

experiment was significantly different at the .01 level. 
    6. The motivation in learning Thai of the control group before and after the 

experiment was significantly different at the .01 level. 
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         สารนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ทั้งน้ี  เพราะผูวิจัยไดรับความเมตตากรุณาเปนอยางสูง
จากผูชวยศาสตราจารยสุมานิน  รุงเรืองธรรม ประธานควบคุมปริญญานิพนธ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บังอร  พานทอง กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา  
สุขารมณ  และ ผูชวยศาสตราจารยขจรศรี  ชาติกานนท  กรรมการที่แตงตั้งเพ่ิมเติม ที่ไดกรุณาให
คําปรึกษาแนะนํา  ขอเสนอแนะการปรับปรุงดวยความเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งใน
ความกรุณาของทานเปนอยางสูง  จึงขอกราบขอบพระคุณไว ณ ทีน้ี่ดวย 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยคณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒทุก
ทานที่ไดประสิทธประสาทวิชาการดานการมัธยมศึกษา และขอขอบคุณคณาจารย บุคลากรและ
นักเรียนโรงเรียนศรีวิกรมทกุทานที่ใหความอนุเคราะห  และอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการทดลอง
เก็บขอมูล  จนทําใหผูวิจัยสามารถคนควาขอมูลเเละจัดทําสารนิพนธไดประสบผลสําเร็จ 
  ขอกราบขอบพระคุณคุณพอสมชาย  ศาสตรสุภาพ และคุณแมนอย  ศาสตรสุภาพ ที่ใหชีวติ
พรอมทั้งอบรมสั่งสอนและสงเสริมสนับสนุนในทุกดานจนสามารถประสบความสําเร็จจนทุกวันน้ี  
ขอบคุณเพ่ือน ๆ นองๆบานสมเด็จทุกคน  และขอบคุณคุณเกงกาจ  เกลี้ยงแกว  ทีใ่หกําลังใจพรอมทั้ง
คอยชวยเหลือเปนอยางดีเสมอมา  
 ขอกราบขอบพระคุณคุณวธิิต  อุตสาหจติ (เอาะ) ที่อนุเคราะหใหใชภาพการตูนเรือ่ง   
หนูห่ินและซน แสบ ใส มาประกอบในการจัดทําบทเรียนสําเร็จรูปการตูนเพ่ือทําการวิจัยในครั้งนี้จน
ประสบความสาํเร็จ 

คุณคาและประโยชนใดๆของปริญญานิพนธฉบบัน้ี  ขอมอบแดคุณพอผูใหวิญญาณแหงการ
ใฝรูคุณแมที่ใหพลังทางปญญา คุณครูผูใหความรูอันเปนรากฐานสาํคัญ และบคุคลทีใ่หกําลงัใจและ
ความหวงใยเรื่อยมา 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมา 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ  เปนสมบัติทางวฒันธรรมกอใหเกิดความเปน
เอกภาพ และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาตใิหมีความเปนไทย   เปนเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน   ทําใหสามารถประกอบกิจธุระการ
งานและการดํารงชีวิตรวมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข    เปนเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู   ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู  ความคิด  
วิเคราะห  วิจารณ  และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   (2544 : 3)  ซึ่งสอดคลองกับความคดิเห็นของวีระวัฒน  วัฒนา 
(2542 : 1)  ทีว่าภาษาเปนเคร่ืองมือสําหรับการเรียนศาสตรตางๆ การที่จะเกิดทักษะความ
ชํานาญในการใชภาษาไดนัน้  นักเรียนตองไดรับการถายทอดดวยวธิีการที่ถูกตอง  ดังนั้น  
ครูผูสอนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษาของนักเรียนใหดี
ที่สุดเพื่อใหนักเรียนไดใชภาษาในการติดตอสื่อสาร  การประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอ่ืน ๆเพ่ือให
ประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต  ดังนั้นการสอนภาษาไทยจึงเปนสิ่งสําคัญมากที่ตองคํานึงถึง 
 กระทรวงศึกษาธิการไดเลง็เห็นความสําคัญของวิชาภาษาไทยในฐานะที่เปนเอกลกัษณ
และภาษาประจําชาติ  จึงไดกําหนดใหวิชาภาษาไทยเปนวิชาบังคบั  ในสาระการเรยีนรูทั้ง 8 
กลุม  เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําคญัที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู  โดยจัดอยูในกลุมแรกของสาระการเรียนรู  
ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐาน
การคิดและกลยุทธในการแกปญหาและวกิฤตขิองชาติในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2544  (2544 : 5) จึงไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยดังนี้  คือใชกระบวนอานสรางความรูและความคิดไปใชตดัสินใจ  แกปญหา   สราง
วิสัยทศันในการดําเนินชีวิต    มีนสิัยรักการอาน  สามารถอานไดอยางมีสมรรถภาพและอานได
เร็วยิ่งขึ้น  เขาใจวงศัพทกวางขวางขึ้น  เขาใจสํานวนโวหาร   การบรรยาย  พรรณนา  อธิบาย  
อุปมา  และสาธก  สามารถใชบรบิทการอานและใชแหลงความรูพัฒนาประสบการณและความรู
กวางขวางขึ้น  นําความรูและประสบการณมาใชในการตัดสินใจและการแกปญหา  สราง
วิสัยทศันในการดําเนินชีวิต  สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหเรื่องที่อาน  และเมินคาทั้ง
ขอดีและขอดอยอยางมีเหตุผล  โดยใชแผนภาพความคิดและกระบวนการคิดวิเคราะหอยาง
หลากหลาย พัฒนาการอานสามารถเลาเรื่อง  ยอเรื่อง  ถายทอดความรูความคิดจากการอานไป
ใชเปนประโยชนในการดําเนินชีวติและใชการอานในการตรวจสอบความรู  สามารถอานในใจและ
อานออกเสียงตามลักษณะคาํประพันธที่หลากหลาย  และวเิคราะหคณุคาดานภาษา  เนื้อหา  
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และสังคมจําบทประพันธที่มีคุณคานําไปใชอางอิงไดเลือกอานหนังสือและสารสนเทศทั้งสื่อ
สิ่งพิมพและสือ่อิเล็กทรอนิกสอยางกวางขวาง  เพ่ือพัฒนาตนดานความรูและการทํางาน มี
มารยาทการอานและนิสัยรกัการอาน (กรมวิชาการ.2544 : 19) 
 จากสาระและมาตรฐานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในหลักสูตรการศกึษาขั้น
พ้ืนฐานดังกลาว  จะเห็นไดวาภาษาไทยเปนกลุมสาระที่นักเรียนจะนําไปใชประโยชนตาง ๆ ใน
การสื่อสาร  ดังน้ันครูผูสอนตองจัดกระบวนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  โดยให
นักเรียนไดใชทักษะทั้ง  4  ดาน  คือ  ฟง  พูด  อาน  และเขยีน  ไดอยางถูกตอง  ทั้งน้ี  การอาน
จึงเปนทักษะทางภาษาดานหนึ่งที่สําคัญตอการเรียนรูของผูเรียน  การแสวงหาความรูตาง ๆ 
ตองใชทักษะการอานทั้งน้ัน  เพราะภาษาที่ไดรับจากการอานเปนพ้ืนฐานในการใชภาษาทั้ง
สํานวนการพดูและการเขียนทําใหสามารถบันทึกขอความ  ยอเรื่อง  เรียบเรียงขอความไดดี
ยิ่งขึ้น  การอานเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความคิด  สงเสริมใหนักเรียนไดรูจักใช
กระบวนการคดิอันจะนําไปใชในการเขียนและการพูด  แสดงใหเห็นวาการอานเปนทักษะที่
จําเปนอยางยิ่งในการศึกษาและการดําเนนิชีวติ 
 ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในแตละชวงชั้น  อาจกลาวไดวาการอานเปนหัวใจ
หลักของการจัดกิจกรรมทั้งหลาย  บันลอื   พฤกษะวนั (2538 : 7)  ไดกลาวถึงความสําคัญของ
การอานวา  การอานเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยพัฒนาความคิดสงเสริมใหผูเรียนไดรูจัก
กระบวนการคดิ (Thinking Process)  อันจะนําไปใชในการฟง  พูด   อาน   เขียนและหลักภาษา
ได  ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของพรนิภา  อินทปญญา (2539 : 1)  ไดเขียนไววาการอานเปนสิ่ง
สําคัญในการแสวงหาความรู  เพราะแหลงการเรียนรูทีส่ามารถคนควาดวยตัวเองนั้น  มักเปน
หนังสือหรือสิ่งพิมพตาง ๆ ผูที่มีความสามารถในการอานอยางดียอมมีโอกาสหาความรูจาก
หนังสือมากกวา  ฉะนั้นความสามารถในการอานจึงเปนสิ่งสําคัญและเปนเปาหมายหนึ่งของการ
สอนภาษาไทยทุกระดับ  โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาทีต่องการใหนักเรียนใครรู  ใครเรียน   
ดวยเหตุนีค้รผููสอนจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของการสอน  โดยพยายามหาเทคนิคมาใช
ประกอบการสอน  เพ่ือใหนักเรียนประสบความสําเร็จในดานการอานมากยิ่งขึ้น 
 จากการประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยดานความสามารถทางดานทักษะ
การอาน  พบวาอยูในเกณฑต่ําแมวาจะมีการพยายามสงเสริมการอานก็ตาม  แตสภาพปญหาใน
การจัดการเรียนการสอนอานภาษาไทยก็ยังคงอยู  ดังที่กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการวิจัย
เกี่ยวกับกระบวนการ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2544  (กรมวชิาการ.2544: 48-49) ในสวน
ที่เกี่ยวกบัแนวการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั  สรุปวาครสูอนภาษาไทยสวนมากเนน
การสอนแบบบรรยายครูเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะ
เนนดานเนื้อหามากกวาการฝกทักษะโดยตรง  เปนผลใหทักษะทีเ่กิดขึ้นหลังการสอนมีทักษะที่
ไมพึงประสงค 
 จากปญหาดังกลาวนี้จะเห็นวาการสอนของครูก็เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหนักเรียนมีทักษะ
การอาน  การเรียนรูและแรงจูงใจใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนไมดีเทาที่ควร  ดังที่สุจริต  
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เพียรชอบ (2531 : 155)   ไดกลาวไววา  ครูตองรูจักจูงใจใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน  
เพราะแรงจูงใจในการเรียน  เกิดจากการที่มีสิ่งเรามากระตุนนักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู  
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  เมอรเรย  (Murray.1983 : 84) และเยาวลีย  ประเสริฐภักดี (2534 : 
3) ที่เชื่อวาแรงจูงใจเปนองคประกอบเบือ้งตนของการอาน  และมีผลอยางยิ่งตอการอานของ
นักเรียน  ดวยเหตุนี้  จึงเปนหนาที่ของครูที่จะเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนใหแกนักเรียนซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของสรุางค  โควตระกูล (2533 : 129) กลาววานักเรียนที่มีความสามารถสงู
แตขาดแรงจูงใจ  ในการเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรยีนต่ํา  จะเห็นไดวาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ของนักเรียนนอกจากจะขึ้นอยูกับความสามารถแลวยงัขึ้นอยูกับแรงจูงใจอีกดวย  ดังนั้นการสอน
ของครูโดยใชการบรรยาย  และครูยังเปนศูนยกลางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  โดย
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนอยมากเปนสาเหตุทีท่าํใหนักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน 
 การเรียนการสอนเปนกระบวนการสื่อสารความรู  ประสบการณ  ทกัษะ  ความคดิเห็น
ตลอดจนเจตคติ  ซึ่งจะทําไดหลายวิธี  และอาจใชเครื่องมือประกอบการสอนตาง ๆ อีกมากมาย  
โดยที่การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  ใหผูเรียนมีทั้งความรูและคณุธรรม  โดยจัดกระบวนการเรียนรูและบูรณาการตาม
ความเมาะสมของแตละระดับการศึกษา  ดังนั้นการสอนโดยการบรรยายหรือการใชหนังสือเพียง
เลมเดียว  ไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุจุดหมายตามที่คาดหวังไว  เพราะในสังคมปจจุบัน
เปนยุคสมัยทีมี่ขอบเขตจํากัด  จําเปนตองพัฒนาศักยภาพความสามารถของผูเรียนอยางเต็มที่  
ใหมีนิสัยใฝรู  แสวงหาความรูดวยตวัเอง  ผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง  โดยใชแหลง
ความรูที่มีรูปแบบหลากหลาย  กลาวคือ  การเรียนการสอนจําเปนตองเลือกสรรสื่อการเรียนการ
สอนที่ทําใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  มีโอกาสเรียนรูรวมกับผูอ่ืนและมีความรับผดิชอบที่จะสราง
องคความรูดวยตนเอง 
 จากสภาพปญหาดังกลาว  จึงเปนแรงกระตุนใหครูแสวงหาวิธีการตาง ๆ เพ่ือนํามา
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยนําเทคนิค  วิธีการ  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  
และสื่อประกอบการสอนที่เหมาะสมกับวยัและความแตกตางของผูเรียนเขามาชวย  โดยคํานึงถึง
สาระการเรียนรูและความสนใจของผูเรียนเปนหลัก  ซึ่งสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  หมวด  4  มาตรา24  ที่ไดกําหนดไวใน
ขอหนึ่งวาจัดเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม.2546 : 12)  ทั้งน้ีบทเรียนสําเร็จรูป  เปนบทเรียนที่นําเสนอเนื้อหาเพื่อให
นักเรียนเรียนดวยตนเองตามความสามารถ  และความแตกตางระหวางบุคคล  โดยจัดเนื้อหา
ออกเปนกรอบยอย ๆ  เรียงตามลําดับจากงายไปหายาก  ในบทเรียนประกอบดวย  คําอธิบาย  
เน้ือหา  และแบบฝกหัดใหผูเรียนเปนระยะ  และตรวจคาํตอบจากเฉลย  ที่ใหไวในกรอบถัดไป  
ทําใหผูเรียนทราบผลไดทันทีวาคําตอบของตนถูกตองหรือไม  ถาตอบถูกก็ศึกษากรอบตอไป   
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ถาตอบผิดก็แนะนําใหศึกษากรอบที่ผานมาอีกครั้ง  เม่ือตอบถูกจะมีการเสริมแรงซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีการเรยีนรูของ  ธอรนไดค (Thrndike) และสกนิเนอร (Skinner) (ประสาท  อิศรปรีดา. 
2522 : 102-111) 
 การสรางบทเรียนสําเร็จรูปใหนาสนใจนั้นเปนสิ่งสําคญั  สิ่งหนึ่งที่จะชวยไดคือ  การใช
ภาพการตูนมาประกอบบทเรียน  การนําการตูนเขามาใชในการเรียนการสอนนั้นเปนวธิีการหนึ่ง
ที่ชวยใหการเรียนบรรลตุามวัตถุประสงคที่วางไว  เพราะโดยธรรมชาติแลวการตนูมักดึงดูดความ
สนใจและชวยสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน  เม่ือนําการตูนเขามาประกอบในการเรียนการสอนใน
วิชาภาษาไทยทําใหเกิดผลดี  คือเปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนสนใจไดดีกวาตวัหนังสือที่มีแต
ขอความและตัวอักษรอยางเดียว (ชม  ภูมิภาค. 2524 : 14)  การตูนเปนเคร่ืองมือที่มีคุณคาทาง
การศึกษาอยางยิ่ง  เปนตัวกลางสื่อความหมายที่กอใหเกิดการเรียนรูใหผูเรียนไดเขาใจความรู
รอบ ๆ ตัว อยางแจมชัด  และการใชการตูนประกอบการสอนจะชวยสรางบรรยายกาศที่
กอใหเกิดความสนใจ  แรงจูงใจและสรางความสนุกสนานในการเรียนทั้งยังเปนแนวทางที่จะให
ผูเรียนคิดจินตนาการอยางเต็มความสามารถ  การนําภาพการตูนทีผู่เรียนสนใจมาใชเปนสื่อใน
การพัฒนาความสามารถในการอานจะทําใหบทเรียนนาสนใจยิ่งขึ้น (เลิศ  อนันทนะ.2523 : 18) 
บทเรียนสําเรจ็รูปการตูนจึงเปนนวตักรรมการศึกษาทีเ่กิดจากการนําขอดีของบทเรียนสําเร็จรูป  
และการตูนมาผนวกเขาดวยกันโดยใหบทเรียนสําเร็จรูปเปนวิธีการเสนอความรู  การตูนยังเปน
วิธีการสรางแรงจูงใจเปนการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
 จากลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปการตูนดังกลาวนาจะทําใหจัดการเรียนการสอนในวิชา
ภาษาไทยมีประสิทธิภาพสงูขึ้นและสามารถสรางแรงจูงใจของผูเรียนไดดียิ่งขึ้น  เพราะเรียนดวย
ความสนุกสนานเพลิดเพลนิและมีผลการเรียนดีขึ้นดวย  
 ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะสรางบทเรียนสําเรจ็รูปการตูนมาทดลองสอนนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพ่ือศกึษาความสามารถในการอานภาษาไทย  และแรงจูงใจในการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชบทเรยีนสําเร็จรูปการตูนกับการสอนแบบปกต ิ

2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชบทเรยีนสําเร็จรูปการตูนกับการสอนแบบปกต ิ
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทย  ของนักเรียนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปการตูนกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 4.  เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชบทเรยีนสําเร็จรูปการตูนกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
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 5.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบปกติ  กอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 6.  เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 
ความสําคัญในการศึกษาคนควา 
 ผลการศึกษาคนควาครั้งน้ีจะไดบทเรียนสําเร็จรูปการตูนเพื่อใชในการสอนอานภาษาไทย
และเปนแนวทางสําหรับครผููสอนภาษาไทยและผูที่เกีย่วของกับการสอนภาษาไทย  ในการ
พิจารณานําบทเรียนสําเร็จรูปการตูนมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

1.  ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียน 

ศรีวิกรม แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพ จํานวน  5  หองเรียน  รวมนักเรียน  250  คน 
 
         2.   กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  โรงเรียน 
ศรีวิกรม  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่  2  ปการศกึษา  2548  
ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมแบบกลุม (cluster  random  sampling)  จํานวน  2  หองเรียน  โดยมี 
จํานวนนักเรียน  96   คน  แลวจับฉลากแบงเปนกลุมทดลอง  1  หองเรียน  จํานวน  48  คน   
และเปนกลุมควบคุม  1  หองเรียน  จํานวน  48 คน 
 
          3.   ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลองจะดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2548   
ใชเวลากลุมทดลองละ  15  คาบ  คาบละ  50  นาที  สัปดาหละ  3  คาบ  เปนเวลา  5  สัปดาห 
 
          4.   เน้ือหา 

เน้ือหาที่ใชในการทดลอง  เลือกเน้ือหาตามที่ผูเรียนใหความสนใจ จาก หนังสือพิมพ   
วารสาร  หนังสือเรียน  โดยนํามาสรางเปนบทเรียนสําเร็จรูปการตูน  มีเน้ือหาประเภทตางๆดังนี้ 
การอานจับใจความสําคัญ  บทความ  สาระนารู  ขาว  โดยยึดหลักการเลือกหนังสือของ  
คุณรัญจวน  อินทรกําแหง ดังนี้ 
 1.  เพ่ือคัดเลอืกหนังสือใหมีจํานวนพอที่จะอานไดทันเวลา  เพราะผูอานคนเดียวยอมไม
สามารถอานหนังสือพิมพจําหนายในตลาดไดทั้งหมด 
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 2.  เพ่ือเลือกเฟนใหไดหนังสือที่ตรงกับความสนใจ 
 3.  เพ่ือเลือกหาหนังสือที่มีสาระตรงกับความตองการทีจ่ะศึกษาคนควา 
  4.  เพ่ือใหไดหนังสือดี  มีคุณคาแกชีวติ 
         5.  ตวัแปรที่ศึกษา  
                 5.1  ตวัแปรอิสระ  ไดแก  การสอนวิชาภาษาไทย  2  วิธี  คือ 

         5.1.1  การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูน 
         5.1.2  การสอนแบบปกต ิ

                 5.2   ตัวแปรตาม  ไดแก 
                        5.2.1  ความสามารถในการอานภาษาไทย 
                        5.2.2  แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1.  บทเรียนสําเร็จรูปการตูน 
หมายถึง  วิธกีารเสนอความรูแกนักเรียนตามลําดับจากงายไปหายากโดยการจัเน้ือหา  เป 
สวนยอย ๆ เรียกวา  กรอบ  ประกอบดวย  ชุดเนื้อหา  จํานวน 6 บทเรียน ตัวอยาง  แบบฝกหัด   
โดยมีเนื้อหาดังน้ี 

     1.  การอานจับใจความสําคัญ 
                2.  บทความ 
                3.  สาระนารู 
                4.  ขาว 
ใหนักเรียนไดศึกษา  บทเรยีนดวยตนเองไปทีละชุดตามลําดับ  และสามารถตรวจคําตอบดวย
ตนเองจากคําเฉลยซึ่งอยูในชุดถัดไป  โดยที่นักเรียนทีต่อบถูกจะศึกษาในชุดถัดไป  แตถา
นักเรียนตอบผิดใหศึกษาชดุที่ผานมาอีกครั้งตั้งแตกรอบแรกจนกรอบสุดทาย  โดยในการทํา
กิจกรรมดังกลาวครูจะเปนผูแนะนํา  และใหความชวยเหลือเม่ือนักเรียนเกิดปญหา  ผูวิจัยสราง
โดยอาศัยทฤษฎีความสัมพันธของสิ่งเรากับการตอบสนองตามหลักจิตวิทยาการเรียนรูของธอรน
ไดค  และหลกัการสรางบทเรียนสําเร็จรูปแบบเปนเสนตรงของสกินเนอร  มีลักษณะเปนเอกสาร
เย็บเลมซ่ึงเสนอเนื้อหาเปนบทบรรยายทีมี่ภาพการตูนประกอบทั้งชดุ  โดยใชเปนภาพการตูน
แบบลอเลียนของจริง  คือภาพการตูนทีมี่ลักษณะใกลเคียงของจริง  นักเรียนจะตองอานบทเรียน
ในแตละชุดตามลําดับทุกกรอบ  เพราะความรูในกรอบแรก ๆ จะเปนพ้ืนฐานสําหรับกรอบถัดไป  
โดยประกอบดวย 

คําแนะนําในชดุบทเรียนสําเร็จรูปการตูน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
กิจกรรมการเรียนรู 
วัดผลประเมินผล 
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  2.  บทเรียนสําเร็จรูปการตูนภาษาไทย 
หมายถึง   บทเรียนสําเร็จรูปที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น  โดยการสรางบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสน 
ตรงซึ่งสรางขึน้โดยยึดหลักความสัมพันธของสิ่งเรากับการตอบสนอง  (S-R  Ttherory)  ตาม
หลักจิตวทิยาการเรียนรูของธอรนไดค  มีลักษณะเปนบทบรรยายทีมี่ภาพการตูนประกอบเขามา
ผนวกเพื่อพัฒนาความสามารถดานทักษะการอานภาษาไทยและแรงจูงใจของผูเรียนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   3. การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรปูการตูน 
   หมายถึง  การนําบทเรียนสําเร็จรูปการตูนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเปนสื่อชวยในการจัดการ 
เรียนการสอนอานภาษาไทยและในขั้นประเมินผลการเรียนรู  สําหรับบทเรยีนสําเร็จรูปการตูนมี
ทั้งหมด  
 6  บทเรยีน  ใชเวลาเรียนบทละ  2  คาบ  (100 นาที)  ขั้นตอนในการสอนมีดังนี้ 

        3.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
         3.1.1  ครูและนักเรยีนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษา  เพ่ือ

กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจและพรอมที่จะเรียน 
         3.1.2  ครูซักถามปญหาและทบทวนบทเรียนที่เรียนมา 

         3.2  กระบวนการเรยีนรู 
         3.2.1  ครูแนะนําการใชบทเรียนสาํเร็จรูปการตนู (เฉพาะคาบแรก) 

มีลักษณะเปนแบบบรรยายที่มีการตูนประกอบไปทลีะกรอบตามลําดับ  และปฏิบตัิตามกิจกรรม
การเรียนรู 

              3.2.3  ใหนักเรยีนทํากิจกรรมที่กําหนดใหลงในใบงาน 
                        3.2.4  ใหนักเรียนตรวจคําตอบจากคําเฉลย  ซึง่ใหไวในกรอบถัดไปถาตอบ 
ถูกนักเรียนจะไดรับการเสรมิแรงทันที  แลวศึกษากรอบใหม  ถาตอบผิดนักเรียนจะไดรับ 
คําแนะนําใหยอนไปอานเนื้อเรื่องเดิมซํ้าอีกกอนที่จะศึกษาเนื้อหาใหม 

         3.3  ขัน้สรุป 
               ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการอภิปราย  แลวบันทึกลงในใบงาน 
         3.4  ขัน้วัดผลประเมินผล 
               ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน  1  ชุด  ลงในใบงาน  เพ่ือตรวจสอบ

ความเขาใจในขั้นตอนสุดทาย  หลังจากที่นักเรียนศกึษาบทเรียนครบทุกกรอบแลว  ถาผาน
เกณฑใหนําบทเรียนสําเร็จรูปคืนครู  ถาไมผานตองยอนกลับไปศึกษาใหม  และทําแบบฝกหัดจน
ผานเกณฑ 

   2. การสอนแบบปกต ิ
หมายถึง  การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูของโรงเรียน 

ศรีวิกรม  ที่ครูผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อใชในการสอนปจจุบัน  โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
            



 8

 2.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
           การสรางความสนใจ  คือทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน  โดย
ครูอาจใชวธิีเราใจโดยการสนทนาหรือใชสื่อการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือเปนการนําเขาสูบทเรียน 
             2.2  กระบวนการเรียนรู 
          2.2.1  แจงจุดประสงคการเรียนรู  เปนการบอกใหนักเรียนทราบวาเม่ือ
เรียนจบแลวจะตองมีความสามารถในการอานดานใดบาง 
          2.2.2  ทบทวนความรูเดิมที่นักเรียนมีอยูกอนเพ่ือเปนการปูพ้ืน
ฐานความรูสําหรับที่จะใชในบทเรียนใหมดวยการสนทนา  ซักถาม  อภิปราย  แลวโยงเขาสู
เน้ือหาใหม 
          2.2.3  เสนอบทเรียนใหมเปนการอธิบายเนื้อหาและวธิีใชอุปกรณตาง ๆ 
ประกอบ  เชน  ใบความรู  บัตรคํา  แถบประโยค  แถบบันทึกเสียง  รูปภาพ  เกม  เปนตน  ตาม
ความสนใจของนักเรียนและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
          2.2.4  ใหแนวการเรยีนรู  เปนการบอกแนวทางการอานดวยตนเอง  โดย
สอนวิธีอานใหเกิดความสามารถในการอาน  เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตรงตามจุดประสงคของ
บทเรียน 
          2.2.5  ขั้นแจงผลการปฏิบัติ  คือการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนดวย
การตรวจสอบแกไข  และอธิบายรวมกัน  เพ่ือเปนแนวทางในการอานตอไป 
          2.2.6   การฝกปฏิบตัิ  เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทกัษะการอาน
จากเรื่องตาง ๆ ที่อานตามจุดประสงคแลวทํากิจกรรมตามที่กําหนด 
            2.3  ขั้นสรุป 
          ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกบัเรื่องที่เรียน  พรอมสรุปแนวคิด
เกี่ยวกับเรื่องน้ัน ๆ อีกครั้ง 
             2.4  วัดผลประเมนิผล 
          ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายบท 
 
         4.  คววมสามารถทางการอานภาษาไทย 
  หมายถึง  พฤติกรรมที่นักเรียนสามารถแสดงออกไดหลังจากศึกษาบทเรียนแลวโดยมี 
ลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 
               4.1  การจับใจความสําคัญ  หมายถึง  ความสามารถในการสรุปสาระสาํคัญ
ของเรื่อง  ความสําคัญของเร่ืองเหตุผลหรอืสรุปหลักการ  สรุปเกณฑของเรื่อง 

7.2 การตีความ  หมายถึง  ความสามารถในการเขาใจความคิดที่ผูเขียน
ไมไดบอกไวอยางชัดเจน  หรือมีความหมายโดยนัยออกมาเปนความคิดของตนเอง 
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      4.3  การขยายความ  หมายถึง  ความสามารถในการอธิบายเพิ่มเติมให
ความละเอียดขึ้นจากเนื้อความเดิม  ซึ่งอาจจะตองยกตัวอยางประกอบหรือมีอางอิง  เปรียบเทียบ
ใหไดเน้ือความกวางขวางเพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น 
      4.4  การแปลความ  หมายถึง  ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงจากความ
หน่ึงไปสูอีกความหนึ่งโดยแปลงเรื่องที่อานออกมาเปนคําพูดใหมหรือถอยคําใหม  โดยยังรักษา  
เน้ือหา  และความสําคัญของเรื่องเดิมไวไดอยางครบถวนความสามารถทางการอานภาษาไทยนี้
วัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและนําไปทดสอบหาคุณภาพ
กอนนําไปทดลองจริง 
 5.   แรงจงูใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 
  หมายถึง  กระบวนการทางจิตใจ  ซึ่งผลักดันให  นักเรียนมีความสนใจและความ
พยายามในการเรียนวิชาภาษาไทย  อันสืบเนื่องมาจากความสนุกสนานในการรวมกิจกรรมการ
เรียนการสอน  มีความมุงหวังในความสําเร็จ  เห็นประโยชนและคุณคาในการเรียนภาษาไทย  
ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามวดัแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีมาตรา
สวนประมาณคา  5  ระดับ  ของลิเคิรท ขอความในแบบสอบถามจะเปนขอคําถามในเชิงบวก  
และเชิงลบ  โดยผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญและหาคุณภาพแลว 
 6.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรปูการตูน 
  หมายถึง  คาเฉลี่ยทีค่าดหวงัจากบทเรียนสําเร็จรูปการตูน  ตามเกณฑ  80/80   
 80  ตัวแรก   หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยที่นกัเรียนทําแบบฝกหัดทายบทในแตละบทเรียน
คิดเปนรอยละ 80 
          80  ตัวหลัง   หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ 
80 
สมมุติฐานในการศึกษาคนควา 
          1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรยีนสําเร็จรูปการตูน  กับการสอนแบบปกติมี
ความสามารถในการอานภาษาไทย  แตกตางกัน 
 2.   นักเรียนที่ไดรับการสอนบทเรียนสาํเร็จรูปการตนูกับการสอนแบบปกติมีแรงจูงใจใน
การเรียนวิชาภาษาไทย  แตกตางกัน 
 3.   ความสามารถในการอานภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปการตูนกอนการทดลองและหลังการทดลอง  แตกตางกัน 
 4.  แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปการตูนกอนการทดลองและหลังการทดลอง  แตกตางกัน 
 5.  ความสามารถในการอานภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกตกิอนการ
ทดลองและหลังการทดลอง  แตกตางกัน 
          6.   แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติกอนการ 
ทดลองและหลังการทดลอง  แตกตางกัน 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี   ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยแบง
ตามลําดับดังตอไปน้ี 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรยีนสําเร็จรูป 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตนู 
5. เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนแบบปกต ิ

 
1. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวของกับการอาน 
 1.1  เอกสารที่เก่ียวของกับการอาน 

1.1.1 ความหมายของการอาน 
การอานเปนกระบวนการทีซ่ับซอนและมีหลายคุณลักษณะมีองคประกอบทาง

จิตวิทยาสภาพรางกายและสภาพทางสังคมรวมกันอยูดวย(Dukin.1982:14)นักการศึกษา  
นักจิตวิทยา  นักภาษาศาสตร  และนักจิตวิทยาภาษาศาสตร  ไดใหความหมายของการอานไว
ตางๆ กันดังนี้ 

การอานคือ  การมีปฏิกิริยาโตตอบระหวางผูเขียนและผูอาน  เปนกระบวนการสื่อ 
ความหมายของความคิดอารมณและความรูสึกตางๆ  ซึ่งผูเขียนตองการจะถายทอดไปยังผูอาน 
(Widdowson. 1979:174;Shaw. 1973: 272) 

การอานคือ    กระบวนการซึ่งผูอานรับรูขอมูลขาวสาร  ซึ่งถูกเสนอไวในรูปรหัส
พิเศษ  ผูเขียนเปนผูสงขาวผูอานจึงเปนผูแปรรหัสเหลานั้นตามความรูและประสบการณเดิมของ
ตนอันจะกอใหเกิดการนําไปสูเปาหมายหลักของการอานที่วา  ผูอานตองคิดเปนและเขาใจ
ความหมายของสิ่งที่อาน (Morris  and  Stewart. 1984 : 14) 

การอานเปนกระบวนการทีซ่ับซอน  มีหลายคุณลักษณะ มีองคประกอบทางจิตวทิยา  
สภาพรางกายและสภาพทางสังคมรวมอยูดวย  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  
ไดจัดคําวาการอานไวที่คําวา อาน เปนคํากริยา หมายความวา วาตามตัวหนังสือ  ออกเสียงตาม
ตัวหนังสือ  ดูหรือเขาใจความหมายจากตัวหนังสือ  สังเกตหรือพิจารณาดูใหเขาใจ คิด นับ (ไทย
เดิม)  นอกจากนี้นักการศึกษา  นักภาษาศาสตรและผูเชี่ยวชาญทางดานการอานไดให
ความหมายและอธิบายความหมายของการอานไวหลายทัศนะ  ดังนี้ 
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อัญชลี   แจมเจริญ(2526 : 82)  กลาววา  การอาน  หมายถึง การแปลความหมาย
ของตัวอักษรออกมาเปนความคิดอยางมีเหตุผลและเขาใจความหมายตลอดจนการพิจารณาเลือก
ความหมายทีดี่ไปใชใหเกิดประโยชน 

มานิตย  บุญประเสริฐ (2526 : 9)  ใหความหมายของการอานไววา  การอาน  คือ  
การสื่อความหมายระหวางผูเขียนกับผูอานโดยมีขอความเปนสื่อกลาง  หนาที่ของผูอานคือ  การ
คนหาความหมายจากขอความนั้น ๆ ผูอานจะเขาใจความหมายของขอความที่อานไดมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับประสบการณรวมกันระหวางผูอานและผูเขยีน  เรื่องที่อานและความสามารถ
ทางภาษาเปนสําคัญ 

แอรโรสมิท (Arrowsmith. 1972 : 84)ใหความหมายของการอานวา  การอานคือ
ความคิดความรูสึกและจินตนาการแลวนําความคิดนัน้ไปใชประโยชน 

แฮริสและสมิท (Harris and Smith. 1976 : 14)ใหความหมายของการอานไววา  
หมายถึงรูปแบบหนึ่งของการสื่อความหมาย  เปนการแลกเปลีย่นความคิด  ขาวสารและความรู
ระหวางผูเขียนและผูอานในลักษณะของการสื่อความซึ่งกันและกัน  โดยที่ผูเขียนจะแสดง
ความคิดห็นของตนดวยภาษาตามลักษณะการเขียนของแตละบุคคล  สวนผูอานจะพยายามหา
ความหมายของสิ่งที่ผูเขียนไดเขียนไว  ความสามารถที่จะทํานายหรือถอดความจากขอความที่
อานขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของผูอาน  ไดแก  ความคุนเคยในหวัขอเร่ืองที่อาน  ความ
คิดเห็นที่สําคญัๆ ของเรื่อง  ตลอดจนความรูความสามารถทางภาษาของผูอานเองดวย 

คูเปอร (Cooper. 1979 : 3) ไดกลาวเกี่ยวกับการอานไววา  หมายถงึ  กระบวนการ
สรางหรือพัฒนาความหมายของเนื้อเรื่องที่เปนตวัอักษร  ซึ่งผูอานตองนําความรูและ
ประสบการณเดิมมาเชื่อมโยงในการอานโดยกระบวนการปฏิสมัพันธระหวางผูอานและเนื้อความ 

การอาน คือ การสื่อความหมายระหวางผูเขียนและผูอาน  โดยมีขอเขียนเปน
สื่อกลาง  หนาที่ของผูอานคือ  การคนหาความหมายจากขอเขียนนั้นๆ ผูอานจะเขาใจขอความที่
อานมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ  เชน  ลักษณะของเรือ่งที่อาน  
ประสบการณรวมระหวางผูอานและผูเขียน  ความสามารถทางภาษาเปนตน (มานิต  บุญ
ประเสริฐ. 2527 : 1) 

จากความหมายของการอานดังกลาว  สรุปไดวาการอานเปนกระบวนการที่มีความ
ซับซอน  มีองคประกอบหลายอยางที่ผูอานจะตองมีความเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนถายทอดและ
ตองการสื่อความหมาย โดยใชความคิด  ความรูสึก  และประสบการณความรูเดิมของผูอาน เปน
แนวทางในการสรุปความคดิและเขาใจเจตคตขิองผูเขยีนจากขอความที่อานและจําเรื่องไดตาม
ประสบการณและความสามารถของตน 

1.1.2.  ความสําคัญของการอาน 
การอานเปนพ้ืนฐานสําคัญที่ชวยใหเกิดการเรียนรูในสาขาวิชาตางๆไดตลอดชวีติ  

ความรูที่ไดรบัจากการอานสามารถนํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิตไดหลายประการ 



 12

 ณรงค ทองปาน (2526 : 5)  กลาววา  การอานกอใหเกิดประโยชนตอผูอานในดาน
การนําความรูมาปรับปรุงงาน  ปรับตัวเองใหเขากับสังคมและยังไดรบัความบันเทงิจากการอาน
ดวย   

ชุติมา  สัจจานันท (2529 : 10) อธิบายวา  การอานทําใหเกิดพัฒนาการทาง
สติปญญา  ความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  พฤติกรรมและการดําเนินชีวติ  ศีลธรรม
จรรยาและคานิยม  การอานชวยปรบัปรุงชีวิตใหสมบรูณ  จุดหมายปลายทางของการอานคือการ
พัฒนาไปสูสิ่งที่ดีที่สุดและสมบูรณที่สุด  ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของสุขุม  เฉลยทรัพย 
(2531 : 13) ที่วา  การอานชวยใหเกิดปญญา  มีความรูกวางขวาง  เขาใจตนเอง  มีทัศนคตอัิน
ถูกตอง  สามารถวินัจฉัยความถูกผิดของเร่ืองราวตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะการอานเปนทักษะทีจํ่าเปนและสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหเกิดการพัฒนาการ
ทางดานสติปญญา  ความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  พฤติกรรมและการดําเนินชีวติ(ชุติมา  
สัจจานันท.  2529 : 10)  ซึ่งถือเปนทักษะที่ใชมากในชวีิตประจําวันในการแสวงหาสรรพ
วิทยาการตางๆ นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไวดังนี้ 

ประทิน  มหาขันธ(2530 : 161) กลาวถึงความสําคัญของการอานวา 
1. การอานชวยใหไดรับความรูหรือสนองในสิ่งที่อยากรู  ทําใหไดรับความรู  ขอมูล 

แจมแจงชัดเจนกวาการฟง 
2. การอานชวยในการพัฒนาตนเองทั้งทางรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และ

สังคมโดยนําความรูที่ไดจากการอานมาปรับปรุงพัฒนาชีวิตของตนใหดีขึ้น 
3. การอานชวยในการปรับปรุงสถานภาพใหดีขึ้น  สามารถพัฒนาอาชีพของตนให

เจริญกาวหนาได 
4. การอานชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน  ผอนคลายอารมณ 
5. การอานชวยใหเกิดความปลอดภัยในชีวติและพัฒนาประเทศชาตใิห

เจริญกาวหนาไดเพราะประชาชนอานหนังสือออกจะทําใหรูกฎหมายและปฏบิัตติามเพื่อความ
สงบสุขของบานเมืองได 

 ศิริพร  พูลสุวรรณ(2530 : 16 - 18) กลาวถึงความสําคัญของการอานวา 
1. การอานชวยใหเกิดความรูทางวิชาการ มีความสําคัญตอการศึกษาทุกระดับชั้น

ทั้งการเรียนภายในหองเรียนและเรียนดวยตนเอง  ดังนั้นความรูทางวิชาการ  ความสําเร็จทาง
วิชาการของมนุษยจึงมีความเกี่ยวของสัมพันธกับการอาน 

2. การอานชวยพัฒนาอาชีพ  การอานทําใหทราบขอมูลในการเลือก  การคนควา
หาความรูและพัฒนาอาชีพของบุคคลใหกาวหนาสงผลใหสังคมเจรญิรุงเรือง 

3. การอานชวยใหเกิดความคดิสรางสรรค  ทําใหทราบถึงพัฒนาการของโลก  
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสามารถนําความรูใหสัมพันธกับการทาํงานในชีวติประจําวันและ
สามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานไปจินตนาการคิดคนสิ่งใหมๆ ได 
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4. การอานชวยพัฒนาจิตใจใหเจริญงอกงาม  กอใหเกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ
และพัฒนาจิตใจใหเกิดความเมตตาอารี  ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 

จึงสรุปไดวา  การอานเปนทักษะที่สําคญัที่ทําใหเกิดการพัฒนาทางดานสติปญญา  เพ่ือ
นําไปใชในชีวติประจําวันไดเปนอยางดี 

1.1.3  จุดมุงหมายของการอาน 
การอานหนังสือของแตละคนมีจุดมุงหมายในการอานแตกตางกัน  ดังนี้ 
เลวี่ (สุนันทา  ม่ันเศรษฐวิทย.2537 : 3 ; อางอิงจาก Levi.1990. language Arts.) 

ใหจุดมุงหมายของการอานไวดังนี้ 
1. อานเพื่อตีความสัญลักษณใหเปนความหมายที่ถูกตอง 
2. อานเพื่อเรียงลําดับเหตุการณและสรุปแนวคิดของเรื่อง 
3. อานเพื่อตอบคําถามไดถูกตอง 

สุขุม  เฉลยทรัพย(2531 : 19 - 20) แบงจุดมุงหมายในการอานไว 5  ประการ 
1. อานเพื่อศึกษาหาความรู 
2. อานเพื่อสนองความอยากรูอยากเห็น 
3. อานเพื่อตองการทราบขอมูลขาวสารที่แทจริง 
4. อานเพื่อศึกษาคนควา 
5. อานเพื่อใหกาวหนาในอาชพี 
สมพร  มันตะสูตร  แพงพิพัฒน (2534 : 9)  แบงจุดมุงหมายที่สําคัญของการอานไว  

4  ประการ คือ 
1. การอานเพื่อความรู  แบงวตัถุประสงคยอยออกเปน  5  ประเด็น คือ  

1.1 เพ่ือหาคําตอบในสิ่งทีต่องการ 
1.2 เพ่ือศึกษาหาความรูโดยละเอียดและโดยยอ 
1.3 เพ่ือรับรูขาวสาร  ขอเท็จจริง 

                    1.4 เพ่ือศึกษาคนควาเปนพิเศษเพื่อนําไปใชประโยชนเรื่องใดเรื่องหน่ึง    หรือ
เพ่ือเขียนตําราวิชาการ 

1.4 เพ่ือรวบรวมขอมูลมาทํารายงาน  ทําวิจัย 
2. การอานเพื่อความบันเทิง  เชน  อานหนังสือประเภทเรือ่งสั้น  นิทาน  นวนิยาย 
3. การอานเพื่อความคิดแปลกใหม  เชน  การอานผลการทดลอง  การคนควาวิจัย 
4. การอานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ 
สรุปไดวา  จุดมุงหมายที่สําคัญของการอาน  คือ  การอานเพื่อศึกษาคนควา  อาน

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความคดิและอานเพื่อความเพลิดเพลิน  ซึ่งขึ้นอยูกับความสนใจของผูอานที่จะ
นําไปใชประโยชนตามทีต่องการ 
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1.1.4 จิตวิทยาการอาน 
 การอานมิไดเปนการแสวงหาความหมายเพื่อเขาใจสญัลักษณหรือตัวอักษรเพียง

อยางเดียว  แตมีกระบวนการทางสมองหรือความคิดรวบยอด  ขณะที่ผูอานใชสายตาเคลื่อนไป
ตามอักษรเพือ่ความเขาใจ  สมองก็จะถอดรหัส  แปลความ  และตีความเรื่องที่อาน  ดังนั้น  การ
อานจึงเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและกระบวนการแปลความ 

นักภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง  เชน  กูดแมนและเบิรก (เสาวลักษณ รัตนวิชช. 
2534 :23-24; อางอิงมาจาก Goodman & Burke.1972:1978  วิจัยเพ่ือศึกษากระบวนการทาง
ความคิด  ผูอานทุกคนจะแสวงหาความหมายของสิ่งที่อานหรือการตีความจากสัญลักษณโดย
ผานกระบวนการทางความคิด  ผูอานทุกคนจะแสวงหาความหมายของสิ่งที่อานเปนอันดับแรก
เสมอ  แตการพิจารณาการอานเพียงการแสวงหาความหมายของสิ่งที่อานเปนอันดับแรกเสมอ  
แตพิจารณาการอานเพียงแสวงหาความหมาย  เพ่ือเขาใจสัญลักษณ  หรือตัวอักษรอยางเดียว  
ยังไมเพียงพอกับการอานที่สมบูรณ  นักภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยาจึงตระหนักถึง  การรับรูดวย  
เชน  การถายโยงความคิดรวบยอด  รวมทั้งองคประกอบอ่ืน ๆ ในการอาน  เชน  ความสนใจ  
ประสบการณ  เดิม  การระลึกสิ่งที่อาน 

จากความคิดเห็นของภาษาศาสตรและจิตวิทยาสรุปวา  การเปนกระบวนการที่ผูอานจับ
ใจความสําคญัของเร่ืองที่อาน  แปลความ  ระลึกถึงสิ่งที่อาน  รวมทั้งเกิดความคิดรวบยอด  
นอกจากนี้ความเขาใจในการอานยังเกี่ยวของกับองคประกอบอ่ืน  ไดแก  ความสนใจ 
(เสาวลกัษณ  รัตนวิชช. 2531 : 85) หากผูอานอานเรื่องที่ตนเองสนใจก็จะเกิดความกระตือรือรน
ที่จะทําความเขาใจ  และความหมายจากสิ่งที่อาน  ดังที่  สตีเวน (Steven. 1981 : 36) กลาววา  
การที่คนเราอานสิ่งที่ตนเองสนใจมากเทาใดก็จะทําใหผูอานเขาใจ  เรื่องราวที่ตนอานมากขึ้น
เทานั้นที่กลาวมานี้  สรุปวา  การอานมีความเกี่ยวของและสัมพันธกันกับจิตวทิยา  การอานซึ่ง
การที่นําหลักทางจิตวิทยาเขามาใชเกี่ยวกับการอานดวยนั้นจะมีสวนสําคัญทําใหการอานประสบ
ผลสําเร็จตามที่คาดหวังไว   

1.1.5 ความเขาใจในการอาน 
 ความเขาใจในการอานนับเปนหัวใจสําคญัของการอาน  เพราะการอานออกเสียง

เพียงอยางเดียวนั้นยอมไมเกิดประโยชน  หากไมเขาในเรื่องที่อานดีพอก็ถือวาการอานไมนั้นไม
สมบูรณ 

ชวาล  แพรัตกุล (2520 : 134)  กลาววา  ความเขาใจในการอานเปนความสามารถ
ในการผสมผสานแลวขยายความรูความจําใหกวางไกลออกไปอยางสมเหตุสมผลโดย
ประกอบดวยลักษณะ 
 4 ประการ คือ  

1. รูความหมายและรายละเอยีดยอย ๆ ของเรื่องนั้นมากอน 
2. รูความเกี่ยวของความสัมพันธระหวางขั้นความรูยอย ๆ เหลานั้น 
3. สามารถอธิบายสิ่งเหลานั้นไดดวยภาษาของตนเอง (ภาษาพูด) 
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4. เม่ือพบส่ิงอ่ืนใดในทํานองเดียวกันกับที่เคยเรียนรูมาแลวสามารถอธิบายได 
สมบูรณ  ชิตพงศ (2533 : 24) กลาววาความเขาใจ (Comprehension) เปน

ความสามารถทางดานสมองในการคิดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ในดานการแปลความ  ตีความ  และ
ขยายความในเรื่องราวและเหตุการณตางๆ ในชีวติ 

เบอรตัน (Burton. 1956 : 321) ไดใหความเห็นเกี่ยวกบัเรื่องความเขาใจในการอาน
วาตองอาศัยความสามารถหลายดานประกอบกันคือ 

1. การเขาใจความหมายของศัพท 
2. การเรียงลําดับความได 
3. การจับความคิดสําคัญได 
4. การสังเกตความสัมพันธของขอความที่อาน 
5. แยกประเภทได  สรุปความไดและคาดการณลวงหนาได 
บอนด  และทิงเกอร (Bond & Tinker. 1957 : 235) กลาววา  ความสามารถในการ

อานขึ้นอยูกับพื้นฐานดังน้ีคือ 
1. การเขาใจความหมายของคํา  ถือวาเปนทักษะพื้นฐานของการอาน   

ผูเรียนรูความหมายของคําไมเพียงพอจะไมสามารถเขาใจประโยค อนุเฉท และไมสามารถเขาใจ
สิ่งที่อานได 

2. การเขาใจความหมายของกลุมคํา ผูเรียนจะเขาใจความหมายของกลุมคําไดก็
ตอเม่ือผูเรียนรูจักอานเปนกลุมคํา  การอานทีละคําจะไมชวยใหผูเรียนเขาใจได 

3. การเขาใจประโยค นอกจากผูเรียนจะเขาใจความหมายของคําและกลุมคําแลว  
ผูเรียนตองมองเห็นความสัมพันธระหวางคํา  ระหวางกลุมคํา  และกลุมคําในประโยคดวย  
สําหรับผูเรียนที่ไมเขาใจความสัมพันธดังกลาวจะทําใหไมเขาใจเรื่องที่อาน 

4. ความเขาใจอนุเฉท  ผูเรียนจะเขาใจอนุเฉทไดก็ตอเม่ือมองเห็นความสัมพันธ
ระหวางประโยคในอนเุฉท  การทําความเขาใจความสัมพันธระหวางประโยคนั้นคอนขางยาก  แต
ถานักเรียนขาดความสามารถดานนี้แลว  จะไมสามารถเขาใจเรื่องที่อานได 

5. ความเขาใจความสัมพันธระหวางอนุเฉท  นักเรียนจะสามารถเขาใจเนื้อเรื่องที่
ยาวขึ้นไดกต็อเม่ือนักเรียนสามารถจัดลําดับความคิดของเรื่องที่อานได  และจะตองมองเห็น
ความสัมพันธระหวางอนุเฉทดวย 

ทักษะพื้นฐานที่กลาวมานี้  จะมีความสัมพันธกัน  ผูอานจะเขาใจเนื้อเรื่องที่อานไดก็
ตอเม่ือเขาใจความหมายของคํา  รูจักอานเปนกลุมคํา  ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของการเขาใจ
ประโยค  เขาใจความสัมพันธระหวางประโยค  จะทําใหเขาใจอนุเฉท  เขาใจความสัมพันธ
ระหวางอนุเฉททั้งหมด  และเขาใจเนื้อเรือ่งที่อาน 

สมิธ (Smith. 1988) สรุปวา  ความเขาใจในการอานคือการที่ผูอานสามารถรับเอา
ความหมายที ่ ผูเขียนตั้งใจใสไวในตวัอักษรไดตรงตามที่ผูเขียนตองการ 
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จากความหมายของความเขาใจในการอานขางตนสรปุไดวา ความเขาใจในการอาน
เปนเรื่องสําคญัที่สุดในกระบวนการอาน    ผูอานตองอาศัยความรูความสามารถทางภาษาที่มีอยู
รวมทั้งประสบการณและความคิดของผูอานรวมกันเพื่อทําความเขาใจและตีความขอความหรือ
ขอมูลตาง ๆ ที่ไดอาน  สามารถเขาใจวตัถุประสงคและความคิดทีผู่เขียนตองการจะสื่อสารแก
ผูอานไดถูกตอง  
 1.1.6 ระดับความเขาใจในการอาน 
      ในการอานนั้นผูอานมีจุดประสงคในการอานตางๆ กัน เชน บางครั้งอานเพื่อความรู
หรือเพ่ือหาขอมูล  บางครั้งอานเพื่อความเพลิดเพลิน  จึงทําใหเกิดระดับความเขาใจในการอาน
ตางกันไปดวย  แตโดยทั่วไปแลว  ผูเชีย่วชาญหลายทานไดแบงระดับความเขาใจไวดังนี้ 
      เพ็ญศรี  รังสิยากุล (2528 : 123) แบงความเขาใจออกเปน  3  ระดับ  คือ   

1. ความเขาใจตามตัวอักษร  หมายถึง  การที่ผูอานมีความเขาใจตามตัวอักษรที่
ปรากฏอยูในแตละบรรทัด  เปนความเขาใจถึงคําพูดที่ผูเขียนใชนัน่เอง 

2. ความเขาใจที่เกิดจากการตีความหมาย  หมายถึง  การที่ผูอานแลวเขาใจวา
ผูเขียนหมายถึงสิ่งใด 

3. ความเขาใจทีจ่ะนําไปสูการสรุปเปนความเขาใจที่เกิดขึ้นภายหลังการอาน
เรื่องราวทั้งหมด  แลวนําสิ่งตางๆ ที่ไดจากการอานมารวบรวมทําเปนบทสรุป 

นพรัตน  สรอยสุวรรณ (2527 : 1231)  ไดอางถึงระดับความเขาใจในการอานตาม
แนวคิดของเบอรมิสเตอร โดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานของแซนเดอรซึ่งไดดัดแปลงมาจาก Bloom‘s 
Taxonmy อีกทีหน่ึง  เขาไดกลาวระดบัของความเขาใจในการอานไวดังนี้ 

1. ระดับความจํา เปนระดับของการจําในสิ่งที่ผูเขียนไดกลาวไว   ไดแกการจํา
เกี่ยวกับขอเทจ็จริง  วันที่  คําจํากัดความ  ใจความสําคัญของเร่ืองและลําดับเหตุการณของเรื่อง 

2. ระดับแปลความ เปนการนําขอความหรอืสิ่งที่เขาใจไปแปลเปนรูปอ่ืน เชน  การ
แปลภาษาหนึง่เปนภาษาหนึ่ง  การถอดความ  การนําใจความสําคญัของเร่ืองไปแปลเปน
แผนภูมิ  เปนตน 

3. ระดับการตีความ  คือการเขาใจและมองเห็นความสัมพันธของสิ่งที่ผูเขียนไมได
บอกไว  เชน  หาเหตุเม่ือกําหนดผลมาให  ใหคาดการณวาอะไรจะเกิดขึ้นตอไป  การจับใจความ
ของเรื่องโดยที่ผูเขียนไมไดบอกไว 

4. ระดับประยุกตใช  เปนการเขาใจหรือมองเห็นหลักการแลวนําหลักการไป
ประยุกตใชจนเกิดความสําเร็จ 

5. ระดับวิเคราะห   คือความเขาใจและรูในแงของการตรวจตราสวนยอยที่ประกอบ
เขาเปนสวนเตม็  เชน  การวิเคราะหคําโฆษณาชวนเชือ่  การแยกแยะวิเคราะหคาํประพันธ  การ
รูถึงการใหเหตุผลที่ผิด ๆ ของผูเรียน 

6. ระดับการสังเคราะห  เปนการนําความคดิเห็นที่ไดจากการอานมาผสมผสานกัน  
แลวจัดเรียงใหม 
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7. การประเมินผล  เปนการวางเกณฑแลวตดัสินสิ่งที่อานโดยอาศัยหลักเกณฑที่ตั้ง
ไวเปนบรรทัดฐาน   เชน  เรื่องราวที่อานอะไรบางที่เปนจริง  อะไรขางที่เปนจินตนาการ  
อะไรบางที่เปนความคิดเห็น  และอะไรบางที่เปนความเชื่อของเร่ืองที่อาน เปนตน 

ดอนแมนและคนอื่น ๆ (Dallman & Others. 1974 : 166) ไดจําแนกการอานเพื่อ
ความเขาใจออกเปน  3  ระดับคือ 

1. ระดับความเขาใจขอเท็จจริง  หมายถึงความเขาใจเรื่องที่อานตามตัวหนังสือที่
เขียนไว 

2. ระดับความเขาใจขั้นตีความ  คือ  ความเขาใจโดยอาศัยการสรุปความ  ตีความ  
แปลความจากเรื่องที่อานได 

3. ระดับความเขาใจขั้นประเมินคา  คือ   ความสามารถในการประเมินคาสิ่งที่อาน
มาโดยอาศัยความรู  และประสบการณของการอานพิจารณาตัดสินวา  ขอสรุปของผูเขียนน้ัน
ถูกตองหรือไม  อยางไร 

เรยเกอรและเรยเกอร (Raygor & Raygor.1985) แบงความเขาใจในการอานออกเปน  
3  ระดับ 

1. ความเขาใจระดบัตัวอักษร   คือ  ความสามารถในการเขาใจเรื่องของคําและ
ความคิดของผูเขียน 

2. ความเขาใจระดับตีความ   คือ  ผูอานไมเพียงแตรูสิ่งทีผู่เขียนเทานั้น  แตยัง
สามารถจับใจความสําคัญตางๆ ได สามารถเปรียบเทียบขอเท็จจริงตางๆ ในเรื่องเก่ียวกับ
ประสบการณสวนตวัได  สามารถเขาใจลําดับเหตุการณตางๆ มองเห็นความสัมพันธระหวาง
เหตุผลและความสามารถตีความขอความทั่วไป  

3. ความเขาใจระดับนําไปใช   คือ  ผูอานสามารถประเมินความคิดของผูเขียนได  
ไมวาผูเขียนจะยอมรับหรือปฏิเสธความคิดนั้นก็ตามและผูอานสามารถนําความคดินั้นไป
ประยุกตใชกบัสถานการณใหมได 

ชวาล  แพรัตกุล(2520 : 96)  อธิบายระดับความเขาใจในการอานวา  ผูอานที่เกิด
ความเขาใจจะตองมีความสามารถตามลาํดับตอไปน้ี 

1. แปลความหมายของสิ่งที่อานได   คือ  แปลความหมายของขอความออกมาตาม
ลักษณะหรือนัยของเร่ืองราวน้ันๆ  

2. ตีความหมายของเรื่องที่อานได   หมายถึง  การจับความสัมพันธระหวาง
สวนยอยๆ ของเรื่องแลว  สามารถนํามากลาวเปนอีกแบบหนึ่งได 
              3.  ขยายความและนัยของเร่ืองนั้นๆ ใหกวางไกลจากสภาพขอเท็จจริงที่มีอยู  ซึ่งถือ
เปนขั้นสูงสุด 

จากความคิดเห็นของนักวิชาการดังกลาว  สรุปไดวา  ระดับความเขาใจในการอาน  แบง
ออกไดเปน  3  ระดับ  คือ  ระดับตน  คอื  ความเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนเขียนไว  ระดับปานกลาง  
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คือ  สามารถตีความจากเรือ่งที่อานได  และระดับสูง  คือ    สามารถประเมินเรื่องที่อานได  
ดังนั้น  ในการอานจึงควรสนับสนุนใหผูอานไดฝกทักษะการอานตามลําดับ 

1.1.7  รูปแบบการสอนอาน 
      นักการศึกษาไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบของการอานในลักษณะที่

แตกตางกัน  รูปแบบการอานที่นิยมใชมีดังนี้ 
1. รูปแบบการอานที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร  กลาวคือ  ผูสงสารจะสงสารไปยังผูรับ

สาร  ผูสงสารอาจเปนผูพูดหรือผูเขียน  สวนผูรับสาร คือผูฟงและผูอาน 
2. รูปแบบการอานที่เนนความหมาย   เม่ือผูอานรับสารแลวจะแปลความและสงออก

ตอไป  ผูอานจะคนหาความหมายของคํา  ประโยค  และขอความตลอดเวลา สมองจะทําหนาที่
ตัดสินวาขอความที่อานนั้นมีความหมายวาอยางไร  ผูอานอาจตองใชความรูเดิมเขามาชวยตัดสิน  
การอานตามรูปแบบน้ีจึงเปนกระบวนการบน – ลาง  บน  หมายถึง  สมอง  ลาง  หมายถึง  สาร  
อาจกลาวไดวา  ภาษาพูดเปรียบเสมือนพ้ืนฐานสําหรับใหความหมายในการอาน  การรับ
สัญญาณหรือสัญลักษณที่ตางกันในบางครั้งไมไดทําใหความหมายบของคําแตกตางกัน  เชน  ใน
สังคมหนึ่งยอมรับ  คําวา  มามา  หมายถึง  แม  ดังน้ัน  คําวา  มามา  จึงเปนสัญลักษณทีใ่ชใน
สังคมหนึ่งแตกตางไปจากอีกสังคมหนึ่งที่ใชคําวาแม  ซึ่งคําทั้งสองก็มีความหมายเหมือนกัน 

3. รูปแบบการอานลาง – บน (Bottom – up) เปนแบบการอานที่เนนความสําคัญ
ของสาร  โดยมุงใหผูอานศึกษารายละเอียดและทําความคุนเคยกับพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  
ตัวสะกด  และตัวการันต  ผูอานตองรูจักความหมายของคําศัพททีป่รากฏในเรื่องกอนที่จะเร่ิม
อานแลวจึงลงมืออานอยางละเอียดจนเขาใจ  สมองจึงทําหนาทีจับใจความสําคัญเพ่ือนําไปใช
ประโยชนตอไป  รูปแบบการอานชนิดนี้จะใชเม่ือสารทีน่ํามาเปนสื่อการอานมีคํายากหลายคํา
หรือรอยละ 50  ขึ้นไป  ผูอานจึงตองศึกษาคําที่ปรากฏในเรื่องใหเขาใจกอนแลวจึงอานใหจบเรื่อง 

4. รูปแบบการอานบน – ลาง เปนการอานที่เนนความสาํคัญของสมองทําหนาที่จับ
ใจความสําคญัของเร่ืองใหได  แลวจึงศกึษาความหมายของคํายากภายหลังที่อานจบเรื่องแลว  
รูปแบบการอานชนิดนี้จะเนนการจับใจความสําคัญ  ตอจากนั้นจึงทําการวิเคราะหเน้ือเรื่อง
ประโยคและคาํ  เพื่อเขาใจความหมายในสวนที่เปนรายละเอียดปลกียอย  ขั้นสุดทายจึงอานซ้ํา
อีกครั้งหน่ึง  รูปแบบการอานชนิดนี้จะใชเม่ือสารที่นํามาเปนสื่อการอานอยูในระดับปานกลาง
กลาวคือผูอานรูจักคําในสารเกินรอยละ  60  ขึ้นไป  จึงจะสามารถจับใจความสําคญัของสารได
(สุนันทา  ม่ันเศรษฐวิทย 2537 : 58) 
 1.1.8.  การประเมินผลความเขาใจในการอาน 
      ฮาฟเนอร และจอลลี่ (Hafner & Jolly. 1976 :   147)  สรุปวา  เด็กจะเขาใจเรือ่งที่
อานไดมากหรือนอยเพียงใด  เราสามารถประเมินผลไดตามความสามารถตอไปนี้ 

1. ตอบคําถามเกี่ยวกับขอเทจ็จริงและรายละเอียดตางๆ จากเรื่องที่อานได 
2. เขาใจคําชี้แจง  สามารถปฏิบัตติามคําชีแ้จงหรือคําแนะนําที่เขียนอธิบายไวได

อยางถูกตอง 
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3. จดจําและสามารถบรรยายสิง่ที่ไดอานเปนคําพูดของตัวเองได 
4. ลําดับเหตุการณของเรื่องราวที่อานไดถูกตอง 
5. แยกไดวารายละเอียดตอนไหนสําคัญ  ตอนไหนไมสําคัญ 
6. บอกไดวาตวัอยางหรือคําอธิบายประกอบตางๆ มีความสัมพันธกับเนื้อความ

สําคัญตอนไหน  อยางไร 
7. บอกไดวาประโยคไหนเปนประโยคแสดงเนื้อหาความสําคัญหรือใจความสําคัญ

ของเรื่องราวที่อาน 
8. บอกไดวาเนื้อหาของสิ่งที่อานมีความสัมพันธกับเนื้อหาในบทความอื่นๆ ที่

เกี่ยวของอยางไร 
9. แสดงขอสรุปบทความที่อานไดอยางถูกตอง 
10. บอกไดวาในการเขียนบทความที่อานนั้น  ผูเขียนยึดแนวอยางไรในการจัด 

เรียบเรียง  เชน เวลา  สถานที่  หรือสาเหตุและผล  เปนตน 
11. บอกไดวาอะไร  คือความหมายที่ซอนเรนที่ไมไดแสดงไวในบทอาน 
12. บอกไดวาเรื่องที่อานมีแนวการดําเนินเรื่องหรือใหอารมณอยางไร 
13. บอกวัตถุประสงคในการเขยีนซ่ึงผูเขียนไมไดแสดงไวตรงๆ ได 
14. บอกไดวาตอนใดผูเขียนใชถอยคําเปรียบเทียบอยางไร  มีความหมายอยางไร 

นอกจากจะดูจากความสามารถที่กลาวมาแลว  บันลอื  พฤกษวัน  (2532  :  21 ) เสนอ
วาครูจะตรวจสอบความเขาใจในการอานของนักเรียนไดดังนี้ 

1. อานแลวเขาใจ  และตอบคาํถามจากเรื่องที่อานได 
2. อานเรื่องราวแลวลําดับเหตุการณ  เหตผุลจากเรื่องที่อานได 
 

งานวิจัยเกี่ยวกับการอาน   
     งานวจิัยในประเทศ 
      นิลวรรณ   สิทธิอาษา (2539)  ศึกษาความเขาใจในการอานและเจตคตติอการอาน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนอานตามแนวทฤษฎอีภิปญญากับ
การสอนอานตามคูมือครูผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามแนวทฤษฎีอภิ
ปญญากับนักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครูมีความเขาใจในการแตกตางตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
      ทิพสร    มีปน (2539)  เปรียบเทยีบความเขาใจในการอานและเจตคตติอการอาน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี 
KWL-PLUS  กับการสอนอานตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวาความเขาใจในการอานภาษาไทย
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี  KWL-PLUS  กับการสอนอานตามคูมือ
ครูแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.01 
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       ฉวีวรรณ  ไททอง (2540)  เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและและความสนใจ
ในวิธีการสอนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชเทคนิค  
PANORAMA กับการสอนอานตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดย
ใชเทคนิค  PANORAMA กับการสอนอานตามคูมือครูมีความเขาใจในการอานภาษาไทย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
      ศิริลักษณ  กล่ํานาค (2542)  เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความ
รับผิดชอบในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดการเรียนกบัการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวาความเขาใจในการอานภาษาไทยของ
นักเรียนที่ไดรบัการสอนโดยใชชุดการเรยีนกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
      วาสนา  ไตรวัฒนธงไชย (2543) เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความ
รับผิดชอบตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่ไดรับการสอนโดยการ
เรียนแบบรวมมือตามวิธี เอสที เอดี กับการสอนอานตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือตามวิธี เอสที เอดี   กับวิธีสอนตามคูมือครูมีความเขาใจ
ในการอานภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
      พิสมัย    ชุมจิตร (2536 : 79)  ศึกษาความเขาใจในการอานภาษาไทยของผูเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ที่ไดเรียนโดยวิธีการสอนอานแบบ  เอส  เอส อาร  (SSR)  มีความเขาใจ
ในการอานภาษาไทยแตกตางกันกับผูเรียนที่เรียนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
          สดุดีพันธ   หวังสุริยะ (2530)  ศึกษาความสามารถในการอานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  โดยบทเรียนที่มีสรุปกอน   บทสรุปหลัง  และไมมีบทสรุป   ผลการวิจัยพบวา
การสอนอานภาษาไทยจากบทเรียนที่มีบทสรุปกอนการอานเนื้อเรื่อง  บทเรียนที่มีบทสรุปหลงั
การอานเนื้อเรื่อง  และไมมีบทสรุปเน้ือเรือ่ง  ทําใหนักเรียนมีความเขาใจในการอานแตกตางกัน
อยางมีนยัสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01 
      สมนึก  พวงกลิ่น (2530)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมี
วิจารณญาณ  สมรรถภาพการอานเร็ว  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน  60  คน  
โดยใชวธิีสอนแบบสืบสวนสอบสวน  ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองเขาใจในการอานภาษาไทย
แตกตางกันกบัผูเรียนที่เรียนตามคูครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
      ปริยฉัตร   พรหมศรี (2535 : 105)  ไดศึกษาความเขาใจในการอานภาษาไทยของ
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ไดรับการสอนอานแบบอเมริกา(Erica Model) กับการสอนตามคูมือ
ครู  ผลการวิจัยพบวาผูเรยีนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบอเมริกา  มีความเขาใจในการอาน
ภาษาไทยแตกตางกันกับผูเรียนที่เรียนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 



 21

 จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับความสามารถในการอานภาษาไทย  สรุปไดวา  
ทักษะการอาน  สามารถฝกฝนไดหลายรูปแบบรวมทัง้การจัดหาสื่อการสอน  เพ่ือชวยใหนักเรยีน
เขาใจเรื่องที่อานไดดีขึ้น 
 

2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับแรงจงูใจในการเรียน 
 2.1  เอกสารที่เก่ียวของกับแรงจงูใจ 

2.1.1  ความหมายของแรงจูงใจ 
พฤติกรรมตาง ๆ  ของมนุษยที่แสดงออกมานั้น  ลวนมีสาเหตุมาจากแรงจูงใจ

เปนสําคัญ  เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายหรือเง่ือนไขที่ตองการ  มีนักการศึกษาใหความหมายของ
แรงจูงใจไวหลายทาน  ดังเชน  แมคเคลแลนด (Mccalland. 1955 : 552)  กลาววา  แรงจูงใจ
ภายในแสดงใหเห็นถึงสภาพอารมณของบุคคลตอสิ่งเราใหปรากฏเปนพฤติกรรมออกไปสู
จุดมุงหมายจะเกิดอารมณพึงพอใจหรือไมขึ้นอยูกับปราสบการณชีวติของบุคคลนัน้  สวนกูด 
(Good.1973 : 375) กลาววา  แรงจูงใจ  หมายถึง  กระบวนการเราและสนับสนุนใหบุคคลทํา
กิจกรรมตาง ๆ อยางมีระบบ  ฮิลการด (Hilgard .1955 :375)  กลาวถึงแรงจูงใจ  หมายถึง  
ปจจัยหรือองคประกอบที่ไปกระตุนบุคคลใหเกิดพลังและนําไปสูการกระทํา 

แรงจูงใจ เปนองคประกอบที่สําคัญในการเรียนรู สุรางค  โควตระกลู  (2533  :  129) 
กลาววา ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนของนักเรียนนอกจากจะขึ้นอยูกับความสามารถแลวยัง
ขึ้นอยูกับแรงจูงใจ มีผูใหความหมายของแรงจูงใจหลายทาน เชน กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2528  :  
227) กลาววา แรงจูงใจหมายถึง การกระตุนหรือลอใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรู ดวยสิ่งเราใดสิ่ง
เราหนึ่ง  สอดคลองกับความคิดของ สถติ  วงศสวรรค (2525  :  114) ที่กลาววา แรงจูงใจ คือ
แรงผลักดันที่ทําใหบุคคลกระทําการอยางใดอยางหนึ่งสําเร็จ หรือเปนแรงชักนําจากสิ่งที่มาเราให
เกิดความตองการ  ทําใหเกิดแรงขับขึ้นมาใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 
ชม  ภูมิภาค (2525  :  54) ชูชีพ  ออนโคกสูง (2522  :  39) และสงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2526 :  
63) มีแนวคิดเกี่ยวกบัแรงจูงใจในลักษณะเดียวกันวา แรงจูงใจ หมายถึงสภาวะทีเ่กิดขึ้นในบุคคล
เพ่ือควบคุมพฤติกรรมที่จะมุงไปสูเปาประสงค 
 กมลรัตน  หลาสุวงษ (2528  :  227) กลาวถึงแรงจูงใจวาเราสามารถแบงแรงจูงใจตาม
เหตุผลของเบือ้งหลังในการแสดงออกของพฤติกรรมไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจภายใน  หมายถึงการที่บุคคลมองเห็นคุณคาที่จะกระทําดวย 
ความเต็มใจ 
          2.   แรงจูงใจภายนอก  หมายถึงการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมเพราะตองการสิ่งหน่ึงสิ่งใด
ที่นํามาเราภายนอก เชน รางวัล   เกรด เปนตน 

ดังนั้น แรงจูงใจจึงหมายถึง แรงที่มากระตุนใหบคุคลแสดงพฤติกรรมตามความตองการ
หรือตามจุดมุงหมายที่วางไว สงวน  สุทธเิลิศอรุณ แบงแรงจูงใจเปน 2 ประเภทคือ 
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 1.  แรงจูงใจภายใน  หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดภายในตวับุคคล ซ่ึงมีผลตอการกระตุนให
บุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามความตองการหรือตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
แรงจูงใจภายในมีความสําคัญมากกวาแรงจูงใจภายนอก เพราะแรงจูงใจภายในเกิดจากความรูสึก
ของบุคคล เม่ือบุคคลจะรูสกึเชนใด ก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองความรูสึกของตนเสมอ เชน 
 ความอยากรูอยากเห็น  ความอบอุน  ความเห็นอกเห็นใจ 
 ความพอใจ   ความรัก   ความสงสาร 
 ความสําเร็จ   ความศรทัธา  ความสนใจ 
 ความหิว   ความตองการ  ความซาบซึ้ง 
 2.  แรงจูงใจภายนอก   หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกตัวบคุคล ซ่ึงมีผลตอการ
กระตุนใหบุคคลแสดงพฤตกิรรมอยางใด อยางหนึ่งตามตองการหรือตามจุดมุงหมายที่กําหนด 
แรงจูงใจภายนอกที่สําคัญ ไดแก 
        2.1  การแขงขัน แบงเปนการแขงขนักับตวัเอง ระหวางบุคคล ระหวางกลุม เม่ือมี
การแขงขันจะทําใหเกิดการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤตกิรรม 
         2.2  การรวมมือทําใหบุคคลชวยเหลือซ่ึงกันและกันและเปนการสรางทีมงานและ
ความสามัคคีในกลุมขึ้นได 
 นอกจากนี้ บุคลิกภาพของครู วิธีการสอนของครู การใหรางวัล การลงโทษ และการใชสื่อ
การเรียนเปนแรงจูงใจภายนอกเชนกัน 
 ชูชีพ  ออนโคกสูง (2522  :  53) ไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
 1.  แรงจูงใจภายนอก  โดยใชสิ่งเราภายนอก เชน สิ่งของหรือเกียรติยศ เปนเครื่องลอ 
(Incentive) ใหเขาเกิดแรงจูงใจในการกระทําพฤติกรรมตาง ๆ เพ่ือใหไดเครื่องลอน้ี 
 2.  แรงจูงใจภายใน  หมายถึงแรงจูงใจในการใชพฤติกรรมหรือสิ่งที่จะกระทําเปนเคร่ือง
ลอใหเกิดความอยากจะทําแรงจูงใจภายในนี้มีผลยิ่งขึน้ไมหมดไปงาย ๆ  
 กมลรัตน  หลาสุวงษ (2528  :  227) กลาววาแรงจูงใจภายในมีคาดีกวา แรงจูงใจ
ภายนอก แตแรงจูงใจภายในปลูกฝงใหเกิดแกผูเรียนยากกวา ดังน้ัน ในการใชแรงจูงใจกับเด็กมัก
ใชแรงจูงใจภายนอกเสียกอน แลวจึงสรางใหเกิดแรงจูงใจภายใน ในภายหลัง 
 อรทัย  ชื่นมนุษย (นิยม  สารรัตน.  2524  :  19-17 ; อางอิงมาจาก อรทัย  ชื่นมนุษย.  
2520) ไดกลาวถึงวงจรของแรงจูงใจ  วาประกอบดวยสวนประกอบ 3 ประการที่ตองพ่ึงพาซึ่งกัน
และกันและผลกระทบตอกนัคือความตองการแรงขับและเปาหมาย  ดังภาพประกอบ 
    

(ภาวะขาดหรอื         (การลดแรงขับ) 
Motivation  ไมสมดุลย)  ภาวะขาดที่มีทิศทาง   
 
Process      Needs               Drives                    Goals  
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ความตองการเปนสภาพขาดแคลนซึ่งเกดิขึ้นเม่ือใดก็ตาม ที่มีความไมสมดุลทางสรีระหรือ 
ทางใจ  แรงขับเปนตวัสําคญัของกระบวนการ มีแรงจูงใจหรือวงจรแหงแรงจูงใจเพราะแรงขับจะ 
เปนมุงกระทํา 

  เปาหมายเปนจุดสุดทายของแรงจูงใจ หมายถึง อะไรก็ไดที่จะทําใหแรงขับลดลง หรือ 
บรรเทาความตองการ  เพราะฉะนั้นการบรรลุเปาหมายก็มีความโนมเอียงที่จะชวยใหภาวะสมดุล
ของกายหรือทางใจกับมีมาใหม 

2.2   งานวิจยัที่เก่ียวของกับแรงจงูใจในการเรียน 
             2.2.1  งานวิจยัในประเทศ 

         ชลธร   รวมธรรม  (2533)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจในการเรียนวิชา
ภาษาไทย  ของชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  ทีส่อนโดยใชกิจกรรมแบบลาคําตอบและกจิกรรมตามคูมือ
ครู  ผลการศกึษาพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมแบบลาคําตอบและกิจกรรมตาม
แนวคูมือครู  มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
         พวงทอง  วิโรจนการ    (2532 :78)  ไดทดลองโดยการเปรียบเทียบความเขาใจใน
การอานและความสามารถทางการเขียนและแรงจูงใจของนักศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปที่ 
1  ที่ไดรับการสอนดวยวิธมุีงประสบการณภาษากับวธิกีารสอนตามคูมือครู  มีความเขาใจในการ
อานแตงตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

        รัชนี  ศิริมาลา (2529  :  68) ไดทําการวิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจในการ
อานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทีเ่รียนโดยวิธีการสอนแบบชีแ้นะกับวธิีการ
สอนตามคูมือครู สรุปผลการวิจัยไดวา นกัเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครูของหนวย
ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษากอนและหลังการทดลอง มีแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

        ศรีมาลา  พิมพะนิตย (2529) ไดศกึษาเปรียบเทยีบความสามารถในการเขยีน
ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชกิจกรรม ผสมผสาน
เพ่ือการสื่อสารและการสอนเขียนตามคูมือครู ผลการวจัิยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนเขียน
โดยใชกิจกรรมผสมผสานเพื่อการสื่อสารและนักเรียนทีไ่ดรบัการสอนโดยใชคูมือครู มีแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

       นัดดา  ขจรนที (2530  :  104) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน
และเขยีนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจและความคงทนในการจําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนดวยวธิีมุงประสบการณภาษากับแนวการสอนตามคูมือครู สรุปไดวานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวชิาการและการเขียนภาษาองักฤษโดยวธิมุีงประสบการณภาษาและ
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนตามแนวการสอนของคูมือครูมีแรงจูงใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี ่
ระดับ .01 
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       เบญจา  สืบแสน (2530) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทักษะการฟง – พูด และแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โดยวิธีฝกความเขาใจแบบสตูทัศนของ
เดลลี ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยวิธีฝกความเขาใจและสูตรทศันของเดลลี และ
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนตามคูมือครู มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ

       สงวนศร ี เณรฐานันท (2532) ไดศกึษาเปรียบเทยีบความเขาใจในการอาน 
แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธใีช
โครงสรางระดับยอด และการสอนตามคูมือครู ผลการวจัิยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนอาน
ตามคูมือครู มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเม่ือ
พิจารณาคะแนนแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนภายในกลุมพบวา นักเรียนที่
ไดรับการสอนอานดวยวิธใีชโครงสรางระดับยอดมีคะแนนแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษกอน 
และหลังจากการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.2.2  งานวิจยัในตางประเทศ 
        ฟมสเลอร  แมคอินทรและรูท (Pimsleur Mcintyre & Ruth.  1966  :  175 – 214) 

ไดศึกษาพบวาแรงจูงใจกับความสามารถทางภาษามีความสัมพันธกนัในทางบวกและแรงจูงใจ
เปนองคประกอบที่สําคัญในการเรียนภาษาตางประเทศ 

คารมา  (Kharmar.  1971  :  109 – 111) ไดทําการสํารวจแรงจูงใจของผูเรียน
ภาษาอังกฤษระดับกลางในประเทศคูเวต ผลการวิจัยพบวาความสนใจ และแรงจูงใจของผูเรียน
ขึ้นอยูกับครูผูสอน และชนดิของเนื้อหาที่ใชสอนวา มีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
มากนอยเพียงไร หากเนื้อหาที่ใชสอนสอดคลองกับความตองการของผูเรียนมาก ผูเรียนก็จะมี
ความสนใจและมีแรงจูงใจมากดวย 
 
3.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวกับบทเรียนสําเร็จรปู 
 3.1  เอกสารเกี่ยวของกับบทเรียนสําเร็จรูป 

บทเรียนสําเรจ็รูปเปนนวตักรรมทางการศึกษาที่นาสนใจ และเปนประโยชนทาง
การศึกษามาก บทเรียนสําเร็จรูปนี้มีชื่อเรียกกันหลายอยาง เชน บทเรียนโปรแกรมหรือใชชื่อใน
ภาษาอังกฤษวา Programmed Learning, Programmed Instruction, Programmed Lesson, 
Auto Instruction Divices, Self – Teaching Materials, Self – Instruction Teachoniques 
(กฤษณา  วัฒนาณรงค  2525  :  14 – 15 อางอิงมาจาก Thomas & Smartout.  1963  :  531)  

3.1.1  ความหมายของบทเรียนสําเรจ็รูป 
เปร่ือง  กุมิท (เปร่ือง  กุมุท  2515  :  1) ไดใหความหมายของบทเรยีนสําเร็จรูปไวดังนี้ 

บทเรียนสําเรจ็รูป หมายถึง ลักษณะประสบการณที่จัดวางไวสําหรับนําผูเรียนไปสูความสามารถ 
โดยอาศัยหลักสัมพันธของสิ่งเรากับการตอบสนอง ซึ่งได พิสูจนแลววามีประสิทธภิาพ บทเรียน
สําเร็จรูปจึงเปนเครื่องมือทางการศึกษาอยางหนึ่ง 
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เรณา  วัฒนาณรงค (เรณา  วัฒนาณรงค  2521  :  28) ไดสรุปความหมายของบทเรียน
สําเร็จรูปวา เปนบทเรียนทีมี่เน้ือหาแบงออกเปนหนวยยอย ๆ ตามลําดับขั้นจากงายไปหายาก 
แตะละหนวยจะประกอบดวยสวนที่ใหความรูแกผูเรียน ใหฝกทักษะการตอบคําถาม และสวนที่
วัดผูเรียนไดรบัความรูตามจุดมุงหมายซึ่งตั้งไวหรือไม ในบทเรียนสาํเร็จรูปจะมีคําตอบกํากับไว
เพ่ือเสนอใหผูเรียนทราบในทันทีวาคําตอบนั้นถูกหรือผิดจึงถือวาเปนบทเรียนที่ผูเรยีนสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง และเปนไปตามความสามารถาของแตละบุคคล 

ชม  ภูมิภาค (ชม  ภูมิภาค  2521 :  11 – 12) กลาวถงึบทเรียนสําเร็จรูปวา เปนการ
สอนที่แบงเน้ือเรื่องที่สอนออกเปนหนวยยอย ๆ ตอเน่ืองกันตามลําดับ เพ่ือใหบรรลุตาม
จุดมุงหมายที่ผูสอนกําหนดไวลวงหนา เน้ือหาที่เรียนแบงเปนตอนยอย ๆ แตละตอนเรียกวา 
กรอบ (Frame) ซึ่งผูเรียนจะตองอานและตอบสนองทุกกรอบเปนลําดับตอเน่ืองกันจนจบบทเรยีน 
เพ่ือมีการตอบสนองแตละกรอบ ผูเรียนจะทราบผลทนัทีวาตอบถูกหรือผิด เพราะแตละกรอบจะมี
คําตอบทีถู่กเฉลยไวให 

3.1.2  ลักษณะของบทเรยีนสําเร็จรูป 
พรรณี  ชูทัย (พรรณี  ชูทัย  2520  :  27) กลาววา บทเรียนสําเร็จรูปควรมีลักษณะดังน้ี 
       1.  บทเรียนแตละชุดประกอบดวยหลาย ๆ กรอบ แตละกรอบจะมีขอมูลที่เกี่ยวกับ

เรื่องที่จะใหเรยีนทีละนิดตอเชื่อมโยงกันตลอด การใหขอมูลทีละนิดเพื่อชวยใหผูเรยีนจําเรื่องราว
ที่เรียนติดตอกันโดยไมขาดตอน ขอมูลตาง ๆ เหลานี้จัดเรียงลําดับไวเปนระเบยีบตอเน่ืองกนัจาก
งายไปหายาก 

       2.  ในการเรียนน้ันไดกําหนดไววาจะตองใหนักเรยีนเลือกคําตอบไดถูกตองมาก
ที่สุด โดยทั่วไปหน่ึงคําตอบในแตละกรอบ แตอาจจะเปนสี่หรือหาคําตอบในหนึ่งกรอบก็ได 
นักเรียนจะตองเปนผูคิดหาคําตอบเอง ตอนแรกของบทเรียนมีลักษณะชี้แนะชองทางใหเพ่ือให
ตอบไดถูกตอง และมีลักษณะที่จะชวยใหนักเรียนทําความเขาใจดวนตนเอง และการชี้ชองทางนี้
จะคอย ๆ หายไปในที่สุด 

        3.  บทเรียนแตละกรอบมีลักษณะสอนและสอบสลับกันไป โดยที่บทเรียนกรอบตน 
ๆ จะมีลักษณะสอน และกรอบตอไปจะเปนการทดสอบ หรือบางกรอบอาจเปนการทดสอบอยาง
เดียวถาเนื้อเรือ่งนั้นเกี่ยวของกับขอความขางตน 

        4.  ใหผูเรียนรูผลการกระทําอยางทันทีทันใดวาคําตอบนั้นถูกหรือผิด จะชวยให
การเรียนดีขึ้น และบทเรียนสําเร็จรูปจะตองพยายามแบงเน้ือหาที่จะเรียนออกเปนกรอบเล็ก ๆ 
ติดตอกัน เพ่ือใหนักเรียนตอบถูกมากที่สดุ 

ไพโรจน  เบาใจ (ไพโรจน  เบาใจ  2520  :  1-2) กลาวถึงลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูป
ไวดังนี้ 

         1.  เปนความรูยอย ๆ ที่เรียงลําดบัเนื้อหาไวอยางดี เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนไปทีละ
นอยจากสิ่งที่รูแลวไปสูความรูใหม เปนการเราความสนใจของนักเรยีน 

         2.  ผูเรียนตองปฏิบตัิหรือตอบคําถามแตละกรอบไปตามที่กาํหนดให 
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         3.  ผูเรียนจะไดทราบผลการตอบสนองทันที โดยบทเรียนจะมีคําตอบไวให 
         4.  ผูเรียนมีโอกาสเรียนดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลา การใชเวลาในการศกึษา

บทเรียนขึ้นอยูกับสตปิญญาและความสามารถของแตละบุคคล 
ธนาทร  เจียรกุล (ธนาทร  เจียรกุล  2523 :  6-7) ไดสรุปลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูป

ของ ฟราย (Fri.  1963  :  2) แชรม (Schramn.  1964  :  2) จาคอปส (Jacobs.  1966  :  1) 
เดอ  เชคโก (De cecon  1968  :  480) รอธแมน และโจนส (Rothman & Jones.  1971  :  
134-135) ไววา ลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปควรมีดังน้ี 

        1.  มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน กลาวคอื พฤติกรรมขั้นสุดทายของนักเรียนจะตอง
กําหนดลงไปเพื่อใหนักเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 

        2.  เน้ือหาของบทเรียนถูกแบงออกเปนหนวยเล็ก ๆ เรียงลําดับไวเราความสนใจ
ของนักเรียน ซึ่งแตละหนวยเรียกวา กรอบ 

        3.  นักเรียนตองแสดงการตอบสนองความรูในแตละกรอบ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
เน้ือหาอยางตอเน่ือง 

        4.  การตอบสนองของนักเรียนจะไดรับการเสรมิแรง โดยใหทราบผลการตอบทันท ี
        5.  นักเรียนคอย ๆ เรียนเพ่ิมขึ้นทลีะขั้น จากสิ่งที่รูแลวไปสูความรูใหม ซึ่ง

บทเรียนไดจัดลําดับไวให 
        6.  ยึดนักเรียนเปนศนูยกลาง 
        7.  นักเรียนมีโอกาสเรียนดวยตนเอง เวลาที่ใชเรียนจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

ความสามารถของแตละคน 
        8.  เน้ือหาบทเรียนไดผานการทดลองใชแลว และนําขอมูลมาปรับปรุงโดยผูเขียน

บทเรียนสําเรจ็รูป 
  สรุปบทเรียนสําเร็จรูปควรจะมลีักษณะดังน้ี 

1.  เน้ือหาวิชาจะถูกแบงเปนหนวยยอย ๆ เรียกวา กรอบ ซึ่งแตละกรอบจะมีขนาดตาง 
ๆ กัน 

2.  กรอบแตละกรอบตองการใหนักเรียนตอบทันที อาจดวยการตอบคําถาม หรือเติมคํา
ลงในชองวาง เพ่ือตองการทราบวานักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนหรือไมเพียงใด 

3.  นักเรียนจะไดรับการตอบกลับทันทวีาคําตอบทีต่นทาํไปนั้นถูกตองหรือเหมาะสม
หรือไม ลักษณะเชนน้ีใหประโยชนในการสรางแรงจูงใจแกนักเรียนที่จะเรียนบทเรียนตอไป 

4.  บทเรยีนแตละหนวยจัดทําขึ้นเปนหนวยเลก็ ๆ สัมพันธตอเน่ืองกันตั้งแตตนจนจบ 
โดยใชกลักการใหรางวัลโดยตลอด 

5.  การสรางบทเรียนสําเรจ็รูปจะตองตั้งจุดมุงหมายที่แนนอนจะไดมีกลักการประเมินผล
ที่ถูกตอง เพ่ือใหทราบวาไดผลตามวตัถปุระสงคที่ตองการหรือไม 
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6.  การทบทวนหรือทําบทเรียนซํ้าอีกขึ้นอยูกับการสนองตอบที่จะถกูบันทึกไวทุกครั้ง 
ทําใหทราบวานักเรียนมีความรูมากนอยเพียงใด ถาปรากฏวานักเรียนตอบผิดมาก แสดงวาการ
สอนไมไดผล และเปนเครื่องบงบอกวาควรมีการปรับปรุงบทเรียนใหมีคุณดีขึ้นดวย 

7.  นักเรียนมีอิสรภาพในการเรียนอยางเต็มที่ โดยสามารถเรียนอยางเต็มที่ โดยสามารถ
เรียนไดชาหรือเร็วตามอัตรากําลัง ความสามารถของแตละบุคคล ซึ่งตางจากการสอนธรรมดา
ทั่วไป 

3.1.3 แนวคดิพื้นฐานเก่ียวกับการเรยีนการสอน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 
ชม  ภูมิภาค (ชม  ภูมิภาค  2521  :  2) ไดสรุปหลักจิตวทิยาการเรยีนรูที่นํามาใชใน

บทเรียนสําเรจ็รูปไวดังนี้ 
       1.  การเกิดขึ้นพรอมหรือใกลเคียงกันของสิ่งเรากับการตอบสนอง หรือที่เรียกวา 

Contiquity ซึ่งเปนหลักทฤษฎีการเรียนรูของ Guthrie โดยเสนอสิ่งเราเปนกรอบเล็ก ๆ แลวให
นักเรียนตอบสนองทันที 

        2.  การเสริมแรง เม่ือกระทําแลวรูผลทันทวีาถูกหรือผิด เปนไปตามหลัก 
Feinforcement Theory ของ Hull 

        3.  การตอบสนองมาก ผูเรียนยอมตองการการตอบสนองมาก ซึ่งเปนไปตามหลัก
ทฤษฎีการเรยีนรูของ Skinner คือ Operant Conditioning จึงมีการตอบสนองมากเทากับจํานวน
กรอบ และการเรียนในเรื่องหนึ่ง ๆ หรือบทหนึ่ง ๆ มีหลายสิบ หรือหลายรอยกรอบ 

        4.  การดําเนินการสรางบทเรียน กรอบแรก ๆ จะมีเครื่องชี้นําทําใหผิดนอย
สวนมากนักเรยีนจะทําถูก ทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง เปนการสรางการจูงใจอยางหน่ึง
แลวเขาจะคอย ๆ ลดการชีน้ําลงไปเรื่อยๆ จนในที่สุดไมมีการชี้นํา 

        5.  เปนการประเมินผลการเรียนของตนเองไปดวย ทําใหรูความกาวหนาของการ
เรียนดวยตนเอง เปนการสรางแรงจูงใจไดอยางหนึ่ง 

        6.  เปนการยอมรับใหผูเรียนเรียนไดตามจังหวะของตนเอง จะชาหรือเร็วตาม
ความสามารถของแตละบุคคล เปนการนาํเอาความแตกตางของบุคคลเขามาใชในการเรียนการ
สอน 

         7.  เปนการเรียนดวยการกระทํา ทําใหเขาใจไดดีและมีความคงทนในการจําดี 
         8.  เปนการสงเสริมใหคนรูจักเรียนดวยตนเอง อันเปนกิจกรรมปกติในชวีิตการ

เรียนของมนุษยนอกสถานศึกษา 
         9.  การเรียนจะกระทําเม่ือบุคคลนั้นตองการจะเรียน เม่ือเรียนไปถึงกรอบใดจะ

หยุดก็ได นึกพรอมและสะดวกมาเรียนตอเม่ือใดก็ได 
         10.  เปนเสมือนผูสอนประจําตัว ดีกวาการเรียนเปนกลุมใหญ 
ไพโรจน  เบาใจ (ไพโรจน  เบาใจ  2520  :  12) กลาวถึงหลักจิตวิทยาที่ใชเปนพ้ืนฐาน

ของบทเรียนสําเร็จรูปวามีดังนี้ 
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         1.  ทฤษฎี S – R ของ ธอรนไดค (Thorndike) โดยยึดหลักการเราและการ
ตอบสนอง บทเรียนสําเร็จรูปใชการเราโดยการใหความรูและมีการตอบสนองโดยใหผูเรียนลงมือ
กระทํา 

         2.  ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ของ สกินเนอร โดยยึด
หลักการเสริมแรงเพื่อใหผูเรียนเกิดกําลังใจที่จะเรียนตอ การเสริมแรงของบทเรียนสําเร็จรูปใช
การเฉลยคําตอบใหทราบผลวาถูกหรือผดิทันที  สกินเนอร ไดหาวิธีที่จะไมใหเกิดการตอบสนอง
ที่ผิดพลาด โดยใชวธิีใหความรูตอเน่ืองทลีะขั้นอยางละเอียด และ ฮัลล (Hull) ไดใหความเห็น
เสริมสกินเนอรวาการเสริมแรงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกดิการเรียนรู 

ดังน้ันการสรางบทเรียนสําเร็จรูป ควรจะคํานึงถึงทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สําคัญ เชน 
ทฤษฎีการเรยีนรูของ สกินเนอร  ธอรนไดค และฮัลล ที่รวมเรียกวา S – R Theory 

3.1.4 ชนิดของบทเรียนสาํเร็จรูป 
เตือนใจ  ทองสําริด (เตือนใจ  ทองสําริด  2515:  7-8) ไดแบงบทเรียนสําเร็จรูปที่ใชอยู

โดยทั่วไปออกเปน 2 ชนิด คือ 
         1.  บทเรียนสําเร็จรูปชนิดที่นํามาใชกับเครื่องสอน (Teaching Machine 

Program)  
        2.  บทเรียนสําเร็จรูปชนิดที่ใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง โดยไมตองมีเครื่องชวยและ

มีลักษณะเปนบทเรียนหรือหนังสือ (Programmed Tex book)  
วิจิตร  ศรีสะอาน และไพโรจน  เบาใจ (วิจิตร  ศรีสะอาน  2515  :  104-105 ไพโรจน  

เบาใจ  2520  :  3-8) ไดแบงบทเรียนสําเร็จรูปตามเทคนิค การเขียนบทเรียน ออกเปน 2 แบบ 
คือ 
   1.  บทเรียนสาํเร็จรูปแบบเสนตรง (Linear Programmed) คือ บทเรียนที่
จัดเรียงขึ้นเปนหนวยยอย ๆ ของบทเรียนตั้งแตงายไปหายาก ผูเรียนจะตองเร่ิมตนจากหนวย
แรกแลวกาวไปตามลําดับ จนกระทั่งถึงหนวยยอยสุดทายของบทเรียน จะขามหนวยใดหนวย
หน่ึงของบทเรยีนไปไมได สิ่งที่เรียนจากหนวยแรก ๆ จะเปนพ้ืนฐานสําหรับการเรยีนหนวยถัดไป 
การแบงบทเรยีนออกเปนหนวยยอยก็เพ่ือหลีกเลี่ยงการผิดพลาดในการเรียนการตอบสนองของ
ผูเรียนมักจะใชวิธใีหคําตอบประเภทถูกผิด หรือใหเติมลงในชองวางโดยใหผูเรียนตรวจสอบความ
ถูกตองของคาํตอบในหนวยยอยถัดไป ซ่ึงจะมีลักษณะตามแผนผังดังน้ี 
 
      กรอบ 1  กรอบ 2          กรอบ 3   กรอบ 
         สุดทาย 
       2.  บทเรยีนสําเร็จรูปแบบสาขา  หรือแบบจัดลําดับ (Branching Programmed) 
การสรางบทเรียนชนิดนี้ จัดใหมีการเรียงลําดับขอความยอยโดยอาศัยคําตอบของผูเรียนเปน
เกณฑ ถาผูเรียนตอบคําถามของขอความยอย ๆ ที่เปนหลักของบทเรียนไดถูกตอง 
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        3.  การทดลองกับกลุมใหญหรือการทดลองภาคสนาม และปรบัปรุง (Field Testing 
and Revised) วิธีการเหมือนการทดลองกับกลุมเล็ก ตางกันตรงที่การทดลองครั้งน้ีมีสภาพ
เหมือนหองเรียนจริง และใหนักเรียนแตละคนบันทึกเวลาทีใ่ชในการเรียนบทเรยีนจนจบ หลัก
จากผูเรียนศึกษาบทเรียนสาํเร็จรูปเสร็จแลว ผูทําการทดลองซักถามถึงปญหาตาง ๆ ที่ผูเรียนพบ
จากการศึกษาบทเรียน เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงบทเรยีนอีกครั้งหน่ึงกอนนําไปใชกับ
ชั้นเรียนจริง ๆ  
 3.1.5 ขอแนะนําในการใชบทเรียนสําเร็จรูปในการเรียนการสอน 
 เทคนิควิธีการสรางบทเรียนสําเร็จรูปนั้น สุนันท  สังขออง  (2526  :  123) ได แบงเปน 
3 รูปแบบดวยกันคือ 
        1.  แบบธรรมดา  เปนบทเรียนที่สรางขึ้นโดยเนนการเรียนรูทีไ่ดจากความทรงจํา
ในสิ่งที่เรียนรูไป และจัดลําดับขั้นในการเรียนรูจากสิ่งที่งายไปจนถึงมโนทัศนที่ซับซอนขึ้น 
        2.  แบบสืบสวน  เปนแบบทีใ่หนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง และกระตุน
นักเรียนไปสูการเรียนรูมโนทัศนดวนตนเอง 
        3.  แบบนักเรียนทํากิจกรรมหาคําตอบเอง เปนแบบที่เปดโอกาสใหนักเรียนทํา
กิจกรรมแลวตอบในแตละกรอบดวยตนเอง 
 ในการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปนี้ นักเรียนมีโอกาสที่จะเรียนรูไปตามอัตรา
ความสามารถของตนเอง โดยมีผูชวยสอน 2 อยางคือ บทเรียนทําหนาที่เปนผูชวยสอนและครู
เปนบุคคลทีช่วยอธิบายขอของใจเม่ือนักเรียนตองการใหชวยเหลือ บทบาทของครูในการสอน
โดยการใชบทเรียนสําเร็จรูปคือ ทําหนาที่ชวยแนะนําในการเรียน  วิเคราะหและประเมินดูวา
นักเรียนบรรลวุัตถุประสงคหรือไม และทําหนาที่ชวยสอนโดยคอยอํานวยความสะดวกใหนักเรียน
ขณะเรียนจากบทเรียน (สุนันท  สังขออง.  2526  :  124) 
 3.1.6 กิจกรรมของนักเรียนขณะเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูป 
 สุนันท  สังขออง  (2526  :  124) ไดจัดลําดับขั้นของกิจกรรมของนักเรียนขณะเรยีนจาก
บทเรียนสําเรจ็รูปเอาไว 4 ขั้นดังนี้ 
 1.  นักเรียนตองอานและศึกษาขอความในแตละกรอบเรียงตามลําดับจากกรอบแรก
จนถึงกรอบสุดทาย 
 2.  นักเรียนจะตองคิดตามไปขณะทีศ่ึกษาในแตละกรอบ  
 3.  นักเรียนจะตองตอบคําถามโดยเติมคาํตอบในชองวางในแตละกรอบ  
 4.  นักเรียนจะตองตรวจสอบคําตอบทันทีวาถูกตองหรือไม  
 3.7 ประโยชนและขอจํากัดของบทเรียนสําเร็จรูป 
 บทเรียนสําเรจ็รูปที่ดีนั้นเปนที่ยอมรับจากนักการศึกษาสวนมากวามีคุณคาตอการเรียน
และสามารถชวยแกปญหาตาง ๆ ทางการศึกษาไดมาก สมควรที่จะสนับสนุนใหมีการนํามาใช
อยางกวางขวาง แตอยางไรก็ตาม บทเรียนสําเร็จรูปก็อาจมีขอจํากัดบางในบางเรือ่งหรือบาง
สถานการณ ซึ่งสันทัด  ภิบาลสุข  (2522  :  62-65) ไดกลาวไวพอสรุปไดดังนี้ 
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 3.1.7  ประโยชนของบทเรยีนสําเร็จรูป 
       1.  ประโยชนตอผูเรียน 
           1.1  ผูเรียนสามารถเรียนไดดวนตนเองตามความสามารถของแตละบุคคลคลาย
กับการเรียนกบัครูแบบตวัตอตัว 
           1.2  ชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนจะไมถูกถวงการเรียน
ผูเรียนไมตองเรง และไมรูสกึวามีปมดอย เพราะมีโอกาสทําผิดนอย และมีโอกาสแกไขไดทันท ี
           1.3  ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนมากขึ้น เพราะทราบ
ความกาวหนาของตนตลอดเวลา 
           1.4  ผูเรียนมีโอกาสไดรับความเอาใจใสจากครูเปนรายบุคคลมากขึ้น 
           1.5  ผูเรียนที่ขาดเรียนมีโอกาสชวยตนเองใหตามผูอ่ืนทัน 
           1.6  ผูเรียนอาจใชบทเรียนสําเรจ็รูปทบทวนความรู หรืออาจใชเปนเครื่องมือ
ชวยสรุปการสอนแทนครู 
           1.7  กระตุนความสนใจในการเรยีน อีกทั้งยังชวยฝกนิสัยใหผูเรียนมีความ
ซื่อสัตย เชื่อม่ันในตนเอง รับผิดชอบตอตนเอง และรูจักควบคุมตนเอง 

2.  ประโยชนตอผูสอน 
       2.1  ชวยแบงภาระของครูในการสอนขอเท็จจริง หรือวิชาพื้นฐาน ทําใหครูมีเวลา
สรางสรรคงานสอนหรือปรับปรุงการสอนไดมากขึ้น และมีเวลาที่จะชวยสงเสริมสนับสนุนเรา
ความสนใจ อภิปรายปญหากับผูเรียนเปนรายบุคคลหรอืกลุมยอยได 
       2.2  ใชเปนสื่อการสอนสําหรับการสอนวิธีอ่ืน ๆ เชน การสอนเปนคณะ การสอน
เปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญที่ผูเรียนมีความสามารถแตกตางกันมาก หรืออาจใชสอนซอมเสริม
นักเรียนที่เรียนออน 
       2.3  ชวยทําใหผูสอนไมตองกังวลถงึความเปนระเบียบของหองเรียน เพราะผูเรียน
ตั้งใจเรียน 
 3.  ประโยชนตอผูบริหารการศึกษา 
       3.1 ชวยแกปญหาและวิกฤตการณทางการศึกษาในปจจุบัน เชน ปญหาขาดแคลน
ครูผูชํานาญในวิชาใดวิชาหนึ่ง ปญหาผูเรียนกับหองเรียน 
       3.2  ชวยแกปญหาโรงเรียนเล็กในชนบทที่มีผูเรยีนจํานวนนอยจนไใสามารถจัดครู
สอนได หรือสนองความตองการของผูเรียนในกรณีที่ผูเรียนเลือกเรียนบางวิชานอยเกินไป 
       3.3  สามารถเพิ่มจํานวนรายวชิาใหผูเรียนเลือกเรียนไดมากวิชา โดยใหผูเรียน
ศึกษาไดดวยตนเองจากบทเรียนสําเร็จรูป 
       3.4  สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของครูที่ยังไมมีประโยชนในการสอน 
3.1.8  ขอจํากัดของบทเรยีนสําเร็จรูป 
 1.  บทเรยีนสาํเร็จรูปเหมาะสําหรับเนื้อหาที่เปนเรื่องของความจริงหรือความรูพ้ืนฐาน
มากกวาเนื้อหาที่ตองการแสดงความคิดเห็นหรือเน้ือหาที่ลึกซึ้งมาก ๆ  
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 2.  บทเรยีนสาํเร็จรูปไมสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค เพราะผูเรียนทําตามหัวขอได
เรียบเรียงไว 
 3.  ผูเรียนขาดทักษะในการเขียนหนังสือ เพราะผูเรียนเขียนเฉพาะคาํตอบเปนบางคํา
เทานั้น 
 4.  ผูเรียนขาดการสังคมติดตอซ่ึงกันและกัน เพราะตองทํางานดวยตนเอง โดยทําตน
เหมือนเครื่องจักรกล 
 5.  ในกรณีทีผู่เรียนมีจํานวนมาก และอยูในทองถิ่นที่ตางกัน ภาษาที่ใชในบทเรียนอาจ
เปนปญหาสําหรับผูเรียนในบางทองถิ่นได 
 6.  บทเรยีนสาํเร็จรูปไมอาจใชแทนครูไดโดยสิ้นเชิง เพราะผูเรียนยงัตองการคําชี้แจง
แนะนําจากครู บทเรียนสําเรจ็รูปจึงเปนเพียงผูชวยคร ู
 7.  การที่ผูเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคลนั้น คนที่เกงอาจเรียนไปไดไว แลวอาจไม
มีอะไรทําอีก ทําใหเบื่อหนาย ครูจึงตองระวังคอยเพ่ิมงานอื่นพิเศษใหเขาไดศึกษาเพิ่มเติมอีก
ดวย 
          8.  บทเรยีนสําเร็จรูปจะมีสัมฤทธิ์ผลเพียงใดในการใชนั้น ขึน้อยูกับวาครมีูความเขาใจใน 
เรื่องบทเรียนสําเร็จรูปเพียงใด 
 
3.2    งานวิจยัที่เก่ียวของกับบทเรียนสําเร็จรูป 

3.2.1  งานวิจยัในประเทศที่เก่ียวของกับบทเรียนสําเร็จรูป 
 ไดมีผูสนใจศกึษาการสรางบทเรียนสําเรจ็รูปวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนที่สรางขึ้นวามีประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน 90/90 หรือไมและ
เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ปรากฏผลที่ไดตรงกันคอื บทเรียนสําเร็จรูปที่สราง
ขึ้นมีประสิทธภิาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน และคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ ไดแก 
 วันเนาว  ยูเคน็  (2521  :  40-41) ไดทําการศึกษาเรื่องบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย
เรื่องการเขียนกลอน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
และปที่ 5 โรงเรียนสาธติแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จํานวน 44 คน และโรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 56 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ผลปรากฎวา บทเรียนสําเรจ็รูป
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 97.60 / 91.78 และความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและ
หลังเรียนมีนัยสําคัญทางสถิติที ่
ระดับ .01 
 ประภาศรี  พรหมประกาย  (2521  :  73) ไดศึกษาการสรางบทเรียนสําเร็จรูปวิชา
ภาษาไทยเรื่องคําซอน คําซ้ํา และคําคู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี และนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี จํานวน 100 คน ผลปรากฎวา บทเรียน
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สําเร็จรูปที่สรางขึ้นมีประสทิธิภาพ 94.53 / 93.36) และคะแนนกอนเรียนและหลงัเรียนของนัก
เรียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 โสภณ  นิไชยโยค  (2523  :  75) ไดศึกษาการสรางบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย
เร่ืองโคลงสองสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนสตรวีิทยา  กรุงเทพมหานคร ผลปรากฎวา บทเรียนสําเร็จรูที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
96.98 / 90.27 และคะแนนที่ไดจากการทดลองกอนเรียนและหลังเรยีนแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 นอกจากนี้ สมพร  ยิ้มสกุล  (2527  :  70-71) ไดทําการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูปใน
การสอนวิชาภาษาไทย 032 ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนสิงหบุรี จังหวัด
สิงหบุรี จํานวน 44 คน ปรากฎวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและคลุม
ควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียน 
.01 ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียน ทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 นอกจากนี้นักเรียนกลุมทดลองยังมีทัศนคติ เชิงนิมานตอการเรียนโดยใชบทเรยีน
สําเร็จรูป และคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกับคะแนนทัศนคติของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใช
บทเรียนสําเรจ็รูป มีความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.2.2  งานวิจยัตางประเทศที่เก่ียวของกับบทเรียนสําเร็จรูป 
 นักวิจัยชาวตางประเทศไดทําการวิจัยเกีย่วกับการใชบทเรียนสําเรจ็รูปในการเรยีนการ
สอนไวดังนี้ 
 ซู  (Sue.  1973  :  3244-A) ไดเปรียบเทียบการสอนพิมพดีดเบื้องตนดวยบทเรยีน
สําเร็จรูปกับการสอนที่เรียนจากครูโดยตรง กับนักเรียนระดับมัธยม ปรากฎวาวธิีสอนทั้ง 2 แบบ 
ใหผลไมแตกตางกัน นอกจากนั้นกลุมที่เรียนดวยบทเรยีนสําเร็จรูปยงัสามารถพิมพไดเร็วกวา
กลุมที่เรียนจากครู และวธิีสอนทั้ง 2 แบบ ใชไดทีทั้งเด็กเกง ปานกลาง และออน 
 แมคคินเลย  (Mc.Kinley.  1974  :  1443-A) เปรียบเทียบทักษะการอานโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปกับเครื่องชวยสอน สอนอานเด็กอายุ 14 – 18 ป ที่เรียนต่าํกวาระดับ 5 ปรากฏวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 21 กลุมไมแตกตางกัน และสามารถสรุปไดวา ทั้ง
บทเรียนสําเรจ็รูปและเครื่องชวยสอนในการอาน ใชไดผลดีในการเรียนดวยตนเอง 
 แคปแปลน  (Kaplan.  1977  :  5671-A) ไดวิจัยเปรียบเทียบผลการอานขั้นตนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนปกติในชั้นเรียน สรุปผลได
วาบทเรียนสําเร็จรูปเปนเครือ่งชวยสอนทีไ่ดผลดีกับเดก็ที่เรียนชา และความสามารถของเด็กที่
เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนตามปกติไมแตกตางกัน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรยีนสําเร็จรูป ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ สามารถกลาวโดยสรุปไดวา บทเรียนสําเรจ็รูปที่มีประสทิธิภาพสามารถใชสอนแทน
ครูได และจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนที่เรียนจากวธิีสอนทั้ง 2 แบบ 
ไมแตกตางกนั และยังพบอีกวา นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนสําเรจ็รูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
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สูงกวานักเรียนที่เรียนจากการสอนปกต ิจึงเปนขอสังเกตที่นาจะศึกษาคนควาทดลองเกี่ยวกับ
การสอน โดย บทเรียนสําเรจ็รูปใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชนทางดานการใหการศึกษาในวชิา 
ตาง ๆ 
 
4.  เอกสารทีเ่ก่ียวของกับการตูน 

4.1  ความหมายของการตูน 
 การตูน เปนคาํที่เราคุนเคยกันมานาน และไดสัมผัสมาตั้งแตวัยเด็ก ทั้งในรูปของภาพ
การตูน หนังสือการตนู หรือภาพยนตรการตูน สิ่งที่เราไดรับจากการตนูนั้นมีทั้งอารมณขัน 
ความรู และแงคิดตาง ๆ  
 การตูน  มาจากคําในภาษาอิตาเลียนวา คาโทน และจากภาษาละตนิวา Carta มี
ความหมายวา กระดาษ  ตามความหมายที่เขาใจกันคอื การเขียนภาพลงบนกระดาษหนาหนัก 
ซึ่งในสมัยแรกเปนเพียงการออกแบบเพื่องานเขียนภาพประดับกระจกและลายกระเบื้องเคลือบสี  
(Williams.  1972  :  728)  
 เมเยอร  (Mayer.  1969  :  63) ใหความหมายของการตูนไววา การตูน หมายถึง
ภาพวาดบนกระดาษแข็ง บนกําแพงผามาน กระจกสี หนาตาง โบสถ หินออน และงานศิลปะอ่ืน 
ๆ ที่ตองใชความประณีตและความคิดสรางสรรค นอกจากนี้ ยังเปนภาพวาดที่กอใหเกิดอารมณ
ขันหรือเสียดสี เปนภาพวาดงาย ๆ ที่ใหความบันเทิง วิจารณการเมืองหรือสังคม 
 ในประเทศไทยมีผูรูหมายทานไดใหความหมายของการตูนไวตาง ๆ กัน เชน กําธร  สถิร
กุล  (2523  :  7) ใหความหมายวา การตนูเปนภาพลักษณะหนึ่ง ไมไดหมายถึงหนังสือ ภาพ
การตูนนั้นลักษณะตองเปนภาพที่งาย ๆ เสมอ คือ Simple illustration ไมเปนภาพละเอียดวิจิตร
บรรจงหรือภาพยาก ๆ จุดประสงคของการสรางการตูนอยูที่ความคิดที่ตองการถายทอดไปยังผูดู 
ผูดูการตูนไมไดดูที่ภาพ แตตองการไดความคิดและอารมณที่อยูเบื้องหลังภาพ สวน
กระทรวงศึกษาธิการและธนาคารกสิกรไทย (2524  :  1) ไดใหความหมายของการตูนวา คือ
ภาพวาดหรือชุดของภาพวาดที่แสดงเรื่องราวหรือขาวสารตาง ๆ ซึ่งใหทั้งความขบขัน 
สนุกสนาน และชวยใหเกิดความเขาใจในเรื่องหรือเหตุการณตาง ๆ การตูนสวนใหญมักเปนภาพ
ที่วาดเกินเลยไปจากชีวติจริง และมีคําพูดประกอบ นักวาดการตูนจะไมใชรายละเอียดมากนัก แต
จะเนนที่บุคลกิของตัวการตูนโดยเฉพาะสวนหัว ซึ่งแสดงความรูสึกออกมาทางใบหนา และ
บางครั้งมีการใชสัญลักษณตาง ๆ แทนคาํพูน และไพเราะ  เรืองศิริ (2524  :  12) ไดกลาวถึง 
ความหมายของการตูนวา หมายถึงภาพวาดงาย ๆ ที่มีแบบเฉพาะตัว ไมเหมือนภาพธรรมดา
ทั่วไป ภาพการตูนอาจมีรูปรางที่เกินความจริงหรือรายละเอียดที่ไมจําเปนจะถูกลดลง เพ่ือ
จุดมุงหมายในการบรรยาย การแสดงออก มุงใหเกิดความตลกขบขนั ลอเลียน เสยีดสีการเมือง
และสังคม ตลอดจนใชในการโฆษณาประชาสัมพันธใหนาสนใจยิ่งขึน้ นอกจากนั้นอาจใชประกอบ
เลาเรื่องบันเทงิคดี สารคดีไดอีกดวย และที่สําคัญก็คือ ใชประกอบการเรียนการสอน ภาพวาดนี้
อาจจะเปนตอนเดียวจบ หรือเปนเรื่องสั้น ๆ 2 – 3 ตอนจบ 
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 กลาวโดยสรุป การตูนก็คือ ภาพวาดงาย ๆ ที่มีรูปรางลอเลียนของจริง เปนภาพที่เนน
เรื่องเสนและอารมณเปนสําคัญ โดยลดรายละเอียดที่จําเปนของภาพออก มีจุดมุงหมายใหดูแลว
ขบขัน หรือแสดงความคิดและอารมณอ่ืน ๆ 
 4.2  ประเภทของการตูน 

คินเดอร (Kinder.  1959  :  152) ไดจําแนกการตูนตามรูปแบบนําเสนอเปน 2 ประเภท 
คือ 
 1.  การตูนธรรมดา  
 2.  การตูนเรือ่ง  
 การตูนธรรมดา  ไดแก ภาพวาดสัญลักษณที่ใชเปนตัวแทนของบุคคลแนวความคดิหรือ
สถานการณ ทําขึ้นสําหรับจะใชจูงใจและความคิดของคน (สมพงษ  ศิริเจริญ.  2505  :   53)  
 การตูนเรื่อง  หมายถึง ภาพการตูนธรรมดาหลาย ๆ ภาพที่จัดลําดับเรื่องราวใหสัมพันธ
ตอเน่ืองกันไปเปนเรื่องราว (Kinder.  1959  :  152) อาจมีความยาวเพียง 2 – 3 ภาพ
ตอเน่ืองกันในหนังสือพิมพรายวันประจําทกุวัน เรียกวา การตูน เปนตอน  หรอืถามีความยาว
เปนเลม ๆ เรยีกวา หนังสือการตูน ( (นิพนธ  ศุขปรีดี.  2518  :  33)  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2520  :  24-27)  ไดแบงการตนูออกตามลักษณะหนาที่การใช
สอนไวเปน 5 ประเภทดังนี้ 
 1.  การตูนบทบรรณาธิการและการตูนลอเลียนการเมอืง เปนการตูนที่สืบเนื่องมาจาก
สาระสําคัญของบทบรรณาธิการหรือเหตกุารณทางการเมืองที่นาสนใจ เพ่ือกระตุนใหผูอานเกิด
ความคิดเห็นอาจมีคําบรรยายหรือไมมีก็ได 
 2.  การตูนตลก เนนความตลกขบขันเปนหลัก เปนการตูนชองเดียว มีคําบรรยายสัน้ ๆ 
เปนคําพูดของตัวการตูนนัน้ ๆ หรืออาจจะไมมีคําบรรยายเลย ใหผูอานตีความหมายจากทาทาง
ตัวการตูนเอง 
 3.  การตูนเรือ่งราวและการตูนชองเดียว  มีลักษณะเปนตัวการตูนทีผู่วาดกําหนดบุคลิก
ให อาจเปนตัวการตูนประเภทวันตอวัน หรือวันเดยีวจบคําพูดของตวัการตูนอยูในวงขางหัวผูพูด 
 4.  การตูนภาพประกอบ ไมคอยมีความหมายในตัวเอง มักประกอบกับแบบเรียนหรือ
โฆษณา เพ่ือสอนและอธิบาย 
 5.  ภาพยนตรการตูน  คือการทําใหการตูนมีชีวติเคลือ่นไหวได โดยการนําภาพการตูน
หลาย ๆ ภาพมาเรียงลําดับตอเน่ืองกันอยางรวดเร็วเปนอากัปกริยาของตัวการตนูไวบน
แผนฟลม 
 ลาวรรณ  โฉมเฉลา  ไดจําแนกประเภทของหนังสือการตูนที่มีจําหนายตามทองตลาดใน
ประเทศไทยเปน 3 ลักษณะคือ (ลาวรรณ  โฉมเฉลา.  2504  :  31)  
        1.  เปนภาพแทรกในหนาหนังสือพิมพรายวัน นิตยสารรายสัปดาห รายปกษ และ
รายเดือน โดยมากเปนเรื่องเก่ียวกับเทพนิยาย นิทานไทย เรื่องในวรรณคดี เปนตน 



 35

        2.  เปนรูปเลมหนังสอืการตูนเฉพาะเรื่องเดียวจบในฉบับ หรือมีติดตอกันเปนเลม
ซึ่งโดยมากเปนเรื่องผจญภัย ตื่นเตนหวาดเสียว บางทกี็ลอกหรือเลียนแบบมาจากการตูนของ
ตางประเทศ หรือเรื่องจากภาพยนตร โทรทัศน เปนตน 
        3.  เปนรูปเลมที่มีหลายเร่ือง หลายรส แบบเดียวกับนิตยสาร คือมีการตูนเรือ่งราว
ประจําฉบับ เร่ืองนั้นจบเปนตอน ๆ เรื่องตลกขบขัน ประกอบคําบรรยาย เรื่องที่ผูกเปนการ
สนทนา และสาระอื่น ๆ ผสมรวมกัน เชน การตูนหนูจา เบบี้ ตุกตา เปนตน 
 นอกจากนี้จากการสํารวจตลาดหนังสือการตูนของเมืองไทยในปจจุบัน พบวา ไดรับ
ความนิยมจากบุคคลทุกเพศทุกวัย 
 4.3  รูปแบบของการตูน ถาแบงโดยลกัษณะการวาด อาจแบงไดดังนี้ 
        1.  แบบเลียนของจริง  เปนการเขียนภาพใหมีลักษณะใกลเคยีงความจริงใน
ธรรมชาติ ทั้งในเรื่องสัดสวน รูปราง ลักษณะทาทาง และสภาพแวดลอม ภาพแบบนี้มีลักษณะ
ใกลเคยีงกับความจริงมาก แตไมถึงกับเปนภาพวาดเหมือนจริง ลักษณะภาพการตูนแบบนี้พบ
มากในการตนูเรื่องของอเมริกา หนังสือรายวันของไทยบางฉบับไดนําภาพการตูนเรื่องแบบเลยีน
ของจริง ตัดตอนมาลงพิมพในหนังสือของตน เพ่ือใหผูอานติดตามอานทุกวัน เชน หนังสือพิมพ
เดลินิวสก็นําเรื่อง “ทารซานจาวปา” มาลงตีพิมพควบคูกับการตูนไทย เปนเรื่องที่แสดงถึง
คุณธรรมและคติธรรมสําหรบัเด็ก ๆ บางฉบับกล็งเฉพาะวันอาทิตย นอกจากนี้ยังมีการพิมพภาพ
การตูนเปนเลมโดยเฉพาะ เปนเรื่องเก่ียวกับนิทานไทย ตางประเทศ เกี่ยวกับวรรณคดี 
ประวตัิศาสตร และสารคดี ฯลฯ 
        2.  แบบลอของจริง  เปนภาพที่เขยีนบิดเบือนไปจากความเปนจริง มักเนนเฉพาะ
ลักษณะเดน ๆ หรือที่สําคัญ ๆ มีจุดมุงหมายเพื่อใหเปนการลอเลียนและใหเกิดอารมณขันแกผูดู 
เชน การตูนของวอลท ดิสนีย ซึ่งเขียนภาพลอหนูในการตูนเรื่อง “มิกกี้เมาท” ลอเปนในเรื่อง 
“โดนัลด๊ัก” ลอคนกับสุนับในเรื่อง “ทรามวัยกับไอตูบ” เปนตน ในโทรทัศนก็มีภาพยนตรการตูนให
ชมกันอยูเสมอ และเรื่องที่ไดรับความนิยมมากก็มี “ทอมกับเจอรี่” “โดราเอมอน” ซึ่งสรางอารมณ
ขันใหแกผูชมไดเปนอยางมาก ภาพการตูนตาง ๆ เหลานี้ ลวนเปนการบิดเบือนไปจากความเปน
จริง ผูสรางไดพยายามเปลีย่นแปลงลักษณะทาทางตลอดจนรูปรางหนาตาและเรือ่งราวใหดูเปน
เรื่องเกินความจริงทั้งน้ัน (สมัคร  ผลจํารูญ.2522 :  24)  
        3.  แบบโครงรางหรือแบบกานไมขีด  เปนภาพวาดลายเสนขาวดําอยางงาย ๆ 
ไมไดเนนเรื่องความเหมือนจริง ภาพแบบนี้จะขึ้นอยูกันเสนเปนสําคญัเทานั้น ไมจําเปนจะตองทาํ
ใหเดนขึ้นมาโดยอาศัยสีเขมหรือสีพ้ืนหรืออาศัยแสงเงา ใชเพียงเสนที่เนนขาว ดํา หรือสีเทานั้น 
หรือถาจะระบายสีก็ใชสีเดียวตลอดทั้งภาพได เปนภาพที่ใชเทคนิคในการวาดงายที่สุด ผูวาด
เพียงแตแคเรยีนรูเรื่องสัดสวนและแบบพืน้ฐานของภาพเพียงเล็กนอยเทานั้น (เริงลักษณ  มหา
วินิจมนตร.ี  2517 : 48 และสุวิช  แทนปน.  2517  :  5) ภาพแบบนี้มักใชกันในฐานะเปน
สัญลักษณของรูปภาพ 
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 ภาพการตูนโครงรางหรือภาพกานไมขีดนี้ อันที่จริงแลวก็เปนภาพประเภทลอความจริง
ดวยเหมือนกัน แตภาพแบบนี้ตางกับภาพการตูน 2 แบบแรกในเรื่องของการใชเสน กลาวคือ 
ภาพการตูนโครงรางจะใชเสนเพียงนอยเสน แตใหความหมายและความสําคัญของเสนนั้นมาก 
เชน เสนเพียงเสนเดียวอาจจะใชแสดงแทนอวัยวะของคน เชน แขน ขา หรือลําตัวได และใน
ขณะเดียวกันก็แสดงถึงกิริยาอาการของแขนหรือขาไปดวย ถาเปนภาพการตูน 2 ประเภทแรก
จะตองใชเสนมากกวา เพราะจะแสดงถึงขนาดหรือความหนาของอวัยวะดวย อยางนอยก็ 2 เสน 
ในลักษณะเสนที่ขนานกัน 
 4.4  ลักษณะของการตูนที่ดี 
 บุญฤทธิ์  คงคาเพ็ชร  (2527  :  15) ไดกลาวถึงลักษณะของการตนูที่ดีไวดังนี้ 
        1.  ทําใหผูดูเขาใจความหมายตรงกับที่ผูเขียนวางจุดมุงหมายไว  
        2.  เปนภาพงาย ๆ มีลักษณะเดน ไมซับซอนยุงยาก  
        3.  มีจุดมุงหมายเดียวในภาพ 
        4.  ถามีคําบรรยายควรเปนคําบรรยายสั้น ๆ กระทัดรัดและชวยใหภาพเกิดความ
สมบูรณยิ่งขึ้น 
        5.  ภาพที่เขียนออกมาควรมีลักษณะขําขัน หรือสนุกสนานเพลิดเพลินมากกวา
เปนไปในทางเศราหดหูหรือพิการ เปนตน 
        6.  การตูนที่ดีควรใหแงคิดและสรางสรรคในทางที่ดี 
 4.5  ประโยชนของการตูนตอการเรียนการสอน 
 การตูนเปนภาพที่เด็กสนใจมากประเภทหนึ่ง การตูนชวยใหเด็กชอบอานและสนใจอาน
และชวยใหเด็กไดใชความคดิที่จะเรียบเรยีงเรื่องที่เขาเห็นออกมาไดดี เน่ืองจากการตูนสามารถ
ถายทอดความคิดจินตนาการออกเปนภาพงาย ๆ แตชวยใหคนไดมองเห็นความจริงไดมากที่สุด 
ยิ่งกวานั้นการตูนยังใหความเพลิดเพลิน การแสดงออกซึ่งอารมณขันนับวาเปนสิ่งสําคัญ ครูที่มี
ประสิทธิภาพโดยทั่วไปถือวา ภาพการตนูเปนอุปกรณการสอนที่สมบูรณแบบอยางหนึ่ง 

สมหญิง  กลั่นศิริ  (2521  :  74) ไดกลาวถึงประโยชนของการตูนตอการเรียนการสอนไว
ดังนี้ 
        1.  การตูนชวยสงเสรมิการสอนของครู ชวยใหบทเรียนนาสนใจและทําใหผูเรียน
เรียนโดยไมเบื่อหนาย 
        2.  การตูนชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนเร็วยิ่งขึ้น เพราะการตนูชวยสื่อความหมาย
ใหเกิดความเขาใจไดเร็วขึน้ 
        3.  การตูนทําใหผูเรยีนเกิดความสนใจ สนุกสนาน และติดตามการสอนของครูโดย
ตลอด 
        4.  การตูนชวยผอนคลายอารมณเคียด ทําใหบทเรียนสนุกสนานและนาตดิตาม
โดยไมเบื่อสวนบุณเหลือ  ทองเอ่ียม  และสวุรรณ  นาภู (2520  :  13-14) กลาวถึงประโยชนของ
การตูนตอการเรียนการสอนไววา 
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        1.  เปนเครื่องกระตุนและเปนสิ่งเราใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากขึ้น 
        2.  ใชประกอบคําอธบิายขอความตาง ๆ ใหเขาใจงายยิ่งขึ้น 
        3.  ใชจัดกิจกรรมนักเรียน โดยใหนักเรียนหัดเขียนคําอธิบายบรรยายภาพการตูน
หรือวาดภาพการตูนประกอบคําบรรยาย และนําภาพการตูนนั้นไปจัดปายนิเทศในวิชาที่เรียน 
 นอกจากนั้น   คณะนิสิตปรญิญาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร (2522  :  204) ไดสรุปประโยชนของการตูนเรื่องที่มีตอการเรียนการสอนไว
ดังนี้ 
       1.  ทําใหนักเรียนสนใจเนื้อหาวิชามากขึ้น 
       2.  ใหสอนเด็กเปนรายบุคคลและทําใหการเรียนดีขึ้น 
       3.  ฝกการอานไดดี 
       4.  ทําใหนักเรียนสนใจในการอานมากขึ้น 
 4.6  ความสนใจของเด็กที่มีตอการตนู 
 การตูนเปนหนังสือที่นักเรียนในชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาชอบอานมาก คิด
เปนรอยละ 96.48 และ 94.91 ตามลําดับ (กระทรวงศกึษาธิการ.  2520  :  35) 
 เบอรตัน  (ไพเราะ  เรืองศิริ.  2524 :  25; อางอิงมาจาก Burton.  n.d.) ไดกลาวถงึ
สาเหตุที่เด็กชอบหนังสือการตูนไวหลายประการ ดังนี้ 
        1.  อานแลวเขาใจงาย ไมตองอานคําบรรยายทุกคํา เพียงแตดูภาพประกอบเด็กก็
สามารถเขาใจเรื่องราวไดตลอด เด็กที่อานหนังสือไมเกงชอบอานการตูนมาก เพราะเด็กเหลานี้
จะอานไมทันเพื่อนในชั้นเรยีน แตการอานหนังสือการตูนซ่ึงเปนการเลาเรื่องดวยภาพชวยใหเด็ก
เหลานี้ติดตามเรื่องไดงายขึ้น 
         2.  อานแลวเขาใจความทันทีเพราะเนื้อเรื่องแสดงชัดอยูแลว ไมตองตีความก็
สามารถเขาใจได 
         3.  เน้ือเรื่องเหมาะกับธรรมชาติของเด็กวัยรุน แมวาหนังสือการตูนแตละเลมจะมี
เน้ือเรื่องแตกตางกันก็ตาม แตสวนใหญกล็วนแตเปนประเภทเรื่องลกึลับ ตื่นเตนผจญภัย และมี
การเคลื่อนไหวซ่ึงเปนสิ่งทีน่าสนใจของเด็กมาก 
         4.  เด็กมักถือเอาเร่ืองราวในหนังสอืการตูนเปนเร่ืองจริงเชนเดียวกับเรื่องใน
ภาพยนตรและโทรทัศน 
         5.  เด็กมักจินตนาการ ไปตามหนังสือการตูนที่อานวา มีคน 2 จําพวกคือ คนดีกับ
คนเลว ซึ่งมีลักษณะรูปรางหนาตาและการกระทําเหมือนกับตัวการตูนที่เขาอาน 
         6.  เด็กนิยมชมชอบความเกงกลาสามารถของตัวละครในหนังสอืการตูน และจะ
ยึดถือนํามาเปนแบบอยาง 
         7.  หนังสือการตูนเปนหนังสือที่หางายและราคาไมคอยแพง 
 แมวาเหตุผลที่เด็กแตละคนชอบอานการตูนจะไมเหมือนกัน  แตเด็กสวนมากก็ชอบอาน
การตูนเชนเดยีวกัน 
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 ไพเราะ  เรืองศิริ  (2524  :  117) ไดกลาวถึงลักษณะของหนังสือการตูนที่เด็กวัย 10-12 
ป ชอบอานไวดังตอไปน้ี 
         1.  ชอบอานหนังสือการตูนขนาดเล็ก คือขนาด 13 ซ.ม. x 18 ซ.ม. 
         2.  ชอบตวัหนังสือแบบตวัเขียนคาํบรรยายแบบตวัเขียนบรรจง 
                   3. การจัด รูปเลมและลักษณะภาพเปนแบบใดก็ได 
 4.7  หลักเกณฑการเลือกการตูนประกอบการสอน 
 บุญเหลือ  ทองเอ่ียม และสุวรร  นาภู (2520  :  13-14)  ไดเสนอหลักเกณฑการเลือก
การตูนเพื่อใชในการสอนไวดังนี้ 
        1.  การตูนที่ใชควรเหมาะสมกับประสบการณของผูเรียน โดยตองคํานึงถึงวา
ผูเรียนเคยศึกษาหรือมีพ้ืนฐานในสิ่งนั้นบางหรือไม 
        2.  การตูนที่ใชไมควรเปนนามธรรมมากเกินไป ควรเลือกแบบงาย ๆ มีสัญลักษณ
ที่สื่อความหมายไดชัดเจน 
        3.  การตูนที่ใชควรมีสัญลักษณเฉพาะเรื่อง เชน อาจเปนการตูนเสียดสีการเมือง
หรือเปนการตนูโนมนาวจิตใจไมใหเด็กไปสนใจอบายมุข เปนตน 
        4.  ภาพการตูนนั้นควรมีขนาดเหมาะสม คือเหมาะสมทั้งขนาดของภาพ สีสัน 
ความยาว ของเร่ือง วัยของผูเรียน และระดับของผูดูเปนสําคัญ 
 4.8  การเขียนการตูนสําหรับประกอบการสอน 
 เชาวลิต  ชํานาญ  (2521  :  219-220) ไดอธิบายหลักในการเขียนการตูน สําหรับ
ประกอบการเรียนการสอนไววา เม่ือกําหนดเรื่องที่จะเขียนไดแลวใหดําเนินตามขั้นตอนตอไปนี้ 
        1.  วางเคาโครงเรื่องราวใหสนุกและเราใจเอาไวลวงหนา 
        2.  แบงสาระสําคัญของเร่ืองออกเปนเฟรมหรือสวนยอย ๆ ตดิตอกันตลอดเรื่อง 
        3.  พิจารณาเพิ่มเติมหรือตัดทอนสาระสําคัญใหเหลือเฉพาะสวนที่จําเปนจริง ๆ  
        4.  เขียนภาพคราว ๆ เปนเรื่องราวติดตอกันตามสาระสําคัญหรือสวนยอย ๆ ที่
แบงเอาไว 
        5.  ลงมือเขียนการตูน โดยถือหลักการตอไปน้ี 
      5.1  ภาพทุกภาพตองแสดงทาทางใหสื่อความหมายตามทองเร่ือง  
     5.2  ตองเปนภาพที่งาย ๆ ไมแสดงรายละเอียดมากนัก เนนเฉพาะสวนที่
จําเปน 
    5.3  แตละภาพตองมีจุดมุงหมายเดียว 
     5.4  ใชคําบรรยายหรือภาษาประกอบทีก่ระทัดรัด มีความหมายสมบูรณ 
     5.5  ไมควรมีการพูดโตตอบกันในภาพเดียว เชน ภาพที่ 1 ชาลีถามมานะ 
ภาพที่ 2 มานะจึงตอบชาลี ถาทั้งถามและตอบในภาพเดียวกันจะทําใหผูดูสับสน 
     5.6  ใหมีการเคลื่อนไหวของตัวละครในมุมตาง ๆ เพ่ือเปนการเราใหผูดูสนใจ
ยิ่งขึ้น เชน มีการยอสวน ขยายสวน ภาพดานหนา ดานขาง ดานหลัง สับเปลี่ยนกันไป 
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      5.7  แตละภาพตองมีขนาดพอเหมาะ สามารถเขียนคาํบรรยายดวยตัวหนังสือ
ขนาดเหมาะกับวัยของผูดู 
      5.8  ถาเปนหนังสือสําหรับเด็กประถมศึกษา ควรมีหมายเลขลําดบัภาพ เพ่ือ
ชวยในการอานเร่ืองราวไดตามลําดับ 
      5.9  ถามีหลายภาพในหนึ่งหนากระดาษ ควรพิจารณาจัดลําดับภาพให
สอดคลองกับหลักการอานและการเขยีนที่เด็กตองกวาดสายตาหรือเขียนจากซายมือไปขวามือ 
ดังตัวอยาง 
 
 
                                                              กรณีที่มี 4 ภาพในหนึ่งหนากระดาษ ภาพที่ 1 

     ภาพที่ 4 ภาพที่ 3 

     ภาพที่ 2 
 
 
 
   
 
   

  

 
 
   
 
   
  
 
   
 
 
ภา
   
ทํา
ดว
4.2
    
 
บท
ภาพที่ 1

                ภาพ

                
 

                

ภาพที่ 1  

                

พประกอบ 3
       5.10  ถ
แบบฝกหัดท
ย 
  งานวิจยัท

    4.2.1  งาน
ประสงค

เรียนภาษาอ
    ภาพที่2

                                          กรณีที่มี 3 ภาพในหนึ่งหนากระดาษ ที่ 3 

                                          กรณีที่มี 2 ภาพในหนึ่งหนากระดาษ 
      (หนากระดาษกวาง) 
หรือ 

  ภาพที่ 2       

1 
           ภาพที่ 

                                                   
     (หนากระดาษแคบ)  
           ภาพที่ 2
 การจัดลําดับภาพใหสอดคลองกับหลักการอานและเขียน 
าเปนการตนูที่เปนหนังสอืตําราเรียน ควรมีขอแนะนําการเรียน จุดประสงค มีการ
ุก ๆ ครั้งที่ใหความรูใหม และมีการเสรมิแรงทุกครั้งเม่ือเด็กประสบความสําเร็จอีก

ี่เก่ียวของกับการตูน 
วิจัยในประเทศที่เก่ียวของกับการตูน 
  สุรสทิธิ์  (2515  :  36-39) ไดศกึษาเปรียบเทยีบความเขาใจในการอาน
ังกฤษที่มีแตตวัอักษร บทเรียนภาษาอังกฤษที่มีตวัอักษรประกอบภาพการตูน
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และบทเรียนภาษาอังกฤษที่ผูกเรื่องเปนการตูนเรื่อง โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 
จํานวน 3 กลุม กลุมละ 30 คน ผลปรากฎวา กลุมที่อานบทเรียนที่ผกูเรื่องเปนการตูนเรื่องมี
ผลสัทฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาอีก 2 กลุม 
 ประเสริฐ  ศิลป (2532 : 65)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาภาษาไทยที่สอนโดย
ใชบทเรียนสําเร็จรูปเชิงเสนตรงการตูนแบบทีใ่ชการตนูภาพลอและบทเรียนสําเรจ็รูปเชิงเสนตรง  
การตูนแบบทีใ่ชการตูนเลียนแบบของจรงิกับการเรียนการสอนแบบปกติ  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จากการผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนสําเรจ็รูปเชิงเสนตรง
การตูน  พอสรุปไดวาบทเรยีนทั้ง  2  แบบ  ใชเทคนคิการนําเสนอเนื้อหาและขั้นตอนตาง ๆ 
เหมือนกันทุกอยาง  ยกเวนจะแตกตางกนั  เพียงแตแบบภาพการตนูที่เสนอในบทเรียนเทานั้น  
แสดงวา  การตูนภาพลอเลยีนและการตนูเลียนแบบของจริงกอใหเกิดความแตกตางกันทั้งในดาน
ผลสัมฤทธิ์และเจตคต ิ
 ชนิการนต   คมคาย  (2529 : 60)  ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเขียนแบบ
สรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการเขียนแบบสรางสรรค  โดยใชสื่อภาพการตูน  ผลการวิจัย
พบวา  นักเรยีนโดยใชสื่อภาพการตูนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนแบบสรางสรรคสงูกวานักเรียนที่
เรียนโดยใชสือ่ภาพเหมือน 
 สุวิช  แทนปน  (2517  :  33-36) ศึกษาเปรียบเทยีบผลการเรียนรูในดานความเขาใจ
ของนักเรียน โดยการใหอานบทเรียนวรรณคดีไทย 4 ประเภท คือบทเรียนที่มีแตตัวอักษร 
บทเรียนที่มีตวัอักษรและภาพการตูนโครงราง การตูนลอของจริง และการตูนสลีอของจริง โดยใช
กลุมตัวอยางคือนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 เม่ืออานจบก็สอบทนัที ปรากฎวาผลการเรียนรู
ของนักเรียนที่อานบทเรียนทั้ง  
4 ประเภทไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนักเรียนเคยฟงหรือเคยรับรูนิทานในบทเรียนมาบาง
แลวก็เปนได 
 มณีรัตน  พรหมสุวรรณศิร ิ (2521  :  181)  ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิใ์นการเรียน
วิชาการใชหองสมุดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูนสีกับ
การสอนตามปกติ กลุมตวัอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 จํานวน 60 คน กลุมทดลอง
สอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูนสี กลุมควบคุมใชวิธบีรรยาย อภิปราย และอุปกรณอ่ืน ๆ ผล
การศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนโปรแกรมการตูนสีและ
นักเรียนที่เรียนจากการสอนตามปกติไมแตกตางกัน 
 สุรางครัตน  ณ พัทลุง  (2521  :  37-38) ไดศึกษาเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิใ์นการเรียน
วิชาสุขศึกษาของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 7 โดยใชหนังสือการตูนประกอบการสอนกับการ
สอนแบบเดิม ทดลองกับนักเรียนจํานวน 60 คน กลุมทดลองเรียนจากหนังสือการตูน กลุม
ควบคุมเรียนจากการสอนแบบเดิม ผลการศึกษาพบวา กลุมที่ใชหนังสือการตูนในการเรียนการ
สอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงกวากลุมที่เรียนโดยใชการสอนแบบเดิม ซึ่งใชวธิีการสอนแบบ
บรรยาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 



 41

 ประเสิรฐ  มาสุปรีด์ิ  (2522  :  31-32) ศกึษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิใ์นการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการสอนดวยหนังสือการตูนกับการสอนตามปกติ พบวา กลุม
ที่เรียนดวยวิธสีนอโดยใชหนังสือการตูนมีคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนดวย
วิธีสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 มนตรี  แยมกสิกร  (2523  :  15-165) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนดานพุทธ
พิสัยในวชิาสขุศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมปที่ 4 ที่เรียนจากแบบเรียนสําเร็จรูปเชิงเสนตรง
การตูนและจากการสอนตามปกติ ทดลองกับนักเรียนจํานวน 135 คน พบวา นักเรียนที่เรียนจาก
แบบเรียนสําเร็จรูปเชิงเสนตรงการตูนและจากการสอนตามปกติมีปรมิาณการเรียนรูพฤติกรรม
ดานความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใชสูงกวานักเรียนที่เรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปเชิง
เสนตรงธรรมดา 
 สุนทร  เชยชืน่  (2524  :  144) ศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวชิากลุม
สรางเสริมประสบการณชวีติ ของนักเรียนชั้นประถมปที่ 3 ทดลองกับนักเรียนจํานวน 60 คน โดย
ใชหนังสือการตูนประกอบการเรียนในกลุมทดลอง และไมใชหนังสือการตูนประกอบการเรียนใน
กลุมควบคุม ผลการศึกษาพบวา กลุมนักเรียนที่เรียนโดยใชหนังสือการตูนประกอบการเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรยีนโดยไมใชหนังสือการตูน 
 ขวัญชยั  เหมือนเผาพงษ  (2525  :  26-27) ไดทําการวจัิยเปรียบเทียบผลการเรียนรู
จากหนังสือการตูนเรื่องที่จะระบุจุดมุงหมายเชิงพฤตกิรรมที่ไมระบจุุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมของ
นักเรียนระดับชั้นประถมปที ่4 ผลปรากฎวา ผลการเรียนรูจากหนังสือการตูนที่ระบุจุดประสงค
เชิงพฤติกรรมสูงกวาผลการเรียนรูจากหนังสือการตูนเรื่องที่ไมระบุจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
 4.2.2  งานวิจยัตางประเทศที่เก่ียวของกับการตูน 
 โซนส  (Sones.  1944  :  238-239) ทดลองกับนักเรียนเกรด 6 และ 7 ชั้นละ 400 คน 
โดยใหกลุมทดลองอานหนังสือการตูนเรื่อง Wonder Woman ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับชวีติและงาน
ของ Glara Baton และใหกลุมควบคุมอานหนังสือแบบเรียนธรรมดา ผลการทดลองปรากฎวา ใน
การทดสอบครั้งแรกคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุมอยูรอยละ 
10-30 แตเม่ือใหกลุมควบคมุไดอานหนังสือการตูนบาง ปรากฎวาคะแนนในการสอบครั้งที่สองสูง
กวาเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนกลุมทดลองที่ไดอานแบบเรียนธรรมดากลบัทําคะแนนได
ไมสูงกวาครั้งแรกมากนัก โซนส ไดสรุปผลการทดลองไวประการหนึ่งวา กลุมทดลองไดเรียนรูไป
มากที่สุดเทาที่จะสามารถเรียนไดแลวจากการอานหนังสือการตูนในครั้งแรกการอานแบบเรียน
ครั้งหลังจึงไมมีผลตอการเรยีนรูและการทดสอบครั้งที่สอบมากนัก ในขณะที่กลุมควบคุมยังเรียนรู
ไดไมถึงจุดอ่ิมตัว แตก็สามารถไปถึงจุดนั้นไดเม่ือไดอานหนังสือการตูน การทดลองของโซนส
แสดงใหเห็นวาหนังสือการตูนชวยใหเด็กเรียนรูไดดีกวาการอานแบบเรียนธรรมดา 
 คินเดอร  (Kinder.  1965  :  65-69) ไดสํารวจการใชการตูนประกอบการสอนของครู
ระดับมัธยมศกึษา จํานวน 300 คน ปรากฎผลดังนี้ 
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        1.  ครูทุกคนมีความพอใจในประโยชนของการตนู 
        2.  นักเรียนรอยละ 97 ชอบเรียนกบัครูที่ใชการตูนสอน 
        3.  การตูนมีประโยชนมากที่สุดสําหรับครูที่สอนวิชาสังคมศึกษา คณิตศาสตร และ
วิชาภาษาไทย 
        4.  ประโยชนของการตูนอยูที่การใชภาพประกอบ การดึงดูดความสนใจ การจูงใจ 
การใหความชดัเจน การเนนใหเกิดอารมณขัน 
        5.  ครูและนักเรียนเห็นพองตองกันวา พอใจหนังสือแบบเรียนที่มีการตูนเปน
ภาพประกอบ 
 จากผลการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศทีเ่กี่ยวกบัการนําการตนูมาใชเปนสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ พบวา งานวิจัยบางฉบับ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรยีน
สูงกวาการเรยีนจากบทเรยีนธรรมดา แตบางฉบบัก็พบวาไดผลไมแตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม
การตูนก็ยังเปนสิ่งดึงดูดความสนใจ เปนที่ชื่นชอบของเด็กมาก เมนส  (Main.  1945  :  506-
507) กลาววา การตูนมีประโยชนตอการเรียนการสอนมาก โดยเฉพาะเกี่ยวกบัการสอนภาษา 
และอาจนําเอาภาพการตูนมาใชในการสอนไดหลายวชิาอยางกวางขวาง เชน วทิยาศาสตร 
วรรณคดี สังคมศึกษา และสขุศึกษา เปนตน ดังนั้นจึงควรสนใจนําการตูนไปใชเปนประโยชนใน
การเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ตอไป 
 
5.  เอกสารทีเ่ก่ียวกับการสอนแบบปกติ 
 5.1  ความหมายของการสอนแบบปกติ 
 หมายถึง  การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู  ตามหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  ที่ครูผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อใชในการสอนปจจุบัน  โดย
ผูสอนจะตองศึกษาวิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  จัดทําสาระการเรียนรู    ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  และจัดทํา
คําอธิบายรายวิชา  เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจกอนทําแผนการจัดการเรียนรู  ผูสอนจะตอง
ดําเนินการดังน้ี 

1. เลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู 
ผูสอนตองเลือกกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  และเหมาะสมกับผูเรยีน 

 2.  คิดคนเทคนิคกลวธิีการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
       ผูสอนสามารถคิดคนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบอ่ืน ๆ และนํามาใชให
เหมาะกับปจจัยตาง ๆ ไดแก ความรูความสามารถดานเนื้อหาวิชา  ความสนใจ  และวัยของ
ผูเรียน  ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูแตละชวงชั้น  เวลา  สถานที่  วัสดอุุปกรณ  และ
สภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน 
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3.  จัดกระบวนการเรียนรู 
 การจัดกระบวนการเรียนรูมีหลายรูปแบบ  ผูสอนสามารถเลือกนํามาใชหรือปรับ

ใชโดยคํานึงถงึสภาพและลกัษณะของผูเรียน  เนนใหผูเรียนฝกปฏบิัตติามกระบวนการเรียนรู
อยางมีความสุขโดยมีกําหนดการจัดทําแผนการเรียนรูดังนี้ 
        3.1  ชื่อหนวยการเรียน 
        3.2  ระยะเวลาในการสอน  และชั้นที่สอน 
        3.3  หัวขอยอยในการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูโดยจัดตารางเนื้อหาสาระ 
        3.4  จุดมุงหมายการเรียนรู 
      -  ความรู 
      -  กระบวนการ 
      -  เจตคต ิ
        3.5  แผนภาพความคดิแสดงความสัมพันธเน้ือหา 
        3.6  จัดแนวทางการดําเนินการสอนแตละหนวย 
     -  ชื่อหนวยการเรียนรู  และเวลาการสอน 
     -  ขั้นที่สอน 
     -  จุดประสงคการเรียนรู 
     -  เน้ือหาสาระ 
     -  วิธีกาสอนและกิจกรรม 
     -  สื่อและอุปกรณการสอน 
     -  การวัดและการประเมนิผล 
 การจัดทําแผนการสอนแตละหนวยที่เปนหนวยยอย  ตองมีสาระการเรียนรูตามทีก่ําหนด
ในตารางเนื้อหาและแผนภาพความคิด  เม่ือจัดทําหนวยการสอนแลวใหตรวจสอบสาระการ
เรียนรูใหครบถวนตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่กาํหนด 
 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาตามหัวขอตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
3. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
4. การดําเนินการศึกษาคนควา 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

 
1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 

1.1  ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียน 

ศรีวิกรม แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  5  หองเรียน  รวมนักเรียน  
250  คน 

1.2 กลุมตวัอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  โรงเรียน 

ศรีวิกรม  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2548   
ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมแบบกลุม (cluster  random  sampling)  จํานวน  2  หองเรียน  โดยมี
จํานวนนักเรียน  96   คน  แลวจับฉลากแบงเปนกลุมทดลอง  1  หองเรียน  จํานวน  48  คน  
และเปนกลุมควบคุม  1  หองเรียน  จํานวน  48  คน 
 
2.  เครื่องมือที่ใชในการศกึษาคนควา 
 เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการทดลองครั้งน้ี  ประกอบดวย 

1. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
1.1 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาไทย 
1.2 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 

 
3.  การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
3.1   การสรางบทเรียนสําเร็จรูปการตูน 

การสรางบทเรียนสําเร็จรูปการตูน  เปนบทเรียนสําเรจ็รูปแบบเสนตรงซึ่งสรางขึน้โดยยึด
หลักความสัมพันธของสิ่งเรากับการตอบสนอง  (S-R  Ttherory)  ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู
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ของธอรนไดค  (พรรณี  ชูทัย. 2522 : 146-147)  มีลักษณะเปนบทบรรยายที่มีภาพการตูน
ประกอบ  ผูวจัิยไดดําเนินการสรางและปรับปรุงบทเรยีนสําเร็จรูปตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 3.1.1  ศึกษารายละเอียด  เกี่ยวกับหลักการ  และวิธีการสรางบทเรยีนสําเร็จรูปจาก
เอกสาร  ตํารา  งานวิจัย  และผูเชีย่วชาญ  เพ่ือเปนแนวทางในการจัดเนื้อหาและสรางบทเรียน
สําเร็จรูปการตูน 

3.1.2 ศึกษาเนื้อหาที่จะสอน  เพ่ือกําหนดขอบเขตเนื้อหาและกําหนดพฤตกิรรมที่
ตองการ 

3.1.3 แบงเน้ือหาที่เลือกตามที่ผูเรยีนสนใจ  โดยนํามาจากหนังสือพิมพ  วารสาร  
หนังสือเรียน แบงออกเปนกรอบยอย ๆ โดยมีทั้งหมด 6 บทเรียน  ใชเวลาบทเรียนละ 2 คาบ 
(100 นาที) โดยมีเนื้อหาประเภท   การอานจับใจความสําคัญ  บทความ  สาระนารู  ขาวผลการ
เรียนรูที่คาดหวังเพ่ือเปนแนวทางในการจดัทําโครงสรางกิจกรรมการเรียนการสอน  และการ
ประเมินผลของแตละตอน  จากนั้นนํามาสรางเปนบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงธรรมดา 

3.1.4 นําบทเรียนทีส่รางขึ้น  ไปปรึกษาผูเชีย่วชาญดานภาษาไทย  เพ่ือตรวจแกไข
เกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อหาการใชภาษาในการเสนอ  บทเรียน  และการตั้งคําถามในแตละ
กรอบใหชัดเจนและเหมาะสม  จํานวน  3  ทาน 

3.1.5 นําบทเรียนสําเร็จรูปที่ตรวจแกไขแลว  มาแปลงเปนบทเรียนสําเร็จรูปการตูนซึ่ง 
ลักษณะเปนแบบสนทนาทีมี่ภาพการตูนประกอบ  โดยกําหนดภาพการตูนใหสัมพันธกับเนื้อหา
ในแตละกรอบในบทเรยีน 

3.1.6  นําบทเรียนสําเร็จรูปการตูนไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีจํานวน  3  ทาน  
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับตวัการตูน   

3.1.7  นําบทเรียนสําเร็จรูปการตูนที่แกไขแลวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลอง  
(Tryout)  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  โรงเรียนศรีวิกรม แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร  เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปการตูน  แลวนํามาปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองดานความเหมาะสมของภาษา  เวลา  และความเหมาะสมของการตูนประกอบเพื่อจะ
ไดบทเรียนสําเร็จรูปการตูนที่มีประสิทธิภาพ  นําไปใชกับกลุมตวัอยางตอไป   

3.1.7.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป 
3.1.7.2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปการตูนมี  4  ขั้นตอนการ 

ดําเนินการดังน้ี 
         3.1.7.2.1  การทดลองรายบุคคลแบบหนึ่งตอหน่ึง  โดยใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนศรีวิกรม  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  
3  คน  ทดลองครั้งละ  1  คน  ผูวิจัยคอยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนอยางใกลชิด  
หลังจากนั้นจึงซักถามวานักเรียนมีปญหาอะไรบาง  เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขบทเรยีนตอไป 
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         3.1.7.2.2  การทดลองกลุมเล็ก   โดยนําบทเรียนที่แกไขหลังจากทดลอง
แบบหนึ่งตอหน่ึงแลว  ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 โรงเรียนศรีวิกรม  แขวงพระ
โขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  10  คน   
  3.1.7.2.3  ทดลองภาคสนาม  นําบทเรียนสําเร็จรูปการตูนที่ปรบัปรุงแกไขแลว
ไปทดลองใชกับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีวิกรม  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร   จํานวน  40  คน   
  3.1.7.2.4  เม่ือไดบทเรียนสาํเร็จรูปการตนูที่มีประสิทธภิาพตามเกณฑที่กําหนด
แลวจัดทําเปนรูปเลม  จึงนําไปใชเปนสือ่ชวยสอนในกลุมทดลองตอไป 

3.2 การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูนเปนแผนการจัดการเรียนรู 
สําหรับกลุมทดลอง  ที่ผูวิจัยไดสรางตามขั้นตอน 

3.2.1 ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรูจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2544 หนังสือและเอกสารทีเ่กี่ยวของ 

3.2.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู  โดยปรบัขั้นตอนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนของบทเรยีนสําเร็จรูปเชิงเสนตรง  ตามความเหมาะสม 

3.2.3 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจ  จํานวน  3  ทาน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม  แลวจึงนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอนนําไปสอนกับกลุม
ตัวอยาง  

3.3  การสรางแผนการสอนแบบปกต ิ ไดสรางแผนการจัดการเรียนรูสําหรับใชกับกลุม
ควบคุมโดยมีขั้นตอนการสราง  ดังนี้ 
         3.3.1    ศึกษาวิธกีารสรางแผนการจัดการเรียนรูจากหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน   
2544  หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของ  แลววิเคราะหเน้ือหา  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  เพ่ือเปน

แนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
3.3.2    สรางแผนการจัดการเรียนรู 

          3.3.3    นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจ  จํานวน  3  ทาน    เพ่ือ 
ตรวจสอบความเหมาะสมกับเนื้อหา  ความสอดคลองของผลการเรยีนรูที่คาดหวงักับกิจกรรมการ 
เรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 3.3.4  นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  แลว
นําไปทดลองสอนกับนักเรยีน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีวิกรม  แขวงพระโขนง  เขต
คลองเตย  กรงุเทพมหานคร  จํานวน  48  คน  เพื่อหาขอบกพรองและเวลาสอนที่เหมาะสม  
แลวนําไปปรบัปรุงแกไขใหสมบูรณกอนนําไปสอนกับกลุมตัวอยาง 

3.4  การสรางแบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาไทย 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาไทยกอนเรียนและหลงัเรียนมีขั้นตอนดังน้ี 

3.4.1  ศึกษาจุดประสงคหลักสูตร และคาํอธิบายรายกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 
มัธยมศึกษาปที่ 3 แลววิเคราะหจุดประสงคและเนื้อหาที่เกี่ยวกบัความสามารถในการอานเพื่อ
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กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังศึกษาวธิีเขียนขอสอบจากหนังสือการเขียนขอสอบวิชาภาษาไทย
ของ จันทิมา พรหมโชติกุล (2529 :21–102) หนังสือแนวทางการสรางขอสอบภาษาไทยของ
อัจฉรา วงศโสธร (2538:171-177)  และเทคนิคการวัดผลการเรียนรูของ  ลวน  สายยศ  
(2529:62-166)  เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน  โดยใช
ขอสอบแบบโคลช (Cloze  Test) 

3.4.2    สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
     3.4.3    นําแบบทดสอบทีผู่วิจัยสรางขึ้น  ใหผูเชี่ยวชาญทางดานวัดผลและดาน
ภาษาไทยตรวจสอบ  จํานวน  3  ทาน  เพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยคํานวณหาคา
ดรรชนีความสอดคลอง  (IOC)  ของแบบทดสอบ  เลอืกขอสอบที่มีคาความเทีย่งตรงตั้งแต  0.5  
ขึ้นไป 

3.4.3 แบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดสอบกับนักเรียนมัธยมศึกษา 
ปที่  3  โรงเรียนศรีวิกรม  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  96  คน  
เพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ 
 3.4.5  นําผลการสอบของนักเรียนทั้งหมดมาตรวจใหคะแนน  โดยขอมูลที่ถูกให  1  
คะแนน  ตอบผิด  ไมตอบ  หรือตอบมากกวา  1  ตัวเลอืกในแตละขอคําถามให  0  คะแนนและ
หาคาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก  ( r )โดยใชเทคนิค  27%  ของกลุมสูงและกลุมต่ํา  
แลวเปดตาราง  จุง  เตห  ฟาน  (Fan.1952:1-32)  คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย (p)  
ระหวาง .20 - .80  และคาอํานาจจําแนก (r)  ตั้งแต  .20  ขึ้นไป 
      3.4.6  นําแบบทดสอบที่คดัเลือกไว  ไปหาคาความเชือ่ม่ันทั้งฉบับ  กับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนศรีวิกรม แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  
100  คน  โดยใชสตูร  KR – 20 (ลวน  สายยศ ; และอังคณา  สายยศ.2538:197-198) 

  3.4.7  นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตวัอยางตอไป 
3.5  การสรางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 
แบบทดสอบวดัแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา  

(Rating  Scale)   ดําเนินการสรางตอนตามขั้นดังนี้ 
3.5.1   ศึกษาการสรางแบบสอบถาม  วัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  ตามวิธี

ของ ลิเคิรท  จากหนังสือวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร  ของ  พวงรัตน  ทวีรตัน 
(2540:107-108) 
    3.5.2     สรางขอความทีแ่สดงลักษณะของแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยสวน
ประเมินคา  5  ระดับ  มีเกณฑในการใหคะแนนดังน้ี 
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 กรณีที่  1  ในขอความที่มีความหมายทางบวก (Positive)  ใหคะแนนดังน้ี 
  มากที่สุด  5  คะแนน 
  มาก   4  คะแนน 
  ปานกลาง  3  คะแนน 
  นอย   2  คะแนน 
  นอยที่สุด  1  คะแนน 
 กรณีที่  2  มีความหมายทางลบ  (Negative)  ใหคะแนนดังน้ี 

มากที่สุด  1   คะแนน 
  มาก   2  คะแนน 
  ปานกลาง  3  คะแนน 
  นอย   4  คะแนน 
  นอยที่สุด  5  คะแนน 

3.5.3  นําแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  ที่สรางขึ้นเสนอ
ผูเชี่ยวชาญจาํนวน  3  ทานพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามศัพท  และสํานวน
ภาษาแลวเลือกขอคําถามทีมี่คาดรรชนีความสอดคลองตั้งแต  0.5  ขึ้นไป 
3.5.4 นําแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยที่ผานการตรวจแลวปรับปรุง 
แกไขแลวไปทดสอบกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนศรีวกิรม  แขวงพระโขนง  
 เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  96  คน 
 3.5.5  นําแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  มาตรวจใหคะแนน  แลว
เรียงคาคะแนนจากสูงไปหาต่ําตัดกลุมสงู  –  กลุมต่ํา  โดยใชสัดสวน  25% จากน้ันวิเคราะหคา
จําแนกเปนรายขอโดยใชสูตร   t - distribution  แลวคดัเลือกขอความที่มีคา  t  ตั้งแต  1.75  
 ขึ้นไป 
 3.5.6  นําแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  ที่คัดไวหาคาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบบั  ไปทดสอบกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนศรีวิกรม แขวงพระโขนง  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  จํานวน  96  คนดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (  ∝  - 
Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach)  (ลวน  สายยศ ; และ อังคณา  สายยศ .2538:200) 

3.5.7 นําแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยไปใชกบักลุมตัวอยาง
ตอไป 
 
4.   การดําเนินการศึกษาคนควา 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง  โดยกลุมทดลองไดรับการสอนโดยใชบทเรยีน
สําเร็จรูปการตูน  กลุมควบคุมไดรับการสอนแบบปกติ  ผูวิจัยใชแบบแผนการวิจับแบบ 
Randomized  Control - Group  Pretest – Posttest  Desingn (ลวน  สายยศ ;และ อังคณา  
สายยศ.2538:249) 
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4.1 แบบแผนการวิจัย 
ตาราง 1  แสดงแบบแผนการทดลอง 

   
 กลุม   สอบกอน  ทดลอง      สอบหลัง 

 
 ER       T1    ˜X                   T2     
          CR       T1     X              T2  

สัญลักษณทีใ่ชในแบบแผนการทดลอง 
ER แทน กลุมทดลอง 
CR แทน กลุมควบคุม 
R แทน การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม 
T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง 
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
X แทน การสอนโดยใชบทเรยีนสําเร็จรูปการตูน 
˜X แทน การสอนแบบปกต ิ
 

4.2 การดําเนินการศึกษาคนควา 
ผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอนตอไปน้ี 

1. การทดลองกระทําในภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา  2548  ผูวิจัยเปนผูสอนทั้งกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม  โดยสอนสัปดาหละ 3  คาบ  คาบละ 50  นาที  รวม  15  คาบ  ใช
เน้ือหาเดียวกันทั้ง 2  กลุม 

2. จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับนักเรยีนถึงวิธีการเรียนบทบาทของผูเรียน  
ผลการเรียนรูที่คาดหวังและวิธีการประเมินผลการเรียน 
       3.  ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมดวยแบบทดสอบ วัด
ความสามารถในการอานและแบบสอบวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยทีผู่วิจัยสรางขึ้นและ
ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวเพ่ือเกบ็ขอมูลเบื้องตน 

4.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตวัอยางทั้ง 2 กลุม ตามแผนการจัดการเรียนรูที่
ผูวิจัยสรางขึ้น 

       4.1 กลุมทดลอง    สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูน 
       4.2 กลุมควบคุม     สอนโดยใชแผนการสอนแบบปกต ิ
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1. เม่ือสอนครบ  15  คาบแลว  ทําการทดสอบหลังการทดลอง  (Posttest)  กับ
นักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน  และ
แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยฉบับเดียวกับการทดสอบกอนทดลอง 
                6.  ตรวจแบบทดสอบและแบบสอบถามแลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยใช
วิธีการทางสถติิเพ่ือทดสอบสมมติฐานทีต่ัง้ไว 
 
5. การวิเคราะหขอมูล 

5.1 คํานวณหาคาสถิติพ้ืนฐานไดแก  คะแนนเฉลี่ย(Mean)และคาความแปรปรวนของคะแนน 
(Variance) ของแตละกลุม 

5.2 เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทย  และแรงจูงใจในการเรียนวชิา
ภาษาไทยระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดยใช t - test แบบ  Independent Sample 
(ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 100-101) 

5.3 เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทย  และแรงจูงใจในการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนกอนเรียนกับหลงัเรียน  การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูน  โดยใช   
t - test แบบ Dependent Sample (ลวน  สายยศ ;และ  อังคณา  สายยศ. 2538 : 104) 

5.4 เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทย  และแรงจูงใจในการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนกอนเรียนกับหลงัเรียน   โดยการสอนแบบปกติ   โดยใช   t - test  แบบ   
Dependent  Sample (ลวน  สายยศ ; และ  อังคณา  สายยศ. 2538 : 104) 
 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

6.1 สถิติพื้นฐาน 
6.1.1 หาคาคะแนนเฉลี่ยโดยใชสตูรดังน้ี  (ลวน  สายยศ ; และ  อังคณา  สายยศ. 

2538 : 59) 
 

                            X     =       ΣX   
                                              n 

  เม่ือ      X     แทน      คะแนนเฉลี่ย 
          ΣX     แทน      ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
             n     แทน     จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
 
 



 51

6.1.2 หาคาความแปรปรวน  คํานวณโดยใชสตูรดังน้ี  (ลวน  สายยศ ; และอังคณา  
สายยศ. 2538 : 63) 

 
                     S2    =     nΣfX2  -  (ΣfX)2

                                                   
                                                n (n-1) 
 
  เม่ือ     S2    แทน     ความแปรปรวน 

           f      แทน     ความถี่ของคะแนนแตละตวัอยาง 
           X     แทน     คะแนนแตตวัในกลุมตัวอยาง 
           X2    แทน     คะแนนแตตวัในกลุมตัวอยางยกกําลังสอง 
          ΣfX   แทน     ผลรวมทั้งหมดของความถี่คูณคะแนนแตละตัว 

            ΣfX2  แทน     ผลรวมทั้งหมดของความถี่คูณคะแนนแตละตัวยก 
                                                 กําลังสอง 
            n-1    แทน     จํานวนตวัแปรอิสระ 
 

6.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
6.2.1 หาคาดรรชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูใน 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาไทย  และแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียน
วิชาภาษาไทย  โดยคํานวณ  จากสูตร  ของโรวิเนลลี  และแฮมเบลตัน (ลวน  สายยศ; และ
อังคณา  สายยศ. 2538 : 248-249)  ดังตอไปน้ี 
 

                              IOC     =     ΣR 
                             n   

  เม่ือ     IOC     แทน     คาดรรชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรูที่ตองการวัด 

             ΣR   แทน      ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน 
               n     แทน     จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

6.2.2 หาคาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอานภาษาไทย  โดยใชเทคนิค 27 เปอรเซ็นต กลุมสูงและกลุมต่ําจากตาราง
สําเร็จ  ของจุง เตห ฟาน (Fan. 1952 : 1 - 32) 
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6.2.3 หาคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาไทยโดย
ใชสูตร  KR.-20 ของคูเดอร   ริชารดสัน  (Kuder -Richardson) (ลวน  สายยศ ; และอังคณา  
สายยศ. 2538 : 197-198) ดังตอไปน้ี 

rtt       =      n           1  -   Σpq 
 

    
เม่ือ     rtt      แทน     ความเชื่อม่ันของแบบทด
          n      แทน     จํานวนขอของแบบทดสอ

          p      แทน     สัดสวนของผูทําถูกตองใ
                             ละขอ       
           q      แทน     สัดสวนของผูทําผิดในแต
           S2

t      แทน     คาความแปรปรวนของเ
                               S2

t       แทน     คาความแปรปรวนของเ
1.2.4 หาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถามวัด

ภาษาไทยโดยใชเทคนิค 25 %  ของกลุมสูงและกลุมต่ํา  โดยวิธีข
 t - distribution  จากสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน . 2540 : 131 - 13

                                      

L

L

H

H

LH

N
S

N
S

XXt
22

+

−
=  

                                                                            df   =  n(n-1) 
  เม่ือ     t        แทน     คาอํานาจจําแนกของข

          HX   แทน     คะแนนเฉลี่ยของกลุมส
         LX     แทน     คะแนนเฉลี่ยของกลุมต

          
2
HS    แทน     คะแนนความแปรปรวน

         
2
LS      แทน     คะแนนความแปรปรวน

         HN    แทน     จํานวนกลุมตวัอยางใน
         LN      แทน     จํานวนกลุมตวัอยางใน

1.2.5 หาคาความเชือ่ม่ันของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจ
สูตรหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (α - Cofficient) คํานวณจากสูตร
(ลวน  สายยศ ; และอังคณา  สายยศ. 2538 : 200)  
 

S2
t 
  n - 1 
สอบ 
บ 

นแต        

ละขอ 
ครื่องมือว
ครือ่งมือว
แรงจูงใจใน
องการแจ

2) 

อสอบ 
ูง       
่ํา     

ของกลุม

ของกลุม
กลุมสูง   
กลุมต่ํา  
ในการเรีย
  ครอนบา
    
จํานวนคนที่ทําถูก 
จํานวนคนทั้งหมด
ัดฉบับน้ัน 
ัดฉบับน้ัน 
การเรียนวิชา
กแจงที ของ  

สูง 

ต่ํา      
 

นภาษาไทย  โดยใช
ค (Cronbach)  
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α       =      n            1  -  ΣSi
2   

n - 1   S2
t  

 
   

 
เม่ือ     α     แทน     คาสัมประสิทธิข์องความเชื่อม่ัน 
           n      แทน     จํานวนของเครื่องมือวัด  
          ΣS2

i    แทน     คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ      
           S2

t      แทน     คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
1.2.6 หาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปการตูน จากสูตร E1 /  E2  (เสาวนีย  

สิกขาบัณฑติ. 2528 : 284) 
 

สูตรที่ 1  
 

                             1001 ×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

=

∑

A
N

X

E  

 
 

สูตรที่ 2 

                                             
1002 ×

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

=

∑

B
N
F

E
 

 
เม่ือ  E1       แทน  คะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดทายบทเรียนในแตละบท  
                                ของนักเรียนทั้งหมด  คิดเปนรอยละ 80 

        E2     แทน      คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังจากเรียนของนักเรียน  
                                          ทั้งหมดคิดเปนรอยละ  80 
         แทน      คะแนนรวมของนักเรียนจากแบบฝกหัด ∑Χ

          แทน      คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน ∑F

         N   แทน     จํานวนผูเรียน 
         A    แทน      คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
         B   แทน      คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
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6.3  สถติิที่ใชในการสมมติฐาน 
6.3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทย  และแรงจูงใจในการเรียน 

วิชาภาษาไทย   ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม   โดยใช  t – test  Independent  Sample 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานในขอ 1 และ 2 (ลวน  สายยศ ; และอังคณา  สายยศ.2538:100-101) 
 

                    
( ) ( )
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⎡
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−+−

−
=

2121

2
22

2
11

21

11
2

11
nnnn

SnSn

XXt  

 
   df  =  n1 + n2 - 2 

เม่ือ   X1  แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่  1 
      X2 แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่  2 
         n1 แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที่  1 
         n2 แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที่  2 

         
2
1S  แทน  ความแปรปรวนของกลุมตวัอยางที่  1 

         
2
2S  แทน  ความแปรปรวนของกลุมตวัอยางที่ 2 

6.3.2 เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทยและแรงจูงใจในการเรียนวิชา 
ภาษาไทยภายในกลุมเดียวกันของกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช t-test  แบบ  Dependent  
(ลวน  สายยศ  และอังคณา สายยศ.2538:104)  เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 3,4,5  และ 6 

                                  

( )
1

22

−
−

=
∑ ∑

∑

N
DDN

Dt

 
 

         1−= ndf  
 
 
เม่ือ        t  แทน   คาที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบท ี
            D  แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

            ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปน  
                              รายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนการเรียนกับ 
                              หลังการเรียน 
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∑ 2D แทน   ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปน  
                    รายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนการเรียนกับ 
                    หลังการเรียน 

     N      แทน   จํานวนคู 
ตาราง 2 แสดงเปรียบเทยีบความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองกับกลุม  
     ควบคุมกอนการเรียน 
 

กลุมตัวอยาง N X SD t 

กลุมทดลอง 48 25.67 3.00  
    2.51 
กลุมควบคุม 48 24.79 1.34  
                                                  T .01 , 94 = 2.66 
 จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวาความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลอง
กับนักเรียนกลุมควบคุมกอนการเรียนไมแตกตางกันทางสถิต ิ
 
ตาราง 3 แสดงเปรียบเทยีบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองกับกลุม 
     ควบคุมกอนการเรียน 
 

กลุมตัวอยาง N X SD t 

กลุมทดลอง 48 46.19 2.73  
    0.41 
กลุมควบคุม 48 45.98 2.26  
                                                  T .01 , 94 = 2.66 
 
 จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวาแรงจูงใจ ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุม
ทดลองกับนักเรียนกลุมควบคุมกอนการเรียนไมแตกตางกันทางสถิต ิ
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ  แทนความหมาย
ดังตอไปน้ี 
  N  หมายถึง  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
  n1  หมายถึง  จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 
  n2    หมายถึง          จํานวนนักเรียนในกลุมควบคุม 
  X1  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลอง 
  X2  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม 
  SD1  หมายถึง  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมทดลอง 
  SD2 หมายถึง  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมควบคมุ 
  D  หมายถึง  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
  ∑D หมายถึง  ผลรวมความแตกตางของคะแนนแตละคู 
  ∑D2 หมายถึง  ผลรวมความแตกตางของคะแนนแตละคูยกกําลังสอง 
  t    หมายถึง  คาสถิติแจกแจงแบบที (t-test) 
  **  หมายถึง  ระดับนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทยและแรงจูงใจในการเรียนวิชา 
ภาษาไทยของนักเรียนกลุมควบคุมระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชการสอนแบบปกต ิ
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทยและแรงจูงใจในการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชบทเรียนสาํเร็จรูปการตนู 
 3. เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทยและแรงจูงใจในการเรียนวิชา
ภาษาไทยระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดยใชบทเรียนสําเรจ็รูปการตูนกบัการสอนแบบปกต ิ
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทยและแรงจูงใจในการเรียนวิชา 
ภาษาไทยของนักเรียนกลุมควบคุมระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชการสอนแบบปกต ิ
        เม่ือการทดลองสิ้นสุดลงผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหความสามารถในการอาน
ภาษาไทยและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของกลุมควบคุมระหวางกอนเรียนกับหลังเรยีน 
โดยใชสถิตทิี (t-test for dependent) ไดผลดังแสดงในตาราง 1 และ 2 ตามลําดับ 
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ตาราง 4 เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนกลุมควบคุมโดยใชการ 
     สอนแบบปกติระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
 

กลุมตัวอยาง N X SD ∑D ∑D2 t 

กอนการทดลอง 48 24.79 1.34    
    162 1090 6.88** 

หลังการ
ทดลอง 

48 28.20 3.31    

                                         T01 , 94 = 2.66 
                                         ** มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 4 แสดงวา ความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนกลุมควบคุมโดย
ใชการสอนแบบปกติกอนการทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่
ระดับ .01 
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ตาราง 5 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมควบคุมโดยใชการ 
     สอนแบบปกติระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
 

กลุมตัวอยาง N X SD ∑D ∑D2 t 

กอนการทดลอง 48 45.98 2.26    
    362 3790 11.00** 

หลังการ
ทดลอง 

48 53.32 4.39    

                                         T01 , 94 = 2.66 
                                         ** มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 5 แสดงวา แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรยีนกลุมควบคมุโดย
ใชการสอนแบบปกติกอนการทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่
ระดับ .01 
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2. เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทยและแรงจูงใจในการเรียนวิชา 
ภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชบทเรียนสาํเร็จรูปการตนู 
        เม่ือการทดลองสิ้นสุดลงผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหความสามารถในการอาน
ภาษาไทยและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของกลุมทดลองระหวางกอนเรียนกับหลังเรยีน 
โดยใชสถิตทิี (t-test for dependent) ไดผลดังแสดงในตาราง 3 และ 4 ตามลําดับ 
 
ตาราง 6 เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองโดยใชการ 
     สอนดวยบทเรียนสําเรจ็รูปการตูนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
 

กลุมตัวอยาง N X SD ∑D ∑D2 t 

กอนการทดลอง 48 25.67 3.00    
    328 3092 11.13** 

หลังการ
ทดลอง 

48 32.50 2.66    

                                         T01 , 94 = 2.66 
                                         ** มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 6 แสดงวา ความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองโดย
ใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูนกอนการทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตที่ระดับ .01 
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ตาราง 7 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองโดยใชบทเรยีน 
     สําเร็จรูปการตูนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
 

กลุมตัวอยาง N X SD ∑D ∑D2 t 

กอนการทดลอง 48 46.19 2.73    
    887 17559 25.68** 

หลังการ
ทดลอง 

48 64.67 4.50    

                                         T01 , 94 = 2.66 
                                         ** มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 7 แสดงวา แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรยีนกลุมทดลองโดย
ใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูนกอนการทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตที่ระดับ .01 
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3. เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทยและแรงจูงใจในการเรียนวิชา 
ภาษาไทยหลงัเรียนระหวางนักเรียนกลุมทดลองโดยใชบทเรียนสําเรจ็รูปการตูนกบันักเรียนกลุม
ควบคุมโดยใชการสอนแบบปกตขิองนักเรียนกลุมควบคุม 
        เม่ือการทดลองสิ้นสุดลงผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหความสามารถในการอาน
ภาษาไทยและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 
โดยใชสถิตทิี (t-test for independent) ไดผลดังแสดงในตาราง 5 และ 6 ตามลําดับ 
 
ตาราง 8 เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทยหลังเรียนระหวางกลุมทดลองโดยใช 
     การสอนดวยโปรแกรมบทเรียนสําเรจ็รูปการตูนกบักลุมควบคุมโดยใชการสอนแบบปกต ิ
 

กลุมตัวอยาง N X SD t 

กอนการทดลอง 48 32.50 2.66  
    7.05** 

หลังการ
ทดลอง 

48 28.20 3.31  

                                          T01 , 94 = 2.66 
                                          ** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 8 แสดงวา ความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองโดย
ใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูนกับกลุมควบคมุโดยใชการสอนแบบปกตหิลังการทดลองแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติทีร่ะดับ .01 
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ตาราง 9 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนระหวางกลุมทดลองโดยใชบท 

       เรียนสําเร็จรูปการตูนกับกลุมควบคมุโดยใชการสอนแบบปกต ิ
 

กลุมตัวอยาง N X SD t 

กอนการทดลอง 48 64.67 4.50  
    12.65** 

หลังการ
ทดลอง 

48 53.32 4.39  

                                         T01 , 94 = 2.66 
                                         ** มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 9 แสดงวา แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรยีนกลุมทดลองโดย
ใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูนกับกลุมควบคมุโดยใชการสอนแบบปกตหิลังเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปผล 
 ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอน 
โดยใชบทเรยีนสําเร็จรูปการตูนกับการสอนปกติ 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอน 
โดยใชบทเรยีนสําเร็จรูปการตูนกับการสอนปกติ 

3. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนโดยใชบทเรียน 
สําเร็จรูปการตูนกอนทดลองกับหลังการทดลอง 

4. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนโดยใชบทเรยีน 
สําเร็จรูปการตูนกอนทดลองกับหลังการทดลอง 

5. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอน 
แบบปกติกอนทดลองกับหลังการทดลอง 

6.  เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอน 
แบบปกติกอนทดลองกับหลังการทดลอง 
 วิธีดําเนินการวิจัย 
      ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีวิกรม 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 หองเรียน รวมนักเรียน 250 คน   
      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน 
ศรีวิกรม แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ซึ่ง
ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม จํานวน 2 หองเรียน จํานวน 96 คน จับฉลากแบงเปนกลุม
ทดลอง 1 หองเรียน จํานวน 48 คน และกลุมควบคุม 1 หองเรียน จํานวน 48 คน 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 

       1.  แผนการจัดการเรียนรูของกลุมทดลองที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกระบวนการ
สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูนในการสอนวิชาภาษาไทย 
         2.  แผนการจัดการเรียนรูของกลุมควบคุมที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชการสอน
แบบปกต ิ

        3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาไทย 
                    4.  แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 
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 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
      1. นําหนังสือขอความรวมมือจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร ถึงโรงเรียนศรวีิกรม เพ่ือขอความอนุเคราะหในการใชกลุมตัวอยาง 
  2.   นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาไทยและแบบสอบถามวัด
แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยมาทดสอบนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคมุกอนเรียน 
      3. ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนกลุมทดลองโดยใช
แผนการจัดการเรียนรูบทเรียนสําเร็จรูป จํานวน 15 คาบ และจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนกลุม
ควบคุมดวยวธิีการสอนแบบปกติ จํานวน 15 คาบ  
      4. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาไทยและแบบสอบถามวัด
แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยมาทดสอบนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคมุหลังเรียน 
 วิธีจัดกระทําขอมูลและวเิคราะหขอมูล 
      ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบและจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห
ตามลําดับขั้นดังน้ี 
      1. นําขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาไทยมา
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนเรียนกับหลังเรยีนทั้งของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
โดยใชสถิตทิี (t–test foe dependent ) และเปรียบเทยีบความแตกตางความสามารถในการอาน
ภาษาไทยระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลังเรียน โดยใชสถิตทิี (t-test for Independent) 
      2. นําขอมูลที่ไดจากสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยมา
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนเรียนกับหลังเรยีนทั้งของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
โดยใชสถิตทิี (t–test foe dependent ) และเปรียบเทยีบความแตกตางแรงจูงใจในการเรียนวิชา
ภาษาไทยระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลังเรียน โดยใชสถิตทิี (t-test for Independent) 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรบัการสอนโดย 
ใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูนกับนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดย 
ใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูนกับนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองโดยใชบทเรียน 
สําเร็จรูปการตูนกอนทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองโดยใชบทเรยีนสําเร็จ 
รูปการตูนกอนทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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5.  ความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนกลุมควบคุมทีไ่ดรับการสอนแบบ 
ปกติกอนทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6.  แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมควบคุมทีไ่ดรับการสอนแบบ 
ปกติกอนทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
อภิปรายผล 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการเปรยีบเทียบความสามารถในการอาน  และแรงจูงใจในการเรียน
วิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสาํเร็จรูป
การตูนกับการสอนแบบปกติ จากผลการศึกษาคนควาผูวิจัยไดอภิปรายผลตามลําดับหัวขอ
ดังตอไปน้ี 

1. จากสมมติฐานขอที่ 1 นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเรจ็รูปการตูนกบั 
การสอนแบบปกติมีความสามารถในการอานภาษาไทย  แตกตางกนั 
        จากผลการทดลองพบวา  ความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชบทเรยีนสําเร็จรูปการตูนกับนักเรียนทีไ่ดรับการสอบแบบปกติ  แตกตางกันอยาง
มีนัยทางสถิตทิี่ระดับ.01 ซึ่งเปนไปตามสถิติทีต่ั้งไว 
        จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา  การสอนโดยใชบทเรียนสาํเร็จรูปการตนูทําให
นักเรียนมีความสนใจในการอานและสงผลใหความสามารถในการอานสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
สอนแบบปกต ิ ทั้งน้ีมีสาเหตุจากกการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูนเปนวิธกีารเสนอ
ความรูในลักษณะของเอกสารเย็บเลมทีจั่ดออกเปนเอกสารประกอบการอาน  ที่ประกอบดวย  
เน้ือหา  แบบฝกหัดและตรวจคําตอบ  ซึง่การนําเสนอเนื้อหาไดนําภาพการตูนซึ่งมีคุณสมบัติใน
การดูดความสนใจของนกัเรียนมาประกอบในบทเรยีน  ซึ่งทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหาไดงาย
และรวดเรว็  นอกจากนี้การนําเนื้อเรื่องที่มีความยาวมาใหนักเรียนฝกอาน  สามารถตัดเนื้อหา 
ออกเปนตอน ๆ และนําภาพการตูนมาประกอบเพื่อใหนักเรียนไดอาน  ซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิด
จินตนาการในเรื่องนั้นๆไดดี  และที่สําคัญนักเรียนจะไมรูสึกวาเรื่องทีอ่านยาวเกินไปและไมเบื่อ
หนาย   
 2.  จากสมมติฐานขอที่ 2 นักเรียนที่ไดรับการสอนบทเรยีนสําเร็จรูปการตูนกับการสอน
แบบปกติมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  แตกตางกัน 
        จากผลการทดลองพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนบทเรียนสําเร็จรูปการตูนกับการ
สอนแบบปกตมีิแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .01  
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว   
        จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา  การสอนโดยใชบทเรียนสาํเร็จรูปการตนูสงผล
ใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติทั้งน้ีมี 
สาเหตุมาจากบทเรียนสําเรจ็รูปการตูนทีส่รางขึ้นมีภาพการตูนประกอบ  ชวยสรางแรงจูงใจใน
การเรียนมากกวาบทเรียนที่มีตัวอักษร  เพราะตวัการตูนประกอบสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิด
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การเรียนรูไดดี  นอกจากนี้การนําบทเรียนสําเร็จรูปที่มีภาพการตูนประกอบใหนักเรียนศึกษา  
ปรากฏวานักเรียนใหความสนใจภาพการตูนมาก  ทําใหนักเรียนมีจิตใจจดจอตอบทเรียนและ
พยายามทําใหกิจกรรมใหผานเพื่อจะไดรับการเสริมแรง  อีกประการหนึ่ง  บทเรียนสําเร็จรูป
การตูนเปนสือ่ที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดีคือนักเรียนที่มีความสามารถในการ
เรียนรูไดเร็วกส็ามารถเรียนไปลวงหนาไดไมตองเสียเวลารอผูที่เรียนชากวา  สําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเรียนรูชาก็สามารถทบทวนเนื้อหากลับไปกลับมาในระหวางทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนไดจนเกิดความเขาใจโดยไมตองวิตกกังวลวาจะเรียนไมทันผูอ่ืน  ทําใหไมเครียดใน
เวลาเรียน 
 3.  จากสมมติฐานขอที่ 3 ความสามารถในการอานภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรบัการ
สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูนกอนการทดลองและหลังการทดลอง  แตกตางกัน 
        จากผลการทดลองพบวา  ความสามารถในการอานภาษาไทย  ของนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชบทเรยีนสําเร็จรูปการตูนกอนการทดลองและหลังการทดลอง  แตกตางกัน
อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
        จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา  การสอนโดยใชบทเรียนสาํเร็จรูปการตนูสงผล
ใหนักเรียนมีพัฒนาการดานความสามารถในการอานหลังการทดลองสูงขึ้น  ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
บทเรียนสําเรจ็รูปการตูนมีการแบงเน้ือหา  โดยมีภาพการตูนประกอบเนื้อหามีความพันธกันกบั
สื่อความหมายใหเกิดองคความรูไดดีทําใหนักเรียนเขาใจเรื่องที่อานไดงาย  โดยขอมูลเหลานี้จัด
เรียงลําดับจากงายไปยาก  สงผลใหนักเรียนไดเรียนรูจากสิ่งที่รูแลวไปสูความรูใหมเปนการเรา
ความสนใจของนักเรียนใหเกิดการอยากรูอยากเห็นพรอมทั้งสนใจติดตามเนื้อเรื่องที่อานโดย
ตลอด 
 4. จากสมมติฐานขอที่ 4 แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูนกอนการทดลองและหลังการทดลอง  แตกตางกัน 
        จากผลการทดลองพบวาแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชบทเรยีนสําเร็จรูปการตูนกอนการทดลองและหลังการทดลอง  แตกตางกันโดยมี
นัยทางสถิตทิีร่ะดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว 
        ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบของบทเรยีนสําเร็จรูปการตูน  นอกจากจะจัดกิจกรรมลําดับ
ขั้นอยางชัดเจนงายตอการเรียนรูแลว  ยังสอดแทรกกิจกรรมที่มีรูปแบบที่หลากหลายมีการ
เสริมแรงทุกครั้งเม่ือนักเรียนทําถูกตอง  มีความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความภาคภูมิใจเม่ือ
ทําถูกตองและไดรับการเสริมแรง  พรอมทั้งไดทราบความกาวหนาของตนเองหลังจากการอาน
บทเรียนสําเรจ็รูปการตูน  ตอบคําถามและตรวจคําตอบไดดวยตนเองเปนการใหนักเรียน
ประเมินผลตนเองไดทันที  อันเปนแรงจูงใจใหนักเรียนอยากทราบความกาวหนาของตนและ
กระตุนใหมีความพยายามที่จะเรียนไดดีขึ้น  บทเรียนสําเร็จรูปการตูนจึงเปนสื่อชวยสราง
แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยมากขึน้และแรงจูงใจนี้นับเปนองคประกอบสําคัญที่สงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้นดวย 
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 5.  จากสมมติฐานขอที่ 5 ความสามารถในการอานภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรบัการ
สอนแบบปกตกิอนการทดลองและหลังการทดลอง  แตกตางกัน 
     จากผลการทดลองพบวา  ความสามารถในการอานภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบปกติกอนการทดลองและหลังการทดลอง  แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ.01 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว 
     จากผลการทดลองพบวา  การสอนแบบปกติสงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการดาน
ความสามารถในการอานภาษาไทยหลังการทดลองสูงขึ้น  ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากการสอนแบบ
ปกติเปนการสอนที่มีประสทิธิภาพวธิีหนึง่  การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตร
สถานศึกษาโดยกระบวนการเรียนการสอนจะชวยสงเสริมใหนกเรียนเกิดการเรียนรู  เกิด
ความคิดวิเคราะห  วิจารณและแยกแยะขอเท็จจริง  อีกทั้งยังทํากิจกรรมสนองกับความตองการ
ของนักเรียนโดยใหนักเรียนไดรวมกันทํางานเปนกลุมฝกการอานจับใจความสําคัญ  ตีความและ
การแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน  จากกระบวนการเรียนการสอนที่กลาวมาทําใหนักเรียนมี
พัฒนาความสามารถในการอานภาษาไทยไดสูงขึ้น   

6. จากสมมติฐานขอที่ 6 แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรับ 
การสอนแบบปกติกอนการทดลองและหลังการทดลอง แตกตางกัน 
       จากการทดลองพบวา  แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนแบบปกตกิอนการทดลองและหลังการทดลอง  แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิตทิี่ระดับ .01  
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว 
       ทั้งน้ีมีสาเหตุจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกตินั้นมีการเริ่มตนดวย
การสรางแรงจูงใจทุกครั้ง  เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนจึงทําใหนักเรียนรูสึกสนุกสนาน   
นอกจากนี้การใชสื่ออุปกรณตางๆ เชน  ใบความรู  ใบงาน บัตรคํา  รูปภาพ  แถบบันทึกเสียง
สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนและดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดดี  เพราะแรงจูงใจเปน
องคประกอบหนึ่งที่มีผลตอการเรียนรูของบุคคลเปนอันมาก  เพราะการที่บุคคลเกิดแรงจูงใจใน
การเรียนรูทําใหการเรียนรูเปนไปอยางรวดเร็ว  ซึ่งตรงขามบุคคลที่ไมเกิดแรงจูงใจในการเรียนก็
ยอมไมสงผลตอการเรียนน้ัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจยัในครั้งตอไป 
      1. ควรวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนในการเรยีนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปการตูน 
    2. ควรทดลองศึกษาวิจัยการใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูนกับนักเรยีนระดับชวงชั้นที่ 
4 โดยเลือกรูปแบบและการดําเนินเรื่องใหเหมาะสมกับวัย 
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ภาคผนวก ก 
- แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรยีนสําเร็จรูปการตูน 
- เอกสารประกอบการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูน 
- ตัวอยางบทเรยีนสําเร็จรูปการตูน 
- แผนการจัดการเรียนรูแบบปกต ิ
- เอกสารประกอบการสอนแบบปกต ิ
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลอง 
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูน 

สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
เร่ือง    การอานจับใจความสําคัญ (อิศรญาณภาษิต)  เวลา  2   คาบ 
 
1.   สาระการเรียนรู 
 การอานจับใจความสําคัญเปนพ้ืนฐานที่สาํคัญสําหรับการอานเพื่อศึกษาหาความรู  เปน
ประโยชนสําหรับการจดจําและทําความเขาใจเนื้อหาของเร่ืองที่อาน  การอานเปนการแปล
ความหมายจากตัวอักษรทีอ่านออกมาเปนความรู  จึงควรฝกฝนใหเกิดความชํานาญสามารถจับ
ใจความสําคญัเรื่องที่อานทุกประเภท  ทั้งรอยแกว  รอยกรอง  สารคดี  และบันเทิงคดี 
2.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานความรู 

.อธิบายความหมายของการอานจับใจความสําคัญได 
ดานกระบวนการ 

1.  ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
2. บอกใจความสําคัญและใจความรองได 
3. ลําดับเหตุการณในเรื่องที่อานได 
4. วิเคราะห   วจิารณเรื่องที่อานได 
6.   บอกแนวคิดหลักจากเรื่องที่อานได 

ดานคุณลักษณะ 
1.  มีเจตคติที่ดีตอการอาน 

3.  สาระการเรียนรู 
 1.  ความหมายของการอานจับใจความสําคัญ 
 2.  หลักการอานจับใจความสําคัญ 
 3.  เรื่อง  อิศรญาณภาษิต  จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 4.  เน้ือหาจากนิตยสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ  บทความ 
4.  การบูรณาการเชื่อมโยงกลุมสาระ 
 1.  กลุมสาระศิลปะ (มาตรฐาน ศ1.1 , ศ1.2) 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 

 ข้ันนํา (คาบที่ 2  เวลา  50  นาที) 
 ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกบัการจับใจความสําคัญ  แลวใหนักเรียนสงตัวแทนออกมา

อานขาว  จากหนังสือพิมพ  พรอมทั้งสรุปใจความสําคัญจากขาวทีอ่าน 
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ข้ันสอน 
1.  ครูแจกบทเรียนสําเร็จรูปการตูน  เรื่องการอานจับใจความสําคัญ  ใหนักเรียนคน

ละ 1 เลม 
 2.  นักเรียนศกึษาบทเรียนสําเร็จรูปการตูนดวยตนเอง 

  3.  นักเรียนทาํกิจกรรมที่กําหนดลงในใบงาน 
  4.  นักเรียนรวมกันอภิปราย 
  5.  นักเรียนทาํแบบฝกหัดทายบทลงในใบงาน 
 ข้ันสรุป 

5.  ครูและนักเรยีนรวมกันสรปุการอภิปราย  แลวบันทึกลงในใบงานสงครู 
6.  สื่อ/แหลงการเรียนรู
 1.  บทเรยีนสาํเร็จรูปการตนู 
 2.  ใบงาน 

 7.    การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมิน 

1. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
2. ตรวจการปฏบิัติงานในใบงาน 

- ผานเกณฑใหนําบทเรียนสําเร็จรูปการตูนคืนคร ู
- ไมผานเกณฑใหยอนกลับไปศึกษาใหม แลวทําแบบฝกหัดทายบทนผานเกณฑ 

3. การตอบคําถามและการอภิปราย 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลอง 

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูน 
สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
เร่ือง    การอานจับใจความสําคัญ(บทความ เร่ือง มัมมี่)     เวลา  2   คาบ 
 
1.   สาระการเรียนรู 
 การอานจับใจความสําคัญเปนพ้ืนฐานที่สาํคัญสําหรับการอานเพื่อศึกษาหาความรู  เปน
ประโยชนสําหรับการจดจําและทําความเขาใจเนื้อหาของเร่ืองที่อาน  การอานเปนการแปล
ความหมายจากตัวอักษรทีอ่านออกมาเปนความรู  จึงควรฝกฝนใหเกิดความชํานาญสามารถจับ
ใจความสําคญัเรื่องที่อานทุกประเภท  ทั้งรอยแกว  รอยกรอง  สารคดี  และบันเทิงคดี 
2.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานความรู 

1.อธิบายความหมายของการอานจับใจความสําคัญได 
ดานกระบวนการ 

6.  ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
7. บอกใจความสําคัญและใจความรองได 
8. ลําดับเหตุการณในเรื่องที่อานได 
9. วิเคราะห   วจิารณเรื่องที่อานได 
6.   บอกแนวคิดหลักจากเรื่องที่อานได 

ดานคุณลักษณะ 
2.  มีเจตคติที่ดีตอการอาน 

3.  สาระการเรียนรู 
 1.  ความหมายของการอานจับใจความสําคัญ 
 2.  หลักการอานจับใจความสําคัญ 
 3.  เรื่อง  มัมม่ี  จากนิตยสารเลมโปรด 
 4.  เน้ือหาจากนิตยสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ  บทความ 
4.  การบูรณาการเชื่อมโยงกลุมสาระ 
 1.  กลุมสาระศิลปะ (มาตรฐาน ศ1.1 , ศ1.2) 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา (คาบที่ 2  เวลา  50  นาที) 
 ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกบัการจับใจความสําคัญ  แลวใหนักเรียนสงตัวแทนออกมา

อานขาว  จากหนังสือพิมพ  พรอมทั้งสรุปใจความสําคัญจากขาวทีอ่าน 
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ข้ันสอน 
 1.  ครูแจกบทเรียนสําเร็จรูปการตูน  บทความเรื่องมัมม่ี  ใหนักเรียนคนละ 1 เลม 
 2.  นักเรียนศกึษาบทเรียนสําเร็จรูปการตูนดวยตนเอง 

  3.  นักเรียนทาํกิจกรรมที่กําหนดลงในใบงาน 
  4.  นักเรียนรวมกันอภิปราย 
  5.  นักเรียนทาํแบบฝกหัดทายบทลงในใบงาน 
 ข้ันสรุป 

1.  ครูและนักเรยีนรวมกันสรปุการอภิปราย  แลวบันทึกลงในใบงานสงครู 
6.  สื่อ/แหลงการเรียนรู
 1.  บทเรยีนสาํเร็จรูปการตนู 
 2.  ใบงาน 

 7.    การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมิน 

1. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
       2.   ตรวจการปฏิบตังิานในใบงาน 

- ผานเกณฑใหนําบทเรียนสําเร็จรูปการตูนคืนคร ู
- ไมผานเกณฑใหยอนกลับไปศึกษาใหม แลวทําแบบฝกหัดทายบทผานเกณฑ 

       3.   การตอบคําถามและการอภิปราย 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลอง 

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูน 
สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
เร่ือง    การอานจับใจความสําคัญ(บทความ เร่ือง ขาววิทยรอบโลก)     เวลา  2   คาบ 
 
1.   สาระการเรียนรู 
 การอานจับใจความสําคัญเปนพ้ืนฐานที่สาํคัญสําหรับการอานเพื่อศึกษาหาความรู  เปน
ประโยชนสําหรับการจดจําและทําความเขาใจเนื้อหาของเร่ืองที่อาน  การอานเปนการแปล
ความหมายจากตัวอักษรทีอ่านออกมาเปนความรู  จึงควรฝกฝนใหเกิดความชํานาญสามารถจับ
ใจความสําคญัเรื่องที่อานทุกประเภท  ทั้งรอยแกว  รอยกรอง  สารคดี  และบันเทิงคดี 
2.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานความรู 

1.อธิบายความหมายของการอานจับใจความสําคัญได 
ดานกระบวนการ 

2.  ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได 
3.   บอกใจความสําคัญและใจความรองได 
4. ลําดับเหตุการณในเรื่องที่อานได 
5. วิเคราะห   วจิารณเรื่องที่อานได 

              6.   บอกแนวคดิหลักจากเรื่องที่อานได 
ดานคุณลักษณะ 
     7.  มีเจตคติที่ดีตอการอาน 

3.  สาระการเรียนรู 
 1.  ความหมายของการอานจับใจความสําคัญ 
 2.  หลักการอานจับใจความสําคัญ 
 3.  บทความเรื่อง  ขาววิทยรอบโลก 
 4.  เน้ือหาจากนิตยสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ  บทความ 
4.  การบูรณาการเชื่อมโยงกลุมสาระ 
 1.  กลุมสาระศิลปะ (มาตรฐาน ศ1.1 , ศ1.2) 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา  
 ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกบัการจับใจความสําคัญ  แลวใหนักเรียนสงตัวแทนออกมา

อานบทความ   พรอมทั้งสรุปใจความสําคญัจากสิ่งที่อาน 
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ข้ันสอน 
 1.  ครูแจกบทเรียนสําเร็จรูปการตูน  บทความเรื่อง  ขาววทิยรอบโลก  จาก 

นิตยสาร เลมโปรด  ใหนักเรียนคนละ 1 เลม 
 2.  นักเรียนศกึษาบทเรียนสําเร็จรูปการตูนดวยตนเอง 

  3.  นักเรียนทาํกิจกรรมที่กําหนดลงในใบงาน 
  4.  นักเรียนรวมกันอภิปราย 
  5.  นักเรียนทาํแบบฝกหัดทายบทลงในใบงาน 
 ข้ันสรุป 

1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการอภิปราย  แลวบันทึกลงในใบงานสงครู 
 
6.  สื่อ/แหลงการเรียนรู
 1.  บทเรยีนสาํเร็จรูปการตนู 
 2.  ใบงาน 

 7.    การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมิน 

1. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
       2.   ตรวจการปฏิบตังิานในใบงาน 

- ผานเกณฑใหนําบทเรียนสําเร็จรูปการตูนคืนคร ู
- ไมผานเกณฑใหยอนกลับไปศึกษาใหม แลวทําแบบฝกหัดทายบทผานเกณฑ 

       3.   การตอบคําถามและการอภิปราย 
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ภาคผนวก  ข 
- แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาไทย 
- แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 
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ภาคผนวก ข 

แบบทดสอบเรื่องการอานจับใจความสําคัญ 
คําสั่ง    จงเลอืกคําตอบที่ถกูที่สุดแลวกาลงในกระดาษคําตอบ 

ประเทศชาติคือครอบครัวใหญ  คนในแตละครอบครัวตองการความสามัคคีผูกพัน   
รวมเปนรวมตายกันอยางไร  ประเทศก็ตองการอยางน้ัน 

 
 
 
 
1.  เม่ืออานขอความนี้แลวจะสรุปไดวาสิง่ที่ประเทศชาติตองการมากที่สุดคืออะไร 
 ก.  ความผูกพันรวมเปนรวมตาย   ข.  ความเปนครอบครัวใหญ 
 ค.  ความสามัคคี    ง.  ความเปนประเทศชาต ิ
 มาตรการปองกันรวมทั้งการวิจัยหาวัคซีนและการปรับปรุงระบบการเลี้ยงไกและ

เปด  รวมไปถึงสัตวปกท้ังหลายทั้งปวงนั้น  ยอมจะทําใหคาใชจายในอุตสาหกรรมดานน้ี
สูงข้ึน  ยังตองฆาสัตวปกอีกมากมาย  ก็ยังทําใหคาใชจายสูงข้ึนไปอีก 

 
 
 
2.  บทความนี้กลาวถึงเรื่องอะไรเปนสําคัญ 
 ก.  การฆาสตัวปกเนื่องจากลนตลาด ข.  อุตสาหกรรมการเลี้ยงเปดและไก 
 ค.  คาใชจายในการฆาสตัวปก  ง.  การปองกันไขหวัดนก 
 

       คมนาคมไฟเขียวขึ้นคาธรรมเนียมอากาศยาน 
 
3.   คําวา”ไฟเขียว” หมายถึง 
 ก.  อนุมัติ ข.  อนุญาต ค.  รับรอง ง.  รีบดวน 

 คนโดยมากไมคอยชอบปดทองหลังพระกันนัก  เพราะนึกวาไมมีใครเห็น  แตถา
ทุกคนพากันปดแตขางหนา  ไมมีใครปดทองหลังพระเลย  พระจะเปนพระที่งามสมบูรณไมได 

 
 
 
4.  ขอความนีใ้หขอคิดในเรือ่งใด 
 ก.  ชีปลอยปลายาง   ข.  เลือกที่รักมักชัง 
 ค.  ตอหนามะพลับลับหลงัตะโก  ง.  ทําบญุเอาหนาภาวนากันตาย 
  “อันที่จริงคนเขาอยากใหเราดี    แตถาเดนขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส 
 จงทําดีแตอยาเดนจะเปนภัย  ไมมีใครอยากเห็นเราเดนกิน” 
5.  เจตนาหลกัของคําประพันธขางตนคอือะไร 
 ก.  สังเกตติตงิ   ข.  แนะนําสัง่สอน 
 ค.  วากลาวตกัเตือน  ง.  โนมนาวกลาวเตือน 
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6.   (1)   ความเปนเผือกหรือมีสีผิวที่ขาวอยางเผือก  เกิดขึ้นไดทั้งในมนุษยและสตัว 
  (2)    คนเผือกหรือสัตวเผือกเปนความผดิปรกติของยนีที่ควบคุมการเกิดสีในรางกาย 
         คนหรือสัตว 

(3) ทําใหเกิดความบกพรองในการสรางเม็ดสีตางๆ และตางไปจากพอหรือแม 
(4) ลักษณะเผือกนี้เปนอาการเฉพาะตวัและสามารถถายทอดกันได 

   ขอความหมายเลขใดเปนใจความสําคญั 
 ก.  หมายเลข (1)    ข.  หมายเลข (2)   

ค. หมายเลข (3)     ง.  หมายเลข (4) 
7. “การบํารุงพอแมไมตองรอใหพอแมแกเฒา  ลกูประพฤติตวัดีไมทําใหพอแมเดือดรอนหรือ
หนักใจ   ตรงกันขามนําความปลื้มปติมาสูพอแม  แคน้ันก็ถือเปนการบํารุงพอแมไดอยาง
หนึ่งคือบํารุงหัวใจ”  ขอความนี้กลาวถึงเรื่องใด 
 ก.  ความภูมิใจของพอแม   ข.  ความรับผดิชอบของลูก 
 ค.  การตอบแทนพระคุณพอแม  ง.  การแสดงความเคารพรกับุพการี 
8.   “อยาเกียจครานการเรียนเรงอุตสาห 
    มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน 
  จะตกถิ่นฐานใดคงไมแคลน 
  ถึงคับแคนก็พอยังประทังตน” 
ขอใดยอใจความของคําประพันธขางตนไดดีที่สุด 

ก. จงอยาเกียจครานใฝหาวิชาความรู 
ข. จงอยาเกียจคราน  เพราะมีวิชาเหมือนมีทรัพย 
ค. จงขยันใฝหาความรู  เพราะถึงอยางไรก็ไมขาดแคลนเงินทอง 
ง. จงขยันใฝหาความรู  เพราะมีความรูเหมือนมีทรัพยจะไปอยูที่ใดก็ไมอับจน 

9. “คนที่มีอารมณแปรปรวนอยูเสมอนั้น  สวนใหญจะเปนคนที่ขาดแคลเซียม  สวนคนที่จูจ้ีขี้บน
ทั้งๆที่ยังไมแกเกิดจากสมองขาดวิตามินบี  แลวคนที่กลัวไปสารพัดมักขาดวิตามินเอ  และวิตามินซี” 
จากขอความขางตนสรุปไดตามขอใด 
 ก.  อาหารมีความสําคัญตอชีวติ  ข.  อาหารทําใหอารมณแปรปรวน 
 ค.  อาหารทําใหคนจูจ้ีขี้บนหรือขาดกลัว ง.  อาหารมีอิทธิพลตอนิสัยใจคอของคนเรา 
10.  ขอใดเปนจุดมุงหมายของผูเขียนขอความตอไปนี้ 
 “กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงจะใหความเปนธรรมทุกชีวติ  กลาวคือ  เม่ือไดดีหรือดวงชะตาขึ้น
แลวก็กลับตกต่ําลง  บางคนกลับมาดี  แตไมมีใครดีอยูค้ําฟาหรือดีอยูไดตลอดไป” 

ก. ชี้ใหเห็นอิทธพิลของดวงชะตาที่มีตอชีวติ 
ข. เตือนสตวิาอยาประมาทกับชีวติและดวงชะตา 
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ค. ใหยอมรับความจริงวาชวีิตยอมมีข้ึนมีลงเปนธรรมดา 
ง. สอนวาอยาโกรธหรือโทษเวลาเมื่อตกทุกขไดยาก 

11.   (1)  ประเทศที่พัฒนาแลวตางตระหนักกันดีกวา 
 (2)  การศึกษานั้นเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศที่ยอดเยี่ยมทีสุ่ด 
 (3)  การเรงรัดพัฒนาทางวัตถุใดๆ จักลมเหลวสิ้น 
 (4)  หากประชาชนยังดอยการศึกษา 
ประโยคใดเปนประโยคใจความสําคัญของขอความ 
 ก.  ประโยคที ่1  ข.  ประโยคที่ 2  ค. ประโยคที่ 3        ง.  ประโยคที่ 4 
12. (1)  จิตและกายมีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก 
 (2)  ผูที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีตองมีรางกายที่สมบูรณและแข็งแรงดวย 
 (3)  ในปจจุบันนี้เราพบวาการบริหารรางกายมีประโยชนตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตมาก 
 (4)  ถาตองกายใหมีสุขภาพกายและจิตที่ดีตองออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
ประโยคใดเปนประโยคใจความสําคัญของขอความ 
 ก.  ประโยคที ่1  ข.  ประโยคที่ 2  ค. ประโยคที่ 3         ง.  ประโยคที่ 4 
13.   “ ในสภาวะที่น้ํามันมีราคาแพงเชนทุกวันน้ี  ทุกคนควรรวมมือกันประหยัดพลังงาน  โดยการ
เปดไฟในบานเฉพาะที่จําเปนและควรปดไฟทันทีเม่ือไมตองการแสงสวาง  ไมเปดเครื่องใชไฟฟา  
เชน  วิทยุ  โทรทัศน  พัดลม  เครื่องปรับอากาศทิ้งไว  ไมเปดตูเย็นบอยๆ  รีดผาควรรีดครั้งละ
หลายๆ ชิ้น  และควรถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดหลังจากเลิกใชงานแลว” 
ขอความนี้ผูเขียนมีจุดประสงคอยางไร 
 ก.  บอกกลาว  ข.  แนะนํา  ค.  ตักเตือน ง.  สั่งสอน 
14.  “การอานเปนเสมือนยาบํารุงสมอง  แตไมควรอานติดตอเปนเวลานาน  เพราะสมองจะถูกใชงาน
มากเกินไป  นอกจากนี้ตองฝกงานใหเปนคนใฝหาความแปลกใหม  เปนคนอยากรูอยากเห็น  ชาง
สงสัยสุดทายที่งายที่สุดคือ  ใหหม่ันเคลื่อนไหวน้ิวมืออยูเสมอ  เพราะนิ้วมือมีเสนประสาทมากมาย  
การบริหารนิ้วมือจึงเทากับบริหารสมองไปดวย” 
ขอใดคือสิ่งที่ผูเขียนตองการจะบอก 
 ก.  วิธบีริหารสมอง   ข.  การบริหารนิ้วมือ 
 ค.  ประโยชนของการอาน  ง.  ความสําคัญของการบริหารสมอง 
15.   “การศึกษาจะตองสรางคนใหมีความสุข  เพราะความสขุเปนแกนของจริยธรรม  ในทาง
พระพุทธศาสนานั้นคนมีจริยธรรมไดตองมีความสุขเปนหลักดวย  ถาคนไมมีความสุขแลว  จะมี
จริยธรรมไดยาก  คนที่มีความสุขยอมมีความโนมเอียงที่จะแผความสุขใหแกผูอ่ืนดวย” 
สาระสําคัญของขอความขางตนคืออะไร 
 ก.  การสรางตน    ข.  การสรางความสุข 
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 ค.  การสรางการศึกษา   ง.  การสรางจริยธรรม 
16. “นักเรียนลองดูไมในมือน้ีซิ  ถาใครตองการไมยาวกวานี้ก็บอกวาไมนี้สั้น  แตใครตองการไม
สั้นกวานี้  ก็บอกวาไมนี้ยาว  แลวความพอดีอยูที่ไหนเลา” 
ขอใดเปนแนวคิดหลักของขอความนี้ 
 ก.  ทุกอยางอยูที่ใจของเรา  ข.  ทุกอยางอยูที่ความพอด ี
 ค.  ทุกอยางอยูที่ความพอม ี  ง.  ทุกอยางอยูที่ความพอเพยีง 
  อานขอความนี้แลวตอบคาํถามขอ 17- 19 
 คนมิไดชวยกนัพัฒนาเศรษฐกิจของชาตอิยางเดียว  แตคนยังชวยพัฒนาดานสังคมแกชาติ  
การที่จะพัฒนาดานสังคมแหงชาติไทยใหกาวหนายอมตองอาศัยการศึกษาอีกเชนกัน  ประชาชนที่
ไดรับการศึกษาก็มีสวนชวยพัฒนาสังคม 
17.  จากบทความนี้การพัฒนาประเทศยอมขึ้นอยูกับการพัฒนาอะไร 
 ก.  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ข.  การพัฒนาสังคม 
 ค.  การพัฒนาการศึกษา  ง.  การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 
18.  ขอใดเปนจุดมุงหมายของขอความนี้ 
 ก.  ชี้ทาง ข.  วิจารณ ค.  แสดงเหตผุล  ง.  เสนอแนะ 
19.  ใจความสําคัญของขอความขางตนคืออะไร 
 ก.  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 ข.  การพัฒนาสังคมและการศึกษาของชาต ิ
 ค.  แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของชาต ิ
 ง.  แนวทางพฒันาเศรษฐกจิและการศึกษาของชาต ิ
อานขอความนี้แลวตอบคําถามขอ 20-23 
 กอนการรบกับทรพี  ลูกทรพานั้น  พาลีสั่งสุครีพวา  ถารบครบ 7 วันแลวไมกลบัใหไปดูที ่
ลําธารถาเลือดขน  ใหเขาใจวาเปนเลือดทรพี  ถาใสก็เปนเลือดตนใหไพรพลวานรชวยกันเอาหนิไป
ปดปากถ้ํา  เม่ือพาลีชนะเทวดาก็แสดงความยินดี  โดยบันดาลใหฝนตก  เลือดที่ไหลออกจากถ้ําจึงใส  
สุครีพจึงสั่งใหปดปากถ้ํา 
20.  ควรตั้งชือ่ตอนนี้วาอยางไร 
 ก.  เขาใจผิด ข.  โลกวิปริต ค.  วิบากกรรม  ง.  ธรรมะชนะอธรรม 
21.  ถาฝนไมตก  เหตุการณนาจะเปนอยางไร 
 ก.  ทรพีชนะ ข.  ลําธารแหง  ค.  ปากถ้ําไมปด ง.  ไมมีการรบ 
22.  เหตุการณไหนเกิดขึ้นหลังสุด 
 ก.  ฝนตก ข.  ทรพีตาย  ค.  ปดปากถ้ํา  ง.  ชางสังเกต 
23.  สุครีพมีนิสัยอยางไร 
 ก.  กตัญ ู ข.  ซื่อตรง  ค.  เชื่อฟงคําสั่ง  ง.  ชางสังเกต 
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อานขอความนี้แลวตอบคําถามขอ 24-27 
 “การที่ไมมีใครเกลียดนั้นเสยีเวลามากนัก  โดยมากมักจะเสียเงินดวย  เพราะผูที่ไมมีใคร
เกลียดจะตองเปนผูไมมีอัฐิติดตวัเลย  จึงจะไมมีใครอิจฉา  หรือมิฉะน้ันถาพบใครจะตองยื่นธนบัตรให
เสียทุกรูปทุกนามไป  และมีเรือ  แพ  ชาง  มา  วัว  ควาย  ไวใหคนอ่ืนยืมทั่วโลก” 
24.  ผูเขียนตองการจะเนนเรื่องใด 
 ก.  คนเราตองมีคนเกลียดบาง  ข.  คนเราตองไมมีคนเกลียดเลย 
 ค.  การใหยืมเงินทําใหคนเกลียด  ง.  ตองเปนคนมีเงินจึงจะไมมีคนเกลียด 
25.  คนที่ไมมีคนเกลียดนัน้จะตองเปนคนชนิดใดบาง 
 ก.  คนขยัน ข.  คนมีใจโอบออมอารี  ค.  คนไมมีเงินติดตัวเลย    ง.  คนไมมีความอิจฉา 
26.  “อัฐ”  ในขอความนี้  หมายถึงอะไร 
 ก.  เงิน  ข.  แปด  ค.  คด ี  ง.  กระดก 
27.  ขอความนี้สรุปไดวาความเกลียดเกี่ยวของกับสิ่งใดมากที่สุด 
 ก.  เวลา  ข.  อุปนิสัย ค.  การมีเงิน ง.  ความอิจฉา 
อานขอความขางลางนี้แลวตอบคําถามขอ 28-30 
 ภัยในเมืองหลวงมีอยูทั่วไปหาความปลอดภัยอะไรไมได  ไมวาจะอยูในมุง  หรือตามถนน
หนทางก็มีโอกาสถูกปลนจ้ีไดทั้งน้ัน  รวมทั้งอันตรายจากสิ่งแวดลอมที่แทรกอยูตมที่ตางๆ  อีก
มากมาย  สิ่งเหลานี้อาจชินชาสําหรับคนไทยเรา  เพราะเผชิญภัยเหลานี้อยูทุกเม่ือเชื่อวันโดยปลอย
ใหเปนไปตามเรื่องของดวง  ถาดวงดีก็อยู  ดวงจูก็มวย  ชาวตางประเทศรูกติตศิัพทถึงอันตรายตางๆ 
ของกรุงเทพฯ ดี  เนื่องจากไดเจอภัยเหลานี้อยูประจําเหมือนกัน  ทางสถานทูตอเมริกาจึงไดจัดทํา
คูมือแจกใหชาวอเมริกันที่มาอยูในเมืองไทย  ควรจะปฏิบัตติัวอยางไรจึงจะอยูอยางปลอดภัย 
28.  สรุปใจความสําคัญของเรื่องนี้คืออะไร 
 ก.  กรุงเทพฯ มีภัยมาก   ข.  คนกรุงเทพฯ ชินกับภัย 
 ค.  การอยูในกรุงเทพฯ อยางปลอดภัย ง.  ชาวตางประเทศกบัภัยในกรุงเทพฯ 
29.  กรุงเทพฯ ในสายตาของชาวตางประเทศเปนอยางไร 
 ก.  นาเกลียด ข.  นารังเกียจ  ค.  นากลัว ง.  นาเกรงขาม 
30.  คําวา “กิตตศิัพท”  ในเรื่องน้ีหมายความวาอยางไร 
 ก.  โดงดัง ข. เลื่องลือ ค.  ชื่อเสียง ง.  จุดเดน 
อานขอความขางลางนี้แลวตอบคําถามขอ 31-35 
 ยามเอยยามนี้   ปถพีมืดมัวทั่วสถาน  อากาศเยือกหนาวคราววิกาล  สงัดปานปาใหญไร
สําเนียง  มีแตจ้ิงหรีดกระกรีดกริ่ง  เรไรหร่ิงรองขรมระงมเสียง  คอกวัวคอกควายรัวเกราะเปาะเปาะ
เพียง  รูวาเสยีงเกราะแววแผวแผวเอย 
31.  ผูแตงมีความมุงหมายอยางไร 
 ก.  บรรยายความรูสึก  ข.  สรางภาพพจน  
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ค.  บรรยายภาพที่เห็น  ง.  เลียนเสียงธรรมชาต ิ
32.  ผูแตงมีความรูสึกอยางไร 
 ก.  วาเหว ข. สงบ  ค.  เศราใจ ง.  รื่นเริงใจ 
33.  ในที่นี้มีเสียงอะไรบาง 
 ก.  เกราะกับสัตวปา  ข.  เกราะกับจักจ่ันเรไร 
 ค.  จิ้งหรีดเรไรกับเกราะ  ง.  จักจ่ันเรไรคนกับเสียงเกราะ 
34.  เสียงในที่นี้บอกใหทราบวาอยูในระยะเชนใด 
 ก.  ไกล    ข.  ใกล 
 ค.  ทั้งใกลและไกล  ง.  ประเดี๋ยวใกลประเดี๋ยวไกล 
35.  ปถพีมืดมัวทั่วสถาน  ควรใชความรอยแกวประโยคใดจึงจะเหมาะ 
 ก.  แผนดินมีแตความมืด  ข.  รอบบริเวณมีแตความมดื 
 ค.  ความมืดมีทั่วทุกหนทกุแหง  ง.  ความมืดแผไปทั่วทุกบรเิวณ 
อานขอความขางลางนี้แลวตอบคําถามขอ 36-40 
 “ขอถวายพระพร  อาตมาภาพและเหลาพทุธสาวกประพฤติเปนปกตเิพราะอาตมาภาพและ
พระสงฆพุทธสาวกมีชีวติเน่ืองดวยผูอ่ืน  จึงตองทําเชนน้ี” 
36.  ขอความขางบนมีลักษณะเปน 
 ก.  การชี้แจง             ข.  การสั่งสอน   
          ค.  การออกความเห็น  ง.  การายงานเหตุการณ 
37.  ผูกลาวขอความอยูในฐานะใด 
 ก.  บรรพชติ ข.  อุปชฌาย  ค.  สามัญชน  ง.  กษัตริย 
38.  ผูฟงขอความนี้อยูในฐานะไหน 
 ก.  พระสงฆ ข.  คนสามัญ  ค.  บรรพชติ  ง.  กษัตริย 
39.  คําวา “ถวายพระพร”  คืออะไร 
 ก.  คําอวยพร     ข.  คํารับองพระใชกับพระ 
 ค.  คํารับของพระใชกับพระเจาแผนดิน  ง.  คํารับของพระใชกับคนทั่วไป 
40.  “เน่ืองดวยผูอ่ืน”  หมายความวาอยางไร 
 ก.  มีชีวติเพือ่ผูอ่ืน  ข.  อาศัยผูอ่ืนกิน 
 ค.  ติดตอกบัผูอ่ืน  ง.  เกี่ยวของกับผูอ่ืน 
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ภาคผนวก ข 

 
แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 

คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับการกระทําของนักเรียนที่มีตอการเรยีนวิชาภาษาไทย  ขอให
นักเรียนอานขอความแตละขออยางละเอียดและพิจารณาวา ขอความแตละขอตรงกับการกระทําของ
นักเรียนมากนอยเพียงใด  แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองนั้นๆ เพียงชองเดียว 
 2.  การตอบแบบสอบถามฉบับน้ีไมมีผลตอคะแนนการเรียนของนักเรียนแตประการใด  
นักเรียนมีอิสระในการตอบอยางเต็มที่  คําตอบของนักเรยีนจะมีประโยชนและมีคุณคามากที่สุดก็
ตอเม่ือนักเรียนตอบตรงกบัความเปนจริงมากที่สุด 
 3.   ขอใหนักเรียนทําแบบสอบถามนี้ใหครบทุกขอ 

ตัวอยาง
ขอ ขอความ มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
0. 
 

00. 

ขาพเจารูสึกชอบกิจกรรมตางๆในชั่วโมง
ภาษาไทย......................... 
ขาพเจาจะรีบทําการบานและงานที่ไดรับ
มอบหมายในวิชาภาษาไทยตามที่ครูสั่งโดยไม
ตองมีใครเตือน................................... 

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

........ 
  
 
 
..../... 

....../..... 
 
 
 
............ 

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

........ 
 
 
 
........ 
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ขอ ขอความ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ถาขาพเจาถูกเกณฑใหชวยกิจกรรมในวิชาภาษาไทย
ขาพเจาจะเพกิเฉย................................................... 

     

2. ขาพเจาจะตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยเพราะเปนวชิาที่
ตองนําไปใชในชีวติประจําวนั................................... 

     

3. การรวมกิจกรรมภาษาไทยทําใหนักเรียนมีโอกาส
แสดงความสามารถที่มีอยูไดอยาง
เต็มที.่............................ 

     

4. ขาพเจาเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อใชในการสอบ
เทานั้น.... 

     

5. ขาพเจามักเปนอาสาสมัครเพื่อสาธิตการจัดกิจกรรม
การเรียนในวชิา
ภาษาไทย......................................... 

     

6. ขาพเจาเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อเปนแนวทางในการ
เรียนวิชาอ่ืนๆ......................................................... 

     

7. ในการทําขอสอบวิชาภาษาไทยในแตละครั้งขาพเจา
จะทําดวยความตั้งใจเพ่ือใหไดคะแนน
ดี...................... 

     

8. ขาพเจาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในวิชาภาษาไทย
อยาง
สม่ําเสมอ............................................................... 

     

9. ขาพเจากลาซกัถามเม่ือเกิดขอสงสัยในวชิา
ภาษาไทย.. 

     

10. หลังจากที่เรียนวิชาภาษาไทยแลว  ทําใหอยากหา
ความรูเพ่ิมเตมิอีก................................................... 

     

11. ขาพเจาจะหลบหนาเม่ือครูเรียกใหตอบ
คําถาม............ 

     

12. ชั่วโมงใดที่ครสูอนเนื้อหาวิชาภาษาไทย ที่ยุงยาก
ซับซอน ขาพเจาจะไมสนใจและเอางานอื่นขึ้นมา
ทํา.... 

     

13. ถาเปนไปไดขาพเจาอยากใหลดเวลาเรียนวิชา
ภาษาไทยเพราะไมมีความสําคัญตอการนําไปใชใน
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ชีวติประจําวัน.......................................................... 
14. ในระหวางทํากิจกรรมในวิชาภาษาไทย ถาครูใหแปล

คําศัพทหรือถอดความหมาย ขาพเจาจะรูสึกเบื่อและ
ไมอยากเรียน........................................................... 

 
 
 
 

    

15. ขาพเจารูสึกชอบกิจกรรมตางๆในชั่วโมง
ภาษาไทย...... 

     

16. ขาพเจาจะรีบทําการบานและงานที่ไดรับมอบหมาย
ในวิชาภาษาไทยตามที่ครสูัง่โดยไมตองมีใคร
เตือน.......... 

     

17. เม่ือครูใหการบานที่ยากและไมสามารถคนควาใน
หนังสือเรียน ขาพเจาจะเลกิทําทันทีหรือหมดความ
สนใจ.................................................................. 

     

18. ถาครูใหทํางานเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย ขาพเจาจําทํา
อยางตั้งใจ........................................................... 

     

19. ขาพเจาคิดวาวิชาภาษาไทยมีประโยชนเฉพาะใน
หองเรียนเทานั้น....................................................... 

     

20. การเรียนภาษาไทยที่ใกลพักเที่ยงถาครูสอนหรือให
ทํางานเกินเวลาแมแตเพียงเล็กนอย ขาพเจาจะปด
หนังสือหรือหยุด
ทํางาน............................................. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 129

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล        นางสาวอัญชลา  ศาสตรสุภาพ 
วันเดือนปเกิด       9  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2520 
สถานที่เกิด       กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน      บานเลขที ่20/8  ตําบล บางคอ  อําเภอ จอมทอง 
        จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย  10150 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2533      ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
         จากโรงเรียนอนุบาลวดันางนอง กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2536      มัธยมศึกษาตอนตน   
        จากโรงเรียนธนบุรวีรเทพีพลารักษ  กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2538       มัธยมศึกษาตอนปลาย   
         จากโรงเรียนวัดราชโอรส  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2542   ปริญญาตรี    
    จากสถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  จังหวัด              

                                    กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2549       การศึกษามหาบัณฑิต (การมัธยมศึกษา)  
         จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
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