
 1 
  

บทความวิจัย 
 เร่ือง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 

............................................................................................................................................................... 
นางลัดดาวรรณ  ชัยทองด ี

ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลวัดบรูพาภริาม 

 
ความน า 
 

หลักสูตรสถานศึกษาจึงเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากสภาพปัญหา และความต้องการของ 
ผู้เรียนโดยยึดเนื้อหาสาระจากหลักสูตรแกนกลาง ที่ปรับเข้ากับสภาพชีวิตจริงของผู้เรียนตามท้องถิ่น 
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการแสวงหาองค์ความรู้ที่ตอบสนองกับชีวิตตนเอง (ประสาท เนืองเฉลิม. 2554 : 188) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัตกิิจกรรม 
ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการศึกษาหาค าตอบ สามารถน าวิธีเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริง (วัฒนาพร 
ระงับทุกข์. 2542 : 7) การเรียนรู้ช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับมุ่งเน้นปูพื้นฐานความสามารถ 
และทักษะอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะการด าเนินชีวิตสามารถ 
ติดต่อสื่อสารได้อย่างเข้าใจ ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล (กรมวิชาการ. 2551 : 4) 

การอ่าน เป็นทักษะทางภาษาที่ส าคัญ และจ าเป็นอย่างมากในการด ารงชีวิตของคน ในยุค 
ปัจจุบัน เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารจึงมี 
ความจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของเราเพิ่มมากขึ้น เช่น สังคมข่าวสาร เน้ือหาทางวิชาการ รวมทั้ง 
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ต้องอาศัยการอ่านเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ และสื่อความหมายถึง 
กันได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้มีทักษะในการอ่าน จึงอ่านได้รวดเร็ว อ่านได้ถูกต้องและอ่านได้หลาย
ภาษาจึงมีโอกาสประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพ ด้านสังคม ด้านการศึกษาหาความรู้ ตลอดจน
ด้านข่าวสารข้อมูล ได้ก้าวไกลและทันสมัยกว่าผู้ที่ขาดทักษะในการอ่าน (พรทิพย์ ชาตะรัตน์. 2546 : 
59) ไม่ว่าจะเป็นการอ่านออกเสียงไม่ชัด ออกเสียง ร ล ว และควบกล้ าไม่ได ้การอ่านช้า อ่านข้าม 
อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง อ่านจับใจความไม่ได้ แบ่งวรรคตอนไม่ถูก สะกดค าต่าง ๆ ไม่ได ้ใช้ภาษา 
ไม่สื่อความหมาย ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมส่งผลถึงการเรียนรู้วิชาอื่นด้วย การจัดกิจกรรมการ 



 2 
  

เรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านก็เป็นอีกทางหนึ่ง ที่ได้พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน      
อย่างเต็มความสามารถ มีนิสัยรักการอ่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน 
(กลิ่น  สระทองเนียม , 2545 : 23) ได้บอกถึงความส าคัญการอ่าน เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ยั่งยืนที่สุด 
เพราะสามารถสร้างความรู้ให้เท่าทันวิชาการใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่เลือกวัน เวลา สถานที่ 
การมีนิสัยรักการอ่าน ชอบแสวงหาความรู้ เมื่ออ่านมากก็ท าให้เกิดจินตนาการ วิสัยทัศน์ในการพัฒนา 
ตนเอง ให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ฉะนั้นหนังสือส่งเสริมการอ่านจึงส่งเสริมให้นักเรียน 
มีความสามารถด้านการอ่าน และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในชั้นเรียน จนประสบกับความส าเร็จ    
เป็นการสร้างนิสัยถาวรให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต   

หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ตัวชี้วัดสาระการอ่านไว้        
ข้อหนึ่งว่า นักเรียนอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองที่อ่าน วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่านเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต
โดยการอ่านจากหนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย และอ่านจากหนังสือที่ครูและนักเรียน
ก าหนดร่วมกัน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 : 12 ) นอกจากนี้ ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ 
(2541 : 21) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านว่า เป็นทักษะการอ่านที่ควรได้รับการปลูกฝังและ
ส่งเสริมให้เกิดในเด็กและเยาวชนเพื่อที่จะให้เขาได้หลักคิดในการเลือกอ่านหนังสือที่ดีและเป็น
ประโยชน์ เป็นทักษะที่น าไปสู่การสร้างความรู้ ความคิด การตัดสินใจแก้ปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์ใน
การด าเนินชีวิต (กรมวิชาการ. 2546 : 208) โดยท าให้นักเรียนอ่านหนังสือเป็นและอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝนเป็นอย่างมาก จึงจะส่งผลให้นักเรียนน า
ความคิดและประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียน       
การท างาน และชีวิตครอบครัว ตลอดจนการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนในทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น จ าเป็นต้องใช้ทักษะการอ่านเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
และต้องได้รับการปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอ่านให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียน 

หนังสือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่คงความส าคัญต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หนังสือส่งเสริม            
การอ่านเป็นสื่อที่สร้างขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมหรือใช้สื่อนั้น ๆ ด้วยตนเอง ใช้ได้สะดวก ราคา
ถกู ไม่จ ากัดเวลาสถานที่ในการใช้ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ครูผู้สอนและบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องจัดท าหนังสือส่งเสริมการอ่านในท้องถิ่นของตนขึ้น เพื่อน ามาใช้ในโรงเรียน เพราะ 
หนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นหนังสือที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดทักษะใน 
การอ่านและมีนิสัยรักการอ่านยิ่งขึ้น การอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสม โดยใช้เร่ืองราว 
ของสิ่งใกล้ตัวในท้องถิ่นมาสร้างเป็นองค์ความรู้ สามารถสะท้อนภาพของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน 
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ดังที่ จินตนา ใบกาซูย ี(2542 : 11) กล่าวไว้ว่า “สภาพท้องถิ่นหรือปัญญาในท้องถิ่นก็ควรน ามาเป็น 
หัวข้อในการเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งสามารถ 
อวดคนต่างถิ่นให้รู้จักของดีในท้องถิ่น เช่น อาชีพที่ส าคัญ สถานที่ส าคัญ บุคคลที่ส าคัญของท้องถิ่น 
เป็นต้น” การเรียนรู้เร่ืองราวในท้องถิ่นตน เป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเกิด
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกจิตส านึกและมีนิสัย
รักการอ่าน สามารถช่วยส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นการเปิดโลก
ทัศน์ของครูและผู้เรียนให้กว้างไกลยิ่งขึ้น 

หนังสือเสริมการอ่านนับว่ามีความส าคัญต่อผู้เรียนอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับจุดหมาย 
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ก าหนดให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ 
มุ่งท าประโยชน์ สร้างสิ่งดีงามและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข (ส านักวิชาการและ 
มาตรฐานการศึกษา. 2551 : 2) สอดคล้องกับผลการศึกษาของรัชนี แซ่อึ้ง (2555 : บทคัดย่อ) 
ได้สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เร่ือง “เบิ่งเมืองเกษตรวิสัย”
พบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.56/82.59 ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ มีค่า
เท่ากับ 0.7891แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 78.91 และอรทัย ไชยพันธุ์ (2549 : 
106) ได้พัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง เดินตาม
รอยหลวงตามหาบัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า แผนการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.00/84.17 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนเรียนรู้เท่ากับ 0.6074 หรือคิดเป็นร้อยละ 60.74 และนักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด รวมทั้งอรุณี จิรมหาศาล (2550 : 89-93) ได้ศึกษา
การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เร่ือง “เที่ยวเมือง
สามชัย” ผลการศึกษาพบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.44/80.20 

สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
ไม่บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ในปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555  คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 เท่ากับ 65.24 และ 68.31 ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 70 (โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม , 2556 : 11)  ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้กิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่ประสบผลส าเร็จ มีสาเหตุมากจาก 3 ด้าน คือ ด้านตัวครู 
พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูไม่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอันสืบเน่ืองมาจาก
การที่ครูยังใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยาย ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วจึงให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด
ใช้สื่อการสอนน้อย นอกจากนั้นครูขาดเทคนิควิธี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่   การเตรียม     
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การสอนและเลือกวิธีการสอนที่ไม่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพการเรียนการสอน ด้านผู้เรียนพบว่า 
นักเรียนขาดความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้มีความกระตือรือร้นน้อย มองไม่เห็นความสัมพันธ์กับ
เน้ือหา ขาดทักษะการคิด แม้ครูจะจัดนักเรียนให้นั่งเป็นกลุ่ม แต่การท ากิจกรรมเป็นกลุ่มจะมีลักษณะ
ต่างคนต่างท าไม่ค่อยปรึกษากัน บทบาทหน้าที่ในกลุ่มส่วนมากจะเป็นนักเรียนที่เก่งเป็นคนท างาน 
หรือถ้ามีใครท าหน้าที่ใดก็จะท าหน้าที่นั้นไปตลอด นักเรียนที่เรียนอ่อนจะไม่ค่อยมีบทบาทในกลุ่ม
เท่าที่ควร ด้านหลักสูตร พบว่า เนื้อหาส่วนใหญ่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะ
การอ่าน เป็นเรื่องยากต่อการเข้าใจ   

 จากการศึกษาเอกสาร หลักการ เหตุผล และงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา   
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 

1. เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80       

2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      

 
ความส าคัญของการวิจัย 
 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ได้รับการฝึกโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทาน    
พื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด  ซึ่งมีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และเพื่อเป็นการพัฒนาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
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3.  เป็นการน าสื่อประเภทหนังสือส่งเสริมการอ่าน  มาประกอบการสอนซึ่งช่วยลดบทบาท  
การสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะในการอ่าน 
รวมทั้งนักเรียนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าและท ากิจกรรมด้วยตนเองนอกเวลา     

4.  สามารถน าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด ไปใช้สอนซ่อมเสริม
นักเรียนที่เรียนช้าหรือนักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนนอกเวลาเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

5.  เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   สังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  จ านวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ และโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร  ภาคเรียนที่  1   
ปีการศึกษา  2556   จ านวน  379  คน    

2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2556   จ านวน  37  คน  เป็น
นักเรียนชาย  20  คน  และนักเรียนหญิง  17  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 
รูปแบบการวิจัย 
 

   ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง         
(One  group  Pretest  and  Posttest  Design) (องอาจ นัยพัฒน์. 2548 : 270) 
 
ตาราง  1  รูปแบบที่ใช้ในการวิจัย 

 
ทดสอบก่อนเรียน ตัวแปรอิสระ ทดสอบหลังเรียน 

 
T1 

 

 
X 

 
T2 
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X หมายถึง  การสอนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   

T1 หมายถึง  การสอบก่อนได้รับการสอนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด นิทาน          
พื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

T2 หมายถึง  การสอบหลังจากได้รับการสอนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทาน       
พื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมือง
ร้อยเอ็ด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   จ านวน  12  แผน        
12 ชั่วโมง 
 2.  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จ านวน  5  เร่ือง  
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   มีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จ านวน  30  ข้อ 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ผู้วิจัย
ด าเนินการสอนเอง ใช้เวลา  12  คร้ัง  12  ชั่วโมง ไม่รวมทดสอบก่อนและหลังเรียน  โดยมีขั้นตอน
การด าเนินงานดังนี้ 
 1.  ทดสอบก่อนเรียน น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาความรู้เดิมของนักเรียน  
 2.  ด าเนินการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ในภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2556    
 3.  ทดสอบหลังเรียน น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ชุดเดิม ทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนรู้โดยใช้
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หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมอืงร้อยเอ็ด  หลังจากนั้นประเมินความพึงพอใจโดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80       

2. การหาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
 
สรุปผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
  1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  
เท่ากับ 83.22/83.51  ซึ่งสูงกวา่เกณฑ์ 80/80  ที่ก าหนดไว้  
  2. ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าดัชนี
ประสิทธิผล เท่ากับ 0.6419  หมายถึงนักเรียนมีความก้าวหน้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.19  จากก่อน           
การเรียนรู้    
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5    หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยรวมอยู่    
ในระดับมาก     
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