ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับ
ใจความสาคัญสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6*
The development of electronic book on reading for main idea to enhance students’
abilities of reading in prathomsuksa students 6
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บทคัดย่อ

การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ
2) เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าคัญของนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับ
ใจความส้าคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรีย น
วัดพะเนียงแตก จ้านวน 1ห้องเรียน จ้านวนนักเรียน 24 คนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญ
ส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 3)หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 4) แบบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 และ 5)แบบสอบถามความ
พึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test แบบ dependent
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 นี มีค่าเท่ากับ 83.12/81.11 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก้าหนดไว้
*
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2. ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อ หนัง สืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับ ใจความส้าคัญเพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก
( ̅ = 4.46, S.D.= 0.75)
Abstract
The purpose of this research were to:1) to develop the electronic book on reading
for main idea to enhance reading for effective in prathomsuksa students 6, 2) to study of the
reading main idea abilities of prathomsuksa students 6, and 3) to study students satisfaction
toward electronic book on reading for main idea of prathomsuksa students 6. The sample
random sampling used in this study was students in prathomsuksa students 6 at Wat
Prraniangteak School. Semester 2 academic year 2014 by students selected at random by the
class. The instruments of this research were structured interview, lesson plan, the electronic
book on reading for main idea, the test of reading abilities evaluation forms, and evaluation of
performance, and the questionnaire of satisfaction. Analysis using mean ( ̅ ), standard
deviation (SD), and t-test for dependent.
The results showed that :
1. The effectiveness of the electronic book on reading for main idea. Achievement
scores was effective 83.12/81.11, according to the criteria of 80/80 percent.
2. The learning achievement on reading for main idea abilities higher statically
significant at the 0.01 level.
3. The satisfaction of students at prathomsuksa students 6 on electronic book on
reading for main idea was at good level ( ̅ = 4.46, S.D.= 0.75).
บทนา

ค้าว่า “ภาษา” หมายถึงถ้อยค้าที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, 2546: 822) ภาษาเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์เป็น
อย่างยิ่ง เพราะมนุษย์ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
รวมทังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาความรู้ การวิเคราะห์ตลอดจนน้าไปใช้ใน
การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตาม
สภาพวัฒนธรรมของกลุ่มคน ตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ การใช้ภาษาจึงจ้าเป็นต้องมีการเรียนรู้ เพื่อการ
น้าไปใช้และการอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่ต่อไป โดนเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอ่านซึ่งเป็นพืนฐานในการเรียนรู้
วิชาการต่างๆ เป็นเครื่องมือส้าคัญที่ท้าให้บุคคลเติบโตขึนเป็นบุคคลที่รักการเรียนรู้ บุคคลที่มีความสามารถใน
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การอ่าน จะเป็นผู้ที่มีโอกาสประสบความส้าเร็จในชีวิตสูงกว่าบุคคลที่ไร้ความสามารถในการอ่าน การอ่านจึงเป็น
เครื่องมือที่น้าบุคคลสู่ความส้าเร็จและมีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการด้ารงชีวิตและความเป็นปึกแผ่นของสังคมไทย
คนไทยจึงจ้าเป็นต้องตระหนักถึงความส้าคัญของภาษาไทย ต้องท้าความเข้าใจและศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษา
และฝึกฝนให้มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน้าไปใช้ในการสื่อสาร การเรียนรู้ การ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน การสร้างความเป็นเอกภาพของชาติและความจรรโลงใจ เพื่อเกิดประโยชน์แก่
ตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2554 : 6) ภาษาไทยเป็นภาษาประจ้าชาติของเรา
ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นชาติไทย เป็นมรดกที่ล้าค่าที่ควรให้ความส้าคัญและสืบสาน
ต่อไปให้ถูกต้อง คนไทยจึงจ้าเป็นต้องเรียนรู้ในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักของภาษาไทย
การจั ด การเรีย นรู้ภาษาไทยเพื่ อให้ผู้ เรีย นมี คุ ณ ลั กษณะที่ พึ ง ประสงค์ต ามหลั ก สู ต รที่ ก้า หนดนั น
สถานศึกษาจะต้องจัดกะบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท้าได้ คิดเป็น ท้าเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่องผสมผสานการเรียนรู้ต่างๆ อ้านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รวมทังการใช้งานวิจัยซึ่งเป็น
ส่ว นหนึ่ง ของการจั ดกระบวนการเรีย นรู้ โดยค้านึ งถึงความแตกต่ างระหว่ างบุ คคลจั ดการเรีย นรู้ได้ ทุกเวลา
ทุกสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553:3)
การส่ งเสริมการอ่า นในโรงเรีย นตลอดจนด้ า เนิ น งานอย่ างต่ อเนื่ อง สามารถด้า เนิ นการประสบ
ผลส้าเร็จเพียงใดต้องอาศัยผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์และสนใจงานด้านการอ่านอย่างจริงจัง ทังในแง่การเป็น
คนรักการอ่า นและเล็ ง เห็น ความส้ า คัญ ของการสร้า งนิ สั ย รัก การอ่า นให้แก่นั กเรี ย นเพราะการักและเข้า ใจ
ความส้าคัญของการอ่านจะท้าให้ผู้บริหารวางนโยบาย เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีทิศทางชัดเจน รวมทังช่วยหนุน
ให้บุคลากรคนท้างาน มีก้าลังใจในการท้างานและพร้อมที่จะผ่านอุปสรรคในการท้างานให้ลุล่วงไปสู่ผลส้าเร็จ
(อัจฉรา ประดิษฐ์. 2550: 27) การอ่านนันมีหลายระดับตามความสามารถของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย ตาม
ศักยภาพของนักเรียนในวัยนันๆ ล้วนแล้วแต่มีความส้าคัญและวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ในการอ่านเพื่อจับ
ใจความส้าคัญจะมีวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเนือหาและสามารถรู้ใจความส้าคัญของเรื่องที่อ่าน
นันๆได้การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน
ในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT)เข้ามามีบทบาทอย่าง
มากโดยเฉพาะในด้านการศึกษา การท่องโลกอย่างไร้พรมแดนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ แท็บเล็ต ผ่านระบบ
เครือข่ า ยอิน เตอร์เ น็ ต ถือว่ า เป็ น องค์ป ระกอบส้ า คัญ ในการด้ า เนิ น ชี วิ ต ของคนในยุ คนี การเรีย นในรูป แบบ
มัลติมีเดีย มีทังภาพและเสียง เป็นการกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี เพราะในโรงเรียนวัดพะเนียง
แตก ยังไม่เคยมีการจัดการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การทีมีสื่อการเรียนการสอนแบบใหม่เข้ามา
ท้าให้นักเรียนเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึน เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของครูในการสอนให้นักเรียน
ได้เรียนรู้และท้ าความเข้า ใจ เนือหาบทเรียน ที่บ รรจุอยู่ ในหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ นักเรีย นจะสามารถเข้าใจ
เรื่องราวและถ่ายทอดออกมาทังในด้านความคิดของตนให้กับบุคคลอื่นเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนต้องมี
การก้าหนดให้มีการโต้ตอบหรือมีผลย้อนกลับ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และเปรียบเสมือนเป็นการทดสอบความรู้ที่
ตนเองการเรียนรู้ที่นักเรียนได้กระท้าด้วยตนเองตามความสนใจ
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ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดพะเนียง
แตก พบว่านักเรียนขาดความสนใจในเรื่องของการอ่านหนังสือในการเรียนการสอนในชั่วโมงเมื่อให้นักเรียนได้
อ่านเนือเรื่องและสรุปใจความส้าคัญของเรื่องนัน จะพบว่านักเรียนจะสรุปใจความได้ไม่ตรงประเด็น ในการ
สอบถามนักเรียนรายบุคคลส่วนใหญ่จะตอบว่าถ้าเนือหาที่ค่อนข้างมากจะไม่อยากอ่าน อ่านแล้วไม่เข้าใจเนือ
เรื่องส้าคัญที่แท้จริง จากเรื่องที่อ่าน ท้าให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสรุปออกมาได้ไม่ตรงประเด็น และในปี
การศึกษา 2555 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่
6 ในกลุ่มรายวิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ย ซึ่งสาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยมาก คือ สาระการเรียนรู้
วรรณคดีและวรรณกรรม และ สาระการเรียนรู้ การอ่าน เป็นสาระการเรียนรู้ที่ควรเร่งพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง และ
พบว่าในสาระการเรียนรู้ทัง 2 กลุ่มนี เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนือหา การอ่านจับใจความส้าคัญเป็นส่วนใหญ่
และในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนทังวิชาที่เป็นชั่วโมงเรียนและชั่วโมงซ่อมเสริม จะพบปัญหาที่เกิดขึน
เนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านไม่สามารถเข้าใจเนือหาสาระของเรื่องที่อ่านได้ ท้าให้นักเรียนเข้าใจเนือหาที่
อ่านไม่ถูกต้องและไม่สามารถตอบค้าถามหรือถ่ายทอด ออกมาได้อย่างถูกต้องได้ การใช้สื่อการเรียนการสอนจึง
เป็นสิ่งส้าคัญที่จะเข้ามามีส่วนช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาในเรื่องของการอ่านจับใจความ
ส้าคัญ
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้น้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณสมบัติเป็นสื่อที่เป็นลักษณะ
มัลติมีเดีย มีทังรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ที่สามารถให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้หลายครังตามที่ต้องการและไม่น่า
เบื่อส้าหรับนักเรียน มาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเสมือนเป็นครูผู้สอนให้นักเรียนมีความสามารถในด้านของ
การอ่านจับใจความส้าคัญดังนันผู้วิจัยจึงพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้า คัญเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญ ส้าหรับนักเรียนระดับ ชันประถมศึกษาปี ที่ 6 ส้าหรับใช้
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส้าคัญ
ส้าคัญของนักเรียนให้ดีขึน
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าคัญของนักเรียนระดับชันประถมศึกษา
ปีที่ 6
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องการอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชัน
ประถมศึกษาปีที่ 6
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ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นั กเรียนระดั บชันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 กลุ่ ม
โรงเรียนบูรพาศึกษา จ้านวน 14 ห้องเรียน จ้านวนนักเรียน 240 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครังนี คือ นั กเรียนระดั บ ชั นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรีย นที่ 2
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก จ้านวน 1 ห้องเรียน จ้านวนนักเรียน 26 คน โดยวิธีการสุ่ม อย่าง
ง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Simple Random Sampling)
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6
3.2 ตัวแปรตาม คือ
3.2.1 ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าคัญของนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปี
ที่ 6
3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญ
4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
4.1ความหมาย
4.2หลักการอ่านเพื่อจับใจความส้าคัญ
4.3การอ่านจับใจความส้าคัญของ นิทาน
4.4การอ่านจับใจความส้าคัญของ บทความ
4.5การอ่านจับใจความส้าคัญของ บทร้อยกรอง
4.6การอ่านจับใจความส้าคัญของ บทเพลง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครังนี ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และด้านเนือหากลุ่ม
สาระวิชาภาษาไทย ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
2. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.95
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถใน การอ่าน
จับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 จากการตรวจสอบคุณภาพด้านเนือหาพบว่า มี
ค่าเฉลี่ย( x ) = 4.37 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) = 0.70 แสดงว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี และด้าน
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การออกแบบพบว่ามีค่าเฉลี่ย( x )= 4.00 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.66 แสดงว่ามีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ดี
4. แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6
โดยเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความสอดคล้องตังแต่ 0.66 ขึนไป
5. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคั ญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ชีแจงรายละเอียดการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกลุ่มตัวอย่างทราบแล้วทุกคนท้าแบบ
วัดความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญก่อนเรียน
2. ให้กลุ่ มตัวอย่างเรียนด้ วยหนั งสืออิเล็กทรอนิ กส์ เรื่อง การอ่านจั บใจความส้ าคัญเพื่อส่ง เสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 ใน แต่ละบทแล้วท้า
แบบฝึกหัดประจ้าบทเรียน
3. หลั ง จากที่ เ รี ย นด้ ว ยหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง การอ่ า นจั บ ใจความส้ า คั ญ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 เสร็จสินครบทุกบทเรียน
แล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างท้าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ตามวัน เวลาที่นัดหมาย
4. ให้กลุ่มตัวอย่างท้าแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อวัดความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับ
นักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6
5. หลั ง จากที่ ไ ด้ ท ดลองใช้ ห นั ง สื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ เรื่อ ง การอ่า นจั บ ใจความส้ า คั ญ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 และรวบรวมข้อมูลต่างๆ
เรียบร้อยแล้ว น้ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่ า นจั บ ใจความส้ า คั ญ ส้ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์นี มีค่าเท่ากับ 83.12/81.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตังไว้
ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6
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คะแนนทดสอบระหว่างเรียน
นักเรียน (24 คน)

คะแนนทดสอบ
หน่วยที่ หน่วยที่ หน่วยที่ หน่วยที่ หน่วยที่ หน่วยที่
หลังเรียน
1
2
3
4
5
6
(30 คะแนน)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)

คะแนนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ยร้อยละ
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2

8.00
1.35
80.00
83.12

8.04
0.90
80.10

7.75
1.25
77.50

8.45
1.35
84.58

8.75
1.32
87.50

8.87
1.32
88.75

24.33
3.30
81.11
81.11

2. ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .01 โดยพบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.04 และ 24.33 คะแนนตามล้าดับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสู งกว่าก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
ก้าหนดไว้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียน
ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*มีนัยส้าคัญที่ระดับ .01

N
24
24

คะแนนเต็ม
30
30

̅
14.04
24.33

S.D.
2.80
3.31

t
18.602

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อ หนัง สืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับ ใจความส้าคัญเพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅ ) เท่ากับ 4.46 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.75 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่
ก้าหนดไว้
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ข้ อ
รายการประเมิน
ที่
1. เนือหามีความชัดเจนและน่าสนใจ
2. เนือหาเข้าใจง่ายตรงตามจุดประสงค์
3. เนือหาในแต่ละหน้ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาพ
4. ใช้ส้านวนและข้อความที่ง่ายต่อการเข้าใจ
5. เนือหาที่น้าเสนอสามารถให้ความรู้ที่มีประโยชน์
6. ตัวอักษรมีขนาดและสีที่ชัดเจน อ่านง่าย
7. ภาพที่แสดงมีขนาดเหมาะสม คมชัด สวยงาม
8. การสื่อความหมายของภาพช่วยให้เข้าใจเนือหาได้มากยิ่งขึน
9. เสียงมีความคมชัด ฟังแล้วเข้าใจ
10. มีแบบทดสอบที่ให้ข้อมูลย้อนกลับ
เฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
̅
4.79
0.41
4.63
0.58
4.46
0.83
4.54
0.59
4.54
0.98
4.42
0.83
4.38
0.77
4.17
0.87
4.21
0.83
4.46
0.83
4.46
0.75

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่า นจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับ ชันประถมศึกษาปี ที่ 6สามารถน้าไปสู่การ
อภิปรายผลดังนี
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นีมีค่า
เท่ากับ 83.12/81.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตังไว้ สอดคล้องกับงานวิจั ยของศิริพร บุญเรือง (2554:
บทคัดย่อ)ที่ท้าการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับ
ใจความมีประสิทธิภาพ 83.18/82.74 ซึ่งสูง กว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ 80/80 ที่ตังไว้ตามสมมุติฐาน แสดงว่า การ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึนนันมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นอย่างดี ทังนีเพราะในการจัดท้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ท้าการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาภาษาไทยระดับชัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 การใช้โปรแกรมเพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนการใช้มัลติมีเดียมีส่วนท้าให้นักเรียน
สนใจและมีการท้าแบบฝึกหัดที่สามารถมีผลย้อนกลับเป็นคะแนนให้ทราบโดยทันที นักเรียนสามารถกลับไปดู
เนือหาได้ตลอดเวลาสอดคล้องกับ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ , 2540,86) ที่ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถย้อนกลับเพื่อทบทวนเรียนหากไม่เข้าใจและสามารถเลือก เรียนได้ตามเวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวก
และมีการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยการเน้นสีสันที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ผู้วิจัยได้จัดท้าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยให้มีสีสัน มีทังภาพ เสียงและวีดิทัศน์ สอดคล้องกับ(สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ,2538:90)ที่ว่าการ
ตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ที่ให้ทังสีสัน ภาพ และเสียง ท้าให้เกิดความตื่นเต้นและไม่น่าเบื่อหน่าย ทังนี
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ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีการสร้างตามขันตอนตังแต่เริ่มวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทังน้าไปทดลองใช้แล้วน้ามาปรับปรุง กระบวนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีขันตอน
กระบวนการเป็นไปตามระบบซึ่งเริ่มตังแต่วิเคราะห์หลักสูตร จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับกระบวนการการออกแบบเชิง ระบบ Generic ID Modelของซีล (อ้างถึงใน วารินทร์
รัศมีพรหม,2542:45)ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์ ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วจึงท้าการ
การออกแบบ ก้าหนดวัตถุประสงค์และเนือหา ท้าStory Board จากนันน้าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ ย วชาญด้ า นเนือหาและการออกแบบ ปรับ ปรุงแก้ไ ขตามค้า แนะน้ า ท้ า ให้หนั ง สื ออิเล็ กทรอนิ กส์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
2. ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่
6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .01 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทังนีเป็นเพราะ
ในการออกแบบแบบวั ด ความสามารถในการอ่ า นจั บ ใจความส้ า คั ญ นั นได้ ท้ า การวิ เคราะห์ต าม ทฤษฎี ของ
Trabasso (อ้างถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ ,2545 : 56-58) ที่ได้กล่าวว่าการอ่านเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
และมีความสัมพันธ์กัน 2 ประการ คือ ผู้รับสารต่อจากนันจะท้าการเปรียบเทียบโดยอาศัยประสบการณ์เดิม
ทฤษฎีนีได้เน้นว่าระดับของผู้อ่านจะไม่คงที่ในขณะที่อ่านข้อความผู้อ่านจะควบคุมเพียงโครงสร้างผิวเผิน จนกว่า
สารที่รับรู้จะได้รับการเปรียบเทียบและมีล้าดับขันตอน 3 ขันตอน คือ การรับด้วยสายตา การใช้ประสบการณ์
เดิม ความจริงและภาพ ท้าการเปรียบเทียบกับสารที่ได้รับว่าแตกต่างไปจากประสบการณ์เดิมหรือไม่ ถ้าเป็นเรื่อง
ที่ไม่รู้จักผู้อ่านจะอ่านทบทวน 2-3 ครัง จนกว่าจะตัดสินใจว่าอะไร คื อค้าตอบที่แท้จริงและค้าตอบที่ได้จากการ
เปรียบเทียบจากประสบการณ์เดิม หรือโดยอาศัยความรู้จากแหล่งอื่นมาช่วยตัดสินนัน ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ได้
จากการอ่าน ซึงผู้วิจัยได้ใช้หลักส้าคัญในการสอนอ่านจับใจความส้าคัญในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดย
ให้หลักการและวิธีการส้าคัญในการอ่านเพื่อจับใจความส้าคัญ จากนันจึงให้ข้อความซึ่งมีทังให้ผู้เรียนอ่านด้วยคน
เองและฟังจากเสียงบรรยาย และในบางเนือหาจะมีการใช้วีดิทัศน์ประกอบ ซึ่งผู้เรียนสามารถอ่านหรือฟังซ้าไปซ้า
มาได้ เพื่ อ ท้ า ความเข้า ใจกั บ เนื อหานั นๆ สามารถเรีย นรู้ไ ด้ ต ามต้ อ งการย้ อ นกลั บ ไปเรีย นเนื อหาเดิ ม ได้ มี
ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนในการกระตุ้นโดยใช้แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนท้าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจ
เรียนมากขึน สนุกสนาน ในแต่ละชั่วโมงจะก้าหนดบทเรียนให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนเรียนทุกครังจะต้อง
มีการทดสอบโดยการท้าแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั นจึงให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้ในแต่ ละหน่วยซึ่งจะมีกร
ประเมินเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน การเรียนรู้ในหน่วยต่างที่ตนเองไม่เข้าใจฝึกบ่อยๆนักเรียนจะเริ่มมีทักษะใน
เรื่องของการอ่านจับใจความส้าคัญมากขึนสอดคล้องกับ คาร์ และคณะ (อ้างถึงใน เสาวนีย์ ธนะสาร,2553:39)
ที่ว่าความสามารถในการอ่านจับใจความ คือ จะต้องตีความหมายจากเรื่องที่อ่านและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรื่องที่
อ่านกับความรู้เดิมของผู้อ่าน ซึ่งผู้อ่านจะใช้ความรู้เดิมในการตีความ (Interpretation) และตัดสินข้อความนัน
อย่างมีเหตุมีผล และผู้อ่านใช้ความรู้เดิมในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ผู้อ่านคิดว่าจ้าเป็นจะต้องเข้าใจ และเลือก
ความรู้เดิม กับความรู้ใหม่ ให้เหมาะสมกัน จากการวิ จั ยของคมกฤช พุ่ มบุ ญ นาก(2555,บทคัดย่ อ )ที่พั ฒ นา
ความสามารถด้า นการอ่า นจั บ ใจความส้ า คัญ ค้าประพั นธ์ ป ระเภทกลอนของนั กเรียนชันมั ธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรียนสมาคมป่าไม่แห่งประเทศไทยอุทิศ จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส้าคัญ
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การอ่านจับใจความส้าคัญ ค้าประพันธ์ ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญค้าประพันธ์
ประเภทกลอน ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากที่ได้รับ ฝึกทักษะโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส้าคัญค้าประพันธ์ประเภทกลอนมากกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุติฐาน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6พบว่าโดยภาพรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅ ) เท่ากับ 4.46 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตังไว้ ทังนีอาจเนื่องมาจากนักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบใหม่ที่มี
ทังภาพและเสียง ท้าให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวอยากเรียน สามารถเรียนรู้หน่วยเดิมได้หากยังสงสัยหรือไม่เข้าใจมี
การท้าแบบฝึกหัดเป็นการทบทวนท้าให้นักเรียนได้รับปฏิกิริยาย้อนกลับมาว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจในหน่วย
การเรียนนันๆหรือยัง อีกทังการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังใช้ในเรื่องของวีดิทัศน์ที่มีทังภาพและเสียง
ประกอบท้าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานอีกด้วย สอดคล้องกับ สุปราณี แขมข้า (2550 : บทคัดย่อ)ได้ท้าการ
วิจัยการพัฒนาe-book เรื่อง การสอนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน ส้าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้ศึกษาที่มีต่อชุดสื่อการพัฒนา e-book เรื่องการสอนโดยใช้
กิจกรรมแบบโครงงาน ส้าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ
อรพินทร์ เพียพล (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนังสือชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เสริมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์
สามัคคี อ้าเภอบ้านแพงส้านักงานเขตพืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 ผลวิจัยพบว่า นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่
4 มีความพึงพอใจต่อหนังสือเล็กทรอนิกส์ หนังสือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฏร์สามั คคี สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
จากผลการวิจัยครังนี จึงถือได้ว่าการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญส้าหรับนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 จะส่งผลทางบวก
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการอ่านจับ
ใจความส้าคัญของนักเรียน และท้าให้นักเรียนเกิดความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนสอดคล้องกับพัดชา อินทร
รัศมี (2555) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ มีการตอบสนองต่อความต้องการในการใช้
งานได้มากและอย่างลากหลาย โดยเฉพาะการน้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดียิ่งขึน
เอกสารอ้างอิง
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