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การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้น 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ชื่องานวิจัย                     การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้นวิชาภาษาอังกฤษ 
ชื่อผู้วิจัย                        อาจารย์ณัฐณิชา   ทนะไชย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้            ภาษาต่างประเทศ 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา            อาจารย์บุญฤดี   อุดมผล 

 
บทคัดย่อ 

 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการสร้างหนังสือส่งเสริมประสบการณ์การอ่าน
เรื่องสั้นวิชาภาษาอังกฤษ โดยการใช้กิจกรรมการอ่านเรื่องสั้นที่มีภาพประกอบ และทำแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  จำนวน 30 คน โดยให้นักเรียน
อ่านเรื่องสั้นที่ครูกำหนดให้ และให้นักเรียนระบายสีภาพประกอบ หลังจากนั้นให้นักเรียนทำ
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน จากนั้นวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ
พร้อมทั้งให้นักเรียนทำแบบประเมินหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น 

ผลการศึกษาปรากฏว่า  จากการศึกษาและวิเคราะห์การประเมินความคิดเห็นในการสร้าง
หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง Lazy Memo สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1   (จากตารางที่ 
1 ) แสดงให้เห็นว่า โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยระดับคะแนนเฉลี่ย ( X ) ได้ 3.61 และผล
การหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน หลังจากนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดท้ายบท โดยเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ  86.76 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 60.74 
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การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้น 
วิชาภาษาอังกฤษ 

 
 

ความสำคัญและที่มา 
                การเรียนการสอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือ มุ่งปลูกฝังให้นักเรียน
ได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านจึงมีความจำเป็น หนังสือหรือห้องสมุดจึงเป็นครูคนที่
สองของนักเรยีน ครูจึงจำเป็นต้องจัดหาแหล่งค้นคว้าหาความรู้ให้นักเรียนแทนการเป็นผู้บอก เป็นผู้
พูดหรือทำกิจกรรมต่างๆเสียเอง ดังนั้นการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการเรียนให้แก่
นักเรียนจึงมีความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
 
ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา 
  ผู้จัดทำได้ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ พบว่า
นักเรียนขาดทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง หนังสือสำหรับอ่านและศึกษาค้นคว้าบาง
เนื้อหามีไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน  นักเรียนบางส่วนยังมีสมรรถภาพในการอ่านไม่ดี
พอ นักเรียนบางส่วนยังไม่มีนิสัยรักการอ่าน เมื่อรู้สภาพปัญหาแล้ว ก็นำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางใน
การจัดทำหนังสือเสริมการอ่าน พอจะสรุปได้ว่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน หมายถึงหนังสือที่จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เป็นไปในทางส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดทักษะในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งข้ึน 
 
จุดมุ่งหมาย 

1. นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
2. อ่านแล้วเกิดความสนุกสนานเพลิด และเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของภาษา 
3. ช่วยเสริมสร้างทักษะและนิสัยรักการอ่าน 
4. ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ตามหลักสูตรให้กว้างขวางขึ้น 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. หนังสือส่งเสริมการอ่านสั้น 
2. คะแนนจากแบบฝึกหัด 
3. แบบประเมินหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้นสำหรับนักเรียน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น สำหรับให้นักเรียนศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง และเพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของ
ภาษา อีกท้ังยังเป็นการช่วยเสริมสร้างทักษะและนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน ผู้วิจัยได้จัดทำหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้นวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือที่มีรูปภาพประกอบและแบบฝึกหัดที่
หลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาการอ่านและการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  และได้ทำการคะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัด เพ่ือศึกษาพัฒนาการของนักเรียนหลังจากท่ีได้มีการอ่านว่านักเรียนมีความแตกต่างหรือ
พัฒนาขึ้นหรือไม่ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้หนังสือส่งเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้นวิชาภาษาอังกฤษ  ที่จะช่วยพัฒนาการ
อ่านวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

2. ได้แนวทางในการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบกระตือรือร้นและมีนิสัยรักการอ่านมาก
ขึ้น 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น โดยใช้กิจกรรมการอ่าน 
การเขียน ทักษะทางศิลปะ เพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   และ
ได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1.ประชากร   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา      คือนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ 3/3       ในภาค
เรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565  จำนวน   30 คน 

 2. เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นเรื่องสั้นที่มีคำศัพท์ที่เหมาะสมกับ
นักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 3   
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 1 มิถุนายน 2565  – 23 กันยายน 2565 
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วัน  เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
มิถุนายน 2565 - ศึกษาสภาพปัญหาและวเิคราะหห์าแนวทางแก้ปัญหา  
มิถุนายน – สิงหาคม 
2565 

- เขียนเค้าโครงงานวิจัยในช้ันเรียน 
- ศึกษาการสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่าน 
- วิเคราะหผ์ู้เรยีนและวิเคราะห์เนือ้หา 
- ออกแบบเครื่องมือท่ีจะใช้ในงานวิจัย 

 

สิงหาคม 2565 - ทำหนังสือทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยบันทึก 
สิงหาคม – กันยายน 
2565 

- เก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะหข์้อมูล ผู้วิจัยบันทึก 

กันยายน 2565 - สรุป และอภิปรายผล 
-  จัดทำรูปเลม่ 

ผู้วิจัยบันทึก 

 
 

เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย  
1. หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง Lazy  Nemo 
2. แบบประเมินหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้นสำหรับนักเรียน 

 
ขั้นตอนการดำเนินการ 
          การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น และวิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
    การศึกษาค้นคว้านี้ เป็นการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แบ่ง
วิธีดำเนินการตามลำดับดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
3. วิธีสร้างเครื่องมือ 
4. การดำเนินการทดลอง 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชาการที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2565  
จำนวน 30  คน 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองมีดังต่อไปนี้ 
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 2.1 หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 เล่ม เรื่อง   
Lazy  Nemo  
 2.2 แบบประเมินหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้นสำหรับนักเรียน 
 
3. วิธีสร้างเครื่องมือในการทดลอง 
 3.1 การสร้างหนังสือเสริมการอ่านเรื่องสั้น 
        ผู้จัดทำได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือตามลำดับต่อไปนี้ 

3.1.1 ศึกษาวิธีสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านจากตำราเอกสารของ สถาบันพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรมวิชาการ  

3.1.2 ศึกษาปัญหา แนวคิดและโครงสร้าง 
1. ผู้จัดทำได้ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ พบว่ามีปัญหาด้านการสอนภาษาอังกฤษดังนี้ 
       -  นักเรียนขาดทักษะในการศึกษา 
       - หนังสือสำหรับอ่านและศึกษาค้นคว้าบางเนื้อหามีไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของนักเรียน 
       -  นักเรียนบางส่วนยังมีสมรรถภาพในการอ่านไม่ดีพอ 
       -   นักเรียนบางส่วนยังไม่มีนิสัยรักการอ่าน 

  เมื่อรู้สภาพปัญหาแล้วก็นำเอาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการจัดทำหนังสือส่งเสริม
การอ่านดังนี้ 
  เรื่องสัมพันธ์กับ  Past Simple Tense เรื่อง  Lazy Nemo 
   2. ผู้จัดทำได้ศึกษาแนวคิดในการทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน พอจะสรุปได้
ว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน หมายถึงหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นไปในทางส่งเสริมให้
ผู้อ่านเกิดทักษะในการอ่าน และมีนิสัยในการรักการอ่านมากยิ่งข้น อาจเป็นหนังสือสารคดี เรื่องสั้น 
ฯลฯ ที่มีลักษณะไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม ให้ความรู้ มีคติ และมีประโยชน์ 
   ผู้จัดทำได้นำแนวคิดนี้มาจัดทำโครงการการจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน
เรื่องสั้น เรื่อง Lazy Nemo ดังนี้ 
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   ภาพประกอบ 1 โครงสร้างการจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.3 สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านจำนวน  1 เล่ม ใช้เวลา 15 ชัว่โมง 
3.1.4 ผู้จัดทำได้แสดงขั้นตอนการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 
 

 

 
ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
 

 
3.2 การสร้างแบบประเมินผลหนังสือส่งเสริมการอ่านเรืองสั้น 

               ผู้จัดทำได้ดำเนินการสร้างแบบประเมินหนังสือส่งเสริมการอ่านดังนี้ 
3.2.1 ศึกษาแบบประเมินหนังสือส่งเสริมการอ่าน 

1. ขัน้การสรา้งเครื่องมือ 
1.1 ศกึษาสภาพปัญหา เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
1.2 ศกึษาวิธีสรา้งหนงัสือส่งเสรมิการอ่าน 
1.3 เลือกเรื่อง 
1.4 สรา้งหนงัสือส่งเสรมิการอา่น 

โครงสรา้งการจดัท าหนงัสือส่งเสรมิการอา่น 

1. ศกึษาสภาพปัญหาการเรียนกลุ่มวิชา
ภาษาองักฤษ 

2. วิเคราะหข์อ้มลู เนือ้หา 

3. วางแผนการท าหนงัสือ รูปแบบ โครงสรา้งประกอบ 

ขัน้ตอนการสรา้งหนงัสือส่งเสรมิการอ่าน 
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3.2.2 การสร้างแบบประเมินหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น 
3.2.3 การสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้

หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น 
                                      ในการสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดย
ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น ผู้จัดทำได้ลำดับการสร้างตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
                                      3.2.3.1     ศึกษาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนของ  Likert  
                                   3.2.3.2 การสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีการของ Likert ซึ่งมี 5 ระดับ คือ   
 เหมาะสมมากท่ีสุด     เหมาะสมมาก    เหมาะสมปานกลาง     เหมาะสมน้อย     เหมาะสมน้อย
ที่สุด   
                                       3.2.3.3  แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่ผู้จัดทำสร้างขึ้น 
ถามครอบคลุมองค์ประกอบของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ 
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แบบประเมินหนังสือส่งเสริมการอ่านเร่ืองสั้นสำหรับนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น  ป. 3 

เร่ือง  Lazy Nemo 
 

คำชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย  / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเหน็ของนักเรียนซึ่งมี 5 ระดับคือ   
 เหมาะสมมากที่สุด  ให้    5    คะแนน 
 เหมาะสมมาก  ให้    4    คะแนน 
 เหมาะสมปานกลาง  ให้    3    คะแนน 
 เหมาะสมน้อย  ให้    2    คะแนน 
 เหมาะสมน้อยท่ีสุด  ให้    1   คะแนน 
          

          

                                    ข้อความ                      ระดับความคิดเห็น   

         5 4 3 2 1 

 1. ขนาด รูปเล่ม ตัวอักษรเหมาะสม สะดวกต่อการนำไปใช ้           

 2. รูปภาพเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง             

 3. เนื้อเร่ืองสนุก ชวนติดตาม               

 4. เนื้อหาไม่ยาก ไม่ซับซ้อน อ่านเขา้ใจง่าย             

 5. ช่วยให้เกิดความกระตือรือร้น             

 6. นักเรียนได้รับประโยชน์จากเร่ืองที่อ่าน             

 7. นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินกับเร่ืองที่อ่าน           

 8. นักเรียนอ่านแลว้จับใจความไม่ได้             

 9. เล่าเร่ืองที่อ่านได้อย่างมั่นใจ             

 10. นำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปประยกุต์ใช้กับตนเอง           

 
ข้อเสนอแนะ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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3.2.3.4 กำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียน 
โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้นตามเกณฑ์  ดังนี้ 
  เหมาะสมมากที่สุด  ระดับคะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00 
  เหมาะสมมาก    ระดับคะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49 
  เหมาะสมปานกลาง  ระดับคะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49 
  เหมาะสมน้อย                ระดับคะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49 
  เหมาะสมน้อยที่สุด  ระดับคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49 
  3.2.3.5 พิมพ์แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนฉบับสมบูรณ์ จำนวน  41 ชุด 
 สรุปได้ว่า เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ทดลองครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่องมือ 2 ฉบับ ดัง
ภาพประกอบ 
 
  ภาพประกอบ 3 แสดงเครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลอง 

หนงัสือส่งเสรมิการอ่านเรื่องสัน้ แบบประเมินความคิดเห็นของนกัเรียน   
        ที่มีต่อหนงัสือส่งเสรมิการอา่นเรื่องสัน้ 
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4. การดำเนินการทดลอง 
                       ผู้จัดทำได้ทำหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้นไปทดลองกับนักเรียนชั้น ป.3/3 รวม 
30 คน ในปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 
                     ก่อนที่ผู้จัดทำจะนำหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้นไปใช้นั้น ได้ชี้แจงให้นักเรียน
ทราบขั้นตอนให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา และข้อบกพร่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้นแก่นักเรียนให้เข้าใจ
ขั้นตอนก่อน 
  4.2 ขั้นประกอบกิจกรรม โดยให้นักเรียนมีบทบาทในการปฏิบัติ เพื่อบรรลุถึง
จุดประสงค์ที่วางไว้ 
  4.3 ขั้นสรุป เป็นการสรุปความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องนั้น 
  4.4 ขั้นทำแบบฝึกหัดท้ายบท 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
        ผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  5.1 หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย   (x)   ของคะแนนที่ได้จากการตรวจ
แบบฝึกหัด 
  5.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียน  
  

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง Lazy Nemo 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จัดเสนอตามลำดับดังนี้ 

1.  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนในการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง Lazy 
Memo สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1   

 1.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนในการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน  
เรื่อง Lazy Memo สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1    ด้านเนื้อหา และการดำเนินเรื่อง (ดัง
ตาราง 1)  
 2. ผลการหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง Lazy Memo สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1    
          2.1   ผลการหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง Lazy Memo สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1   ขั้นที่ 1 (ดังตาราง 2) 
          2.2   ผลการหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง Lazy Memo สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1   ขั้นที่ 2 (ดังตาราง 3) 
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6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนในการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น เรื่อง 

Lazy Memo สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1    
 
 
 
 

 
ตาราง  1    ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนในการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น 
เรื่อง Lazy Memo สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1    
 

รายการประเมิน Lazy Nemo 

(x) 
 1. ขนาด รูปเล่ม ตัวอกัษรเหมาะสม สะดวกต่อการนำไปใช ้ 4.05 
 2. รูปภาพเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 3.68 

3. เนื้อเร่ืองสนุก ชวนติดตาม 3.63 
4. เนื้อหาไม่ยาก ไม่ซับซ้อน อ่านเขา้ใจง่าย 4.29 
5. ช่วยให้เกิดความกระตือรือร้น 3.73 
6. นักเรียนได้รับประโยชน์จากเร่ืองที่อ่าน 3.80 
7. นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินกับเร่ืองที่อ่าน 3.76 
8. นักเรียนอ่านแลว้จับใจความไม่ได้8. นักเรียนอ่านแลว้จับใจความไม่ได้ 1.98 
9. เล่าเร่ืองที่อ่านได้อย่างมั่นใจ 3.49 
10. นำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปประยกุต์ใช้กับตนเอง 3.68 
                                                                                                   
เฉลี่ย 

3.61 

 
 

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนในการสร้างหนังสือส่งเสริมการ 
 
อ่านเรื่องสั้นเรื่อง Lazy Nemo โดยรวมอยู่ในระดับดี  ( X = 3.61 ) โดยทำการประเมินในเรื่อง  
 
ขนาด รูปเล่ม ตัวอักษรเหมาะสม สะดวกต่อการนำไปใช้ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( x = 4.05 )  
 
รูปภาพเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง อยู่ในระดับเหมาะสมมาก  ( X =  3.68 )  
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เนื้อเรื่องสนุก ชวนติดตาม อยู่ในระดับเหมาะสมมาก  ( x = 3.63 ) 
 
เนื้อหาไม่ยาก ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย  อยู่ในระดับเหมาะสมมาก  ( x = 4.29 ) 
 
ช่วยให้เกิดความกระตือรือร้น และรักการอ่านมากขึ้น อยู่ในระดับเหมาะสมมาก  ( x = 3.73 ) 
นักเรียนได้รับประโยชน์จากเรื่องที่อ่าน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( x = 3.80 )  
 
นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินกับเรื่องที่อ่าน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก  ( x = 3.76 ) 
 
นักเรียนอ่านแล้วจับใจความไม่ได้ อยู่ในระดับเหมาะสมน้อย ( x = 1.98 ) 
 
เล่าเรื่องที่อ่านได้อย่างมั่นใจ อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง ( x = 3.49 ) 
 
นำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ( x = 3.68 ) 
 
 2. ผลการหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น เรื่อง Lazy Memo สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1    
 

 ขั้นที่  1 ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน  30 คน เพ่ือตรวจสอบหาข้อบกพร่องของหนังสือส่งเสริม
การอ่านเรื่องสั้น ในด้านต่างๆ โดยการสังเกตและสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 30 คน หลังจากให้
กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น พบข้อบกพร่องและข้อคิดเห็นในการวาดรูปให้
สวยงาม การแปลความหมายของคำน้อย  ขนาดและรูปเล่มควรใหญ่กว่านี้รูปภาพเยอะเกินไป ควรมี
ภาพเล็กลง เรื่องอ่านเข้าใจง่ายดี ควรทำให้มีหน้าน้อยลง เนื้อเรื่องควรยาวกว่านี้และเล่มเล็กกว่านี้ 
อยากให้มีนิทานภาษาอังกฤษเยอะๆ สนุกมาก แต่ไม่อยากได้แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

ตาราง 2 ข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไข ในการหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น 
เรื่อง Lazy Memo สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1   ขั้นที่  1 
 
 

ข้อบกพร่องและความคดิเห็น แนวทางการแก้ไข 
1. วาดรูปให้สวยงาม 1. ให้ครูศิลปะเป็นผู้วาดภาพ 
2. การแปลความหมายของคำน้อย 2. เพิ่มการแปลความหมายให้มากขึ้น 
3. ขนาดรูปเลม่เล็ก 3. เพิ่มขนาดรูปเล่ม 
4. ภาพใหญ่ 4. ลดขนาดของภาพ 
5. หน้าเยอะเกินไป 5. ลดหน้ากระดาษ 
6. เนื้อเรื่องสั้น 6. ขยายเนื้อเรื่อง 
 
 

7. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์การประเมินความคิดเห็นในการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน
เรื่องสั้น เรื่อง Lazy Memo สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1   (จากตารางที่ 1 ) แสดงให้
เห็นว่า โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยระดับคะแนนเฉลี่ย ( X ) ได้ 3.61 และผลการหา
ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น หลังจากนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดท้ายบท โดยเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ  86.76 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 60.74 
 
8. อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น เรื่อง Lazy Memo สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1   ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 
 1. พบว่าผลหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น เรื่อง Lazy Memo สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1   ที่ผู้จัดทำได้ทำข้ึนนี้ สามารถช่วยพัฒนาการอ่านและช่วยเสริมสร้างทักษะและ
นิสัยรักการอ่าน นักเรียนได้รับประโยชน์ สนุกสนานเพลิดเพลิน อ่านจับใจความได้ และเล่าเรื่องที่อ่าน
ได้อย่างมั่นใจ รวมทั้งยังนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้กับตัวนักเรียน โดยดูได้จากผลการ
ประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ในการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง  Lazy Nemo 
 2. จากการวิเคราะห์ผลการทำแบบฝึกหัดท้ายบท พบว่าโดยรวมนักเรียนสามารถทำ
แบบฝึกหัดได้โดยมีคะแนนเฉลี่ย 60.74 จาก คะแนนเต็ม  70  คะแนน 
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 3. จะเห็นได้ว่าจากการที่นักเรียนได้มีโอกาสอ่านเรื่องสั้น จะช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาการ
อ่าน และเสริมสร้างทักษะและนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
 
 
 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านอาจจะใช้เนื้อหาหลายเรื่องท่ีมากกว่าเรื่องเดียว โดย
อาจจะหาเรื่องอ่ืนๆมาเพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะหาเรื่องสั้นภาษาอังกฤษมาเพ่ิมให้นักเรียน เพ่ือช่วยพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีที่สุด 
 2.     ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจลดปริมาณของกลุ่มตัวอย่างลงและ อาจเจาะจงทำการวิจัย
กลุ่มนักเรียนที่ขาดทักษะในการอ่านเรื่องสั้น เพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป 
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แบบฟอร์มรายงานการวิจัยชั้นเรียน   ปีการศึกษา 2565 
 
 
ช่ืองานวิจัย                              การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์วิชาภาษาอังกฤษ 
ช่ือผู้วิจัย                         อาจารยณ์ัฐณิชา   ทนะไชย                                        
กลุ่มสาระการเรียนรู้               ภาษาต่างประเทศ 
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา                อาจารย์บุญฤดี   อุดมผล 
 
 
 เค้าโครงการทำวิจัยในช้ันเรียน  มี  ไม่ม ี
 ที่มาความสำคัญของการวิจัย   มี  ไม่ม ี
 ออกแบบเก็บข้อมูล    เสร็จ  ไม่เสร็จ 
 เก็บข้อมูลเรียบร้อย    เสร็จ  ไม่เสร็จ 
 แปลผลและอภิปรายผล   เสร็จ  ไม่เสร็จ 
 สรุปเป็นรูปเล่ม    เสร็จ  ไม่เสร็จ 
 
 
 
 
       อาจารยณ์ัฐณิชา   ทนะไชย 

        ผู้วิจยั 
 
 
 
(อาจารย์บุญฤดี   อุดมผล) 
    อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินหนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น  ป. 3 

เร่ือง  Lazy Nemo 
 

คำชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย  / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเหน็ของนักเรียนซึ่งมี 5 ระดับคือ   
 เหมาะสมมากที่สุด  ให้    5    คะแนน 
 เหมาะสมมาก  ให้    4    คะแนน 
 เหมาะสมปานกลาง  ให้    3    คะแนน 
 เหมาะสมน้อย  ให้    2    คะแนน 
 เหมาะสมน้อยท่ีสุด  ให้    1   คะแนน 
          

          

                                    ข้อความ                      ระดับความคิดเห็น   

         5 4 3 2 1 

 1. ขนาด รูปเล่ม ตัวอักษรเหมาะสม สะดวกต่อการนำไปใช ้ 10 26 2 3 - 

 2. รูปภาพเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง   8 14 16 2 1 

 3. เนื้อเร่ืองสนุก ชวนติดตาม     14 10 9 5 2 

 4. เนื้อหาไม่ยาก ไม่ซับซ้อน อ่านเขา้ใจง่าย   23 9 7 2 - 

 5. ช่วยให้เกิดความกระตือรือร้น   9 19 7 5 1 

 6. นักเรียนได้รับประโยชน์จากเร่ืองที่อ่าน   13 12 12 3 1 

 7. นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินกับเร่ืองที่อ่าน 11 14 11 5 - 

 8. นักเรียนอ่านแลว้จับใจความไม่ได้   1 5 5 11 19 

 9. เล่าเร่ืองที่อ่านได้อย่างมั่นใจ   5 17 15 3 1 

 10. นำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปประยกุต์ใช้กับตนเอง 13 7 16 5 - 

 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….....................................................................................................................…… 
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แบบประเมินหนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น  ป. 3 

เร่ือง  Lazy Nemo 
 

คำชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย  / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเหน็ของนักเรียนซึ่งมี 5 ระดับคือ   
 เหมาะสมมากที่สุด  ให้    5    คะแนน 
 เหมาะสมมาก  ให้    4    คะแนน 
 เหมาะสมปานกลาง  ให้    3    คะแนน 
 เหมาะสมน้อย  ให้    2    คะแนน 
 เหมาะสมน้อยท่ีสุด  ให้    1   คะแนน 
 

                                   ข้อความ               ระดับความคิดเห็น   x 

        5 4 3 2 1   

1. ขนาด รูปเล่ม ตัวอักษรเหมาะสม สะดวกต่อการนำไปใช ้  50 104  6 6  -  4.05 

2. รูปภาพเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง    40 56     48 6  1  3.68 

3. เนื้อเร่ืองสนุก ชวนติดตาม      70 40  27 10  2  3.63 

4. เนื้อหาไม่ยาก ไม่ซับซ้อน อ่านเขา้ใจง่าย    115 36  21 4  -  4.29 

5. ช่วยให้เกิดความกระตือรือร้น    45 76  21 10  1  3.73 

6. นักเรียนได้รับประโยชน์จากเร่ืองที่อ่าน    65 48  36 6  1  3.80 

7. นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินกับเร่ืองที่อ่าน  55 56  33 10  -  3.76 

8. นักเรียนอ่านแลว้จับใจความไม่ได้    5 20  15 22  19  1.98 

9. เล่าเร่ืองที่อ่านได้อย่างมั่นใจ   25  68  43 6  1  3.49 

10. นำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปประยกุต์ใช้กับตนเอง  65 28  48 10  -  3.68 

 
ข้อเสนอแนะ 

- วาดรูปให้สวยกว่านี ้
- คำแปลควรมากกว่าน้ี 
- ขนาดและรูปเล่มควรให้ใหญ่กว่านี ้ เนื้อหาไม่ซับซ้อนและยากเกินไป 
- เขียนไดด้ ี
- รูปภาพเยอะเกินไป 
- ควรมีรูปภาพเล็กลง 
- ระบายสีมากไป 
- ควรทำให้มีหน้าน้อยลง 
- เรื่องอ่านเข้าใจง่ายด ี
- เนื้อเรื่องควรให้ยาวกว่านี้และเล่มเล็กกว่านี ้
- เนื้อเรื่องควรตื่นเต้นมากกว่านี ้
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- ทำอีกหลายๆเลม่ 
- เนื้อหาควรมากกว่าน้ี 
- น่าจะมีอีก 
- อยากให้มีนิทานภาษาอังกฤษเยอะๆ  สนุกมาก แต่ไม่อยากไดแ้บบฝึกหัด 
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ตารางคะแนนแบบฝึกหัดท้ายบทหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง Lazy  Nemo 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3/1    

 
เลขท่ี คะแนนเตม็ ( 70 ) ร้อยละ 

1 50 71.43 
2 62 88.58 
3 61 87.15 
4 59 84.29 
5 52 74.29 
6 50 71.43 
7 62 88.58 
8 63 90.00 
9 62 88.58 
10 63 90.00 
11 65 92.86 
12 65 92.86 
13 64 91.43 
14 67 95.72 
15 59 84.29 
16 63 90.00 
17 63 90.00 
18 58 82.86 
19 59 84.29 
20 59 84.29 
21 63 90.00 
22 62 88.58 
23 50 71.43 
24 61 87.15 
25 51 72.86 
26 68 97.15 
27 50 71.43 
28 62 88.58 
29 67 95.72 
30 59 84.29 

 


