
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 2) 112 

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   
ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอนกับวิธีการสอนแบบปกติ 

A comparison of reading and writing achievement of grade six students between 
the methods of teaching by using reading promotion books with parent’s help 

and ordinary teaching 
 

นงคลักษณ์   ทิพนนท์1   
Nongkalak Tippanon1 

 
 1โรงเรียนบ้านหนองพอกนอ้ย ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร   

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่นชุด
ของดีที่ค าตากล้าให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาอัตราพัฒนาการในการอ่านและการเขียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่สอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบ
ให้บ้านช่วยสอนกับวิธีการสอนแบบปกติ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ผู้ปกครองที่มีต่อการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอน การวิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง
แบบที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลองและมีกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร  จ านวน 2 
ห้องเรียน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือส่งเสริม
การอ่านบูรณาการท้องถิ่น ชุดของดีที่ค าตากล้า  จ านวน  8  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการ
อ่านแบบให้บ้านช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านและการเขียนแบบปรนัยและแบบอัตนัยคู่ขนาน 
จ านวน  2  ฉบับ  ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น .87 และ .87 ตามล าดับ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและ
ผู้ปกครองที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสรมิการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอน แบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 2 
ฉบับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .83 และ .98 ตามล าดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม   
 ผลการวิจัย พบว่า 1)  หนังสือส่งเสริมการอ่าน มีประสิทธิภาพ (E1): (E2) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ E1: E2 
เท่ากับ 80/80  2) อัตราพัฒนาการทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้การสอนโดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 5.62 หรือร้อยละ 28.10 ของคะแนนเต็ม  3) อัตรา
พัฒนาการทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ใช้การสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
แบบให้บ้านช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 8.26 หรือร้อยละ 41.31 ของคะแนนเต็ม 4)  ความสามารถในการอ่านของ
นักเรียนท่ีสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอนสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 5) ความสามารถในการเขียนของนักเรียนท่ีสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอน
สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 ต่อการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
7) ความพึงพอใจของผู้ปกครองช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วย
สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: การอ่านของนักเรียน / การเขียนของนักเรียน / หนังสือส่งเสริมการอ่าน / การสอนแบบให้บ้านช่วยสอน 
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Abstract 
The purposes of this research were : 1) to create a series of 8 ‘Kong Dee Kamtakla’ 

reading promotion books for grade six students , 2) to study the ratio of reading and writing 
development of the students after teaching by using the promotion books , 3) to compare 
reading and writing ability of the students between the methods of teaching by using reading 
promotion books with parent’s help and ordinary teaching , 4) to study the students’ satisfaction 
after teaching by using reading promotion books with parent’s help , and 5) to study satisfaction 
of the students’ parents after teaching by using reading promotion books with parent’s help. 
Pretest-posttest Control Group Experimental Research Design was used in the study. The sample 
of the study consisted of two classes of grade six students in Ban Nong Pork Noi School in 
Kamtakla District, Sakon Nakhon Province which were selected by using purposive sampling. The 
data were collected by: a reading and writing achievement test with the reliability value of .87, a 
questionnaire measuring the students’ satisfaction after using teaching by using reading 
promotion books with parent’s help with the reliability value of .83, and a questionnaire 
measuring satisfaction of the students’ parents after using teaching by using reading promotion 
books with parent’s help with the reliability value of .98.  

The findings revealed that : 1) Efficiency of the series of 8 ‘Kong Dee Kamtakla’ reading 
promotion books for grade six students was at a standardized efficient criteria (E1: E2 = 80/80); 2) 
The ratio of reading development of the students after teaching by using the promotion books 
was at 5.52; 27.62 % of full points. The ratio of writing development of the students after 
teaching by using the promotion books was at 5.55; 27.74 % of full points; 3) Reading ability of 
the students taught by using the methods of teaching by using reading promotion books with 
parent’s help was statistically significant higher than ordinary teaching at .01 level. Writing ability 
of the students taught by using the methods of teaching by using reading promotion books with 
parent’s help was statistically significant higher than  ordinary teaching at .01 level; 4) Students’ 
satisfaction after teaching by using reading promotion books with parent’s help as a whole was at 
a high level. 5) Satisfaction of the students’ parents after teaching by using reading promotion 
books with parent’s help as a whole was at a high level. 
Keywords:  reading achievement / writing achievement / teaching by using reading promotion 
books 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
 จากการทดสอบการอ่านเขียนตามโครงการทดสอบการอ่านและการเขียนค าพื้นฐานภาษาไทยของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
ปีการศึกษา 2553  ผลปรากฏว่า  มีนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 245 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
38 ของนักเรียนท้ังหมดไม่ผ่านเกณฑ์ที่ทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ก าหนดไว้คือ
ต้องอ่านค าพื้นฐานในแต่ละระดับช้ันผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 60  (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 3, 2553, หน้า 24) ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย พบว่านักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 68.18 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75.00 (โรงเรียน
บ้านหนองพอกน้อย, 2553, หน้า 5) 
 จากการประชุมสัมมนาครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยสรุปได้ว่าสาเหตุส าคัญที่ท าให้การอ่าน
และการเขียนของนักเรียนไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปหาน้อย คือ 1) ครู
มีวิธีการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 2) ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการ
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เรียนรู้ของนักเรียน 3) ครูขาดสื่อการเรียนรู้ที่มปีระสทิธิภาพ 4) นักเรียนขาดการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 
(โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย, 2554, หน้า 13) 

ส าหรับแนวทางในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนนั้นอาจจะมีหลายแนวทาง เช่นการสร้าง
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนส าหรับนักเรียน การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน
ภาษาไทยส าหรับนักเรียน และการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย
ส าหรับนักเรียน ส่วนการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนโดยให้ผู้ปกครองนักเรียนช่วยสอนและใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านเป็นเครื่องมือน่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่าเพราะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีข้อดี คือ 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นแฟ้นยิ่งข้ึน ผู้ปกครองเห็นพัฒนาการของลูกอย่างใกล้ชิด  ได้จัดการเรียนการสอนตาม
ความสนใจและพัฒนาการของลูกได้อย่างเต็มที่  การเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม การศึกษาโดยครอบครัวเป็นการตอบสนองการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สามารถบูรณาการ
การเรียนรู้กับวิถีชีวิต  การอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม  ใช้หลักการการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงได้อย่าง
แท้จริง (ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2557, หน้า 3 – 4)   

ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 
มีหน้าที่ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนโดยตรง จึงได้น าแนวคิดมาบูรณาการเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนในรูปแบบของกิจกรรม  “การสอนแบบให้บ้านช่วยสอน”  
โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่น  ชุดของดีที่ค าตากล้า เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  เพราะ
หนังสือส่งเสริมการอ่าน เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างขึ้น  ช่วยพัฒนาความคิด  ท าให้ผู้เรียนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน สนองความต้องการของเด็กส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ให้แก่เด็กช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กให้เจริญตามวัย ช่วยปลูกฝังคุณธรรม เจตคติ และช่วย
ให้เด็กรู้จักการอ่านหนังสือ อ่านหนังสือเป็น อ่านหนังสือเก่ง เกิดนิสัยรักการอ่านและ ด ารงคงอยู่ตลอดไป ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่เด็กในอนาคต ในแง่ที่รู้จักใช้การอ่านเป็นเครื่องมือหาความรู้ (สมลักษณ์ ภาพันธ์, 2547, หน้า 9)  

ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยจึงได้ท าการส ารวจความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาการ
อ่านและการเขียนของนักเรียนของผู้ปกครอง  ผลการส ารวจพบว่า  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วม
โครงการดังกล่าวโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยจึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยใช้
กิจกรรมบ้านช่วยสอนขึ้นซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  หมวดที่ 4  แนวการ
จัดการศึกษามาตรา 23  ข้อที่  5  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ และข้อ 6  จัดการเรียนรู้ให้เกิด
ได้ทุกสถานที่ทุกเวลา  มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา  ผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2542, หน้า 8) การที่ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการ
เรียนรู้ท าให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกับโรงเรียนซึ่งจะท าให้เกิดการระดมภูมิปัญญา และคิดค้นวิธีการใหม่ๆ 
ในการที่จะพัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (สมยศ  สังสะอาด, 2544, หน้า 90 – 97) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท า
การวิจัยเรื่องนี้  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่น ชุดของดีที่ค าตากล้าที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

2.  เพื่อศึกษาอัตราพัฒนาการในการอ่านและการเขียน ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่สอนโดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอน  

3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่สอน
โดยใช้หนังสือส่งเสรมิการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอนกับวิธีการสอนแบบปกติ 

4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีต่อการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสรมิการ
อ่านแบบให้บ้านช่วยสอน 

5.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีต่อการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสรมิ
การอ่านแบบให้บ้านช่วยสอน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่สอนโดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอนสูงกว่าวิธีการสอนปกต ิ
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการเขียนภาษาไทยของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่สอนโดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอนสูงกว่าวิธีการสอนปกต ิ
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
                   ตัวแปรอิสระ                                             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

แบบแผนการวิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research Design) แบบที่มีการ
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง และมีกลุ่มควบคุม (Pretest-posttest Control Group Design)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย อ าเภอค าตากล้า จังหวัด
สกลนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศึกษา 2557 ทุกคน จ านวน 2 
ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 37  คน โดยนักเรียนทั้ง  2  ห้องได้รับการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถในการเรียน  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย อ าเภอค าตากล้า จังหวัด
สกลนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศึกษา 2557 ทุกคน จ านวน 2 
ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 37  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หนังสือส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่น ชุดของดีที่ค าตากล้า  
จ านวน  8  เล่ม  2)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอน จ านวน  25  แผน  
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านและการเขียนภาษาไทย จ านวน  2  ชุด  ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
คู่ขนาน  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ แบบอัตนัย  3  ข้อ  ฉบับที่  1  มีค่าความยากราย
ข้อระหว่าง 0.46 – 0.61  ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง  0.36 – 0.68  และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ  0.87 ฉบับ
ที่  2  มีค่าความยากรายข้อระหว่าง 0.48 – 0.59  ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง  0.36 – 0.68  และค่าความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับ  0.87   4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ประกอบจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอน  แบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .83  5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบ
จัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอน แบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .98  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ประสทิธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านท่ีสรา้งขึ้น ใช้วิธีการค านวณหา
ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนก่อนและหลังการทดลองใช้สถิติพื้นฐาน 

 

การสอนการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยช้ันป.6 โดยใช้การสอน  
2 วิธี 
    1.  การสอนการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยโดยใช้หนังสือส่งเสรมิการอ่าน
แบบให้บ้านช่วยสอน 
    2.  การสอนปกติ  
 

 
 

ผลสัมฤทธ์ิของการอ่านและการเขยีน
ภาษาไทยของนักเรยีน 
 

 
 

-  ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีต่อการสอน โดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอน 
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คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  การวิเคราะห์อัตราพัฒนาการการอ่าน
และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสรมิการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอน ใช้วิธีการวัดอัตราพัฒนาการ
โดยใช้วิธีการหาผลรวมของผลต่างของคะแนนระหว่างการวัด 2 ครั้งท่ีติดกันและหารด้วยจ านวนช่วงพัฒนาการ การ
วิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านและการเขียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance: ANCOVA) โดยใช้
ความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนเป็นตัวแปรร่วม และการวิเคราะห์ผลการศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนและของผู้ปกครองต่อการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอนใช้สถิติ
พื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
สรุปผลการวิจัย 

 
 

1.  ผลการสร้างหนังสือสง่เสรมิการอ่าน ได้หนังสือส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่น ชุด ของดีที่ค าตากล้า 
จ านวน 8 เล่ม คือ เล่ม  1  เรื่องประวัติความเป็นมาอ าเภอค าตากล้า เล่ม  2  เรื่องศึกษาประเพณี เล่ม  3  เรื่อง
สถานที่ส าคัญ เล่ม  4  เรื่องสีสันแหล่งท่องเที่ยว เล่ม  5  เรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรม เล่ม  6  เรื่องเลิศล้ าบุญประจ าปี 
เล่ม  7  เรื่องของดีค าตากล้า และเล่ม  8  เรื่องภาษาถิ่นน่ารู้ ผลการหาประสิทธิภาพ  พบว่า  หนังสือส่งเสริมการ
อ่าน มีประสิทธิภาพ (E1) : (E2)  เท่ากับ  86.42/83.57  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ E1 : E2 เท่ากับ 80/80   

2.  อัตราพัฒนาการทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้การ
สอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอน มีค่า ดังนี ้

2.1 อัตราพัฒนาการทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้การสอนโดย
ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 5.62 หรือร้อยละ 28.10 ของคะแนนเต็ม  

2.2 อัตราพัฒนาการทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้การสอนโดย
ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 8.26 หรือร้อยละ 41.31 ของคะแนนเต็ม 

3.  ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอนกับการสอนปกติ มีค่า ดังนี ้

3.1 ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่สอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดการ
เรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอน สูงกว่าการสอนปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.2 ความสามารถในการเขียนของนักเรียนท่ีสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดการ
เรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอนสูงกว่าการสอนปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสรมิ
การอ่านแบบให้บ้านช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

5.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่านแบบให้บ้านช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
 

1.  จากผลการวิจัยที่พบว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่น ชุดของดีที่ค าตากล้ามีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์  E1 : E2  เท่ากับ  86.42/83.57 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  คือ E1 : E2  เท่ากับ  80/80  แสดงว่า
ผลการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ สาเหตุที่ผลการวิจัยปรากฏผลดังกล่าวนั้น น่าจะเนื่องมาจาก
สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่น  ชุด  ของดีที่ค าตากล้า ได้ใช้หลักการและแนวทางที่เหมาะสม ตาม
แนวคิดในการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านของราตรี พิมพ์บุตร (2546, หน้า 64–66) แนวคิดของจินตนา ใบกาซูยี 
(รังสิมันตุ์ ฉิมรักษ์, 2550, หน้า 22–24 ; อ้างอิงมาจาก จินตนา ใบกาซูยี, 2542, หน้า 48–53) และแนวคิดของ 
ภิญญาพร นิตยะประภา (2534, หน้า 70–77) นอกจากนี้ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณี  จิรมหา-
ศาล (2550, หน้า 66–67) สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา  เช้ือดวงผูย  (2553, หน้า 86–87) สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของละเอียด  ไกรทอง (2556, หน้า 135–137) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งกาญจน์  วงศ์ฉลาด 
(2556, หน้า 77–78) จุดเด่นของการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดนี้ คือ หนังสือส่งเสริมการอ่านมีข้อดีในลักษณะ
ที่ได้มีการน าประวัติความเป็นมา  ประเพณี  พิธีกรรม  สถานที่ส าคัญ และภาษาถิ่น ของอ าเภอค าตากล้ามาเป็น
กรอบในการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านของผู้เรียน มีองค์ประกอบของหนังสือครบถ้วนเหมาะสม  มีวิธีการวัดและ
ประเมินผล สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  ได้น าไปทดลองหาประสิทธิภาพกับเด็กในวัยเดียวกันเพื่อยืนยันว่า 
หนังสือส่งเสริมการอ่านที่สร้างขึ้นมีคุณภาพแล้วจึงน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง   จุดด้อยของการสร้างหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านชุดนี้ คือ แบบฝึกหัดในหนังสือส่งเสริมการอ่านบางเล่ม อาจจะมากเกินไปส าหรับเด็กที่อ่านและ
เขียนภาษาไทยได้ช้า  

2.  จากผลการวิจัยพบว่าอัตราพัฒนาการทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอน เป็น 5.62 หรือร้อยละ 28.10 ของ
คะแนนเต็ม และเป็น 8.26 หรือร้อยละ 41.31 ของคะแนนเต็มตามล าดับนั้น แสดงว่าบรรลุผลในระดับน่าพอใจ 
สาเหตุที่ผลการวิจัยปรากฏผลดังกล่าวนั้น น่าจะเนื่องมาจากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ดี และการใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณี  จิรมหาศาล (2550, หน้า 66–
67) สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา  เช้ือดวงผูย  (2553 , หน้า 86–87) สอดคล้องกับงานวิจัยของละเอียด ไกรทอง 
(2556, หน้า 135–137) สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งกาญจน์ วงศ์ฉลาด (2556, หน้า 77–78) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วราภรณ์  หลายทวีวัฒน์ (2550, หน้า 81–84) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร  ขวัญเกษม (2550, 
หน้า 67–69)  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี  ครุฑเมือง (2550, หน้า 81–84)  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ดวงมณี  จันทร์สว่าง (2554, หน้า 72–75) 

3.  จากผลการวิจัยที่พบว่าผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบให้บ้านช่วยสอนสูงกว่าการสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นั้น แสดงว่า ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของกานต์ธิดา 
แก้วกาม (2556, หน้า 83–84) สอดคล้องกับงานวิจัยของ วงเดือน  คู่เมือง (2550, หน้า 64) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณฐนน  แก้วกันจร (2553, หน้า 53–54) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธา ขวัญพุฒ (2550, หน้า 81–82) 
สาเหตุที่ท าให้ผลการวิจัยปรากฏผลดังกล่าวน่าจะมาจากวิธีการสอนแบบให้บ้านช่วยสอน ได้ใช้หนังสือส่งเสริมการ
อ่านท่ีสร้างขึ้นมาอย่างมีความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และมีประสิทธิภาพสูง แล้วยังเป็นการสอนที่ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการก ากับติดตามการเรียนการสอนของนักเรียน ข้อสังเกตจากการทดลองถึงแม้การจัดกิจกรรมการสอน
ในบางครั้งผู้ปกครองขาดการก ากับติดตามนักเรียนด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้ปกครองมีภารกิจในการด ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพ แต่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีสอนโดยวิธีดังกล่าวก็ยังคงให้ผลดีกว่าการสอนปกติ  

การวิจัยนี้มีจุดอ่อนอยู่ที่การเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเลือกนักเรียนเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพราะ 
ไม่สามารถสุ่มนักเรยีนเปน็รายบุคคลได้ เนื่องจากไม่สามารถจัดห้องเรยีนใหม่ได้ จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดย
การจับฉลากห้องเรียนทั้งสองห้องเพื่อเป็นกลุ่มทดลอง หรือกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามนักเรียนทั้งสองห้องเรียนก็ได้
จัดห้องเรียนแบบคละความสามารถไว้ก่อนแล้ว นอกจากนี้ในการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจาก
ความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียน การวิจัยได้ใช้วิธีการทางสถิติคือการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมมาควบคุมร่วม
ด้วย 

4. จากผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่น ชุด ของดีที่ค าตากล้า ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอนโดยรวมอยู่
ในระดับมาก สาเหตุที่ผลการวิจัยปรากฏผลดังกล่าวนั้น น่าจะเนื่องมาจาก หนังสือส่งเสริมการอ่านมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ และการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เกิดความสนุกสนาน นักเรียนมีส่วนร่วมและ
ได้ปฏิบัติจริงในการฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

5.  จากผลการวิจัยที่พบว่าผู้ปกครองช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่น ชุด ของดีที่ค าตากล้า ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอนโดยรวมอยู่
ในระดับมาก สาเหตุที่ผลการวิจัยปรากฏผลดังกล่าวนั้น น่าจะเนื่องมาจาก วิธีการสอนแบบนี้ท าให้ผู้ปกครองได้มี
โอกาสมีส่วนร่วมในการวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลกับครูผู้สอน จึง
อาจจะท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนมคีวามใกล้ชิดกัน และมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   

 1.  การสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการแบบให้บ้านช่วยสอน ควรจดัให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านใหม้าก
ขึ้น 

2. ในการจัดท าหนังสือส่งเสรมิการอ่านแต่ละเล่ม ควรก าหนดความยาวของหนังสือให้เหมาะกับวัยของ
ผู้เรยีน 

3.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรเผยแพร่ผลการวิจยันี้ให้ครภูาษาไทยระดับประถมศึกษาได้ศึกษา
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.  ควรวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน โดยใช้นิทานชาดก หรือนทิาน

พื้นบ้าน 
2.  พัฒนาการสอนภาษาไทย โดยใช้หนังสือส่งเสรมิการอ่านโดยจับคู่ระหว่างนักเรียนในลักษณะเพื่อนช่วย

เพื่อน 
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