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การเปรี ยบเทียบผลการสอนเพื่อส่ งเสริ มทักษะสื่ อสารการอ่าน โดยใช้เอกสารประกอบ
การสอนและหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านกับการสอนปกติ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
พรมาลี เดือนดาว
โรงเรี ยนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ปี การศึกษา 2556

การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิ ทธิภาพของ เอกสารประกอบการสอนและหนังสื อ
ส่ งเสริ มการอ่านที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านการอ่าน
ระหว่างการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนและหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านกับการสอนปกติ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอนและหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน ที่สร้างขึ้น
กลุ่มประชากร เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์)
ในปี การศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชา
สรรค์) ในปี การศึกษา 2556 จํานวน 56 คน โดยแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน หนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t – Independent)
ผลการศึกษา พบว่า เอกสารประกอบการสอนและหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านที่สร้างขึ้น มีประสิ ทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด 80 / 80 ค่าประสิ ทธิภาพที่ได้เท่ากับ 83.54 / 83.46 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ด้านการอ่าน ระหว่างการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนและหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านกับการสอนปกติ
แตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านการอ่านหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอนและหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 83.46 สู งกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านการอ่านหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มควบคุม ที่ได้รับการสอนแบบปกติ ซึ่งมีคะแนนรวมเฉลี่ย
ร้อยละ 78.16 นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการเรี ยน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนและหนังสื อ
ส่ งเสริ มการอ่าน ที่สร้างขึ้นในระดับ มากที่สุด คะแนนรวมเฉลี่ย 4.69

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการเปรี ยบเทียบผลการสอนเพื่อส่ งเสริ มทักษะสื่ อสารการอ่านโดยใช้เอกสารประกอบ
การสอนและหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านกับการสอนปกติ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. เอกสารประกอบการสอนและหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนด 80 / 80 โดยค่าประสิ ทธิภาพที่ได้เท่ากับ 83.54 / 83.46 ปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เอกสาร
ประกอบการสอนและหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน มีประสิ ทธิภาพ คงสื บเนื่องมาจาก ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการสร้าง
อย่างมีหลักเกณฑ์และมีข้ นั ตอน โดยศึกษาหลักการต่าง ๆ แล้วจึงดําเนินการสร้างตามหลักการ ลําดับขั้นตอน
ที่กาํ หนดไว้ หลังจากนั้นได้นาํ เอกสารประกอบการสอนและหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน ที่สร้างขึ้น ไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษา ความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน แล้ว
นําเอกสารประกอบการสอน หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านมาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนํา
ไปทดลองใช้ข้ นั 1 : 1 กับนักเรี ยน จํานวน 3 คน นําข้อบกพร่ องมาปรับปรุ งแก้ไข นําไปทดลองใช้ข้ นั 1 : 10
กับนักเรี ยนจํานวน 10 คน เพื่อปรับปรุ งแก้ไข ก่อนนําไปทดลองใช้ข้ นั 1 : 100 กับนักเรี ยนจํานวน 30 คน
เพื่อหาประสิ ทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนและหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน ที่สร้างขึ้น ฉะนั้นจะเห็นได้
ว่า ในการพัฒนาดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการสร้างตามหลักการอย่างเป็ นลําดับขั้นตอน ผ่านการทดลองใช้
ปรับปรุ งแก้ไขทั้งในด้านเนื้อหา ภาษา กิจกรรมการฝึ กทักษะ ความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน จึงทําให้
เอกสารประกอบการสอนและหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านที่สร้างขึ้น มีประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
80 / 80 ที่กาํ หนดไว้ ดังคํากล่าวของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2539, หน้า 490) ที่ได้อธิบายว่า การทดสอบ
ประสิ ทธิภาพ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Developmental Testing” การตรวจสอบพัฒนาการให้งานดําเนินไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ หมายถึง การนํานวัตกรรมที่สร้างไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อปรับปรุ งแล้วก็นาํ ไปทดลอง
สอนจริ ง (Trial Run) นําผลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไข เสร็ จแล้วจึงผลิตออกมาเป็ นจํานวนมาก ทั้งนี้ การทดลอง
ใช้ หมายถึง การนํานวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเป็ นต้นแบบ ไปทดลองใช้ตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ เพื่อปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพของนวัตกรรมให้เท่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ส่วนการนําไปทดลองสอนจริ ง หมายถึง การนํา
นวัตกรรมที่ได้ทดลองใช้และปรับปรุ งแล้วทุกหน่วยในแต่ละวิชาไปสอนจริ งในชั้นเรี ยน หรื อในสถานการณ์
การเรี ยนที่แท้จริ ง เป็ นเวลา 1 ภาคเรี ยนการศึกษาเป็ นอย่างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤติกา
ศรี คาํ ดี (2552, หน้า 83) ที่ได้วิจยั หนังสื อส่งเสริ มการอ่าน วรรณกรรมท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
พบว่า ประสิ ทธิภาพของหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านที่สร้างขึ้นเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด 80 / 80
เนื่องจาก หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนมีโอกาสได้ศึกษาด้วยตนเอง มีผลให้นกั เรี ยน
มีความสนใจเรี ยนรู ้ มีอิสระในการเรี ยน ปริ มาณข้อมูลในหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านมีความเหมาะสม มีภาพ

ประกอบการอ่าน ทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกผ่อนคลาย เรี ยนรู ้ดว้ ยความสุ ข ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านการอ่าน
ระหว่างกระบวนการ และหลังการใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วันชมพู ยิม้ รุ่ งเรื อง (2534) ซึ่งสร้างหนังสื ออ่านเพิม่ เติมประกอบ
การ์ตูนสี และภาพถ่ายสี สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านทุ่งกราด อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี พบว่า หนังสื ออ่านเพิ่มเติมมีประสิ ทธิภาพ 85.88 / 87.75 สอดคล้องกับ วาสนา ณ ลําปาง (2549)
ที่ได้ศึกษาความสนใจในการอ่านหนังสื อภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ซึ่งพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่สนใจอ่านหนังสื อประเภทหนังสื อภาพ
มากเป็ นอันดับแรก เหตุผลที่นกั เรี ยนสนใจอ่านหนังสื อภาพ เนื่องจากเนื้อเรื่ องมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
โดยเฉพาะหนังสื อภาพที่มีลกั ษณะคําบรรยายเป็ นภาษาร้อยกรอง ชอบตัวอักษรที่เป็ นตัวพิมพ์แบบเรี ยบ ๆ ภาพ
มีสีสนั สวยงาม ชัดเจน เป็ นภาพขนาดปานกลาง มีสีสนั ตรงกับความเป็ นจริ งตามธรรมชาติ และจัดภาพประกอบ
เนื้อหาบนหน้ากระดาษสองหน้าคู่กนั ไป ด้านรู ปเล่มมีลกั ษณะเป็ นหนังสื อปกแข็ง สิ่ งที่นกั เรี ยนต้องการให้
ปรับปรุ งหนังสื อภาพให้ถูกใจยิง่ ขึ้น คือ ให้ใช้กระดาษหนาและทนทาน และนักเรี ยนคิดว่าหนังสื อภาพควรมี
กิจกรรมท้ายเล่ม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัณจินต์ ทองเกลียวทวี และคณะ (2554) ที่ได้ศึกษาหนังสื ออ่าน
เพิ่มเติม เรื่ อง ของดีเมืองสรรคบุรี เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย สําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนอนุบาลสรรคบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จํานวน 38 คน ซึ่งพบว่า หนังสื ออ่านเพิ่มเติมเรื่ อง ของดีเมือง
สรรคบุรี ที่สร้างขึ้น มีประสิ ทธิภาพ เท่ากับ 82.32 / 83.60 สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด 80 / 80 ทั้งนี้ เพราะ
หนังสื ออ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึ้น ได้สร้างตาม หลักการ แนวคิด และทฤษฎี การสร้างหนังสื อสําหรับเด็ก สร้างตาม
หลักจิตวิทยาที่สอดคล้องกับวัย ความสนใจและความต้องการของเด็ก
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านการอ่านหลังเรี ยน ระหว่างการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนและ
หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านกับการสอนปกติ แตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลอง ที่ได้รับการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนและหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านมีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ
83.46 สู งกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ ซึ่งมีคะแนน
รวมเฉลี่ยร้อยละ 78.16 คะแนนรวมเฉลี่ยของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุม 5.30 เหตุที่เป็ น
เช่นนี้ คงเนื่องมาจาก การใช้เอกสารประกอบการสอนและหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านที่มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนด การจัดกิจกรรมตามกระบวนการส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์การใช้ทกั ษะด้านการอ่านให้กบั ผูเ้ รี ยน
จริ ง ดังที่ อุทยั วรสุ วรรณรักษ์ (2535) กล่าวไว้วา่ การนํานิทานมาช่วยเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับ
นักเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการทางการเรี ยนรู ้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีความสนใจที่จะเรี ยน การนํานิทานมาใช้
จึงเป็ นประโยชน์ในการสร้างกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการฟัง การอ่าน และหลัก
ภาษาได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งยังสัมพันธ์กบั ชีวิตของนักเรี ยนได้อีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2550, หน้า 7) ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ตอ้ งมีคุณค่า มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน สัมพันธ์กบั ประสบการณ์เดิม

ของผูเ้ รี ยน กล่าวคือ การเรี ยนรู ้จะมีความหมายต่อตัวเด็ก เมื่อเด็กได้เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ตนสนใจ และสามารถสร้าง
สัมพันธ์หรื อเชื่อมโยงต่อสิ่ งต่าง ๆได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยโดยใช้หนังสื อ
ส่ งเสริ มการอ่านของ นิพรรณรดา นาคมา (2543) และอรทัย ศิลป์ ประกอบ (2543) ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า หนังสื อ
ส่ งเสริ มการอ่านที่สร้างขึ้น ทําให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน จะเห็นได้วา่ หนังสื อ
ส่ งเสริ มการอ่านมีประโยชน์และมีความจําเป็ นต่อการเรี ยนการสอน เพราะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถจดจําเนื้อหา
ในบทเรี ยนและคําศัพท์ต่าง ๆ ได้คงทน ทําให้เกิดความสนุกสนานในขณะเรี ยนและสามารถนําหนังสื อส่ งเสริ ม
การอ่านมาทบทวนเนื้อหาเดิมได้ดว้ ยตนเอง หนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน จึงเป็ นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่มีความเหมาะสม ที่จะนําไปใช้ในการสอนได้อย่างดี เพราะสามารถพัฒนาให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ช่วยเพิ่มพูนความรู ้ทางด้านทักษะ กระบวนการ ทั้งยังช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั ครู ซ่ ึง
เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาไทย ครู ผสู ้ อนสามารถดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนได้หลากหลาย และการสอนโดยใช้หนังสื อนิทานร้อยกรองเป็ นบริ บทหนึ่งของการเรี ยนรู ้ที่
สามารถพัฒนานักเรี ยนในการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสรุ ปความรู ้ ความคิด คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกัน เพราะการใช้หนังสื อนิทานร้อยกรองในกิจกรรมการเรี ยนการสอนนั้นทําให้นกั เรี ยน
ฝึ กแสดงความคิดเห็น ฝึ กการอภิปราย ฝึ กกระบวนการกลุ่ม การร่ วมมือ การนําเสนอผลงาน กิจกรรมเหล่านี้
จะช่วยให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะการเรี ยนรู ้ได้อย่างหลากหลาย และส่ งผลต่อการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเพิ่ม
มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) (ทิศนา แขมมณี , 2552. หน้า 51)
ที่กล่าวไว้วา่ หาก ต้องการให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในเรื่ องใด จะต้องช่วยให้เขาเกิดความเข้าใจในเรื่ องนั้นอย่างแท้จริ ง
แล้วให้ฝึกฝนโดยกระทําสิ่ งนั้นบ่อย ๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทําให้คะแนนความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการสรุ ปความรู ้ ความคิด ของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
3. นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนและหนังสื อ
ส่ งเสริ มการอ่าน ที่สร้างขึ้นในระดับ มากที่สุด คะแนนรวมเฉลี่ย 4.69 คงสื บเนื่องมาจาก หนังสื อส่ งเสริ ม
การอ่านที่สร้างขึ้น มีรูปเล่มแข็งแรงกะทัดรัด ปกมีภาพสี สนั สวยงาม เนื้อเรื่ องหรื อปริ มาณข้อมูลไม่ส้ นั และไม่
ยาวจนเกินไป ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาที่นาํ เสนอ ใช้ภาษาเขียนเป็ นคําศัพท์ที่ไม่ยากจนเกินไป ให้
ความหมายชัดเจน ข้อความมีคาํ สัมผัสคล้องจองที่เพิ่มอรรถรสต่อการอ่าน ส่ งผลให้ผอู ้ ่านเกิดอารมณ์คล้อยตาม
ไปกับตัวละครในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่ องราว การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้หลังการอ่าน มีการฝึ กทักษะ
ส่ งเสริ มการอ่านทั้งอ่านพร้อมกันทั้งชั้น อ่านเป็ นกลุ่ม และฝึ กอ่านเป็ นรายบุคคล ทําให้ผเู ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนใน
ระดับปานกลางหรื ออ่อน ได้ฝึกทักษะในลักษณะซํ้ายํ้าทวนจนส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ให้ดีข้ ึน นักเรี ยนสนุกสนาน
ในการเรี ยนรู ้ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนและหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
ที่สร้างขึ้น ในระดับ มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจนั ของ อําไพ ลําดวน (2555) ที่ได้ศึกษา ความพึงพอใจของ
นักศึกษา ต่อหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มทดลองเป็ นนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งปี ที่ 1 ห้อง 3 จํานวน 21 คน ในสาขาเครื่ องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์ พบว่า หนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน สามารถช่วยพัฒนาการอ่าน ช่วยเสริ มสร้างทักษะและนิสยั
รักการอ่าน นักเรี ยนได้รับประโยชน์ สนุกสนาน เพลิดเพลิน อ่านจับใจความได้ และเล่าเรื่ องที่อ่านได้อย่างมัน่ ใจ
รวมทั้งยังนําความรู ้ที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้กบั ตัวนักศึกษา โดยดูได้จากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นงลักษณ์ ตันอิ่ม (2554) ที่ได้ศึกษา การใช้
หนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดกระทุ่มเสื อปลา สํานักงานเขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี
ต่อหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านที่สร้างขึ้นในระดับมาก เนื่องมาจากหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ เป็ นเรื่ องที่มีการวางโครงเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยสอดแทรกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ประการลงไปในเนื้อหาและมีการดําเนินเนื้อเรื่ องผ่านตัวละคร ซึ่งสร้างความน่าสนใจใน
การอ่าน นักเรี ยนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับตัวละครของเรื่ อง ตลอดทั้งมีภาพ ตัวละครและฉาก
ต่าง ๆ ที่วาดได้กลมกลืนกับเนื้อเรื่ อง ภาพประกอบมีสีสนั สวยงามสร้างแรงจูงใจในการอ่าน

