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บรรณานุกรม 

 
 

กมล  ภูประเสริฐ , ดร.  แนวคิดในการจัดทําผลงานทางวชิาการ. วารสารขารารชการครู 2,2545. 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  การอานสูการพัฒนาคณุภาพชีวิต  เอกสารทางวิชาการเพื่อ 
 พัฒนางานหองสมุดประชาชน.  กรุงเทพ ฯ  :  โรงพิมพการศาสนา,2533. 
กรรณิการ  พวงเกษม.  ปญหาและกลวิธีการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา 
 (พิมพครั้งที่ 2 ). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช,2535. 
กรมวิชาการ.  หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533). 
   กรุงเทพ ฯ  :  โรงพิมพการศาสนา,2535. 
กรมวิชาการ.  ปญหาและแนวทางแกไข.  การเรียนการสอนภาษาไทย.  กรุงเทพ ฯ  :   

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2538. 
กรมวิชาการ.  รายงานการวิจัย  เร่ือง  การสังเคราะหงานวจัิยเก่ียวกับการเรียนการสอน 
 กลุมทักษะ  (ภาษาไทย)  ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพ ฯ  :  กระทรวงศกึษาธิการ,2538. 
กรมวิชาการ.  คูมือครูชุดพื้นฐานภาษา  ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  6  เลม  1.  กรุงเทพ ฯ  :   

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2540. 
กรมวิชาการ. รายงานการวิจัย  เร่ือง  สภาพการผลิตและพัฒนาหนังสอืเด็ก.   กรุงเทพ ฯ  :   

กระทรวงศกึษาธิการ,2541. 
กรมวิชาการ.  รายงานการวิจัย  เร่ือง  ศักยภาพของเด็กไทย.  กรุงเทพ ฯ  :   

กรุงเทพมหานคร,2542. 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  รายงานผลการศึกษาคําพื้นฐานที่ใชในการเรียน 

 การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา เลม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา,2532. 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  คูมือครูสําหรับใชควบคูกับหนังสือเรียนภาษาไทย 
 ชุดพืน้ฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เลม 1.กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 
              2536. 
 กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2544 
 กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช,2544. 
กมลรัตน  หลาสุวงษ.   จิตวิทยาการศึกษา.  (พิมพคร้ังที่  2),2538.   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  :  หางหุนสวนจํากัดศรีเดชา. 
กัลยา  ดุลพิจิตร.  การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการอานในวชิาภาษาไทยของ 
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 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  2  ท่ีไดรับการสอนโดยใชหนังสือเรียนเลมเล็กระหวาง 
 วิธีสอนแบบวรรณีกับวิธีสอนตามคูมือครู.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, 
 บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,2532. 
กัลยา  ยวนมาลัย.  การอานเพื่อชีวิต.  กรุงเทพ ฯ  :  โอ.เอส.พร้ินติ้ง  เฮาส,2529. 
กอ  สวัสดิ์พาณิชย.   แนวการสอนภาษาไทย. ในคูมือภาษาไทย.หนา 1-15 เอกสารนิเทศการศึกษา, 
 กรมการฝกหัดครู,2514. 
กอ  สวัสดิ์พาณิชย.   การสอนอานในชั้นประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ  : ไทยวัฒนาพานชิ,2515. 
กิ่งดาว  พุทธนนัท.    กิจกรรมฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชาวเขา 
 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2.  วิทยานิพนธศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต  บณัฑิตวิทยาลัย, 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2534. 
โกชัย  สาริกบตุร.  การอานชัน้ใชวิจารณญาณ.  กรุงเทพ ฯ  :  โรงพิมพแสงรุง,2521. 
จินตนา  ใบกาซูยี, พิทยา  ล้ิมมณี  , ออยทิพย  สุคนธชาติ.  การสรางยอดนักอานระดับประถมศึกษา. 

(เอกสารวิชาการ).กรุงเทพฯ :  กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ,2531. 
ฉวีวรรณ  คหูาภินันทน.   การอานและการสงเสริมการอาน.  กรุงเทพ ฯ  :   

ศิลปาบรรณาคาร,2541. 
ฉวีวรรณ  คหูาภินันทน.    เทคนิคการอาน.  กรุงเทพ ฯ  :  ศิลปาบรรณาคาร,2541. 
ชยันต  เพชรศรีจันทร.    การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสนใจในการอานของ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  3  จากการสอนดวยวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
 โดยสื่อหนังสอืเรียนท่ีใชภาพเหมือน  กับสื่อหนังสือเรียนท่ีใชภาพการตูน. 
 ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  บณัฑิตวิทยาลัย,  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
              2533. 
ชะเอม  ชวลิตชัยชาญ.   การทดลองสอนคณิตศาสตร  เร่ือง  การคูณและการหารกับนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3  ท่ีระดับความสามารถทางการเรียนแกตางกัน  โดยวิธีสอนแบบ 
 วรรณี.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต  บัณฑิตวทิยาลัย,   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2530. 
ชาตรี  สําราญ   หลากหลายวิธีสอนที่ไมหลอกหลอนวิธีเรียนรู.  (พิมพคร้ังที่  6). 
   กรุงเทพ  ฯ  :  มูลนิธิสดศรี  -  สฤษดิ์วงค,2544. 
ชุลี   อินมั่น.    การอานสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต. ฝายการศึกษาขอมูลขาวสาร หนวยศน.  
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศกึษาธิการ. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพการศาสนา,2533. 
ชูศรี  สนิทประชากร.   วิธีสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวหลักสูตรใหม.  กรุงเทพฯ :  
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 อํานวยการพิมพ,2526. 
 ชูศรี  วงศรัตนะ.  เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพ ฯ : เทพเนรมิตการพิมพ,2541. 
ฐะปะนีย  นาครทรรพ.  บันทึกการคนควาภาษาไทย. กรุงเทพฯ : กรุงเทพการพิมพ,2515. 
ฐะปะนีย  นาครทรรพ.  ภาษาไทยสําหรับครู. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย,2520. 
ดรุณ  หาญตระกูล.    วิจัยการศึกษา.  ภาควชิาประเมินผลและวจิัยการศึกษา.   

คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2541. 
เทียมจันทร  พานิชยผลินไชย. เอกสารคําสอน ระเบียบวิธีวิจัย. พิษณุโลก :  
 ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยนเรศวร,2539. 
ธีรชัย  บูรณโชติ.   การสรางบทเรียนสําเรจ็รูป  เสนทางสูอาจารย 3 . กรุงเทพ  ฯ  :     
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2542. 
นฤมล  กังวาลไกล.  การเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน  ความสามารถในการเขียน 
 และเจตคติตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี  4  ท่ีไดรับการสอน 
 แบบมุงประสบการณภาษากบัการสอนปกต.ิ  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑติ   

บัณฑิตวิทยาลยั,  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,2543. 
บันลือ  พฤกษะวนั.    การพฒันาความพรอมในการอาน.  มิติใหมในการสอนอานภาคปฏิบตั ิ
 ลําดับท่ี  3.  (พิมพคร้ังที่  2).  กรุงเทพ  ฯ  :  ไทยวัฒนาพาณิช,2534. 
บันลือ  พฤกษะวนั.    ธรรมชาติของการเรียนการสอนอาน.  มิติใหมในการสอนอาน 

ภาคปฏิบตัิ  ลําดับท่ี  1.  (พิมพคร้ังที่  2).  กรุงเทพ  ฯ  :  ไทยวัฒนาพาณิช, 
2534. 

บันลือ  พฤกษะวนั.   วาดวยแมบทการสอนอาน.  มิติใหมในการสอนอานภาคปฏิบัต ิ
 ลําดับท่ี  2.  (พิมพคร้ังที่  2).  กรุงเทพ  ฯ  :  ไทยวัฒนาพาณิช,2534. 
บันลือ  พฤกษะวนั.   อุปเทศการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาแนวบูรณาการสอน 

 กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานชิ,2532. 
บุญชม  ศรีสะอาด. การพัฒนาการสอน. กรุงเทพ ฯ : สุวีริยาสาสน,2527. 
ประภาศรี  สีหอําไพ. วิธีสอนภาษาไทยระดบัมัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ: คณะคุรุศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2524 . 
ประภาศรี  กรเกษม.    การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาองักฤษของ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  ท่ีเรียนจากหนังสือการตูนประกอบบทเรียนกับวิธีสอน 
 ตามแผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ,  วิทยานพินธศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
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 บัณฑิตวิทยาลยั,  มหาวิทยาลยัลัยบูรพา,2533. 
ประณิตา  อุทาน.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคงทนในการเรียนรู 
 ตอการเรียนวชิาคณติศาสตร  เร่ือง  เศษสวน  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี  5 
 อําเภอโกรพระ  จังหวัดนครสวรรค  ท่ีไดรับการสอนซอมเสริมโดยวิธีสอนแบบวรรณี 
 กับวิธีสอนแบบปกติท่ัวไป.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  บณัฑิตวิทยาลัย,   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2532. 
ประดิษฐ  เมฆไชยภกัดิ.์    บทบาทของครูที่มีตอการพัฒนากิจกรรมสงเสริมการอาน. 
 สารพัฒนาหลักสูตร.  119,  (ตุลาคม – ธันวาคม),  หนา  69,2537. 
ประเทือง  คลายสุบรรณ.  อานเขียนคาํไทย.  กรุงเทพฯ : สุทธิสารการพิมพ,2530. 
ประเทิน  มหาขันธ.   การสอนอานเบื้องตน.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร,2537. 
ประทีป  แสงเปยมสุข.  (2540).  รูปแบบการสอนความเขาใจในการอาน.  กรุงเทพ ฯ  :   

โอ.เอส.พร้ินติ้ง  เฮาส. 
ประยูร  จรรยาวงษ.    การบรรยาย  เร่ือง  ภาพการตนู.  กรุงเทพ ฯ  :   

โรงพิมพคุรุสภาพระสุเมรุ,2513. 
ประลอง  ครุฑนอย.   ผลการอานซ้ําที่มีตอความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

อัตราความเร็วและการจําคําของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา.  ปริญญานิพนธการศึกษา 
มหาบัณฑติ  บัณฑิตวิทยาลยั,  มหาวิทยาลยัเชียงใหม,2539. 

ปราณี  ทองคํา.  เคร่ืองมือวัดทางการศึกษา. ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรปตตานี,2539. 
ปยรัตน  วภิาสรุมณฑล.  (ม.ป.ป.).  เอกสารประกอบการสอนวิชา  052411  (หนังสืออานสําหรับเดก็ 
 ประถมศึกษา).  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2539. 
ผกาศรี  เย็นบตุร.  เอกสารประกอบการสอนวิชา  ทย  211  (การอาน).  คณะมนษุยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2542. 
ผจงกาญจน  ภูวิภาดาวรรธน .  การอานแบบปฏิสัมพนัธ. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
 เชียงใหม,2534. 
ผดุงชัย   ภูพัฒน.   การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม.   อัดสําเนา,2542. 
พวงรัตน  ทวีรัตน.  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. (พิมพคร้ังที่ 8). 
 กรุงเทพ ฯ  : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2543. 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  พ.ศ.  2525.   (พิมพคร้ังที่  5).  กรุงเทพ  ฯ  : 
 ราชบัณฑิตยสถาน,2538. 
พินิตนันท  บญุพามี.   เทคนิคการอานเบื้องตนสําหรับบรรณารักษ.  นครราชสีมา 
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สามารถทางการเรียนแตกตางกันโดยวิธีสอนแบบวรรณแีบวิธีสอนของ  สสวท. 
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ศุภดาลัด  สิทธิประเสริฐ.  การใชชดุฝกทักษะการเขียนคาํภาษาไทยพืน้ฐาน สําหรับนร. 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1. วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บณัฑิตวิทยาลัย  
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ประวัติผูวิจัย 
 
 

ช่ือ – นามสกุล  นางประภาวด ี แกนจันทนหอม 
 
วัน เดือน ปเกดิ  5  ธันวาคม  2508 
 
ที่อยูปจจุบนั  6/2 หมูที่ 1 ตําบลแมลาหลวง  อําเภอแมลานอย 
   จังหวดัแมฮองสอน 58110 
วุฒิการศึกษา   

พ.ศ. 2527  มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวสุิทธิกษัตรี อําเภอพระประแดง  
จังหวดัสมุทรปราการ 

 พ.ศ. 2531  ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
 

ประวัติการทํางาน  
พ.ศ. 2536   อาจารย 1 ระดบั 3 โรงเรียนบานหวยมะกอก ตําบลสันติคีรี 
   อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
พ.ศ. 2538   อาจารย 1 ระดบั 5 โรงเรียนบานหวยไกปา ตําบลแมลาหลวง 
   อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
พ.ศ. 2544-ปจจุบัน ครู คศ.2  โรงเรียนชุมชนแมลาศึกษา ตําบลแมลาหลวง 
   อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 58110 
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