
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาหอ้งสมุด   

 เรือ่ง งานบรกิารหอ้งสมุดของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1    

ระหว่างการสอนโดยใชบ้ทละส ัน้    ชดุ หอ้งสมุดสเีขยีวกบัการสอนแบบปกต ิ

 

 
 

นางสาวกรกนก    ทนงค ์

รหสันกัศึกษา : 6014443027 



       หอ้งสมุดเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู ้ที่มีความส าคญัต่อการเรียนการสอนเพ่ือให ้

ผูเ้รียนรูจ้กัความส าคญัของหอ้งสมุด หอ้งสมุดมีบทบาทหนา้ที่ส าคญัในการสง่เสริมสนบัสนุน

การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนที่ชว่ยพฒันาคุณภาพการเรียนของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายหลกัสูตร ขณะเดียวกนัหอ้งสมุดยงัเป็นแหล่ง วิทยาการที่ส าคญัที่สุด ซึ่งผูเ้รียน

สามารถศึกษาคน้ควา้หาความรูเ้พ่ิมเติมไดต้ามความสนใจของแตล่ะบุคคล นอกเหนือจากการ

เรียนการสอนในหอ้งเรียน  ตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และ

แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 โดยมุ่งเนน้ให ้การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรูเ้พ่ือความ

เจริญงอกงามของบุคคลและสงัคมเพ่ือพฒันาคนไทยให ้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย 

อารมณ ์สงัคมและสติปัญญา มีความพรอ้มทัง้ความรูคุ้ณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมใน

การด าเนินชวีติ มีทกัษะพ้ืนฐานในการเรยีนรู ้อา่นออกเขียนได ้และคิดค านวณเป็น ที่ส าคญัให ้

มีนิสยัรกัการอ่านและใฝ่หาความรู ้มีความรูเ้ขา้ใจเก่ียวกบัสภาพและการเปล่ียนแปลงของ

สงัคม 

 

ความเป็นมาและสภาพปัญหา  



 โรงเรยีนประภามนตร ี๒ ส านกังานเขตการศึกษาเอกชน   เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ ่

เปิดสอนระดบัอนุบาลถึงมธัยมศึกษาปีที ่๖ ซึง่ใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาซึง่มีความสอดคลอ้งกบั

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการในการ
จดัการศึกษาทีเ่ป็นรายวชิาหอ้งสมุด ของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 ไดเ้ห็นความส าคญัตอ่
การเรยีนการสอนของหอ้งสมุด จงึไดน้ าบทละครมาสอดแทรกเก่ียวกบัการเรยีนการสอน

เพ่ือใหผู้เ้รยีนเกิดความสนใจในการเรยีนการสอนของวชิาหอ้งสมุด 

 



                เป็นการแสดงบทบาททีเ่ป็นเรือ่งราวของเน้ือหาของเรือ่งทีจ่ะแสดงออกมาเป็น

เรือ่งราวของตวับทละครของแตล่ะบทตอนของบทละคร โดยบทละครน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือสง่เสรมิ

การเรยีนการสอนเก่ียวกบัวชิาหอ้งสมุด โดยเป็นเน้ือหาเรือ่งของงานบรกิารหอ้งสมุดเพ่ือให ้

ผูเ้รยีนเห็นความส าคญัของหอ้งสมุดเก่ียวงานบรกิารของหอ้งสมุด มีความสนใจและมีใจรกัตอ่

การเรยีนการสอนของวชิาหอ้งสมุด 

                         :  ผูว้จิยัในฐานะครูผูส้อนจงึไดศ้ึกษาสภาพของปัญหาที่เกิดข้ึนและน ามา
พฒันาการเรียนการสอนของวชิาหอ้งสมุด   โดยผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการเรียนการ

สอนของหอ้งสมุดจึงไดค้ิดคน้นวตักรรมของบทละครสัน้  เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูผ้่านสื่อ โดย

ไมต่อ้งเนน้เน้ือหาทางวชิาการ  น าบทละครสัน้มาใชใ้นรูปแบบการเรยีนการสอนของวชิาหอ้งสมุด  

เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้กิดความสนใจและส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความส าคญัของหอ้งสมุดที่มีต่อ

การเรยีนการสอนและดงึดูดใหน้กัเรยีนมีความสนใจทีอ่ยากจะเรยีนวชิาหอ้งสมุดมากข้ึน  

 

บทละคร 

ดว้ยเหตุผลดงักลา่ว 



 (1)  สรา้งและหาประสทิธิภาพของบทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียว  

     ส าหรบันกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1   ตามเกณฑ ์80/80   

    (2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรยีนวชิาหอ้งสมุด  เรือ่ง งานบรกิารหอ้งสมุด ของ
นกัเรยีนช ัน้นกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 ระหวา่งการสอนโดยใชบ้ทละครสัน้ 

     ชุดหอ้งสมุดสเีขียวกบัการสอนแบบปกติ 

      

 

จดุประสงคก์ารวจิยั 



 

         ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวชิาหอ้งสมุดของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่๑ ทีเ่รยีนโดย

ใชบ้ทละคสัน้ ชุด หอ้งสมุดสเีขียว  สูงกวา่วธิีการเรียนแบบปกติ 

 

 

       

       ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่๑  โรงเรยีนประภา

มนตรี ๒  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรปราการ ภาคเรยีนที ่๒  ปีการศึกษา 25562    
จ านวนนกัเรยีน   109   คน 

สมมุติฐานการวิจยั 

ขอบเขตการวจิยั 

ขอบเขตการวิจยั 

1.ประชากร 



 
       2.1 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเพ่ือวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   ครัง้น้ีเป็น
นกัเรยีนช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑ โรงเรยีนประภามนตร ี๒   อ าเภอเมือง   จงัหวดั

สมุทรปราการ   ภาคเรยีนที ่๒   ปีการศึกษา 2562 ดว้ยวธิีการจบัฉลากในการ
สุม่ ดงัน้ี 

      - คร ัง้ท่ี  1   กลุม่ทดลอง ไดช้ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/1 โรงเรยีนประภามนตร ี๒   
อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรปราการ  จ านวน  36  คน โดยวธิีการเรยีนโดยใชบ้ท
ละครสัน้   ชุด หอ้งสมุดสเีขียว 

      -คร ัง้ท่ี   2   กลุม่ควบคมุ ไดแ้ก่ ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/2  โรงเรยีนประภา
มนตร ี๒   อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ  จ านวน  36  คน ใชว้ธิีการสอน
แบบปกต ิ

 

2.กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 



 2.2   กลุม่ตวัอยา่งเพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพบทละครสัน้   ชุดหอ้งสมุดสเีขียว  เรือ่ง
งานบริการหอ้งสมุด โดยวธิีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ช ัน้ภูมิ(Stratified 
Sampling) และวธิีการสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย(Sampling)ดว้ยวธิีการจบัฉลาก 
จ านวน 36 จากประชากร 109 ทีไ่มซ่  า้กบักลุม่ตวัอยา่งใชใ้นขอ้ 2.1 โดยแบง่เป็นกลุม่เกง่ 
ปานกลาง ออ่น ดงัน้ี  

       2.2.1 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดทดลองหาประสิทธิภาพของบทละคร   แบบ
รายบุคคล  (1:1:1)    จ านวน  3 คน โดยใชน้กัเรยีนทีมี่ระดบัสตปัิญญา เกง่ 1 คน ปาน
กลาง 1   ออ่น 1 คน ซึง่ไมเ่คย  เรยีนเรยีนเน้ือหามากอ่น 



         2.2.2 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดลองหาประสิทธิภาพของบทบาทละครสัน้   แบบ
กลุม่ยอ่ย   (3:3:3) จ านวน 9 คน โดยเป็นนกัเรยีนทีมี่ระดบัสตปัิญญา เกง่ 3 คน ปาน
กลาง 3    

 ออ่น 3 คน ซึง่ไมเ่คยเรยีนเรยีนเน้ือหามากอ่น 

         2.2.3 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดลองหาประสิทธิภาพของบทบาทละคร   แบบ
ภาคสนาม (10:10:10) จ านวน 30 คนโดยเป็นนกัเรยีนทีมี่ระดบัสตปัิญญา เกง่   10   
คน    ปานกลาง 10   ออ่น 10  คน   ซึง่ไมเ่คยเรยีนเรยีนเน้ือหามากอ่น 

 



 
 3.1   ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก ่วธีิการสอน ซึง่มี 2 รูปแบบ คอื 

 3.1.1   การสอนโดยใชบ้ทบาทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียว   เรือ่งงานบรกิาร
หอ้งสมุด  

 3.1.2   การสอนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวชิาหอ้งสมุด เรือ่ง งานบรกิารหอ้งสมุด 

ตวัแปรทีศ่ึกษา 



งานบรกิารหอ้งสมุด  ชดุหอ้งสมุดสเีขยีว ซึง่ประกอบดว้ยเนื้อหา  ดงันี้ 

 หอ้งสมุดของเรา 

 กฎระเบียบของการใชห้อ้งสมุด 

 การศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ 

 หนงัสอืและการระวงัรกัษาหนงัสอื 

 งานบริการหอ้งสมุด 

 การเลือกและการจดัหาวสัดุสารสนเทศ 

 ทรพัยากรสารสนเทศ 

 บตัรรายการ 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิยั 



 แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่งงานบรกิารหอ้งสมุด อนัประกอบไปดว้ย 2 รูปแบบ 
คอื แผนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชว้ดิทีศัน ์ชุดหอ้งสมุดสเีขียว จ านวน 10 ช ัว่โมง และ
แผนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารสอนแบบปกต ิจ านวน 10 ช ัว่โมง  ซึง่ประกอบดว้ย
รายละเอยีดดงัน้ี 

 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง  หอ้งสมุดของเรา 

 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2  เรือ่ง  กฎระเบียบของการใชห้อ้งสมุด 

 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3 เรือ่ง  การศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ 

 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4  เรือ่ง   หนงัสอืและการระวงัรกัษาหนงัสอื 

 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่5  เรือ่ง   งานบรกิารหอ้งสมุด 

 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่6  เรือ่ง   การเลือกและการจดัหาวสัดุสารสนเทศ 

 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 7  เรือ่ง  ทรพัยากรสารสนเทศ 

  แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่8  เรือ่ง  บตัรรายการ 

 



 วิธีด าเนนิการวิจยั 

          การวจิยัในครัง้น้ีไดแ้บ่งออกเป็น 2   ชว่ง และแตล่ะชว่งมีข ัน้ตอนในการ
ด าเนินการดงัน้ี 

 4.2.1 การด าเนินการวจิยัเพ่ือพฒันาและหาประสธิิภาพของบทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสี
เขียว  

    ซึง่เป็นนวตักรรมทีผู่ว้จิยัสรา้งข้ึน 

    1. ข ัน้เตรียมการ 

     1.1 จดัเตรยีมสือ่การสอนทีใ่ชใ้นการประกอบการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ซึง่ประกอบ 

        ดว้ยบทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียว    

     1.2 จดัเตรยีมหอ้งสมุดทีใ่ชใ้นการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

 

 

 
 

การด าเนินการวจิยั 



 2. ข ัน้ด าเนนิการพฒันา 

      2.1 สุ่มนกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการทดสอบหาประสทิธิภาพของบทละคร
ส ัน้ ชดุหอ้งสมุดสเีขยีว เรือ่งงานบรกิารหอ้งสมุด แบบบคุคล (1:1:1) จ านวน 3 
คน โดยเป็นนกัเรยีนท่ีมีสติปัญญา เก่ง  1 คน ปานกลาง 1 คน อ่อน 1 คน ซึง่ไม่
เคยเรยีนเนื้อหานี้มาก่อน ดงันี้ 

             2.1.1  ด าเนินการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามทีไ่ดว้างแผนไวใ้นแผนการจดัการ
เรยีนรู ้

             2.1.2  หลงัจากสอนจบแตล่ะเรือ่งใหท้ดสอบหลงัเรยีน (เรือ่งละ 10 ขอ้) และเม่ือ
นกัเรยีนเรยีนครบทัง้ 8 เรือ่งแลว้ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรือ่ง
งานบริการหอ้งสมุด จ านวน 40 ขอ้ 

             2.1.3  ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์พ่ือค านวณหา
คา่ประสทิธิภาพของบทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียวตามเกณฑ ์80/80 

             2.1.4 น าผลการทดลองแบบรายบุคคลมาปรบัปรุงบทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียว 
ใหด้ขีึ้น 
 



 2.2 สุม่นกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการทดสอบหาประสทิธิภาพของบทละครส ัน้ ชดุหอ้งสมุด
สเีขยีว เรือ่งงานบรกิารหอ้งสมุด   แบบกลุ่มย่อย (3:3:3)   จ านวน  9   คน  โดยเป็น
นกัเรยีนท่ีมีสติปัญญา  เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน อ่อน 3 คน ซึง่ไม่เคยเรยีนเนื้อหามา
ก่อน ดงันี้ 

        2.2.1 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามทีไ่ดว้างแผนไวใ้นแผนการจดัการเรยีนรู ้

        2.2.2 หลงัจากสอนจบแตล่ะเรือ่งใหท้ดสอบหลงัเรยีน (เรือ่งละ 10 ขอ้) และเม่ือนกัเรยีน
เรยีนครบ  ทัง้ 8 เรือ่งแลว้ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง  

    งานบรกิารหอ้งสมุด จ านวน 40 ขอ้ 

       2.2.3 ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์พ่ือค านวณหาคา่
ประสทิธิภาพของบทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียว ตามเกณฑ ์80/80 

       2.2.4 น าผลการทดลองแบบกลุ่มยอ่ยมาปรบัปรุงบทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียว 

 



 2.3 สุ่มนกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการทดสอบหาประสทิธิภาพของบทละครส ัน้ ชดุหอ้งสมุดสเีขยีว 
เรือ่งงานบรกิารหอ้งสมุด แบบภาคสนาม (10:10:10) จ านวน 30 คน โดยใชเ้ป็นนกัเรยีนท่ีมี
สติปัญญา เก่ง 10 คน ปานกลาง 10 คน  อ่อน 10 คน ซึง่ไม่เคยเรยีนเนื้อหานี้มาก่อน ดงันี้ 

         2.3.1 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามแผนทีว่างไวใ้นแผนการจดัการเรยีนรู ้

         2.3.2 หลงัจากสอนจบแตล่ะเรือ่งใหท้ดสอบหลงัเรยีน  (เรือ่งละ 10 ขอ้)   เม่ือนกั
กเรยีนเรยีนครบทัง้ 8 เรือ่ง แลว้ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรือ่ง
งานบริการหอ้งสมุด  จ านวน 40 ขอ้ 

         2.3.3 ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์พ่ือค านวณหาคา่ประสทิธิภาพ
ของบทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียวตามเกณฑ ์ 80/80 

         2.3.4 น าผลการทดลองแบบกลุม่ยอ่ยมาปรบัปรุงบทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียว เพ่ือ
ใชใ้นการท าวจิยัตอ่ไป 

         2.3.5 การด าเนินการวจิยัเพ่ือเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเรือ่ง งานบรกิาร
หอ้งสมุด ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนประภามนตรี ๒ จงัหวดัสมุทรปราการ 



 
          1.1 จดัเตรยีมสือ่การสอนทีใ่ชใ้นการประกอบการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ซึง่
ประกอบดว้ยบทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียว 

          1.2 จดัเตรยีมหอ้งสมุดทีใ่ชใ้นการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

     

          2.1 ครูแจกแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรือ่งงานบรกิารหอ้งสมุด แบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ ใหน้กัเรยีนทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุท ากอ่นการจดั
กิจกรรมการเรยีนรู ้โดยใชเ้วลาในการท าแบบทดสอบ 40  นาท ี

 

 

1.ขัน้เตรียมการ 

2.ขัน้ด าเนินการทดลอง 



    

 2.2 ครูด าเนินการสอนโดยใชบ้ทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียวกบันกัเรยีน ช ัน้
มธัยมศึกษาปีที ่2(กลุ่มทดลอง) และสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบปกติกบันกัเรยีน
ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 (กลุ่มควบคมุ) ตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ดว้างแผนไว ้

   2.3 เม่ือนกัเรยีนทัง้สองกลุม่เรยีนครบทัง้ 8 เรือ่ง ตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีค่รูได ้ 
วางแนวไว ้ ครูใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน เรือ่งานบรกิาร

หอ้งสมุด  

     แบบปรนยัชดิ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ โดยใชเ้วลาในการท าแบบทดสอบ   40   
นาท ี
           2.4 ครูเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือน าขอ้มูลมาใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน โดยใช ้
สถิติในการ 

     ทดลองคา่ทแีบบเป็นอสิระตอ่กนั (t-test-for independent 
samples) จาก    โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 



 
 

1. บทละครสัน้    ชุด หอ้งสมุดสเีขียว  เรือ่ง งานบรกิารหอ้งสมุด  มีประสทิธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80  

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนระหวา่งการสอนโดยใชบ้ทละครสัน้   ชุด หอ้งสมุดสี
เขียวเรือ่ง งานบรกิารหอ้งสมุด สูงกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชก้ารสอนแบบปกต ิอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

 

 

สรุปผลการวจิยั 



 

   1  วเิคราะหป์ระสทิธิภาพของหนงัสอืสง่เสรมิการอา่น ชุด มาตราไทย เพลินใจ ตาม
เกณฑ ์80/80 โดยใชส้ตูร E1/E2  

   2  วเิคราะหเ์พ่ือประเมินคณุภาพหนงัสอืสง่เสรมิการอา่นชุดมาตราไทยเพลนิใจ 
   3  วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของหนงัสอืสง่เสรมิการอา่น ชุดมาตราไทย เพลินใจ 
(IOC)  

   4  วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหวา่งองคป์ระกอบภายในแผนการจดัการเรยีนรู ้
(IOC)                

   5 วเิคราะหข์อ้สอบเพ่ือหาความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน เรือ่ง มาตราตวัสะกด (IOC)  

   6  วเิคราะหห์าคา่ความยากง่ายของแบบทดสอบวเิคราะหเ์พ่ือหาคา่อ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบวเิคราะหเ์พ่ือเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน เรือ่ง มาตราตวัสะกด 

ของนกัเรยีนกลุม่ทดลองทีใ่ชห้นงัสอืสง่เสรมิการอา่น ชุด มาตราไทย เพลนิใจ กบั

นกัเรยีนกลุม่ทดลองทีใ่ชก้ารสอนแบบปกตโิดยใชส้ถิตใินการทดสอบคา่ทแีบบเป็น

อสิระตอ่กนั (t-test for Independent Samples)  
 

การวเิคราะหข์อ้มูล 



          การวจิยัในครัง้น้ีเป็นการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวชิา หอ้งสมุด 

 เรือ่งงานบรกิารหอ้งสมุด ของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 ระหวา่งการสอนโดยใชบ้ทละคร
สัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียว กบัการสอนแบบปกติ   สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

            การหาคณุภาพของบทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียว วชิาหอ้งสมุด เรือ่งงานบรกิาร

หอ้งสมุด ทีผู่เ้ชีย่วชาญตรวจสอบคณุภาพจากแบบประเมินคณุภาพของบทละครสัน้ ชุด

หอ้งสมุดสเีขียว ซึง่เป็นแบบสอบสอบถามมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั โดยผูเ้ชีย่วชาญไดใ้ห ้
ระดบัคณุภาพบทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียว อยูใ่นระดบัดมีาก สามารถสรุปไดว้า่บทละคร

สัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียว ที่พฒันาข้ึนมานัน้สามารถน าไปใชเ้ป็นสือ่ประกอบการจดักิจกรรม

การเรยีนการสอนเพ่ือใหเ้กิดประสทิธิภาพได ้

 

การอภิปรายผล 



    ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ธนาภร  สุขยิ่ง (2553 : 120-130 ) ทีไ่ดศ้ึกษาการ ละครสรา้งสรรคท์่มีีตอ่
ความเช่อืมนั่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ส าหรบันกัเรียนช ัน้ปฐมวยั  ผลการวจิยั

ไดพ้บวา่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดักิจกรรมอยา่งสรา้งสรรค ์มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตทิี ่  .05 

อภิปรายผล 



          

          ส าหรบัการหาประสิทธิภาพของบทละครสัน้  ชุดหอ้งสมุดสีเขียว  เรื่องงานบริการหอ้งสมุด รายวชิา

หอ้งสมุด ของนกัเรียนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนการหาประสิทธิภาพของบทละคร
สัน้ ชุดหอ้งสมุดสีเขียว ทัง้ 3 ขัน้ตอน  ปรากฎผล การทดลองรายบุคคล จ านวน 3 คน เท่ากบั 

76.33/78.33 ข ัน้ตอนที่ 2 ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่มย่อย จ านวน 9 คน มีคา่ประสิทธิภาพ
เท่ากบั 78.11/82.22 ขัน้ตอนที่ 3 ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างแบบภาคสนาม จ านวน 30  คน มีค่า
ประสทิธิภาพเทา่กบั 79.30/82.42  

         จะเห็นไดว้า่ประสิทธิภาพของบทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสีเขียว มีประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ต ัง้ไว ้80/80 
ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากบทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสีเขียว มีองคป์ระกอบที่หลากหลายถึง 7 ดา้น ไดแ้ก่ การ

ออกแบบนวตักรรม เน้ือหา ภาษา รูปภาพประกอบ การใชส้ี การเชื่อมโยงองค์ความรู ้และการวดัและ

ประเมินผลทีห่ลากหลาย เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญัชว่ยสง่เสรมิทกัษาะในการเรยีนรู ้ดงึดูดความสนใจ ท าใหเ้น้ือหา

ของบทเรียนที่น่าสนใจ ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ตลอดจนค าแนะน าและขอ้เสนอแนะทีดีจากผูเ้ชี่ยวชาญและ

นกัเรยีนที่ผูว้จิยัไดน้ ามาใชใ้นการปรบัปรุงจงึสง่ผลใหบ้ทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสีเขียวมีประสิทธิภาพเหมาะที่จะ

น าไปใชเ้ป็นสือ่ประกอบการเรยีนรูท้ีด่ใีนการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน  

 

 
 ดา้นการหาประสทิธิภาพของบทละครสัน้   หอ้งสมุดสเีขียว 



 

 จากการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวชิาหอ้งสมุด เรือ่งงานบรกิารหอ้งสมมุด ของ

นกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 ระหวา่งการสอนโดยใชบ้ทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียวกบั
การสอนแบบปกต ิพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทละครสัน้ 

ชุดหอ้งสมุดสเีขียวสูงกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธีิการสอนแบบปกตอิยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิตทิีร่ะดบั.05  

 

ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 



 
    

    ควรออกแบบองคป์ระกอบของบทละครสัน้ใหมี้ความหลากหลายและมีความเหมาะสม เพ่ือ

ดงึดูดความสนใจของนกัเรยีน และควรค านึงถึงความตอ้งการและความแตกตา่งระหวา่งบุคคล

ของนกัเรยีนการใชส้คีวรค านึงถึงความเหมาะสมและความถูกตอ้งการของนกัเรยีนในแตล่ะวยั  

การด าเนินเรือ่งควรปรบัใหมี้ความเหมาะสม ใชภ้าษาทีใ่ชเ้ขา้ใจงา่ยไมซ่บัซอ้น  เนน้ใหน้กัเรยีน

เขา้ใจเรือ่งทีย่ากใหง้่ายข้ึน 

 

 

ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 



        ควรมีการศึกษาเพ่ิมเตมิโดยการน าบทละครสัน้ ไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน

แบบบูรณาการวธีิการสอนทีมี่ความหลากหลาย เชน่ การจดัการเรยีนรูท้ีร่ว่มมือ การเรยีนรู ้

โดยละคร บทบาทสมมุติ  เป็นตน้ 

        ในดา้นวตัถุประสงคข์องการวจิยันอกจากจะสรา้งบทละครสัน้ข้ึนมาเพ่ือหาประสิทธิภาพ 

เพ่ือเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนแลว้สามารถทีเ่พ่ิมเตมิการศึกษาความพึง

พอใจของนกัเรยีนทีมี่ตอ่การสอนโดยใชบ้ทละครสัน้ 

         ควรมีการวจิยัเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนระหวา่งการใชบ้ทละครสัน้ กบัวธีิการ

สอนแบบอืน่ๆ เชน่ การสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน การสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

         ควรศึกษาปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลใหน้กัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทละครสัน้ ชุดหอ้งสมุดสเีขียว มี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบปกต ิ

         ควรศึกษาปัจจยัส าคญัทีมี่ผลตอ่ประสทิธิภาพในการจดัการเรยีนรู ้เชน่ จ านวนนกัเรยีน 

บรรยากาศในการเรยีน กิจกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายสื่อประกอบการจดัการเรยีนรู ้เป็นตน้ 

 

ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ตอ่ไป 



การเรียนการสอนวชิาหอ้งสมุด 



การเรียนการสอนวชิาหอ้งสมุด 



การเรียนการสอนวชิาหอ้งสมุด 



จบการน าเสนอคะ่ 
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