


ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมภาษาไทยเป็นภาษาที่คน
ไทยใช้เพื่อการสื่อสารความเข้าใจกันและใช้ภาษาในการประกอบกิจการงาน กิจกรรมทาง
สังคมและประเทศชาติ  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  การบันทึกเรื่องราวจากอดีตถึง
ปัจจุบัน ดังนั้นการเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะอย่างถูกต้อง เหมาะสมในการ
สื่อสาร เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ แสวงหาประสบการณ์ เรียนรู้ในฐานะเป็นวัฒนธรรมของ
ชาติ  เรียนรู้ในฐานะวัฒนธรรมทางภาษา  ให้เกิดความชื่นชม ซาบซึ้ง และภูมิใจในภาษาไทย  
การเรียนการสอนภาษาไทยมุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาในทักษะการฟัง  การอ่าน   
การพูดและการเขียน ตามควรแก่วัย ซึ่งทักษะทั้ง 4 ด้าน การอ่านการเขียนถือเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สุด เพราะการอ่านการเขยีน เป็นการพัฒนาสติปัญญาให้รู้จักคิด วิเคราะห์ เรื่องที่อ่านและ
เขียนได้ถูกต้อง 



จากการศึกษา สภาพปัจจุบันปัญหาการเรียนการสอนกลุม่สาระภาษาไทยในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  2 ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรพีิจิตร์   ส านักงานเขตบางบอน  
กรุงเทพมหานคร พบว่าสภาพปัญหาที่ผู้วิจัยได้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
นักเรียนบางส่วนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรยีนก าหนด 
คือ ร้อยละ 80 และท าให้พบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนอยู่หลายประการ คือ
นักเรียนขาดทักษะการอ่าน  และการเขียนโดยเฉพาะเป็นค าศัพท์พื้นฐานที่ง่ายแต่ นักเรียน
ก็ไม่สามารถอ่านและเขียนได้  โดยเฉพาะการอ่านและการเขยีนภาษาไทยในตัวสะกดไม่ตรง
มาตรา ได้แก่ มาตรา กก มาตรา กด มาตรา กน มาตรา กบ  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่อ่านและ
เขียนไม่ถูกต้อง จากประสบการณ์การจัดการเรยีนการสอนพบว่า  เมื่อนักเรียนอ่านออก
เสียงภาษาไทยผิดก็จะท าให้นักเรียนเขยีนผิด



จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหนังสอืเสรมิประสบการณ์ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา เพื่อให้

นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการอ่าน เสริมทักษะการเขยีนจะช่วยให้ผู้เรียน

เข้าใจบทเรียนดียิ่งขึน้สามารถจดจ าเนื้อหาในบทเรียนได้คงทน ท าให้เกิดความสนุกสนาน

ในขณะเรยีน ผู้วิจัยจึงได้สร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ จ านวน 9 เล่มขึ้น เพื่อฝึกทักษะการ

อ่านการเขียนขั้นพื้นฐาน ส าหรับเป็นพืน้ฐานในการเรียนระดับที่สงูขึ้น และเพือ่การปรับปรุง

การอ่าน การเขียน ในระดับประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้



ข้อ1

• เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ 
วิชาภาษาไทย เรื่องค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ส าหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 80/80

ข้อ2
• เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยหนังสือเสริมประสบการณ์กับการ
เรียนแบบปกติ



ข้อ 1

• ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ 
วิชาภาษาไทย เรื่องค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ส าหรับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี
พิจิตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80

• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือ
เสริมประสบการณ์วิชาภาษาไทย  เรื่องค าที่มีตัวสะกดไม่
ตรงมาตรา สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ

ข้อ 2



นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 9 ห้องเรียน รวม 339 คน 



กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ได้แก่นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จ านวน 60 คน กลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 

30 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดย
วิธีการจับฉลากได้ 2 ห้องเรียนแบ่งเป็น

2.1 กลุ่มทดลอง 
ที่เรียนด้วยหนังสือเสริม

ประสบการณ์ ได้แก่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

จ านวน 30 คน 

2.2 กลุ่มควบคุม 
ที่เรียนด้วยแผนปกติ ได้แก่ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8

จ านวน 30 คน



ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
การสอนแบบ 2 วิธี คือ
1. การสอนโดยใช้หนังสือ

เสริมประสบการณ์ 
2. การสอนแบบปกติ

ตัวแปรตาม ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนโดย

หนังสือเสริมประสบการณ์  วิชาภาษาไทย  
เรื่องค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 

จ านวน 9 เล่ม



ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการ
ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

ใช้เวลาในการทดลอง  9 แผน 
แผนละ 1 ชั่วโมง จ านวน  9  ชั่วโมง  













ปกหนังสือ

ค าน า

จุดประสงค์การเรียนรู้

ค าแนะน าการใช้ส าหรับครู

ค าแนะน าการใช้ส าหรับนักเรียน

เนื้อหาเป็นส่วนที่เสนอความรู้ให้กับนักเรียน



แบบฝึกหัด

เฉลยแบบฝึก

แบบทดสอบย่อย

เฉลยแบบทดสอบย่อย

บรรณานุกรม



ขั้นตอนทดลอง กลุ่มย่อย กับนักเรียน
จ านวน 9 คน  ได้ค่าประสิทธิภาพ

เท่ากับ 79.01/79.44

ขั้นตอนกลุ่มภาคสนาม กับนักเรียน
จ านวน 30 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ

เท่ากับ  81.77/82.33

1. หนังสือเสริมประสบการณ์ 
วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 จ านวน 9 เล่ม ไปประเมินหาค่า
ประสิทธิภาพ ทั้ง 3 ขั้นตอน 

ขั้นตอนทดลองรายบุคคลคน ทดลอง
กับนักเรียน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ

เท่ากับ 71.85/72.00 



ประเมินด้วยผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน

เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของ
องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้

ค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง โดย
ค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ .05 ขึน้
ไปแสดงว่าแผนการจดัการเรียนรู้น้ันมี

ความสอดคล้อง

2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่องค าที่
มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา จ านวน 9
แผน และแผนการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ จ านวน 9 แผน



ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเน้ือหา โดยหาค่าดชันี
ความสอดคล้องของเน้ือหากบั

จุดประสงค์การเรียนรู้

น าไป try out และหาค่าความยากง่าย
(p)และค่าอ านาจจ าแนก (r)

หาค่าความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20ได้ค่าความ

เช่ือมั่นเท่ากบั 0.95

3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ืองช้ันประถมศึกษาปีที่2ทีส่อน
โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กบั
การสอนแบบปกติ  แบบทดสอบเป็น
แบบปรนัย เลือกตอบ  3  ตัวเลือก
จ านวน 20ข้อ



1. ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าที่มีตัสะกดไม่ตรงมาตรา  แล้ว
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ t - test แบบ Independent Samples

2. เริ่มการสอนทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ใช้เวลาในการ
ทดลอง จ านวน 9 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562



3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าที่มีตสัะกดไม่ตรงมาตรา  ทั้ง 2 กลุ่มโดยใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกัน น าผลคะแนนไปวิเคราะห์เพื่อทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ t - test แบบ Independent Samples

4. ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้



การวเิคราะห์ข้อมูล

1. น าหนังสือเสริมประสบการณ์ วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน าคะแนนแบบทดสอบ
ย่อยของแต่ละเล่ม มาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ โดยใช้สูตร
E1/ E2 เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 



2. น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนมาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
มาวิเคราะห์ผลโดยทดสอบค่า t -test



1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบกาณ์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า หนังสือเสริม
ประสบการณ์มีประสิทธิภาพที่  81.77/82.33   

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้หนังสือ
เสริมประสบการณ์  วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องค า
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05



1.ด้านประสิทธิภาพของหนังสือ
เสริมประสบการณ์ วิชาภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.77/82.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  80/80

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา เดวิเลาะ 
(2551) ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตรา
ตัวสะกดไทยผลการวิจัยพบว่าหนังสือส่งเสริม
การอ่าน ชุด มาตราตัวสะกดไทย มีผลการ
ประเมินคุณภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน อยู่ใน
ระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.80 และมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80.89/84.89 สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80



ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปทุมรัตน์ สีธูป 
(2553) ศึกษาเรื่อง รายงานการใช้หนังสืออ่าน
เสริมประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชุดส านึกรักท้องถิ่น ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออ่านเสริม
ประสบการณ์ ชุดส านึกรักบ้านเกิด สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.ด้านเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนโดย
หนังสือเสรมิประสบการณ์ วิชาภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่องค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนที่เรยีนด้วย
การเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 



ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้

1. ครูผู้สอนควรบันทึกปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการทดลอง 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาในล าดับต่อไป

2. ครูผู้สอนควรช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนโดยการให้
ค าแนะน า อย่างใกล้ชิด



ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้

3. ควรฝึกฝนให้นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะจากหนังสือเสริม
ประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อสร้างพื้นฐานทางด้าน
การสะกดค าให้กับนักเรียนเมื่ออยู่ในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป



1. ควรพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ในเนื้อหาอื่นๆ และใน
ระดับชั้นอื่นๆ ต่อไปเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เกิดทักษะการสะกดค าและ
ทราบถึงค าที่อยู่ในมาตราตัวสะกดที่ดีขึ้น

2. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือ
เสริมประสบการณ์ เรื่องค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
เมื่อได้เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ 


