
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่อง  มาตราตัวสะกด 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียนแบบปกติ

นายธิวากร    โมฆรัตน์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้



ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและ
ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาชาติได้อย่างสันติสุข   และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ 
และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง  ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี  ชีวทัศน์ โลก
ทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ าค่า  ภาษาไทยจึงเป็น
สมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

บทน า



โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และได้มีการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยทุกระดับช้ัน และจากสภาพปัญหาที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนวิชาภาษาไทย  
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนบางส่วนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาภาษาไทย
ต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด คือ ร้อยละ 80 และท าให้มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
อยู่หลายประการ ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือนักเรียนขาดทักษะการอ่าน  การเขียนแม้จะเป็น
ค าศัพท์พื้นฐานง่ายๆ นักเรียนก็ไม่สามารถอ่านและเขียนได้  เมื่อนักเรียนขาดทักษะการอ่าน  
การเขียนก็จะท าให้การเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยเป็นเรื่องที่ยากส าหรบัตัวนักเรยีนเอง และยิ่งไป
กว่านั้นท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีอคติกับการเรียนวิชาภาษาไทย  ส่งผลกระทบ
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยที่ต่ าลง  และยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายอื่น ๆ อีกด้วย



เน่ืองจากการสอนเป็นการสื่อความหมายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  โดยมีเจตนาที่จะ
ถ่ายทอดความรู้  ความรู้สึก  ทัศนคติ  ค่านิยม  และทักษะจากครูไปสู่ผู้เรียน  สื่อการสอนเป็น
สิ่งที่มีบทบาทอย่างมากในการเรียนการสอน  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เน่ืองจากเป็นตัวกลาง
ที่จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียน
เข้าใจบทเรียน  สื่อการสอนจึงเปรียบเสมือนสะพานเช่ือมโยงที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง



หนังสือเสริมประสบการณ์เป็นสื่อการเรียนอีกอย่างหนึ่งท่ีกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริม
ให้หน่วยงานของรัฐ  และเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดท า  เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นสื่อในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  โดยให้เหมาะสมกับสภาพและความ
ต้องการของท้องถิ่น  ซึ่งหนังสือเสริมประสบการณ์จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรยีนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพราะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ เน้ือหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่าย
ขึ้นในระยะเวลาสั้น และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว  กระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ท าให้เกิดความสนุกและไม่เบื่อหน่ายการ
เรียน  ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจตรงกัน  และเกิดประสบการณ์ร่วมกันในวิชาที่เรียนนั้น  
สร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ และช่วยให้นักเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์จากการใช้สื่อเหล่านั้น



จากที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่องมาตราตัวสะกด  เพ่ือให้นักเรียนได้เพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจ  พัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน  อันเป็นพื้นฐานทางการศึกษา  และยังมี
นิทานค ากลอนที่สนุกสนานเพลิดเพลิน  สอดแทรกความรู้  มีคติสอนใจ  สร้างนิสัยรักการอ่าน
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าในระดับต่อไป



วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  2  เรื่องมาตราตัวสะกด ตาม
เกณฑ์ 80/80

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
2 ที่เรียนโดยหนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียนแบบปกติ

1.

2.



สมมติฐานการวิจัย

หนังสือเสริมประสบการณ์  วิชาภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  2
เรื่องมาตราตัวสะกด  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเสริม
ประสบการณ์  วิชาภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  2  เรื่องมาตรา
ตัวสะกด สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ

1.

2.



ขอบเขตการวิจัย

ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า

เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง



ประชากร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนกุูลวิทยา)  
ส านักงานเขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 4 ห้องเรียน  รวม

นักเรียน 120 คน  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนกุูลวิทยา)  
ส านักงานเขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาจากสุ่มอย่างง่าย 
ด้วยวิธีการการจับฉลาก จ านวน 2 
ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1  
ห้องเรียน จ านวน 30 คน และ กลุ่มควบคุม  
1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 



ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง

วิธีการเรียน  แบ่งออกเป็น
1. การเรียนโดยหนังสือ

เสริมประสบการณ์  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  2 เรื่องมาตราตัวสะกด  

2. การเรียนแบบปกติ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทย 



ระยะเวลา

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการ
ทดลอง  ในภาคเรียนที่  2  ปี
การศึกษา  2562  ใช้เวลาในการ
ทดลอง  9  คาบ  คาบละ 60  
นาที   สัปดาห์ละ  5  คาบ 



เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง

เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  คือ  นิทานมาตราตัวสะกด  ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จ านวน  9  เล่ม  โดยเล่มที่  1 – 8 ผู้วิจัยได้แต่งเป็น
นิทานมาตราตัวสะกด  และเล่มที่  9 จะเป็นการรวมเนื้อหาของมาตราตัวสะกด
ไทย  ดังนี้

เล่มที่  1 มาตรา  กง    

มาตรา  กม

เล่มที่  2 มาตรา  เกย  

มาตรา  เกอว



เล่มที่ 3   มาตรา  กก เล่มที่ 6   มาตรา  กด

เล่มที่ 4   มาตรา  กน เล่มที่ 7   มาตรา  กด

เล่มที่ 5   มาตรา  กบ เล่มที่ 8   มาตรา  กด

เล่มที่ 9   มาตราตัวสะกดไทย



ซึ่งแต่ละเล่มประกอบไปด้วย 

ปกหนังสือเสริมประสบการณ์

ค าน า

จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

ค าชี้แจงการใช้หนังสือ

เนื้อหาที่เสนอความรู้ให้กับนักเรียน

1.

2.

3.

4.

5.

6.



ค าศัพท์พื้นฐาน

เรียนรู้ประโยค

นิทานมาตราตัวสะกด

เรียนรู้ความหมาย

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้

เฉลยกิจกรรมเสริมการเรียนรู้

อ้างอิง

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



วิธีด าเนินการวิจัย 

ทดสอบก่อนเรียน  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียน
วิชาภาษาไทย  เร่ือง มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จ านวน 20 ข้อ ทั้งนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

เริ่มการสอนทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ใช้เวลาในการ
ทดลอง จ านวน 9 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 –
27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1.

2.



ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด ผู้วิจัยท าการทดสอบผู้เรียนทั้ง 
2 กลุ่มโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน

น าผลคะแนนไปวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t 
test แบบ Independent Samples เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้

3.

4.



สถิติที่ใช้ในการวิจัย

สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น
และค่าสถิติ t–test (Independent samples) ค านวณโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล



การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบหนังสือเสริมประสบการณ์  
วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง  มาตราตัวสะกด  
โดยใช้สูตร E1/ E2  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 

น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนมาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม มาวิเคราะห์ผลโดยทดสอบค่า T-Test  และทดสอบ
สมมติฐานโดยก าหนดระดับนัยส าคัญที่ .05

1.

2.



ผลการวิจัย

หนังสือเสริมประสบการณ์  วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 เร่ือง  มาตราตัวสะกดที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 81.22/ 82.50

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยหนังสือเสริม
ประสบการณ์  วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 เรื่อง  
มาตราตัวสะกด สูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

1.

2.



อภิปรายผล

1.  ด้านประสิทธิภาพของ
หนังสือเสริมประสบการณ์  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  2 เร่ือง  มาตรา
ตัวสะกดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.22/ 
82.50 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  80/80

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
กิตติยา  กิติมงคล (2551: 89)  ได้ท า
การพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์  
วิชาภาษาไทย เรื่องประเพณีไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 
โรงเรียนนานาชาติฮาโรว์
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาวิจัย
พบว่าหนังสือเสริมประสบการณ์  วิชา
ภาษาไทยมีประสิทธิภาพ 86.10/85.80
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนด
ไว้ 80/80



2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่  2 ระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้
หนังสือเสริมประสบการณ์  วิชาภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่อง  มาตรา
ตัวสะกดกับกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ  
พบว่านักเรียนที่เรียนโดยหนังสือเสริม
ประสบการณ์  วิชาภาษาไทย  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  2  เรื่องมาตราตัวสะกด 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรยีนที่
เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พระมหานรินทร์ ประสมพงศ์ (2551:85) 
ได้ท าการพัฒนาหนังสือเสริม
ประสบการณ์  รายวิชา ภาษาไทย เรื่อง
พระอารามหลวง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดทองเพลง 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
หนังสือเสริมประสบการณ์มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05



สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สาวิตรี สินสันธิเทศ (2551: 71) ได้ท า
การพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง 
ต านานเมืองลพบุรี ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวินิตศึกษา 
ในพระราชูปถัมภ์ฯ อ าเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า นักเรียน
ที่ได้รับการสอนด้วยหนังสือเสริม
ประสบการณ์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05



ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้

ครูผู้สอนหรือผู้ที่จะสนใจจะน าหนังสือเสริมประสบการณ์ไปใช้  ควรศึกษาเกี่ยวกับ ค าชี้แจง 
จุดประสงค์ เนื้อหา และรายละเอียดให้เข้าใจเสียก่อน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการที่วางแผนไว้ โดยครูผู้สอนต้องมี บทบาทใน
การอ านวยความสะดวกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้

ครูควรดูแลให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้ค าแนะน านักเรียนเมื่อเกิด
ปัญหา และเสริมแรงคอยกระตุ้นให้ก าลังใจ ในขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม

1.

3.

2.



ข้อเสนอแนะ

ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป เพ่ือให้ได้
หนังสือท่ีเหมาะกับวัยของผู้เรียน

ควรมีการสนับสนุนให้มีการสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  เพื่อให้ได้หนังสือเสริมประสบการณ์ที่มีความน่าสนใจ  และ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้

ควรมีการศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบการสอนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กับวิธีการสอนหรือ
นวัตกรรมแบบอื่นๆ  เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนต่อไป

1.

3.

2.

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 



สิ้นสุดการน าเสนอ


