
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
เรื่องมาตราตัวสะกด 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอน 
โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 

ชุด มาตราไทย เพลินใจกับการสอนแบบปกติ 
 

นางสาวภูษิดา  อินทรเ์คน 



ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
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      ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการได้ทดสอบภาษาไทย ปรากฏว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีปัญหาทางด้านการเขียนสะกดคําไม่
ถูกต้องทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่ํามีผลต่อการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนอีกด้วย ผู้วิจัยได้ศึกษาจึงพบว่าการใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านทําให้สามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
สะกดคํามาตราตัวสะกด มีพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 



จุดประสงค์การวิจัย 
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      1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
ชุดมาตราไทย เพลินใจเรื่อง มาตราตัวสะกด ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 

       2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวิธีการสอนโดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ กับวิธีการสอนแบบปกติ 
 



ขอบเขตการวิจัย 
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1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
อนุราชประสิทธิ์  ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  ซึ่งเรียนในภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 329 คน 
 



ขอบเขตการวิจัย 
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2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  ภาคเรียนที่ 2 
 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย  



ขอบเขตการวิจัย 
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 -กลุ่มที่ 1 กลุ่มทดลอง ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียน
อนุราชประสิทธิ์ จํานวน 36 คนใช้วิธีการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ 
 -กลุ่มที่ 2 กลุ่มควบคุม ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียน
อนุราชประสิทธิ์ จํานวน 36 คน ใช้วิธีการสอนแบบปกติ 
 

 



ขอบเขตการวิจัย 
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2.2  กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
ชุด มาตราไทย เพลินใจ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง แบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก จํานวน 42 คน  
จากประชากร 329 คน  ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 



ขอบเขตการวิจัย 
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3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1  ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการสอนซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ 

 3.1.1  การสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดมาตราไทย เพลินใจ 

 3.1.2  การสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 

3.2  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  

เรื่อง มาตราตัวสะกด 
 



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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1.  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ ประกอบด้วย 
 เล่มที่  1   แม่กง   เรื่อง ช้างงวงม่วงกับกล้วยที่หายไป 
 เล่มที่  2  แม่กม    เรื่อง นางฟ้าจําแลง  
 เล่มที่  3  แมเ่กอว  เรื่อง แมวขาวกินก๋วยเตี๋ยว 
 เล่มที่  4  แม่เกย    เรื่อง ตลาดยามสาย 
 เล่มที่  5  แม่กก     เรื่อง นกน้อยผู้อ่อนด้อยประสบการณ์ 
 เล่มที่  6  แม่กบ     เรื่อง ก๊อบแก๊บจอมเกเร 
 เล่มที่  7  แม่กน     เรื่อง ห่านน้อยกําพร้า 
 เล่มที่  8  แม่กด     เรื่อง สัตว์น้ําเริงร่า 

 



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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2.  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด รายวิชาภาษาไทย 
ประกอบด้วย 2 รูปแบบได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ จํานวน 8 ชั่วโมงและ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การสอนแบบปกติ จํานวน 8 ชั่วโมง 

3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด 
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การดําเนินการวิจัย 
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1. การดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดมาตราไทย เพลินใจ  
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 



ขั้นเตรียมการ 
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1.จัดเตรียมสื่อการสอนที่ใช้ในการประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  ซึ่ งประกอบด้วยหนังสือส่ง เสริมการอ่าน  
ชุด มาตราไทย เพลินใจ  
2.จัดเตรียมห้องเรียนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ห้องเรียนประจําของนักเรียน 
  

 



ขั้นดําเนินการพัฒนา 
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   1.   สุ่มนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการทดสอบหาประสิทธิภาพ  
ของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ เรื่อง มาตราตัวสะกด  

   2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้วางแผนไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้  

   3. หลังจากสอนจบแต่ละเรื่องให้ทดสอบหลังเรียนเรื่องละ 10 ข้อ และ
เมื่อนักเรียนเรียนครบทั้ง 8 เรื่องแล้วให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด จํานวน 40 ข้อ  
  

 



ขั้นดําเนินการพัฒนา 
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4. ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อคํานวณหาค่า
ประสิทธิภาพ ของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ ตามเกณฑ์ 
80/80  

5. นําผลการทดลองมาปรับปรุงหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย  
เพลินใจ ให้ดีขึ้น  
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2. การดําเนินการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนเรื่อง มาตราตัวสะกด 



ขั้นเตรียมการ  
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1. จัดเตรียมสื่อการสอนที่ใช้ในการประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ซึ่งประกอบด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ  

2. จัดเตรียมห้องเรียนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
ห้องเรียนประจําของนักเรียน  
  

 



ขั้นดําเนินการทดลอง 

18 

1.  ครูแจกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด แบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ให้นักเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ทําก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 50 นาที  

2.  ครูดําเนินการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 กลุ่มทดลองและสอนโดยใช้รูปแบบการสอน
แบบปกติกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 กลุ่มควบคุมตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้วางแผนไว้  
  

 



ขั้นดําเนินการทดลอง 
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3.  เมื่อนักเรียนทั้งสองกลุ่มเรียนครบทัง้ 8 เรื่อง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครูได้วางแผนไว้แล้ว ครูให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรือ่ง มาตราตัวสะกด แบบปรนัยชนิด 4 ตัว เลือกจํานวน 40 
ข้อ โดยใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 50 นาที  

4.  ครูเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนําขอ้มูลมาใช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติในการทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test For Independent 
Samples) จากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  
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สรุปผลการวิจัย 



สรุปผลการวิจัย 
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1.  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ เรื่อง มาตรา
ตัวสะกด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการสอนโดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ เรื่อง มาตราตัวสะกด สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  



การวิเคราะห์ข้อมูล  
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   1. วิเคราะห์ประสทิธิภาพของหนังสอืส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ   

       ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2  

   2. วิเคราะหเ์พื่อประเมินคุณภาพหนงัสือส่งเสริมการอ่าน  
       ชุด มาตราไทย เพลินใจ 

   3. วิเคราะหค์วามสอดคล้องของหนังสือสง่เสรมิการอ่าน  
       ชุด มาตราไทย เพลินใจ 
 



4. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบภายในแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
5. วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  



การวิเคราะห์ข้อมูล  
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6  วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวิเคราะห์เพื่อหาค่าอํานาจ
จําแนกของแบบทดสอบวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
ชุด มาตราไทย เพลินใจ กับนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้การสอนแบบปกติโดย
ใช้สถิติในการทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for Independent 
Samples)   
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การอภิปรายผล  



การอภิปรายผล  
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1. การหาคุณภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ  

 การหาคุณภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย 
เพลินใจ วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพจากแบบประเมินคุณภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตรา
ไทย เพลินใจ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ระดับคุณภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย 
เพลินใจ อยู่ในระดับมาก  



การอภิปรายผล  
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2.  ด้านการหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ  

           การหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ  

ทั้ง 3 ขั้นตอน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ มีองค์ประกอบที่หลากหลายถึง 8 ด้าน 
ได้แก่ การออกแบบนวัตกรรม เนื้อหา ภาษา รูปภาพประกอบ การใช้สี  คิวอาร์โค้ด 

(QR Code) 
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การเชื่อมโยงองค์ความรู้ และการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ทําให้เนื้อหา
ของบทเรียนมีความน่าสนใจ ง่ายต่อการทําความเข้าใจ ตลอดจนคําแนะนําและ
ข้อเสนอแนะที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนที่ผู้วิจัยได้นํามาใช้ในการปรับปรุงจึง
ส่งผลให้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ มีประสิทธิภาพเหมาะที่
จะนําไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  



การอภิปรายผล  

สอดคล้องกับวิจัยของ อรุณี  จิรมหาศาล (2550 : 66-68) ได้ทําการศึกษาการ
สร้างหนังสือส่งเสรมิการอ่านประกอบการเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที ่6
เรื่อง เที่ยวเมืองสามชัย ผลการศึกษาพบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ประกอบการเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เที่ยวเมืองสามชัย  
มีประสิทธิภาพที่ 80.44/80.20 แสดงว่าหนังสือส่งเสรมิการอ่านที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 

30 
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3. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการ
อ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจกับการสอนแบบปกติ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทยเพลิน
ใจสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05  



การอภิปรายผล  

สอดคล้องกับวิจัย มาโนช เสือเล็ก(2542, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่

เรียนด้วย หนังสือการ์ตูนเรื่องแบบปฏิสัมพันธ์และหนังสือการ์ตูนแบบธรรมดา โดยเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้ที่ใช้หนังสือการ์ตูนเรื่องแบบปฏิสัมพันธ์กับหนงัสือการ์ตูนเรื่องแบบ

ธรรมดา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของกลุ่ม ทดลองที่เรียนจากหนังสือการ์ตูนเรื่องแบบ

ปฏิสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนจากหนังสือการ์ตูนเรื่องแบบธรรมดาอย่างมีนัยสําคัญทาง 

สถิติอยู่ในระดับ .01 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสือการ์ตูนเรื่องแบบปฏิสัมพันธ์อยู่ 

ในระดับ ชอบมาก 32 
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  1.  ควรออกแบบองค์ประกอบของหนังสือส่งเสริมการอ่านให้มีความ
หลากหลาย เพื่อให้ดึงดูดความสนใจของนักเรียน และควรคํานึงถึง
ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 
  2.  การใช้สีควรคํานึงถึงความเหมาะสมและความต้องการของ
นักเรียน 
  



3.  ก่อนการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ 
ครูควรแนะนําวิธี ขั้นตอนในการใช้หนังสือส่งเสริมกาอ่าน  
ชุด มาตราไทย เพลินใจ ให้ชัดเจนเพื่อนักเรียนจะได้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน 
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1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือส่งเสริมการอ่านที่
พัฒนาทักษะการอ่านไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
บทบาทสมมุติ เป็นต้น 
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2. ด้านวัตถุประสงค์ของการวิจัยนอกจากจะสร้างหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านขึ้นมา เพื่อหาประสิทธิภาพ เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแล้ว ยังสามารถที่จะ
เพิ่มเติมการศึกษาความพึ่งพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดย
ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านได้ 



3. ควรศึกษาปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราไทย เพลินใจ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงกว่าการเรียนแบบการสอนแบบปกติ 
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▰ มาโนช เสือเล็ก (2542). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่เรียน ด้วยหนังสือ
การ์ตูนเรื่องแบบปฏิสัมพนัธ์และหนงัสือการต์ูนแบบธรรมดา. วิทยานิพนธ์  
กศ.ม.สาขาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
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การสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
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“ ขอบคุณค่ะ 
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