
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย  เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร ทีเ่รียนโดยใช้          

หนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียนแบบปกติ

นางสาวสุนิสา  ศิริมะณี



บทน า 
ปัญหาที่ท าให้ผู้เรียนออกเสียงไม่ชัดเจน การเขียนเรียงค าใน

ประโยคไม่ถูกต้องความหมายก็จะผิดไป สภาพการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในชั่วโมงเรียนในปัจจุบันพบว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ า ซึ่งทักษะที่
มีปัญหาได้แก่ ทักษะด้านการอ่านและการเขียน



บทน ำ ( ต่อ )

ปัญหาการใช้ค าในการแต่งประโยคที่ไม่หลากหลาย นักเรียน
ขาดทักษะในการเขียน ขาดความรู้ ความคิดที่จะน ามาเขียน
แต่งประโยค ท าให้ประโยคที่แต่งออกมา ห้วนสั้น ไม่มีความ
หลากหลาย ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งประโยค 
(พันธุ์ทิพา วีระจันทร,์ 2555)



บทน ำ ( ต่อ )

ในปีการศึกษา  2561  พบว่า ผลการเก็บคะแนนระหว่าง
เรียนในภาคเรียนท่ี 2 เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร ใน
รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร นักเรียนมีคะแนนค่อนข้างต่ า ส่งผล
ให้คะแนนรวมประจ าภาคเรียนน้อย 



บทน ำ ( ต่อ )

อีกทั้งหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยมีเนื้อหาในแต่ละบทเรียน
ค่อนข้างมาก ภาพประกอบน้อย สีสันของภาพเป็นภาพขาวด าและ
ตัวอักษรเล็กไม่น่าสนใจ ส่งผลให้นักเรียนไมใ่ส่ใจในการเรียนวิชา
ภาษาไทย (หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรยีนวดัทรพัยส์โมสร, 2562)



บทน ำ ( ต่อ )

ด้วยเหตุผลดังกลา่ว ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้ดี
ยิ่งขึ้นไป โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่องประโยคเพื่อการ
สื่อสาร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  มีประสบการณ์การ
เรียนรู้  เกิดความเข้าใจในเนื้อหาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาไทยดีขึ้น 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง
ประโยคเพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียนแบบ
ปกติ

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ วิชา
ภาษาไทย เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ ์80/80



สมมติฐานของการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคเพื่อ
การสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนโดยใช้
หนังสือเสริมประสบการณ์สูงกว่าการเรียนแบบปกติ



ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
3   โ ร ง เ รี ยนวั ดทรัพย์ ส โมสร  ส านั ก ง าน เขตหนองจอก  
กรุงเทพมหานคร  จ านวน  3  ห้องเรียน  รวมนักเรียนทั้งหมด  
119  คน



ขอบเขตของการวิจัย (ต่อ)
2. กลุ่มตัวอย่าง 

2.1   กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่  3  ของโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร  ส านักงานเขต

หนองจอก  กรุงเทพมหานคร  ที่ เรียนในภาคเรียนที่   2 ปี

การศึกษา  2562  ด้วยวิธีการจับสลากในการสุ่ม ดังนี้



กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)

 - ครั้งที่ 1 กลุ่มทดลอง ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียน

วัดทรัพย์สโมสร จ านวน 40  คน ใช้วิธีการสอนโดยใช้หนังสือ

เสริมประสบการณ์   เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร

 - ครั้งที่ 2 กลุ่มควบคุม ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3 โรงเรียน
วัดทรัพย์สโมสร จ านวน 40 คน ใช้วิธีการสอนแบบปกติ 



กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
2.2กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริม
ประสบการณ์   เรื่ องประโยคเพื่ อการสื่ อสาร คือ  นัก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังนี้

2.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสือ
เสริมประสบการณ์ เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร  แบบรายบุคคล 
(1:1:1) จ านวน 3 คน โดยเป็นนักเรียนที่มีระดับสติปัญญา เก่ง 1 คน 
ปานกลาง 1 คน อ่อน 1 คน ซึ่งไม่เคยเรียนเนื้อหามาก่อน



กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
2.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพ

ของหนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง ประโยคเพื่อการ

สื่อสาร  แบบกลุ่มย่อย (3:3:3) จ านวน 9 คน โดยเป็น

นักเรียนที่มีระดับสติปัญญา เก่ง 3คน ปานกลาง 3 คน 

อ่อน 3 คน ซึ่งไม่เคยเรียนเนื้อหามาก่อน



กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)

2.2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพ
ของหนังสือเสริมประสบการณ์  เรื่องประโยคเพื่อการ
สื่อสาร  แบบภาคสนาม (10:10:10) จ ำนวน 30 คน โดย
เป็นนกัเรียนท่ีมีระดบัสติปัญญำ เก่ง 10 คน ปำนกลำง 
10 คน ออ่น 10 คน ซึง่ไมเ่คยเรียนเนือ้หำมำก่อน



ตัวแปรที่ศึกษา
 3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการสอน ซ่ึงมี 2 รูปแบบ คือ

 3.1.1 การเรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง ประโยค
เพื่อการสื่อสาร

 3.1.2 การเรียนแบบปกติ

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร



เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 

การศึกษาค้นคว้าครั้งใช้เนื้อหาในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง

ประโยคเพื่ อการสื่ อสาร  ซึ่ งประกอบด้ วย หนั งสือ เสริม

ประสบการณ์ จ านวน 8  เรื่อง ดังนี้



เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง (ต่อ)
 เล่มที่ 1 ชาลีเจอนกแก้วกับประโยคหรรษา
 เล่มที่ 2 เที่ยวงานวัดกับประโยคบอกเล่า
 เล่มที่ 3 มาลีเป็นไข้หวัดกับประโยคปฏิเสธ
 เล่มที่ 4 ขึ้นรถไฟกับประโยคค าถาม
 เล่มที่ 5 แข่งขันกีฬาสีกับประโยคขอร้อง
 เล่มที่ 6 วันเกิดมุตากับประโยคค าสั่ง
 เล่มที่ 7 ไปเที่ยวน้ าตกกับประโยคแสดงความต้องการ
 เล่มที่ 8 เด็กหญิงยอดกตัญญูกับประโยคเพื่อการสื่อสาร



ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาคน้คว้า 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  
2  ปีการศึกษา  2562  ใชเ้วลาในการทดลองห้องละ  8  คาบ  
คาบละ  60  นาที  ใช้เวลา  2  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 1. หนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง ประโยคเพ่ือการสื่อสาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จ านวน 8 เล่ม



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ)
2. แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
หนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร จ านวน 
8 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 8 ชั่วโมง  



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ)

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อมีค่าความเชื่อมั่น 0.86  
ค่าความยากง่าย (p) มีค่าตั้งแต่ .20-.80 และค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป



การด าเนินการวิจัย
การด าเนินการทดลองและการเก็บข้อมูลผูว้ิจัยได้ทดลองและเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้งหมดตามล าดับขั้นตอนทั้งหมด แบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง แต่ละช่วงมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้
1. การด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ

หนังสือเสริมประสบการณ์วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคเพ่ือการ
สื่อสาร เป็นนวัตกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุจ านวน 39 คน



การด าเนินการวิจัย (ต่อ)
2. การด าเนินการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3
2.1 ทดสอบก่อนเรียน  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง

เรียนวิชาภาษาไทย  เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 30 ข้อ ทั้งนักเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม



การด าเนินการวิจัย (ต่อ)

2.2 ด าเนินการทดลองตามขัน้ตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
หนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร  จ านวน 8
ชั่วโมง กับนักเรียนกลุ่มทดลอง และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
จ านวน 8 ชั่วโมง กับนักเรียนกลุ่มควบคุมหลังจากเรียนเสร็จในแต่
ละเรื่องนักเรียนทั้งสองกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายเร่ือง ซึ่งแต่ละเรื่องจะ
มี 10 ข้อ 



การด าเนินการวิจัย (ต่อ)

2.3 ทดสอบหลังการทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 ข้อ ทั้งนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม

2.4 น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน



สถิติที่ใช้ในการวิจัย

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



การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ 
วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร ตามเกณฑ์ 
80/80  โดยใช้ สูตร E1/ E2 



การวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)

2. วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
ที่ใช้หนังสือเสริมประสบการณ์วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคเพื่อ
การสื่อสาร กับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนแบบปกติ  โดยใช้
สถิติในการทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for 
independent Samples) และทดสอบสมมติฐานโดยก าหนด
ระดับนัยส าคัญที่ .05



ผลการวิจัย
1. หนังสือเสริมประสบการณ์ วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร 

มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.83/81.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

การทดลอง
จ านวน

นักเรียน

คะแนนระหว่างเรียน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

คะแนนทดสอบหลังเรียน

คะแนนเต็ม 30 คะแนน

คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ

หนึ่งต่อหน่ึง 3 73.00 81.11 24.67 82.22

กลุ่มย่อย 9 72.44 80.49 24.44 81.48

ภาคสนาม 30 65.47 81.83 24.50 81.67



ผลการวิจัย (ต่อ)
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนกลุ่ม

ทดลองที่เรียนโดยใชห้นังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05

กลุ่มตัวอย่าง n S.D. t sig

กลุ่มทดลอง 40 25.10 1.905

14.718 .000กลุ่มควบคุม 40 18.18 2.286

x

p ≤  .05



สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

 1. หนังสือเสริมประสบการณ์ วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยค
เพื่อการสื่อสาร มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.83/81.67  ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ E1/ E2 คือ 80/80



สรุปผลการวิจัย (ต่อ)

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้หนังสือ
เสริมประสบการณ์ วิชาภาษาไทย เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร  
สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้



การอภิปรายผลการวิจัย

1. หนังสือเสริมประสบการณ์ วิชาภาษาไทย  เรื่องประโยคเพื่อ
การสื่อสาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.83/81.67  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ E1/E2 คือ 80/80  
ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80



การอภิปรายผลการวิจัย (ต่อ)

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมพบว่าผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีสอน
โดยหนังสือเสริมประสบการณ์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
แตกต่างกับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมตฐิานท่ีตั้งไว้สอดคล้องกับ



การอภิปรายผลการวิจัย (ต่อ)
นิตยา  เดวิเลาะ (2551) ได้วิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราตัวสะกดไทย ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตรา
ตัวสะกดไทย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01



การอภิปรายผลการวิจัย (ต่อ)
แสดงว่าการเรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่องประโยค

เพื่อการสื่อสาร ท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้
เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องมาจากหนังสือเสริมประสบการณ์ วิชา
ภาษาไทย เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีเนื้อหาที่
เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก เนื้อหาในหนังสือเสริมประสบการณ์มี
สีสันสวยงามมีรูปภาพประกอบกับเนื้อหา



การอภิปรายผลการวิจัย (ต่อ)

ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและเข้าใจเนื้อหาสาระของแต่ละ
เรื่องได้ง่าย เร็วขึ้น และใช้การเฉลยค าตอบให้ทราบทันที เป็นการ
กระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ โดยน าภาพ
การ์ตูนมาประกอบในแต่ละแบบฝึกทักษะ เมื่อนักเรียนเรียนด้วย
หนังสือเสริมประสบการณ์ วิชาภาษาไทย เรื่องประโยคเพื่อการ
สื่อสาร จะท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระของแต่ละเรื่องได้ง่าย
และเร็วขึ้น



ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าไปใช้

 1.1 ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือเสริม
ประสบการณ์ เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายวิชาภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูควรดูแลการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง  เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาจะได้ช้ีแนะแนวทางและแก้ไขได้ทันที



ข้อเสนอแนะ (ต่อ)

1.2 ในการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์  เรื่องประโยคเพื่อ
การสื่อสาร  ควรส าเนาหนังสือให้มีสีสันตรงตามเล่มตน้ฉบับ  
เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ



ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ ที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอนและประยุกต์ใชก้ับเทคโนโลยทีี่ทันสมัยหรือรูปแบบการ
สอนเพิ่มเติม เพื่อท าให้หนังสือเสริมประสบการณ์ มีความน่าสนใจ
มากขึ้นและตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น



ข้อเสนอแนะ (ต่อ)

2.3 ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง
อื่นๆ และในระดับชั้นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้มีรูปแบบ
การเรียนที่มากขึ้น และเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนด้วย



ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือ

เสริมประสบการณ์ ที่มีผลต่อตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ ความคงทนใน
การเรียนรู้ และความคิดเห็นของนักเรียน



ตัวอย่างหนังสือเสริมประสบการณ์วิชาภาษาไทย 
เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร



ตัวอย่างหนังสือเสริมประสบการณ์วิชาภาษาไทย 
เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)



ตัวอย่างหนังสือเสริมประสบการณ์วิชาภาษาไทย 
เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)


