
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
เรื่องชนิดของค า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนกุูล) ที่สอนโดยใช้ 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมกับการสอนแบบปกติ 
  

นางสาวสุภาพร   โคกแปะ รหัสนักศึกษา 6014443014 
สาขา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้

 



  จากสภาพปัญหาที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนในระดับ                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนส่วนมากมีผลสัมฤทธิ์                                                                    
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยต่่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก่าหนด 
คือ ร้อยละ 70 นักเรียนใช้ค่าและหน้าที่ของค่าไม่ถูกต้อง 
นักเรียนไม่สามารถสื่อสารได้ตามหลักการใช้ภาษาไทย             
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการมีส่วนร่วมของนักเรียนน้อยเกินไป 
และสื่อการเรียนการสอนไม่น่าสนใจเท่าที่ควร 

  
 

ที่มาและความส าคัญ 



   

  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นสิ่งส่าคัญ                       
ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ดีขึ้น หนังสืออ่านเพิ่มเติม                 
จึงเป็นนวัตกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจที่จะน่ามาพัฒนา                            
การเรียนการสอนของนักเรียน ช่วยให้ศึกษาและเข้าใจง่าย                       
มีภาพประกอบที่สวยงาม ท่าให้ผู้อ่านได้รับความรู้ไปอย่าง                              
มคีวามสุข เพลิดเพลินกับการอ่าน ส่งเสริม  ใหเ้ด็กรักการอ่าน                 
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตลอดจนสนองความต้องการ    
ของเด็กและช่วยให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ด้วยตนเอง  

   
 

ที่มาและความส าคัญ(ต่อ) 



  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษา
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้นไป โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชา
ภาษาไทย เรื่องชนิดของค่า ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้และมีความสุข                                   
ต่อการเรียนในรายวิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค่า                     
เป็นอย่างดี และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 

ที่มาและความส าคัญ(ต่อ) 



  1. เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชา
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา               
ปทีี่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา              
ปทีี่ 1 ที่สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกับการสอน                 
แบบปกต ิ

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 



   

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง                                
   ชนิดของค่า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้    
   หนังสืออ่านเพิ่มเติมสูงกว่าการสอนแบบปกติ 

 

สมมติฐานการวิจัย 



 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ เป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชมนตร(ีปลื้ม-เชื่อมนุกูล)
ส่านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร                  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ่านวน 4 ห้องเรียน
รวมนักเรียนทั้งหมด 150 คน 

ขอบเขตการวิจัย 



 2. กลุ่มตัวอย่าง 

  2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเพือ่วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) ส่านักงานเขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่2 ปี
การศึกษา 2562 ด้วยวิธีการจับฉลากในการสุ่ม ดังนี ้
 

ขอบเขตการวิจัย(ต่อ) 



  - ครั้งที่ 1 กลุ่มทดลอง ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 
โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) จ่านวน 35 คน 
ใช้วิธีการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง                 
ชนิดของค่า 

  - ครั้งที่ 2 กลุ่มควบคุม ได้ชั้นมัธยมศึกษา                      
ปีที่ 1/3 โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)                    
จ่านวน 35 คน ใช้วิธีการสอนแบบปกต ิ
 

ขอบเขตการวิจัย(ต่อ) 



  2.2 กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ                     
ของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ชนิดของค่า  

 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ่านวน 42 คน                       
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1จ่านวน 30 คน                  
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จ่านวน 12 คน                         
ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ขอบเขตการวิจัย(ต่อ) 



 3. ตัวแปรที่ศึกษา 

  3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการสอน ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ 

   3.1.1 การสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชา
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า   

   3.1.2 การสอนแบบปกต ิ  

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า 
 

ขอบเขตการวิจัย(ต่อ) 



 4. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 

  การศึกษาค้นคว้าครั้งใช้เนื้อหาในหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐานภาษาไทยวิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 เรื่อง ชนิดของค่า ซึ่งประกอบด้วยหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม จ่านวน 9 เรื่องดังนี้ 

 

ขอบเขตการวิจัย(ต่อ) 



   

  เล่มที่ 1 ค่านามกับความซื่อสัตย์จากใจที่ใสซื่อ 
  เล่มท่ี 2 ค่าสรรพนามกับด้วยรักและคิดถึง 
  เล่มที่ 3 ค่ากริยากับหญิงไทย กาย ใจ งามอย่างไทย 
  เล่มท่ี 4 ค่าวิเศษณ์กับความส่าเร็จของยิ่งใหญ่ เล่มที่ 1 
   

ขอบเขตการวิจัย(ต่อ) 



   

  เล่มที่ 5 ค่าวิเศษณ์กับความส่าเร็จของยิ่งใหญ่ เล่มที่ 2 
  เล่มที่ 6 ค่าสันธานกับประชาธิปไตยวัยใส 
  เล่มที่ 7 ค่าอุทานกับปกป้อง ดูแล รักษาชาต ิ
  เล่มที่ 8 ค่าบุพบทกับเด็กเกรียนกลับใจ 
  เล่มที่ 9 แบบฝึกคิดพิชิตชนิดของค่า 

 

ขอบเขตการวิจัย(ต่อ) 



  

 5. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

     ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ด่าเนินการทดลอง  
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ใช้เวลาทดลอง                  
9 ชั่วโมง จ่านวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 
 

ขอบเขตการวิจัย(ต่อ) 



  1. ได้เรียนรู้หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง 
ชนิดของค่า ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80                           
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

  2. ได้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง 
ชนิดของค่า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเปรียบเทียบกับการสอนแบบปกต ิ
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 



 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน                          

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) 
ส่านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครภาคเรียนที ่2 
ปีการศึกษา 2562 จ่านวน 4 ห้องเรียน รวมนักเรียน
ทั้งหมด 150 คน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 



 2. กลุ่มตัวอย่าง 

  2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) ส่านักงานเขต                     
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานครภาคเรียนที่ 2                                  
ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการจับฉลากในการสุ่ม ดังนี้ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 



  - ครั้งที่ 1 กลุ่มทดลอง ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 
โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) จ่านวน 35 คน                 
ใช้วิธีการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องชนิดของค่า 

  - ครั้งที่ 2 กลุ่มควบคุม ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) จ่านวน 35 คน                 
ใช้วิธีการสอนแบบปกติ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย(ต่อ) 



วิธีการด าเนินการวิจัย(ต่อ) 

 2.2 กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังนี ้

  2.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพของ
หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของค่า                      
แบบรายบุคคล (1:1:1) จ่านวน 3 คน โดยเป็นนักเรียนท่ีมี               
ระดับสติปัญญา เก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน อ่อน 1 คน                 
ซึ่งไม่เคยเรียนเนื้อหามาก่อน 
 



   

  2.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพ
ของหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า 
แบบกลุ่มย่อย (3:3:3) จ่านวน 9 คน โดยเป็นนักเรียนที่มี
ระดับสติปัญญาเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน อ่อน 3 คน  

 ซึ่งไม่เคยเรียนเนื้อหามาก่อน 
   

 

วิธีการด าเนินการวิจัย(ต่อ) 



   

  2.2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพ
ของหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า
แบบภาคสนาม (10:10:10) จ่านวน 30 คน โดยเป็น
นักเรียนที่มีระดับสติปัญญา เก่ง 10 คน ปานกลาง 10 คน 
อ่อน 10 คน  ซึ่งไม่เคยเรียนเนื้อหามาก่อน 

วิธีการด าเนินการวิจัย(ต่อ) 



  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
  1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ่านวน 9 เล่ม 
   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 



  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย                        
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ่านวน 30 ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น 
0.96 ค่าความยากง่าย (p) มีค่าตั้งแต่ .20-.80 และค่าอ่านาจ
จ่าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป 

  3. แผนการสอนแบบปกติ  เรื่อง ชนิดของค่า จ่านวน                   
9 แผน  

  4. แผนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ชนิดของค่า จ่านวน  9  แผน   
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 



  การด่าเนินการทดลองและการเก็บข้อมูลผู้วิจัย                       
ได้ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้งหมด
ตามล่าดับขั้นตอนทั้งหมด แบ่งออกเป็น 2 ช่วง แต่ละช่วง            
มีขั้นตอนในการด่าเนินการ ดังนี้ 

  1. การด่าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า 
เป็นนวัตกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่                
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ่านวน 42 คน 
 

การด าเนินการวิจัย 



 2. การด่าเนินการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง                
การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า ของนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  2.1  ทดสอบก่อนเรียน  โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางเรียน  เรื่อง ชนิดของค่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
วิชาภาษาไทย จ่านวน 30 ข้อ ทั้งนักเรียนกลุ่มทดลอง            
และกลุ่มควบคุม 
 

การด าเนินการวิจัย(ต่อ) 



  2.2 ด าเนินการทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า จ่านวน 9 ชั่วโมง 
กับนักเรียนกลุ่มทดลองและแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ จ่านวน 9 ชั่วโมง กับนักเรียนกลุ่มควบคุม หลังจาก
เรียนเสร็จในแต่ละเรื่องนักเรียนทั้งสองกลุ่มท่าแบบฝึกหัด
ท้ายเรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องจะมี 10 ข้อ  
 

การด าเนินการวิจัย(ต่อ) 



  2.3 ทดสอบหลังการทดลอง  โดยใช้แบบทดสอบ              
วัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน  เรื่อง ชนิดของค่า ชั้นมัธยมศึกษา            
ปีที่ 1 วิชาภาษาไทย จ่านวน 30 ข้อ ทั้งนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 

  2.4 น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

การด าเนินการวิจัย(ต่อ) 



   

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย  ค่าอ่านาจจ่าแนก  
ค่าความเชื่อมั่น และค่าสถิติ t–test (Independent 
samples) ค่านวณโดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปทางสถิติ                  
ในการประมวลผล 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 



 

  1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชา
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า ตามเกณฑ์ 80/80                           
โดยใช้สูตร E1 / E2  

   

การวิเคราะห์ข้อมูล 



   

  2. วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
ที่ใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า 
กับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนแบบปกติ  โดยใช้สถิติ
ในการทดสอบ t-test ( independent Samples)      
และทดสอบสมมติฐาน โดยก่าหนดระดับนัยส่าคัญที่ .05 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล(ต่อ) 



  
 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค า 
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.78/82.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 

ผลการวิจัย 



 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                        
หลังเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่สอน               
โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ชนิดของค า มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่สอนแบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิจัย(ต่อ) 



 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี ้
  1. หนังสื่ออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า 

มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.78/82.00  ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก่าหนดของ E1/E2 คือ 80/80 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้
หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า                      
สูงกว่านักเรียนที่สอนแบบปกติ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 

สรุปผลการวิจัย 



  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม                
กับการสอนแบบปกติผู้วิจัยขออภิปรายผล ดังนี้ 

  1.  ด้านประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชา
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา               
ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.78/82.00 ซึ่ง                           
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก่าหนดไว้ 80/80 

อภิปรายผลการวิจัย 



  2.  การทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มทดลองที่สอน
โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า 
และกลุ่มควบคุมที่สอนแบบปกติ พบว่านักเรียนที่เรียนโดย
หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า                    
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

อภิปรายผลการวิจัย(ต่อ) 



  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่สอน               
แบบปกติอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเนื้อหา ภาพประกอบ เร้าความสนใจ 

 ของผู้เรียนมากกว่าวิธีการสอนแบบปกต ิ

อภิปรายผลการวิจัย(ต่อ) 



  ด้วยคุณสมบัติของภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม  
ดึงดูดผู้เรียน  มีการแต่งเนื้อเรื่อง เหตุการณ์ที่น่าสนใจ              
ชวนอ่านและติดตาม ท่าให้ผู้เรียนอ่านแล้วเกิดความ
สนุกสนานต้องการที่จะศึกษาเนื้อหาเพิ่มมากยิ่งขึ้น                       
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรา ศรีมงคล (2552) 

อภิปรายผลการวิจัย(ต่อ) 



  ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง นิทานไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี อ่าเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง นิทานไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ                
การสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง นิทานไทย   หลังการทดลองสูงกว่าก่อน                      
การทดลองอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 

อภิปรายผลการวิจัย(ต่อ) 



 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าไปใช้ 

  1.1 ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค่า ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูควรดูแลการเรียนรู้ของนักเรียน
อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง  เพื่อให้นักเรียนสามารถปรึกษา            
เมื่อเกิดปัญหาจะได้ชี้แนะแนวทางและแก้ไขได้ทันที 
 

ข้อเสนอแนะ 



  1.2 ความสามารถในการอ่านของนักเรียนมีผล                  
ต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ดังนั้นในการน่า
หนังสืออ่านเพิ่มเติมไปใช้ ครูควรจะอธิบายหรือสร้าง 

 ข้อตกลก ให้นักเรียนฟังก่อนหลังจากนั้น จึงให้นักเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ(ต่อ) 



 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบ                
การเรียนการสอนและประยุกต์ใช้เทคนิคหรือรูปแบบการ
สอนเพิ่มเติม เพื่อท่าให้หนังสืออ่านเพิ่มเติม มีความน่าสนใจ
มากขึ้นและตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

  2.2 ควรเขียนคู่มือการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมให้ชัดเจน 
เพราะจะท่าให้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมีความน่าเชื่อมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ(ต่อ) 



ตัวอย่างหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค า 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 



ตัวอย่างหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค า 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 



จบการน าเสนอ 
ขอบคุณค่ะ  


