
การศึกษาอิสระ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่องสระ  
ในภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอน

โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุด สระหรรษา       
กับการสอนแบบปกติ

นางสาวเสาวณีย์   อ าไพรมหาวิทยาลัยรามค าแหง



การอ่าน เป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเรียนรู้ หากผู้เรียนบกพร่องหรือ
ขาดความสามารถในการอ่าน จะส่งผลให้เกิดความล าบากในการเรียนรู้ และครูจะต้องมี
องค์ความรู้เข้าใจทักษะกระบวนการ  พัฒนาความสามารถการอ่านของนักเรียน โดยการ
เรียนการสอนจ าเป็นต้องอาศัยสื่อการสอน เป็นตัวกลางเชื่อมโยงเพื่อให้ความรู้ไปสู่ผู้เรียน 
โดยผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น และไม่ว่าจะเป็นการเรียนการ
สอนในวิชาใด ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องมีสื่อการเรียนการสอนเช่น หนังสือส่งเสริมการ
อ่าน เป็นสื่อการสอนที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงความรู้ จากผู้สอนไปยังผู้เรียน

ที่มาและความส าคัญ (ต่อ)



เทคโนโลยีในปัจจุบันมีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว การน าเอาเทคโนโลยี
เข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เช่น เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เป็นการน ามาประยุกต์ใช้ 
เช่น การระบุข้อมูลหรือรายละเอียดที่ จ าเป็นและเป็นช่องทางในการสืบค้น
ข้อมูลเชิงลึกได้ ดังนั้นการน าหนังสือส่งเสริมการอ่านมาน าเสนอโดยการน า
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ร่วมกัน จึงเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ และมี
ประโยชน์ในการน ามาจัดการเรียนการสอน

ที่มาและความส าคัญ (ต่อ)



ที่มาและความส าคัญ (ต่อ)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะการอ่าน และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุดสระหรรษากับวิธีการสอนแบบปกติ  ให้
เกิดประสิทธิภาพและน ามาทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุราช
ประสิทธ์ิ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน อันจะส่งผลให้การเรียนรู้
ประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามเป้าหมาย



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ        
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวิธีการสอนโดยใช้หนังสือ

ส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุดสระหรรษา                               
กับวิธีการสอนแบบปกติ

1
เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านบน
คิวอาร์โค้ด ชุดสระหรรษา เร่ือง สระในภาษาไทย ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุดสระ
หรรษา เรื่องสระในภาษาไทย สูงกว่าวิธีการ
เรียนแบบปกติ

สมมติฐานของการวิจัย



ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี      
จังหวัดนนทบุรี   ซึ่งเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รวมทั้งสิ้น 270 คน

1. ประชากร



นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  ต าบล   
บางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเรียนใน  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยวิธีการจับสลาก จ านวน 2 ห้องเรียนแบ่งเป็น

1. กลุ่มทดลอง  ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1/5 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ านวน 37
คน ใช้วิธีการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่านบนคิวอารโ์ค้ด  ชุดสระหรรษา

2.กลุ่มควบคุม ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1/7 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ านวน 
37 คน ใช้วิธีการสอนแบบปกติ

2. กลุ่ม
ตัวอย่าง

ขอบเขตของการวิจัย



3.ตัวแปรที่ศึกษา

3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  การสอนแบบ  2 วิธี คือ
1. การสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุดสระหรรษา
2. การสอนแบบปกติ

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาไทย เร่ืองสระ     
ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ



4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

ระยะเวลาที่ใช้และด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลาจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มทดลอง

ควบคู่ไปกับกลุ่มควบคุม จ านวนกลุ่มละ 10 ชั่วโมง



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.หนังสือส่งเสริมการอ่านบน      
คิวอาร์โค้ด ชุดสระหรรษา       

จ านวน 10 เล่ม

1.  น าหนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ดที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่าน เพ่ือประเมินความสอดคล้อง (IOC) และประเมิน
คุณภาพจากแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ

2. น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหา
คุณภาพของความเหมาะสมของหนังสือส่งเสริมการอ่าน
บนคิวอาร์โค้ด ชุดสระหรรษา จ านวน 10 เล่ม โดย
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.87 โดยอยู่ในระดับดีมาก สามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนได้

3. น าหนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ไปทดลอง
หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กับนักเรียน    
(กลุ่มTryout) 3 กลุ่ม

รายบุคคล ทดลองกับนักเรียน 
3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ  78.67/79.17

กลุ่มย่อย ทดลองกับนักเรียน  
9 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ  80.56/80.83

ภาคสนาม ทดลองกับนักเรียน 
30 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ

เท่ากับ  81.13/81.58



ตัวอย่างเครื่องมือ

หนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุดสระหรรษา



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สระในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย          
ประกอบไปด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน              
บนคิวอาร์โค้ด ชุดสระหรรษา จ านวน 10 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้ที่   
ใช้การสอนแบบปกติ จ านวน 10 ชั่วโมง

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ

1.  น ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้ทีผ่่ำน
กำรตรวจสอบจำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำ
แล้วเสนอผู้เชีย่วชำญ 3 ท่ำนเพื่อ
ตรวจสอบควำมสอดคล้อง

2. ค ำนวณหำคำ่ดชันคีวำมสอดคลอ้ง 
โดยคำ่ดชันคีวำมสอดคลอ้งตัง้แต ่.05
ขึ้นไปแสดงวำ่แผนกำรจดักำรเรยีนรู้
นั้นมีควำมสอดคลอ้ง



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สระในภาษาไทย ที่ผู้วิจัย 
ได้สร้างขึ้นมา จ านวน 40 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  3 ตัวเลือก

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ

1.  สร้ำงแบบทดสอบปรนยั 3 ตัวเลือก จ ำนวน 80 ข้อ ให้ครอบคลุมเนือ้หำและจดุประสงคท์ี่ตัง้ไว้

2. เสนอผู้เชี่ยวชำญวเิครำะหค์วำมสอดคลอ้งระหวำ่งเนือ้หำกบัจดุประสงคก์ำรเรยีนรู ้(IOC) 

3. น ำไป try out และหำคำ่ควำมยำกง่ำย(p)และคำ่อ ำนำจจ ำแนก (r)

4. เลือกแบบทดสอบปรนยั 3 ตัวเลือก จ ำนวน 40 ข้อ หำค่ำควำมเชือ่มัน่ ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยใชสู้ตร 
KR-20ไดค้ำ่ควำมเชือ่มัน่เทำ่กบั 0.96



1. ครูผู้สอนช้ีแจงวิธีการและข้ันตอนต่างๆ พร้อมทั้งชี้แจง
จุดประสงค์และเงื่อนไขในการเรียนจากหนังสือส่งเสริมการอ่านบน       
คิวอาร์โค้ด ชุดสระหรรษา

2. ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สระในภาษาไทย

3.  จัดกระบวนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้
หนังสืออ่านเพ่ิมเติมกับการสอนแบบปกติ

การด าเนินการวจิัย



4. เมื่อนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน

แล้วให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง สระในภาษาไทย 
แบบปรนัย 3 ตัวเลือก 

5.  น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน

การด าเนินการวจิัย



การวิเคราะห์ข้อมูล

1. หาค่าประสิทธิภาพ
ของหนังสือส่งเสริม
การอ่านบนคิวอาร์โค้ด
โดยใช้สูตรการหา
ประสิทธิภาพ E1/E2

2.วิเคราะห์ความ
ถูกต้องเหมาะสมของ
หนังสือส่งเสริมการ
อ่านบนคิวอาร์โค้ด
และแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยการหา
ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. เปรียบเทียบ
วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนจาก
การทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้การทดสอบค่าที 
(t-test dependent) 



สรุปผลการวิจัย

1. หนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุดสระหรรษา เร่ือง 
สระในภาษาไทย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการสอน โดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุดสระหรรษา เร่ือง สระ
ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่านักเรียน
ที่เรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน



อภิปรายผล
1. การหาคุณภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุดสระ
หรรษา 

การหาคุณภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุดสระ
หรรษา วิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย ที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพจากแบบประเมินคุณภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุด
สระหรรษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ระดับคุณภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุดสระ
หรรษา โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ  4.87 อยู่ในระดับดีมาก 

สามารถสรุปได้ว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุดสระหรรษา ที่พัฒนาขึ้นมานั้น
สามารถน าไปใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเพ่ือให้การสอนเกิด
ประสิทธิภาพได้



อภิปรายผล

2. ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุดสระหรรษา 
เร่ือง สระในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ด้านส าหรับการหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์
โค้ด ชุดสระหรรษา เรื่อง สระในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพมี ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.13/81.58 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80



อภิปรายผล

ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ชนิสา คชาทอง (2543 : บทคัดย่อ) ได้สร้าง
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “เที่ยวเมือง
สงขลา” เนื้อเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานที่ส าคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
สงขลา ผลการศึกษาปรากฏว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
80.27/80.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ เจริญฤทธ์ิ (2543: 47 – 48) สร้างหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง “เที่ยวเมืองพังงา” 
ผลการวิจัยพบว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ผู้วิจัย สร้างขึ้นมามีประสิทธิภาพ 
80.47/80.17 



อภิปรายผล

3. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด 
ชุดสระหรรษา กับการสอนแบบปกติพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุดสระหรรษา สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอน
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05



อภิปรายผล

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรา ชวนขยัน (2552 : 160-167) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องแหล่งเรียนรู้ ในเขตเทศบาล ต าบลหนองขาว จังหวัด
กาญจนบุรี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยได้ พบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 



ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

1.  ควรออกแบบองค์ประกอบของหนังสือส่งเสริมการอ่านให้มีความหลากหลาย 
เพื่อให้ดึงดูดความสนใจของนักเรียน และควรค านึงถึงความต้องการและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 



ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

2.  การเชื่อมโยงคิวอาร์โค้ด ในส่วนของภาพเคลื่อนไหว ควรค านึงถึงความ
ต่อเนื่องของภาพและเสียง เพื่อสร้างอรรถรสและความประทับใจ อ านวย
ประโยชน์ในการศึกษาเนื้อหาของหนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด 



ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

3.  ก่อนการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุดสระ
หรรษา ครูควรแนะน าวิธี ขั้นตอนในการใช้หนังสือส่งเสริมการ
อ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุดสระหรรษา ให้ชัดเจนเพื่อนักเรียนจะได้
เกิดความเข้าใจตรงกันและสามารถใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านได้
ถูกต้อง



ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ที่พัฒนาทักษะการอ่านไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย



ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป

2. ด้านวัตถุประสงค์ของการวิจัยนอกจากจะสร้างหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านขึ้นมา เพื่อหาประสิทธิภาพ เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแล้ว ยังสามารถที่จะ
เพิ่มเติมการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดย
ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านได้



ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป

3. ควรศึกษาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านบนคิวอาร์โค้ด ชุดสระหรรษา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าการเรียนแบบการสอนแบบปกติ



ขอจบการน าเสนอ
ขอบคุณค่ะ


