
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทย 
 เร่ืองมาตราตัวสะกดของไทย  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 โดยใช้หนังสือผ้ามาตราตัวสะกด 
สาธิตา  ศรีวงจนัทร์* 

 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) เพื่อสร้างหนงัสือผา้มาตราตวัสะกดเร่ือง มาตรา
ตวัสะกดของไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาภาษาไทย เร่ืองมาตราตวัสะกดของไทย ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสือผา้มาตราตวัสะกด 
โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัเกตุประภา
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 
120 คน  ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองจ านวน 30 คนและกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ (1) หนงัสือ
ผา้มาตราตวัสะกด นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  (2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองมาตราตวัสะกด
ของไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองมาตราตวัสะกด
ของไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ของทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั 0.92 แบบ
แผนการทดลองท่ีใชเ้ป็นแบบ Two group pretest – posttest design วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ร้อย
ละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทีกรณีกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มเป็นอิสระจากกนั (t-test 
for Independent Samples)ผลการวจิยัพบวา่ (1.)  หนงัสือผา้มาตราตวัสะกด เร่ืองมาตราตวัสะกด
ของไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิเท่ากบั  81.10/81.33  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์
80/80  (2.) นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยหนงัสือผา้มาตราตวัสะกด เร่ืองมาตราตวัสะกดของไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนแบบ
ปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ค าส าคญั  ผลสัมฤทธ์ิ, นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3, การสอนโดยใชห้นงัสือผา้มาตราตวัสะกด
  การสอนแบบปกติ 
 
*นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
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บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมประจ าชาติท่ีแสดงถึงความเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนัของคนในชาติท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาอนัยาวนานคู่กบัชาติไทย เป็นมรดกอนัลา้ค่าท่ี
บรรพบุรุษไดส้ร้างไวเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงให้เห็นวา่ไทยเราเป็นชาติท่ีมีวฒันธรรมอนัดีงามมาแต่
โบราณและไดรั้กษาอยา่งย ัง่ยนืจนมาถึงทุกวนัน้ี แมว้า่ภาษาไทยจะมีววิฒันาการอนัเน่ืองจากการ
ติดต่อกบัประเทศต่าง ๆ ก็ตามภาษาไทยก็คงด ารงอยู ่ทั้งน้ีเพราะภาษาไทยมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวั 
แตกต่างจากภาษาอ่ืน (สานกังานนิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา, 2543, น.1) ดงัพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ตอนหน่ึงวา่ “...เราโชคดีท่ีมีภาษาของตนเองมา
แต่โบราณกาล จึงสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งรักษาไว.้..” นอกจากน้ีภาษาไทยยงัเป็นวชิาทกัษะท่ีตอ้ง
ฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร การอ่านและการฟังเป็นทกัษะของการ
เรียนรู้เร่ืองราวความรู้และประสบการณ์ การพดูและการเขียนเป็นทกัษะของการแสดงออกดว้ยการ
แสดงความคิดเห็น ส่วนการดูเป็นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ แลว้แสดงทรรศนะขอ้มูลข่าวสาร
ดว้ยการพดูและการเขียน การเรียนการสอนภาษาไทยจึงตอ้งสอนเพื่อการส่ือสาร ใหค้นรักการอ่าน
การเขียน (กรมวชิาการ, 2545, น.7-8) แสดงใหเ้ห็นวา่การอ่านและการเขียนภาษาไทยมีความส าคญั  

          การส่ือสารดว้ยการเขียนนั้นผูเ้ขียนจะตอ้งใชค้วามสามารถของตนเองส่ือ
ความหมาย ก่อนท่ีจะเขียนผูเ้ขียนนั้นจะตอ้งมีความรู้ มีความคิด และสะสมประสบการณ์ต่างๆ ไว้
มาก แต่ในปัจจุบนัการส่ือสารดว้ยการเขียนมีไม่มากทกัษะการเขียนของคนส่วนใหญ่ จึงดอ้ยไป 
เม่ือมีโอกาสเขียนจึงเขียนไดไ้ม่คล่องบางคนอาจเขียนไม่ได ้ไม่มีความเช่ือมัน่ท่ีจะเขียนหรือเขียน
แลว้ใชค้  าผดิ สะกดผดิ การเรียบเรียงประโยคไม่ถูกตอ้ง ใชค้  าเช่ือมไม่เป็น ดงันั้นการเขียนจึงเป็น
ทกัษะท่ีส าคญัท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัท่ีตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝนมากกวา่ทกัษะอ่ืน ซ่ึงคนส่วนใหญ่
จะใชท้กัษะการเขียนในชีวติประจ าวนันอ้ยท่ีสุดเน่ืองจากเห็นวา่อาจท าใหห้มดก าลงัใจไม่อยากจะ
เขียน (สุจริต เพียรชอบ, 2540, น. 92-98)  
        การเขียนสะกดค าจึงเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นของทกัษะการเขียนอีกทกัษะหน่ึง เพราะ

ผูเ้รียนตอ้งรู้จกัค าใหถู้กตอ้งเสียก่อนจึงจะสามารถเขียนประโยคเร่ืองราวได ้ถา้ผูเ้รียนเขียนสะกดค า

ไม่ได ้จะไม่สามารถเขา้ใจเร่ืองราวท่ีผูอ่ื้นเขียน และไม่สามารถแสดงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจในความคิด

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตนเขียน ฉะนั้นการเขียนสะกดค าใหถู้กตอ้งจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก (วรรณี โสม

ประยรู, 2537, น. 15) การสอนทกัษะการเขียนใหแ้ก่นกัเรียนในระดบัประถมศึกษา เป็นงานท่ีตอ้ง

อาศยัการวางพื้นฐานและปลูกฝังความคิดท่ีดีต่อการเขียนใหเ้กิดข้ึนในตวันกัเรียน การวางล าดบัข้ึน

ตอนของการสอนจึงเป็นส่วนส าคญั บงัเกิดผลเป็นรูปธรรม และยงัช่วยใหก้ารพฒันาทกัษะการ
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เขียนเป็นไปตามลาดบัอยา่งต่อเน่ือง เหมาะส าหรับวยัและวฒิุภาวะของนกัเรียน การวางพื้นฐานดา้น

การเขียนจะเร่ิมตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การฝึกการเขียนอกัษรไทย การเขียนค า กลุ่มค า เรียบ

เรียงเป็นประโยค และเขียนเรียบเรียงเน้ือความตามรูปแบบ ทกัษะการเขียนดงักล่าวน้ีพฒันาไปได้

ดว้ยดี ตอ้งอาศยัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ธวชั 

วนัชูชาติ, 2542, น. 133)  

               จากปัญหาการสะกดค าภาษาไทยและเหตุผลท่ีกล่าวมา ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝน
จนเกิดความช านาญ   ในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร   การอ่าน การฟังเป็นทกัษะของการแสดงออก
ดว้ยการแสดงความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทยจึงตอ้งเรียนเพื่อการ
ส่ือสารใหส้ามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งพินิจพิเคราะห์สามารถเลือกใชค้  า เรียบเรียงความ
คิด  ความรู้  และใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามกฎเกณฑ ์ไดต้รงตามความหมาย และถูกตอ้งตามกาลเทศะ  
บุคคล และใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นการจดักระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จะเป็นการช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความพร้อมและพฒันาทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงสอดคลอ้งตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา 
ในปัจจุบนัผูว้ิจยัจึงตระหนกัและเห็นความส าคญัของการสะกดค า จึงมีความสนใจท่ีจะสร้าง

หนงัสือผา้มาตราตวัสะกดการอ่านสะกดค าในมาตราภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  

3 เพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ความสามารถในการอ่านสะกดค าในมาตราภาษาไทยใหถู้กตอ้งและมี

ความผลสัมฤทธ์ิทางการทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อสร้างหนงัส่ือผา้มาตราตวัสะกด เร่ืองมาตราตวัสะกดของไทย ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 โดยการสอนโดยใชห้นงัสือผา้มาตราตวัสะกดกบัการสอนแบบปกติ 
 
สมมติฐานการวจิัย 
 1.  หนงัสือผา้มาตราตวัสะกด วชิาภาษาไทย เร่ืองมาตราตวัสะกดของไทย ท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  
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 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาไทย เร่ืองมาตราตวัสะกดของไทย ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสือผา้มาตราตวัสะกด หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน  
 
ขอบเขตการวจิัย 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัเกตุประภา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2561  จ านวน 4 หอ้ง 
นกัเรียนจ านวน  120 คน   
 1. กลุ่มตวัอยา่งเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561   โรงเรียนวดัเกตุประภา จ านวน 120   คน   โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจง (Purposive sampling)   โดยวธีิการจบัสลากเพื่อก าหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ดงัน้ี              

                   1) กลุ่มทดลอง เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 30 คน  ท่ีใชว้ธีิการสอน

โดยใชห้นงัสือผา้มาตราตวัสะกดท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  

                   2) กลุ่มควบคุม เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3/2   จ  านวน 30 ท่ีใชว้ธีิการสอนแบบ

ปกติ 

2. กลุ่มตวัอยา่ง   เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของหนงัสือผา้มาตราตวัสะกด วชิาภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง มาตราตวัสะกดของไทย   ใชน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/3 และ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/4   นกัเรียนจ านวน 60 คน โดยแบ่งกลุ่มและสุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการ

จบัสลาก จ านวนประชากร 42 คน   ท่ีไม่ซ ้ ากบักลุ่มตวัอยา่งจากขอ้ 2.1 โดยแบ่งเป็น       

             2.1 กลุ่มทดลองท่ีใชใ้นการทดสอบหาประสิทธิภาพของหนงัสือหนงัสือผา้มาตรา

ตวัสะกดแบบรายบุคคล จ านวน 3 คน                                                                                                    

  2.2 กลุ่มทดลองท่ีใชใ้นการทดสอบหาประสิทธิภาพของหนงัสือผา้มาตรา

ตวัสะกด แบบกลุ่มยอ่ย จ านวน 9 คน                                                                                                   

    2.3 กลุ่มทดลองท่ีใชใ้นการทดสอบหาประสิทธิภาพของหนงัสือหนงัสือผา้มาตรา

ตวัสะกด แบบภาคสนาม  จ านวน 30 คน 
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3. ตัวแปรทีศึ่กษา 

 3.1 ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  วธีิการเรียน ซ่ึงมี 2 รูปแบบ คือ 
  3.1.1 การเรียนโดยหนงัสือผา้มาตราตวัสะกด 
  3.1.2 การเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 3.2 ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย เร่ือง มาตราตวัสะกดของไทย 
4. เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาวชิาภาษาไทย เร่ือง มาตราตวัสะกด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
10 เร่ือง ดงัน้ี 

1. มาตราแม่ ก กา 
2. มาตราแม่ กง 
3. มาตราแม่ กม 
4. มาตราแม่ เกย  
5. มาตราแม่ เกอว  
6. มาตราแม่ กก 
7. มาตราแม่ กด 
8. มาตราแม่ กน 
9. มาตราแม่ กบ 
10. มาตราตวัสะกดของไทย 

5. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัและด าเนินการทดลอง คือภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โดยใชเ้วลาสอน

จ านวน 10 ชัว่โมง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. หนงัสือผา้มาตราตวัสะกด คือ ส่ือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
เร่ือง มาตราตวัสะกดของไทย  ซ่ึงมีขนาดความยาว 80 เซนติเมตร ความกวา้ง 50 เซนติเมตร 
หลงัจากนั้น ตกแต่งใหส้วยงามโดยใชผ้า้สักหลาดตกแต่งเป็นฉาก จากนั้นก็น าผา้สักหลาดมาตดัเยบ็
เป็นตวัละครเช่น แมว  เต่า  ดอกไม ้ คน เม่ือตดัเยบ็ตวัละครเสร็จ  ก็น าตีนตุก๊แกมาเยบ็ติดกบัตวั
ละคร  และหนงัสือผา้มาตราตวัสะกดดว้ย  ตวัละครท่ีประดิษฐข้ึ์นควรเป็นตวัละครท่ีผูเ้รียนคุน้เคย 
และในการประดิษฐต์วัละครจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจดัการเรียนการสอนดว้ย 
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            2. ดา้นหลงัของหนงัสือผา้มาตราจะเป็นการสรุปเน้ือหาท่ีผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนเน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาวชิาภาษาไทย เร่ือง มาตราตวัสะกด ซ่ึงแบ่ง ออกเป็น 
10 เร่ือง ดงัน้ี 

1. มาตราแม่ ก กา 
2. มาตราแม่ กง 
3. มาตราแม่ กม 
4. มาตราแม่ เกย  
5. มาตราแม่ เกอว  
6. มาตราแม่ กก 
7. มาตราแม่ กด 
8. มาตราแม่ กน 
9. มาตราแม่ กบ 
10. มาตราตวัสะกดของไทย 

         2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนวชิาภาษาไทย เร่ืองมาตราตวัสะกดของไทย 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัเกตุประภา อ าเภอบึงค าพร้อย จงัหวดัปทุมธานี  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2 ท่ีไดท้  าแบบทดสอบหลงัการจดักิจกรรม

การเรียน การสอน ดว้ยหนงัสือผา้มาตราตวัสะกด โดยใชแ้บบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ซ่ึงผา่นการ

ตรวจสอบแกไ้ขโดยผูเ้ช่ียวชาญและผา่นการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือแลว้ 

       3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ วชิา

ภาษาไทย เร่ืองมาตราตวัสะกดของไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน เป็น

แบบทดสอบประเภท เลือกตอบ 4 ตวัเลือก ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนตามตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ และผา่น

การหาคุณภาพแบบทดสอบแบบอิงกลุ่มเป็นรายขอ้ ไดแ้ก่ ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 

และผา่นการหาคุณภาพแบบทดสอบแบบอิงกลุ่มทั้งฉบบั โดยการหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวธีิของคู

เดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson Procedure)  

       4. นักเรียน หมายถึง นกัเรียนท่ีศึกษาอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัเกตุประภา 

อ าเภอบึงค าพร้อย จงัหวดัปทุมธานี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
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            5. วธีิการเรียนแบบปกติ หมายถึง วธีิการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัเกตุ

ประภา ตามแนวหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย วชิาภาษาไทย เร่ือง มาตราตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยจดักิจกรรมตาม

แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติตาม สสวท. 

            6. ประสิทธิภาพของหนังสือผ้ามาตราตัวสะกด หมายถึง เกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนด
ประสิทธิภาพของหนงัสือผา้มาตราตวัสะกด วชิาภาษาไทย เร่ือง มาตราตวัสะกดของไทย ส าหรับ
ชั้นนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 3 ตั้งเกณฑไ์ว ้80/80  โดยมีความหมายดงัน้ี 
  80 ตวัแรก  หมายถึง ผลรวมเฉล่ียคะแนนจากการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนโดยคิด
ค่าเฉล่ียร้อยละ 80 
       80 ตวัหลงั หมายถึง ผลรวมเฉล่ียคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน
โดยคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 80 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.ไดห้นงัสือผา้มาตราตวัสะกด เร่ือง มาตราตวัสะกดของไทย ท่ีมีประสิทธิภาพ        ตาม   
เกณฑ ์80/80 

2. เป็นแนวทางในการพฒันาหนงัสือผา้มาตราตวัสะกดเพื่อช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนในรายวชิาอ่ืนๆ ต่อไป 

3. นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้น และมีความสนุกสนานไปกบัการเรียน 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการทดลองแบบก่ึงทดลอง ผูว้ิจยัเลือกใช ้ แบบสองกลุ่ม   มีการ

ทดสอบก่อน-หลงัเรียน (Randomized Control   Pretest  Posttest Design) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 

62 ) มีแบบแผนการวจิยัดงัตาราง 

ตารางท่ี 4 แสดงแผนการทดลองแบบสองกลุ่ม (Randomized Control   Pretest  Posttest Design) 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
E T1  E     X1   T2E 
C T1  C X  T2C 
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E หมายถึง   กลุ่มทดลอง 

C          หมายถึง   กลุ่มควบคุม 

 T1  หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 

             T2         หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 

  X1 หมายถึง   การสอนโดยใชห้นงัสือผา้มาตราตวัสะกด 

              X หมายถึง   การสอนโดยใชรู้ปแบบปกติ  

ผูว้จิยัด าเนินการทดลอง ดงัน้ี 

1. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ   ไปทดสอบกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3/1  

โรงเรียนวดัเกตุประภา แลว้บนัทึกขอ้มูล 

2. จดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีเรียนโดยใช้หนงัสือผา้มาตราตวัสะกด เร่ือง

มาตราตวัสะกดของไทย สอนจนครบทั้ง 10 แผน 

3. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดสอบกบันกัเรียน แลว้บนัทึกผล 

4.  น าผลการทดสอบก่อนเรียนมาเปรียบเทียบกบัผลการทดสอบหลงัเรียน 

 

ผลการวจิัย 
 1.  หนงัสือผา้มาตราตวัสะกด วชิาภาษาไทย เร่ืองมาตราตวัสะกดของไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิเท่ากบั  81.10/81.33  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์80/80 
  
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชห้นงัสือผา้มาตราตวัสะกด วชิาภาษาไทย เร่ืองมาตรา
ตวัสะกดของไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภิปรายผลการวจิัย 
 1.     ประสิทธิภาพของส่ือหนงัสือผา้มาตราตวัสะกด เร่ืองมาตราตวัสะกดของไทยท่ีผูว้จิยั
สร้างข้ึน  ผูว้จิยัไดต้ั้งสมมุติฐานไว ้ E1/E2   =  80/80  ผลปรากฏวา่ส่ือหนงัสือผา้มาตราตวัสะกดมี
ประสิทธิภาพ  81.10/81.33  เป็นไปตามสมมุติฐานการวจิยัขอ้ 1  ท่ีก าหนดไวคื้อ หนงัสือผา้มาตรา
ตวัสะกด ท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ในระหวา่งเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.10  และคะแนนทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  81.33ซ่ึงนวตักรรมส่ือหนงัสือผา้มาตราตวัสะกดท่ีผูว้จิยัสร้าง
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ข้ึน ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรอง ตรวจสอบแกไ้ขปรับปรุงอยา่งเป็นระบบตามขั้นตอนหลายคร้ัง 
และผา่นการประเมินความเหมาะสม และความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง  มาตราตัวสะกดของไทย  ของ นักเรียน 
                ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย เร่ืองมาตราตวัสะกดของไทย ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนวดัเกตุประภา  ท่ีเรียนดว้ยหนงัสือผา้มาตราตวัสะกดสูงกวา่นกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยวธีิการเรียนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั. 05  เน่ืองจากหนงัสือผา้มาตราตวัสะกด 
เป็นการน าเสนอวธีิการเรียนแบบการเล่านิทาน ให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นภาพและเขา้ใจอยา่งชดัเจนซ่ึง
ประกอบไปดว้ยบตัรค า ภาพประกอบ และฉากท่ีมีสีสันสดใสสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผูเ้รียนและมีรูปแบบท่ีตอบสนองต่อความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียน  โดยอาศยัหลกัการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือคิดจินตนาการ และปฎิบติัดว้ยตนเองได้
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนภาภรณ์ ทาโยธี (2554: 102-105) ไดท้  าการวจิยัเก่ียวกบั การพฒันา
ทกัษะการอ่านและ การเขียนค าพื้นฐานโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ ดว้ยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์
ทางภาษา กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวจิยัพบวา่ 1) แบบฝึกทกัษะ
การอ่านและการเขียนค า พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มี
ประสิทธิภาพ 92.06/94.05 สูงกวา่ เกณฑท่ี์ ก าหนด 80/80 2) ดชันีประสิทธิผลของแบบฝึกทกัษะ
การอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน ดว้ย การสอบแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีพฒันา ข้ึนมีประสิทธิภาพท าใหผู้เ้รียนมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 
90.55 3) ผูเ้รียนท่ี เรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่าน และการเขียนค าพื้นฐาน ดว้ยการสอนแบบมุง้
ประสบการณ์ทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งคะแนนก่อนเรียน
และหลงัเรียน พบวา่ คะแนนทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี ระดบั .05 4) ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี เรียนดว้ยแบบ ฝึกทกัษะดว้ยการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึง พอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.96 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.1 หนงัสือผา้มาตราตวัสะกด  วชิาภาษาไทย เร่ืองมาตราตวัสะกดของไทย ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 สามารถน าไปใชส้อนในชั้นเรียนหรือนกัเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ย ตามล าดบั
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  
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             1.2 การสร้างหนงัสือผา้มาตราตวัสะกด  ส าหรับนกัเรียน ตอ้งมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา  มี
ความหลากหลาย สามารถกระตุน้ความสนใจ มีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551  และควรมีความสอดคลอ้งกบัการจดักิจการเรียนรู้ 
             1.3 การสอนโดยใชห้นงัสือผา้มาตราตวัสะกด  จะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีดีและสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการพฒันาดา้นการเรียนต่อไป 
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