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บทคัดย่ อ
การจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยังขาดแคลนสื่ อและอุปกรณ์การสอนที่สอดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่ น ผูศ้ ึกษาค้นคว้าจึ งสนใจที่ จะพัฒนาสื่ อขึ้น การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อ
สร้ างหนังสื อประกอบการเรี ยนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ ภาษา เรื่ องขึ้นเขาไหว้พระ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีคุณภาพ (2) เพื่อสร้างแบบฝึ กทักษะประกอบการเรี ยนภาษาไทย
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ที่มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อหาค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของ
หนังสื อและแบบฝึ กทักษะ (4) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน2 กลุ่ม
คือ กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ภาษาไทยอยูใ่ นเกณฑ์ และกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ ต่ากว่าเกณฑ์ที่น่า
พอใจ และ (5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อหนังสื อและแบบฝึ กทักษะประกอบการ
เรี ยนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ ภาษา เรื่ องขึ้ นเขาไหว้พระ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้านนาแก สานักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภูเขต 2
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จานวน 20 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่ าย เครื่ องมื อที่ ใช้ คื อ
หนังสื อ แบบฝึ กทักษะ แผนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งมีค่าอานาจจาแนก
ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.81 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ0.98 และแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่ งมีค่าอานาจ
จาแนกตั้ง แต่ 0.31ถึ ง 0.68 และค่ า ความเชื่ อมัน่ เท่ า กับ 0.80 สถิ ติที่ ใช้ คื อ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิ ทธิผล และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Independent Samples )
ซึ่งผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1. หนังสื อประกอบการเรี ยนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเรื่ อง ขึ้นเขาไหว้พระ
โดยภาพรวมและเป็ นรายด้าน คื อ ด้า นการจัดรู ปเล่ ม ด้านการจัดภาพ ด้านการดาเนิ นเรื่ อง ด้าน
เนื้อหาของเรื่ อง และการใช้ภาษา มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
2. แบบฝึ กทักษะประกอบการเรี ยนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ ภาษาเรื่ องขึ้นเขา
ไหว้พระ มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 87.07 / 86.83

ข
3. หนังสื อและแบบฝึ กทักษะประกอบการเรี ยนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
เรื่ องขึ้นเขาไหว้พระ มีค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผล 0.6069 หมายความว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้นหลังจาก
เรี ยนด้วยหนังสื อและแบบฝึ กทักษะประกอบการเรี ยนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเรื่ องขึ้น
เขาไหว้พระ ร้อยละ 60.69
4. นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้หนังสื อและแบบฝึ กทักษะประกอบการเรี ยนภาษาไทยแบบ
มุ่งประสบการณ์ภาษา เรื่ องขึ้นเขาไหว้พระ กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจ
มีค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.61 ซึ่ งสู งกว่าค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนรู ้ต่ากว่าเกณฑ์ที่น่าพอใจ ซึ่ งมีค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.59 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
5. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อหนังสื อและแบบฝึ กทักษะประกอบการเรี ยนภาษาไทย
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เรื่ อง ขึ้นเขาไหว้พระ อยูใ่ นระดับมาก
ดังนั้น สื่ อการสอนที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นจึงเหมาะสมสาหรับครู และผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะนาไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาไทย เพราะเป็ นสื่ อที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ

