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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองค�าขวัญประจ�าท้องถิ่นประกอบ 

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง  

ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ร้อยกรองค�าขวัญประจ�าท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลัก

การใช้ภาษาไทย 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระหว่างกลุ่มทดลอง ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่ม

เติม เรื่อง ร้อยกรองค�าขวัญประจ�าท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย กับกลุ่ม

ควบคุมที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่ม 

ทดลอง ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองค�าขวัญประจ�าท้องถิ่น ประกอบการเรียน           

การสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย

 ประชากรได้แก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรยีนสตกึ อ�าเภอสตกึ จงัหวดับรุรัีมย์ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ�านวน 7 ห้องเรียน ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-7 นักเรียนรวมทั้งสิ้นจ�านวน 

277 คน กลุ่มทดลอง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน สตึก อ�าเภอสตึก จังหวัด

บุรีรัมย์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ�านวน 44 คน กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสตึก อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

จ�านวน 44 คน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม

 รูปแบบในการทดลองคือ Control Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หนังสืออ่านเพิ่ม

เติม เรื่อง ร้อยกรองค�าขวัญประจ�าท้องถิ่น จ�านวน 2 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่อง บุรีรัมย์ค�าโคลง เล่มที่ 2 เรื่อง สตึกค�าฉันท์ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  สาระที่ 4 หลัก

การใช้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 60 ข้อ  มีค่าความ

ยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.40-0.74 ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ตั้งแต่ 0.32-0.76 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.69

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่า t-test แบบ Dependent  

Samples  และ t-test แบบ Independent Samples 

  ผลการศึกษาพบว่า

 1.  หนงัสอือ่านเพิม่เตมิ เรือ่ง ร้อยกรองค�าขวญัประจ�าท้องถิน่ ประกอบการเรยีนการสอนวชิาภาษาไทย สาระที ่4 หลกั

การใช้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.84/82.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  

80/80  ที่ตั้งไว้

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองค�าขวัญประจ�า

ท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองค�าขวัญ

ประจ�าท้องถิน่ ประกอบการเรยีนการสอนวชิาภาษาไทย สาระที ่4 หลกัการใช้ภาษาไทยสงูกว่ากลุม่ควบคมุทีเ่รยีน โดยใช้หนงัสอื

อิเล็กทรอนิกส์ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองค�าขวัญประจ�า 

ท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด  

ค�าส�าคัญ:  หนังสืออ่านเพิ่มเติม ร้อยกรองค�าขวัญประจ�าท้องถิ่น หลักการใช้ภาษาไทย

Abstract
 This study aimed to 1) develop a supplementary reading book titled “Local Slogan Verses” to  

support the Thai Language instruction of the 4th Strand on the Thai Language Usage for Matthayom Suksa  

VI students to meet the standardized criteria of 80/80, 2) compare the learning achievement of Thai study 

of the experimental group before an after using the developed book, 3) compare the learning achievement 

of Thai study of the experimental group taught by the developed book and that of the control group taught 

by E-Book, and 4) study the satisfaction of the students in the experimental group. The population included 

277 students in 2nd semester of 2012 academic year of Satuk School in Burirum province under the Office 

of Secondary Educational Service Area 32 studying in 7 Matthayom Suksa VI classes (M 6/1-7). Both  

experimental and the control groups were selected by a cluster sampling technique consisting of 44 students 

each. A control group pre-posttest design was employed. The instruments involved 2 supplementary  

reading books titled “Local Slogan Verses”, one was “Burirum Verses” and the other “Satuk Verses” (E-Book), 

60 items of a 4-multiple choices learning achievement test of which the difficulty value (P) ranged between 

0.40-0.74, discrimination value (r) between 0.32-0.76, and reliability of 0.81, and a survey questionnaire of 

students’ satisfaction  mean score of 4.52 and standard deviation of 0.69. Means, standard deviation, per-

centage, and dependent and independent t-tests were used in data analysis.

 The research findings were as follows:

 1. The developed supplementary reading book titled “Local Slogan Verses” to support the Thai 

Language instruction of the 4th Strand on the Thai Language Usage for Matthayom Suksa VI Students was 

efficient since it met the standardized criteria of 80/80 with a higher level of 83.84/82.73.

 2. The learning achievement of Thai study of the experimental group after using the developed 

book was statistically higher than that of before using the book at .05 level which was in accord with the 

established hypothesis.

 3. The learning achievement of Thai study of the experimental group taught by the developed 

book was found to be higher than that of the control group taught by E-book at level .05 of significance 

which was in accord with the established hypothesis.

 4. The satisfaction of the students in the experimental group was found to be at the highest level.

Keywords:  Supplementary Reading Book, Local Slogan Verses, The Thai Language Usage
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บทน�า 

 ภาษาไทยมคีวามส�าคญัยิง่เพราะเป็นภาษาประจ�า

ชาติที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมของชาติ และเป็นเครื่องมือในการติดต่อ

สื่อสาร นอกจากนี้ภาษาไทยยังมีความส�าคัญต่อการด�ารง

ชีวิตและความเป็นปึกแผ่นของสังคมไทย คนไทย จึงควร

ตระหนักถึงความส�าคัญของภาษาไทย ต้องท�าความเข้าใจ 

ศกึษาหลกัเกณฑ์การใช้ภาษาไทย และฝึกฝนให้มทีกัษะการ

อ่าน การเขียน การฟัง และการพูดภาษาไทย ให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อน�าไปใช้ในการสื่อสาร การเรียนรู้  การ

เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน การสร้างความเป็น

เอกภาพของชาติ และเสริมสร้างความจรรโลงใจ เพื่อเกิด

ประโยชน ์แก ่ตนเอง ชุมชนสังคมและประเทศชาติ  

(กรมวิชาการ 2545: 6)

 ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความ

ช�านาญในการใช้ภาษาเพราะภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่

ส�าคญัของคนในสงัคม การใช้ภาษาเพือ่สือ่สารทีถ่กูต้องและ

สมบูรณ์ ผู้ใช้จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักภาษา   

มีทักษะการใช้ภาษา สามารถใช้ค�า วลี และประโยคให้

สมัพนัธ์และสอดคล้องกนัซึง่การเรยีนรูใ้นวยัเดก็ย่อมเรยีนรู้

การใช้ภาษาจากการสือ่สารกับบคุคลรอบข้าง ต่อมาจงึเรยีน

รู้เร่ืองความสมัพนัธ์ของค�า วล ีประโยคและข้อความ พฒันา

เพิ่มขึ้นจากการสื่อสารในสังคม จากการศึกษา ในสถาน

ศกึษา และอืน่ๆ โดยเฉพาะการเรยีนรูจ้ากหนงัสอืซึง่เป็นส่ือ

การเรียนรู้ที่มีบทบาทส�าคัญเป็นอย่างมากในการแสวงหา

ความรู้ เนื่องจากองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารตลอดจน

เรื่องราวสรระความรู้ต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นในโลก เกิดจากการ

คิดค้น แสวงหาของมนุษย์และถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์

อกัษรในหนงัสอือย่างหลากหลาย ดงันัน้หนงัสอืจงึเป็นส่ือที่

มคีวามจ�าเป็นต่อชวีติของมนษุย์ทกุๆ คนในสงัคม เนือ่งจาก

การมีความรู้ในด้านต่างๆ เป็นพื้นฐานย่อมท�าให้บุคคล

ประสบความส�าเร็จในการด�ารงชีวิตได้ (กชกร  สมจิตร 

2548: 3)

 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สาระที ่4 หลกัการ

ใช้ภาษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ได้ก�าหนดให้ศึกษาธรรมชาติและ 

กฎเกณฑ์ของภาษาไทยการใช้ภาษาให้ถกูต้องเหมาะสมกบั

โอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และ

อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย โดยคุณภาพ 

ผูเ้รียน เมือ่จบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ต้องเข้าใจธรรมชาตขิอง

ภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใช้ค�า

และกลุ่มค�าสร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่งค�า

ประพันธ์ประเภท กาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์ ใช้ภาษาได้

เหมาะสมกับกาลเทศะและใช้ค�าราชาศัพท์และค�าสุภาพได้

อย่างถูกต้อง วิเคราะห์หลักการสร้างค�าในภาษาไทย 

อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น 

วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551: 37)

 ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้บรรลุจดุมุง่หมาย

ของหลกัสตูรนัน้ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่าหนงัสอือ่านเพิม่เตมิ

เป็นสือ่การเรยีนหนึง่ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารส่งเสรมิให้หน่วย

งานของรฐั ท้องถิน่ โรงเรยีนและเอกชนมส่ีวนร่วมในการจดั

ท�า เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นส่ือในการจัดกิจกรรม การเรียน

การสอน ซึ่งในการจัดท�าหนังสือดังกล่าว ผู้จัดท�าจะต้องน�า

เนื้อหาในหลักสูตรมาขยายให้รายละเอียดมากขึ้น โดยเน้น

เนื้อหาสาระที่ ให ้ความรู ้ข ้อเท็จจริงที่มี คุณค ่าความ

เพลิดเพลินแตกต่างไปจากหนังสือแบบเรียน และจากผล

การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ส�าหรับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีผู่ว้จิยัได้ศกึษาเมือ่ภาคเรยีน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 พบว่า 

 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระที่ 4 หลักการใช้

ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 มี

ประสทิธภิาพ 84.59/82.73  ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ 80/80

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน

โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา

ไทย  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

 3.  ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 

6 ทีเ่รยีนโดยใช้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ สาระที ่4 หลกัการใช้

ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 

และเมื่อพิจารณาผลการสอบวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลัก

การใช้ภาษาไทย จากการสอบ O-NET ของนักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตึก รายวิชาภาษาไทย ระดับ

ประเทศประจ�าปีการศึกษา 2554 ที่จัดสอบโดยส�านัก

ทดสอบทางการศึกษา องค์การมหาชน ผลการสอบพบว่า 

มาตรฐานการเรียนรู้ ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ

หลักภาษาไทยการเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา ภูมปัิญญาทางภาษาและรกัษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตัิ

ของชาติ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน นักเรียน ท�าคะแนน 

ได้ค่าเฉล่ีย 25.52 ซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์การผ่านครึ่ง คือ 50 

คะแนน จึงสรุปได้ว่าแม้ผลการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะมีประสิทธิภาพ 
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84.59/82.73 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 ผลสัมฤทธิ์

ท า งการ เ รี ยนของนั ก เรี ยนที่ เรี ยน โดย ใช ้ หนั งสื อ

อเิลก็ทรอนกิส์ สาระที ่4 หลกัการใช้ภาษาไทย หลงัเรยีนสงู

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ

ความพึงพอใจของ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน

โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษา

ไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ผล

การสอบวชิาภาษาไทย สาระที ่4 หลกัการใช้ภาษาไทย จาก

การสอบ O-NET ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีน

สตึก รายวิชาภาษาไทย ระดับประเทศประจ�าปีการศึกษา 

2554 ที่จัดสอบโดยส�านักทดสอบทางการศึกษาองค์การ

มหาชน ยังมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าเกณฑ์การผ่านครึ่งคือ 50 

คะแนน

 แม้ผลการวิจัยท่ีพบในครั้ง น้ีจะมีประโยชน์           

ดงักล่าวข้างต้น แต่ผูว้จิยัเหน็ว่ายงัมอีกีหลายจดุทีค่วรพฒันา

เพือ่เตมิเตม็ประสบการณ์ให้กบันกัเรยีนได้อกีเพราะจากผล

การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      

โรงเรยีนสตกึ รายวชิาภาษาไทย สาระที ่4 หลกัการใช้ภาษา

ไทย ระดับประเทศประจ�าปีการศึกษา 2554 ที่จัดสอบโดย

ส�านักทดสอบทางการศึกษาองค์การมหาชน ท�าให้สามารถ

สรปุได้ว่านกัเรยีนยงัมข้ีอบกพร่องในเรือ่ง หลกัการใช้ภาษา

ไทย ทัง้นีอ้าจสบืเนือ่งมาจากปัจจบุนันีก้ารใช้ภาษาพูด และ

ภาษาเขยีนเปลีย่นแปลงไปมาก และปัญหาทีส่�าคญัประการ

หนึง่ คอื ครผููส้อนภาษาไทยจ�านวนมากขาดต�าราทีท่นัสมยั

และเข้าใจง่ายท่ีจะให้ความรู้เก่ียวกับลักษณะและหลักการ

ใช้ภาษาไทย และมีเน้ือหาเก่ียวกับการใช้ภาษาไทยใน

ปัจจุบัน

 ด้วยเหตุผลข้างต้นดังกล่าวเพื่อเป็นการเติมเต็ม

ประสบการณ์การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 

หลกัการใช้ภาษาไทย และเพือ่เป็นการปรบัปรงุผลการสอบ 

O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตึก 

รายวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ระดับ

ประเทศที่จัดสอบโดยส�านักทดสอบทางการศึกษาองค์การ

มหาชนให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นท�าให้ผู ้วิจัยสนใจท่ีจะพัฒนา

หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองค�าขวัญประจ�าท้องถิ่น 

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ด้วยเหตผุลทีน่อกจาก

หนงัสอืเป็นสือ่ช่วยพฒันาความคดิของนกัเรยีนให้กว้างขวาง

ฉลาดรอบรู้ เสริมสร้างจินตนาการ เป็นการเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถทางด้านสตปัิญญาให้กบันกัเรยีนแล้ว บทร้อย

กรองที่ผู้วิจัยได้ร้อยเรียงขึ้นจากค�าขวัญประจ�าท้องถิ่นยัง

ท�าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและปลูกฝัง

นิสัยรักการอ่าน และยังมีเน้ือหาท่ีประกอบไปด้วยสถานที่

ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น ซึ่งจะท�าให้เด็กรู้จัก

ตนเองและส่ิงแวดล้อม เป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้

นักเรียนภูมิใจ และรักหวงแหนในท้องถิ่นของตนอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เพือ่พฒันาหนงัสืออ่านเพิม่เตมิ เรือ่ง ร้อยกรอง

ค�าขวญัประจ�าท้องถิน่ ประกอบการเรยีนการสอนวชิาภาษา

ไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ส�าหรับ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80

 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง ที่เรียน

โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ร้อยกรองค�าขวัญประจ�า

ท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 

4 หลักการใช้ภาษาไทย

 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ระหว่างกลุ่ม

ทดลอง ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรอง

ค�าขวญัประจ�าท้องถิน่กบักลุ่มควบคุมทีเ่รยีน โดยใช้หนงัสอื

อิเล็กทรอนิกส์ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย

 4.  เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของกลุม่ทดลอง  ทีม่ี

ต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรอง

ค�าขวัญประจ�าท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอน วิชา

ภาษาไทย  สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย

 

 ประชากร

 ประชากรได้แก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ภาค

เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนสตกึอ�าเภอสตกึ จงัหวดั

บุรีรัมย์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

จ�านวน 7 ห้องเรียน นักเรียนรวมทั้งสิ้น จ�านวน 277 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มทดลองได้แก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา ปีที ่6/2 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสตึก อ�าเภอสตึก 

จงัหวดับรุรีมัย์ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 

32 จ�านวน 44 คน

 กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสตึก อ�าเภอ

สตึก จังหวัดบุรีรัมย ์  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 32 จ�านวน 44 คน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มได้มาโดย
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การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ

 ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการจัดการเรียนรู้ 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาไทย และความพึงพอใจของกลุ่มทดลอง

 ขอบเขตเนื้อหาแนวคิดทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย

 เนื้อหา เป็นเนื้อหาวิชาภาษาไทยด้านหลักการใช้

ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พทุธศกัราช 2551 สาระที ่4 หลกัการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน 

ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย               

การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา

ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ            

ซึง่ประกอบด้วยหนงัสอือ่านเพิม่เตมิ เรือ่ง ร้อยกรองค�าขวญั

ประจ�าท้องถิ่น จ�านวน 2 เล่ม คือ 1.  เล่มที่ 1 เรื่อง บุรีรัมย์

ค�าโคลง และ 2. เล่มที่ 2 เรื่อง สตึกค�าฉันท์

 หนังสือทั้ง 2 เล่มดังกล่าว น�าไปเป็นสื่อการจัด 

การเรยีนการสอนวชิาภาษาไทยสาระที ่4 หลกัการใช้ภาษา

ไทย มาตรฐาน ท 4.1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน โดยผู้วิจัยก�าหนดให้นักเรียนศึกษาหลักการใช้

ภาษาไทยด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ธรรมชาติของภาษา 2) เสียง

ในภาษาไทย 3) พยางค์และค�า 4) ระดับของภาษา 5) ค�า

ราชาศพัท์ 6) ภาษาต่างประเทศและภาษาถิน่ 7) ค�าประสม 

8) ค�าซ้อน 9) ค�าสมาส 10) การเขียนสะกดค�า

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการทดลองครัง้นีป้ระกอบไปด้วย

 1. หนังสืออ ่านเพิ่ม เติม เรื่ อง ร ้อยกรอง         

ค�าขวญัประจ�าท้องถิน่ ประกอบการเรยีนการสอนวชิาภาษา

ไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ซึง่เป็นแบบปรนยัชนดิเลอืกตอบ 4 ตวั

เลือก จ�านวน 60 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 

0.40-0.74 ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ตั้งแต่ 0.32-0.76 และมีค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81  

 3.  แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ

การเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรอง                

ค�าขวัญประจ�าท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชา 

ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ส�าหรับ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูว้จิยัทดลองทัง้สองกลุม่ด้วยตนเอง แล้วรวบรวม

คะแนนทดสอบย่อยแต่ละแบบฝึก คะแนนก่อนเรียนและ

คะแนนหลังเรียนจากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  

จากนั้นน�าไปวิเคราะห์ทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่ม

เติม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

 2. หาค่าความยากง่าย (P) และหาค่าอ�านาจ

จ�าแนก (B) ของแบบทดสอบ 

 3. สถิติที่ ใช ้ในการหาความเชื่อมั่นของแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้สูตรของ Kuder 

Richardson (KR-20)

 4. หาความแตกต่างของค่าเฉลีย่คะแนนทดสอบ

ก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลอง โดยการ

ทดสอบค่าที (t-test Dependent)

 5. หาความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนแบบ

ทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้

การทดสอบค่าที (t-test Independent)

สรุปผลการวิจัย

 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองค�าขวัญ

ประจ�าท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 

83.84/82.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ ่ม

ทดลอง ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรอง

ค�าขวญัประจ�าท้องถิน่ ประกอบการเรยีนการสอนวชิาภาษา

ไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  

ของกลุ่มทดลอง ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง  

ร้อยกรองค�าขวญัประจ�าท้องถิน่ ประกอบการเรยีนการสอน

วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทยสูงกว่า  

กลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระที่ 4 

หลักการใช้ภาษาไทยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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 4. ความพงึพอใจของนกัเรยีนกลุม่ทดลอง ทีม่ต่ีอ

การเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองค�าขวัญ

ประจ�าท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด  

อภิปรายผลการวิจัย

 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองค�าขวัญ

ประจ�าท้องถิน่ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีผู่ว้จิยั

สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.84/82.73 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่

ผูว้จิยัสร้างขึน้มภีาพประกอบทีส่วยงาม ภาษาทีใ่ช้เหมาะสม 

ผ่านขั้นตอนกระบวนการสร้างอย่างมีระบบและวิธีการที่

เหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกเน้ือหา การเรียบเรียง

เนื้อหา การน�าวรรณกรรมท้องถิ่น ค�าขวัญของท้องถิ่น ที่

เกีย่วข้องกบัวถิชีวีติ สภาพแวดล้อม ความเป็นอยูข่องชมุชน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยศึกษาหลักการสร้างหนังสืออ่านเพิ่ม

เติมของ กฤษณา ทิมแสน และคนอื่นๆ (2546) และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กชกร สมจิตร และคนอื่นๆ 

(2548) ได้สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง “ค�าขวัญจังหวัด

น่าน” ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 

หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “ค�าขวัญจังหวัดน่าน” มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  และมีประสิทธิภาพ 

82.66/84.44  

 2.  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อน

เรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง ท่ีเรียนโดยใช้หนังสือ

อ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองค�าขวัญประจ�าท้องถิ่น พบว่า 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ทัง้นีเ้ป็นเพราะหนงัสอือ่านเพิม่เตมิทีส่ร้างขึน้ มเีนือ้หาสาระ

ที่ใกล้ตัว เป็นค�าขวัญประจ�าท้องถิ่น ซึ่งท�าให้ นักเรียนเกิด

ความรัก ความภาคภูมิใจและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมด้วยตนเอง เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งหนังสือ น่าสนใจ 

จึงสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็นและ

กระตือรือร้นและตั้งใจเรียน จึงท�าให้สามารถท�าคะแนนได้

สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณา ทิมแสน และ

คนอื่นๆ (2546) ได้สร้างหนังสืออ่านประกอบกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง “ก�าแพงเพชรเมือง

มรดกโลก” ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หลังการอ่านหนังสืออ ่านประกอบเรื่องก�าแพงเพชร 

เมืองมรดกโลก สูงกว่าก่อนการอ่านอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรยีนของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมนียั

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน ทีต่ัง้ไว้ 

ทั้งน้ีเพราะหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองค�าขวัญ

ประจ�าท้องถิน่ ได้รบัการพฒันาอย่างเป็นระบบ เป็นขัน้ตอน

ท�าให้นกัเรยีนเกดิความเข้าใจได้ง่าย เนือ้หาใกล้ตวั จงึท�าให้

นักเรียนที่เรียนโดยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มีคะแนนเฉล่ียสูง

กว่านักเรียนที่เรียนโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อจ�ากัด

ในการใช้หลายประการ ซึง่เป็นปัจจยัทีท่�าให้นกัเรยีนบางคน

ไม่สามารถศึกษาได้เต็มศักยภาพ

 4.  การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลอง  ที่มี

ต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรอง

ค�าขวัญประจ�าท้องถิ่น พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ

มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กชกร สมจิตร และ        

คนอื่นๆ (2548) ได้สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง “ค�าขวัญ

จังหวัดน่าน” ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบ

ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมในด้าน

รูปแบบของหนังสือและคุณค่าที่ได้รับอยู่ในระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะ

 1. ก่อนที่จะน�าไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาเนื้อหา 

กจิกรรมการเรยีนการสอน การเตรยีมส่ืออปุกรณ์ เครือ่งมอื

วัดผลประเมินผล และรายละเอียดให้เข้าใจและมีความ

พร้อมก่อน

 2. ครคูวรให้ค�าปรกึษาและดแูลนกัเรยีนอย่างใกล้

ชดิและร่วมมอืกนัท�างานเพือ่ให้เพิม่ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

 3. ครูผู ้สอนสามารถยืดหยุ ่นเวลาในการท�า

กิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยค�านึงถึงกลุ่มผู้เรียน

เป็นส�าคัญ

 4. ควรมีการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ในเรื่อง

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในท้องถิ่น

 5. ควรมกีารพฒันาหนงัสอือ่านเพิม่เตมิ ในสาระ

และมาตรฐานการเรียนรู้อื่นๆ
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