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บทคัดยอ 
                    โครงการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง     การศึกษาสื่อประสมที่มีผลตอการเขียนหนังสือ    
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3  ปการศกึษา 2551 
 
        มีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อใหทราบวาสื่อประสมชนิดใดบางที่มีผลตอการเขียนหนังสือของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 2.  เพื่อเพ่ิมพูนทักษะตาง ๆ แกผูเรียน 
 3.  เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทย  และวิชาอื่น  ๆ 
 4.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย  ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่  3   
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

           
              จากวัตถุประสงคดังกลาว  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาสื่อ 
ประสมที่มีผลตอการเขียนหนังสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ในการเรียนวิชาภาษาไทย 
และวิชาอื่น ๆใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยความเปนจริง   สรุปไดดังนี้   

- การสอนของครู โดยใชสื่อการเรียนการสอนที่มีรูปภาพนักเรียนเกิดความพึงพอใจคิดเปน 
รอยละ85   สื่อใบงานคิดเปนรอยละ  45 

  -  ผูเรียนคิดกิจกรรมดวยตนเองคิดเปนรอยละ 85    สื่อการเขียนไมมี 
รูปภาพคิดเปนรอยละ 76      

- การใชสื่อแบบมีรูปภาพสามารถดึงดูดใจใหผูเรียนสนใจเรียนมากขึ้น   
- การฝกเขียนตามรูปแบบการเขียนตางๆ  ทําใหนักเรียนเกิดทักษะการเขียนมากขึ้น 

 
 
 
 
 



 

คํานํา 

 
               การเรียนการสอนในชั้นเรียน   ผูจัดทําวิจัยในชั้นเรียนไดสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ 
ผูเรียนพบวามีผูเรียนบางคนขาดสมาธิในการเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําขาดความสนใจและ 
ขาดความรับผิดชอบดังนั้นผูทําวิจัยจึงนําขอมูลเหลานี้มาจัดทําเปนงานวิจัยเพื่อศึกษาสื่อประสม 
หรือสาเหตุที่ทําใหผูเรียนกลุมดังกลาวมีผลการเรียนต่ํา ขาดความสนใจในการเรียน โดยมุงหวังให 
ผูเรียนไดพัฒนาตนเองและใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
           การทาํวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ   ผูอํานวยการโรงเรียน ,  และ คณะครูทุกทาน 
ที่ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี 
 
 
                                                                   
                                                                                                                      ผูวิจัย 
 
 
                                                                                                     ( นางขัตติยา  ปฏิภาณพงษ ) 
                                                                                                          27    กุมภาพันธ   2552 
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บทที่  1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
                          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      เปนกลุมสาระการเรียนรูพ้ืนฐานที่เนนใหผูเรียน 
ไดอานออกเขียนได  และสามารถจับใจความสําคัญของเนื้อเรื่องมุงใหผูเรียน ไดเรียนอยางมีความสุข   
  นําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันและดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   จากการสังเกต 
การจัดการเรียนการสอน    วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่  3     พบวาผูเรียนบางคนไมสนใจเรียน 
อานหนังสือไมออก      ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่      ทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุเปาหมาย 
ของกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูวิชาอื่น  ๆ  
                       ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดทําวิจัยฉบับนี้ขึ้นเพื่อศึกษาขอมูลและพัฒนาการเรียนการสอนให 
กับผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอน  อันเปนผลสัมฤทธิ์ทาง 
ดานการเรียนสูงขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อใหทราบวาสื่อประสมชนิดใดที่มผีลตอพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่  3 
2. เพื่อเพ่ิมพูนทักษะตาง  ๆ แกผูเรียน 
3. เพื่อใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาไทยและวิชาอื่น ๆ 
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและวิชาอื่น ๆ 

ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  3  ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. ครูใชสื่อประสมไดดีขึ้น 
2. ครูใชแบบทดสอบเพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาดานสติปญญาดีขึ้น 
3. เจคติของผูเรียน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูเนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงผลให

ผูเรียนชอบเรียนวิชาภาไทย และวิชาอื่น ๆ  ไดดีขึ้น 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร/ กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
นครราชสีมา ปการศึกษา  2551 ที่มีพฤติกรรมไมอยากเรียนหนังสือและผลสัมฤทธิ์ทางดานการ 



เรียนต่ํา   จํานวน  5  คน 
                       2.ตัวแปรทีใ่ชในการศึกษาวิจัย  ไดแก 

1.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การสอนโดยใชสื่อประสมเชน แถบประโยค บัตรคํา 
ประกอบรูปภาพ 

1.2 ตัวแปรตาม ไดแกระดับผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนทุกวิชาในระดับชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 3 / 3 

เจคติของผูเรียนที่มีตอการเรียนวิชาภาษาไทย  และวิชาอื่น ๆ 
 
 

 เนื้อหา  
                   สื่อประเภทตาง ๆที่พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

ระยะเวลา 

                  ตลอดปการศกึษา  2551 
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 

1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   หมายถึง   ความรู   ความเขาใจ  ของนักเรียนในการใชสือ่พัฒนา 
ทักษะตาง ๆซึ่งวัดมาเปนคะแนนจากแบบทดสอบ  วัดตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
2.   สื่อประสม  หมายถึง อุปกรณ  วัสดุ  ที่ใชประกอบการเรียนการสอน  เกี่ยวกับการพัฒนา 
ทักษะดานตาง ๆ  
3.  ทักษะดานตาง ๆ   หมายถึง  ทักษะพื้นฐานการฟง  พูด  อาน  เขียน 
4.  พัฒนา  หมายถึง  การทําใหดีขึ้น  การทําใหเจริญขึ้น  การปรับปรุงใหดีขึ้น 
5.  เจตคติตอการเรียน  หมายถึง  ความรูสึกชอบ  , ไมชอบ   ตอการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ  
โดยการวัดจากแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น   
ประโยชนคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. เปนแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน  ใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
2. เปนแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ใหมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. สามารถนําผลวิจัย  ไปประยุกตในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ กับ

นักเรียนรุนตอไป 
 



บทที่  2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของ   ฮิลการดและโบเวอรไดสรุปหลักการการเรียนรูไวดังนี้ 

 
1.   การถายโยงการเรียนรูจะดีขึ้น   หากผูเรียนไดคนพบความสัมพันธของสิ่งเรียนใหมกับ
การเรียน 

ที่ผานมา   และมีโอกาสไดใชและปฏบิัติดวยตนเองในการเรียนรู 
             2.   การเสริมแรงบวก  จะเปนรางวัลที่พึงพอใจมากกวา  การสรางที่เปนลบหรือการ
ลงโทษตําหนิ 

3.   สภาพแวดลอมตางกัน  การพัฒนาสติปญญาของผูเรียนจะมีความแตกตางกัน 
             4.   ผูเรียนที่มีแรงจูงใจ  จะมีความพรอมมากกวาผูเรียนที่ขาดความจูงใจ 

5.   การฝกหดัและการทําซ้ําบอย ๆ มคีวามจําเปนในการชํานาญดานทักษะตาง ๆ ดวย 
6.   ประสบการณเดิมของผูเรียนมีอิทธิพลในการเรียนรูในปจจุบัน 
7.   การสอนของครูควรมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  และสามารถใหผูเรียนนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันได 

               
แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของของ ผูชวยศาสตราจารยภัทรา  สุคนธทรัพยและคณะ  ไดสรปุ
การเรียนรู 
ไวดังนี้ 

1. สื่อการเรียนการสอนมีอิทธิพลตอความสนใจของผูเรียน  และความสนใจมีผลตอ
ประสิทธิภาพ 

2. อายุของผูเรียนมีอิทธิพลตอการพัฒนาสติปญญาในดานตาง ๆ 
3. การเรียนการสอนในปจจุบัน  ควรเปนลักษณะใหผูเรียนไดสัมผัสและปฏิบัติดวยตนเองใหมาก  

ๆ 
โดยการไดรวมกิจกรรมสังคมกับเพื่อนบอย ๆ 

4. การฝกทักษะ  การฝกฝนใหบอย ๆ  ครูควรใหผูเรียนฝกมาก ๆเพื่อเกิดความชํานาญ 
5. สังคมครอบครัวเปนสิ่งที่จําเปนในการเรียนรูและชวยพัฒนาผูเรียนไดดี 



แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ  ของมาสโลว    ไดสรุปการเรียนรูไวดังนี้ 
 
1.   การลําดับชั้นความตองการเปนพื้นฐานความเขาใจวาผูเรียนมีความตองการสิ่งใดใน
ชีวิต   
2.   การใหผูเรียนไดเรียนในระบบประสาทสัมผัสดวยตนเอง  ทําใหกระตุนความสนใจ  และ
ใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
               การดําเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมาชั้นประถมศึกษาปที่ 3      ปการศึกษา  2551        ผูเรยีนไดดําเนินการ 
ในลักษณะของ การวิจัยในชั้นเรียนมขีั้นตอนดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่  1  การศึกษาปญหา 

       
         กลุมตวัอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3/3  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา  
2551 จํานวน 5 คนผูวิจัยไดทําการศึกษาปญหาดังนี้ 

1. สังเกตพฤติกรรม  และความสนใจของผูเรียนไดพบวา ผูเรียนบางคนขาดความสนใจ 
ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่  อานหนังสือไมออก   ไมมีสมาธิในการเรียนวิชาภาษาไทยและ  วิชา
อ่ืน ๆ 

2. พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตลอด  1  ภาคเรียน มีผลการเรียนต่ํา 
 
 

ขั้นตอนที่  2    การศึกษา เนื้อหา  หลักสูตร 
        
        ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช  2544   มีเนือ้หาดังนี้  กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย เปนกลุมสาระเนนพัฒนาทักษะ
ทั้ง 4  ดาน  และสามารถอยูในสังคมอยางสันติสุข มุงใหผูเรียนมีความรู มีทักษะกระบวนการ มี
คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงครวมทั้งไดแสดงบทบาท  และความรับผิดชอบ  ทั้งตอตนเอง  
ตอผูอ่ืน  และตอสภาพแวดลอม 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่  3   วิธีการที่จะใชในการดําเนินการแกปญหา 
 

1. ใชสื่อการเรยีนการสอนที่หลากหลาย  เชน  ใบความรู  แผนพับ  สิ่งประดิษฐ  ฯลฯ      ผูเรียน
สามารถ 

ใชประสาทสัมผัสไดดวยตนเองในการศึกษาหาความรูตาง ๆ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

         3.สรางแบบสอบถาม  ศึกษาสื่อประเภทตาง ๆที่มีผลตอการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง  
                                                              
                                                  ขั้นตอนที่ 4   การทดลอง 
 
           ผูวิจัยไดใชการทดลองแบบสุมกลุมตัวอยาง  โดยจัดการเรียนการสอนแบบกลุมและใชสื่อการ
เรียนการสอน 
ที่หลากหลาย  เมื่อเสร็จสิ้นการสอนผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม   การศึกษาสื่อประสม เพื่อพัฒนา
ทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  3 
                                             
                                                               ขั้นที่ 5   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
          ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีวิธีการดังนี้ 

- สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนตลอดปการศึกษา  2551 
- ใชแบบสอบถามกลุมตัวอยาง 
 
                                     ขัน้ตอนที่  6  การวิเคราะหขอมูล 

 
        ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย   รอยละ 
 
 
 
                        



                                                                       บทที่  5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
1. หลังจากครูใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   ผูเรียน

ไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง   ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนสนใจการเรียนมาก
ขึ้น  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนสูงขึ้นในการเรียนทุกวิชา 
3. ขอมูลที่ตอบแบบสอบถามพบวา 

- ผูเรียนสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (รอยละ  88  ) 
- ผูเรียนสวนใหญมีอายุ  9 – 10  ป(รอยละ 100) 
- สภาพครอบครัวสวนใหญผูเรียนอยูกับพอแม (รอยละ  95  ) 
- ผูเรียนสวนใหญที่ตอบแบบสอบถามเริ่มเขาเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

มากกวา  3  ป  ( รอยละ   98  ) 
- การสอนของครู  ผูเรียนเกดิความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนการสอนแบบ

รูปภาพ 
รอยละ  78  ทํางาน สื่อใบงาน   20   ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองคิดเปนรอยละ 0 สื่อการเขียน
ไมมีรูปภาพรอยละ 2 
                          -     การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน    มีมุมหนังสือในหองเรียนผูเรียนมีความพึงพอใจ 
คิดเปนรอยละ  80  มีปายนิเทศใหความรูมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ   8   มีมุมไวเลนเพื่อความ
เพลิดเพลิน 
มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  10   ความสะอาดของหองเรียนมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  2 
                         -     การเขากิจกรรมสงัคมกับเพื่อน      เขารวมกิจกรรมการเลนกีฬากับเพื่อนมีความ
พึงพอใจ 
มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  80   ชอบเลนและอยูคนเดียวมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  20 
                         -    การเขารวมกิจกรรมสังคมในครอบครัว    ไปเที่ยววันหยุดกับผูปกครองมีความพึง
พอใจคิดเปนรอยละ  5    อยูบานเลนเกมคอมพิวเตอรมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  85    อยูบานดู
โทรทัศนหลายชั่วโมงมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ   10 
                   จะเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม ชอบเรียนโดยมีสื่อการเรียนการสอน และตองการปฏิบัติ 



กิจกรรมดวยตนเอง ชอบมีมุมอานหนังสือ  ไมชอบหองเรียนที่สกปรก   การเขาสังคมกับเพื่อนชอบ
เลนกีฬากับเพื่อนมากกวาที่จะอยูคนเดียว   การเขารวมกิจกรรมสังคมในครอบครัว ผูตอบ
แบบสอบถามชอบเลนเกมคอมพิวเตอรมากกวาไปเที่ยวกับผูปกครอง   
ขอเสนอแนะ    
                          1.   ครูควรใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองใหมาก  และควรจัดหองเรียนให
สะอาดอยูเสมอ 
                         2.   ถาครูสังเกตผูเรียนมีอาการเหมอลอยจากการเลนเกมมาก  ควรเชญิผูปกครองมา
พบเพื่อชี้แจงและชวยกันแกไขปญหาตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
         หลังจากศึกษาสื่อประสมพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  3  
 พบวา ผูเรียนชอบการสอนของครูโดยใชสื่อการเรียนการสอน   โดยผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นจากตารางดังนี้ 
 
 
 
รายชื่อผูเรียนที่ทําการวิเคราะห ผลการทดสอบกอนเรียน ผลการทดสอบหลังเรียน 
1.   ด.ช. วรรณรัตน  อินกาํแหง                  68.20                   78.25 
2.   ด.ญ.กิตติยา  บุญคง                  64.10                   82.20 
3.   ด.ช.ปฏพิล   คําภิเดช                  61.40                   79.50 
4.   ด.ญ. ธิดารัตน  มวงกลาง                  60.20                   76.50 
5.  ด.ญ. สุนนัท  พิมพปร ุ                  60.25                  78.40 
 
        
           จากตารางขางบน  แสดงใหเห็นวา ผลการทดสอบหลังเรียนเมื่อครูใชสื่อการเรียนการสอนของ
ผูเรียนทําการวิเคราะห  มีคาเฉลี่ยรอยละสูงกวาผลการทดสอบกอนเรียน 
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