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เร่ือง การศึกษาผลการจัดประสบการณ์หน่วยผลไม้แสนอร่อยและหน่วยหนูน้อยแสนดี  
 ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที ่2 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ อ าเภอเมอืง จังหวดัสุรินทร์  
 ปีการศึกษา 2551 โดยใช้วธีิการสอนแบบมุ่งประสาบการณ์ทางภาษาในกจิกรรม 
 เสริมประสบการณ์ 
 

อาจารย์ทีป่รึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทองสุข วนัแสน 
ปีทีท่ าการวจิัย  2551 
 

บทคดัย่อ 
      ราภรณ์ กุลเกษ 
      วริาภรณ์ มณีศรี 
      สไบทิพย ์ หมายดี 
      อรพิมพ ์ สาแกว้ 
      อรุณ ทิศมี 
      อจัฉรีย ์ เฉียบแหลม 
   

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการจดัประสบการณ์ในหน่วยผลไมแ้สนอร่อยและหน่วยหนูนอ้ยแสนดี
ของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นตาเปาว ์อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 โดย 
ใชว้ธีิการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในดา้นความสามารถ
ทางภาษา ทกัษะการท างานกลุ่ม ความมีวนิยั และความพึงพอใจ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการจดัประสบการณ์ในหน่วยผลไมแ้สนอร่อยและหน่วยหนูนอ้ย
แสนดีของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นตาเปาว ์อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 
2551 ในดา้นความสามารถทางภาษา ก่อนและหลงัการจดัประสบกา รณ์ โดยใชว้ธีิการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ทางภาษา ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
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สมมุติฐานการวจิัย 
 1. การจดัประสบการณ์โดยใชว้ธีิแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษาในกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์จะท าใหน้กัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นตาเปาว์  อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์  ปี
การศึกษา 2551 มีผลการเรียนรู้ในดา้นความสามารถทางภาษา ทกัษะการท างานกลุ่ม ความมีวนิยั และ 
ความพึงพอใจผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 2. การจดัประสบการณ์โดยใชว้ธีิแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษในกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์จะท าใหน้กัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นตาเปาว ์อ าเภอเมือง จงัหวั ดสุรินทร์ ปี
การศึกษา 2551 มีความสามารถทางดา้นภาษาหลงัการจดัประสบการณ์สูงกวา่ก่อนการจดัประสบการณ์ 
 

วธิีการด าเนินงานวจิัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัคร้ังน้ี 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นตาเปาว ์อ าเภอเมือง จงัหวดั
สุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 จ านวน 17 คน ไดม้าโดยใชว้ธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 2. การออกแบบการวจิยั  
 การออกแบบการวจิยัในคร้ังน้ี เป็ นการออกแบบการวจิยัในชั้นเรียน  ซ่ึงใชก้บันกัเรียน
กลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
  3.1 แผนการจดัประสบการณ์  เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมมี 2 หน่วย คือ หน่วย
ผลไมแ้สนอร่อย และหน่วยหนูนอ้ยแสนดี ประกอบดว้ย 10 เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

  หน่วยท่ี 1 ผลไมแ้สนอร่อย แบ่งออกเป็น 5 แผนดงัน้ี 
   แผนท่ี 1 เร่ืองช่ือผลไม ้
   แผนท่ี 2 เร่ือง วธีิการเลือกซ้ือผลไม ้
   แผนท่ี 3 เร่ือง ประโยชน์ของผลไม  ้
   แผนท่ี 4 เร่ือง ลกัษณะรูปร่าง สี รสชาติผลไม ้
   แผนท่ี 5 เร่ือง การรับประทานผลไมใ้หป้ลอดภยั  
  หน่วยท่ี 2 “หนูนอ้ยแสนดี” แบ่งออกเป็น 5 แผนดงัน้ี 
   แผนท่ี 6 เร่ือง มารยาทท่ีดี 
   แผนท่ี 7 เร่ือง การปฏิบติัตน 
   แผนท่ี 8 เร่ือง การแนะน าตนเอง 
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   แผนท่ี 9   เร่ือง การประหยดั 
   แผนท่ี 10 เร่ือง ความมีวนิยั  
  3.2 นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยั 
  นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ วธีิการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา ซ่ึง 
มีเน้ือหาเก่ียวกบัหน่วย “ผลไมแ้สนอร่อย ” และหน่วย “หนูนอ้ยแสนดี ” ซ่ึงมีขั้นตอนในการการจดั
กิจกรรมและวธีิการสร้าง ดงัน้ี 
   3.2.1 ขั้นตอนการจดักิจกรรม 
    ขั้นท่ี 1  ครูอ่านเร่ืองใหฟั้ง 
    ขั้นท่ี 2  ใหน้กัเรียนเล่าเร่ืองกลบั ล าดบัเร่ืองราว สนทนาหรืออภิปราย
เก่ียวกบัเร่ืองอ่านออกเสียงและเล่นบทบาทสมมุติ 
    ขั้นท่ี 3  เขียนเร่ืองร่วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน 
    ขั้นท่ี 4  ท าหนงัสือเล่มใหญ่ 
    ขั้นท่ี 5  ใหน้กัเรียนปฏิบติัหรือท ากิจกรรมอ่ืนท่ีส่งเสริมทกัษะทางภาษา 
  3.3 เคร่ืองมือประเมินผล 
   3.3.1  แบบทดสอบวดัคามสามารถทางภาษา จ านวน 4 ชุด แบ่งออกไดด้งัน้ี 
    ชุดท่ี 1  แบบทดสอบวดัคามสามารถทางดา้นการฟัง จ านวน 3 ชุดยอ่ย 
    ชุดท่ี 2  แบบทดสอบวดัคามสามารถทางดา้นการพดู จ านวน 3 ชุดยอ่ย 
    ชุดท่ี 3  แบบทดสอบวดัคามสามารถทางดา้นการอ่าน จ านวน 2 ชุดยอ่ย 
    ชุดท่ี 4  แบบทดสอบวดัคามสามารถทางดา้นการเขียน จ านวน 3ชุดยอ่ย 
   3.3.2 แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   3.3.3 แบบประเมินความมีวนิยั 
   3.3.4 แบบวดัความพึงพอใจ 
  3.4 การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  การวจิยัในชั้นเรียนในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลอง  และเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
   3.4.1 ท าหนงัสือขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียนบา้นตาเปาว์ 
   3.4.2 ขออนุญาตและติดต่อกบัอาจารยป์ระจ าชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบา้นตาเปาว์ 
ต าบลเมืองที อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 
   3.4.3 ท าการทดสอบวดัความสามารถทางภาษาก่อนเรียน กบักลุ่มเป้าหมาย
ในวนัท่ี  25  กนัยายน  2551 
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   3.4.4 ท าการสอนตามแผนการจดัประสบการณ์ พร้อมท าการทดสอบทกัษะ
การท างานกลุ่ม และความมีวนิยัในวนัท่ี 29 กนัยายน ถึง 10 ตุลาคม 2551 
   3.4.5 ท าการทดสอบวดัความสามารถทางภาษาหลงัเรียนกบักลุ่มเป้าหมาย
ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบหลงัเรียนกบักลุ่มเป้าหมายในวนัท่ี 13 ตุลาคม 2551 
 

สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาคน้ควา้ และวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 1. ผลการศึกษาผลการจดัประสบการณ์ดา้นความสามารถทางดา้นภาษา ทกัษะการท างาน 
กลุ่ม ความมีวนิยั และความพึงพอใจ ในการจดัประสบกา รณ์หน่วยหนูนอ้ยแสนดี  และหน่วยผลไม้
แสนอร่อย โดยใชว้ธีิการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา ปรากฏผลการศึกษาดงัน้ี  
  1.1 ผลการศึกษาความสามารถทางดา้นภาษา กรณีก่อนเรียนพบวา่  ในภาพรวม 
นกัเรียนมีผลการจดัประสบการณ์ในหน่วย หนูนอ้ยแสนดี และหน่วยผลไมแ้สนอร่อย โดยใชว้ธีิการ 
สอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ผา่นเกณฑ ์0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
ไม่ผา่นเกณฑ ์17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลของความสามารถทางภาษาอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 
34.117 , S.D. =  4.27) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีความสามารถทางภาษาต ่ากวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นการฟัง และการอ่าน 
อยูใ่นระดบัต ่า ( X = 4.470, 7.352 S.D. = 1.178,0.995) และนกัเรียนมีความสามารถทางดา้นการพดู
และการเขียน อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X =9.411,12.29 ,S.D. = 1.003,3.249) เม่ือทดสอบแลว้ นกัเรียน 
มีความสามารถทางดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ต ่ากวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .01 ทุกดา้น ส าหรับกรณีหลงัเรียนในภาพรวมพบวา่  นกัเรียนมีความสามารถดา้นภาษาผา่น
เกณฑ ์17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผลของความสามารถทางภาษาอยูใ่นระดบัสูง ( X = 64.41 , 
S.D. = 4.16) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีความสามารถทางภาษาสูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นการฟัง อยูใ่นระดบัต ่า ( X = 
7.47 , S.D. = 1.230) และนกัเรียนมีความสามารถทางดา้นการพดู และการเขียน อยูใ่นระดบัสูง  ( X = 
22.117,21.00,  S.D. =1.111, 2.662) และความสามารถดา้นการอ่าน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 13.823 , 
S.D. = 1.236) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีความสามารถทางการฟัง ต ่ากวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทาง  
สถิติท่ีระดบั .01 และความสามารถดา้นการพดู การอ่าน และการเขียน สูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
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  1.2 ดา้นทกัษะการท างานกลุ่ม พบวา่นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่ม ผา่นเกณฑ์ 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.647 ไม่ผา่นเกณฑ ์14 คน คิดเป็นร้อยละ  82.352 โดยทกัษะการท างานกลุ่ม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ( X = 55.82 , S.D. =5.089) เม่ือทดสอบแลว้ต ่ากวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 
  1.3 ดา้นความมีวนิยั พบวา่นกัเรียนมีความมีวนิยั ผา่นเกณฑ์  2 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.764 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.235 โดยมีความมีวนิยั อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 
55.235 , S.D. = 3.832) เม่ือทดสอบแลว้ต ่ากวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  1.4 ดา้นความพึงพอใจในการเรียนพบวา่ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจในการ 
เรียนผา่นเกณฑ ์17 คน คิดเป็นร้อนละ 100 โดยความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูง ( X = 2.69 , S.D = 0.275)  
เม่ือทดสอบแลว้สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่
นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยูใ่นระดบัสูง  9 ขอ้ คือ กิจกรรมท่ีนั กเรียนไดป้ฏิบติัมีความ
เหมาะสม เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบและสนใจ นกัเรียนมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการฟัง
นิทาน นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเล่าเร่ือง นกัเรียนมีความพึงพอใจในการท าหนงัสือเล่มใหญ่  
นกัเรียนมีความพึงพอใจในการใชส่ื้อในการจดักิจกรรม ส่ือท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม  
การจดักิจกรรมมีวธีิท่ีน่าสนใจ การพฒันาทกัษะทางภาษา ( X = 2.52, 2.64, 2.52, 2.88, 2.58, 2.76, 2.82, 
2.82, 2.64 , S.D  = 0.71, 0.96, 0.79, 0.33, 0.61, 0.56, 0.52, 0.39, 0.49) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนอยูใ่นระดบัความพึงพอใจสูงกวา่เกณฑ์  2 ขอ้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 คือ นกัเรียนมีความพึงพอใจเก่ียวกบัการเล่าเร่ือง การจดักิจกรรมมีวธีิท่ีน่าสนใจ ( X = 2.88, 
2.82 , S.D = 0.33, 0.39) และมีความพึงพอใจต่างจากเกณฑ์  7 ขอ้ คือ กิจกรรมท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติัมี
ความเหมาะสม เป็นกิจกรรมท่ีนกัเ รียนชอบและสนใจ  นกัเรียนมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรม
ในการฟังนิทาน นกัเรียนมีความพึงพอใจในการท าหนงัสือเล่มใหญ่ นกัเรียนมีความพึงพอใจในการ
ใชส่ื้อในการจดักิจกรรม  ส่ือท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม การพฒันาทกัษะทางภาษา 
( X = 2.52, 2.64 , 2.52, 2.52, 2.76, 2.82, 2.64 , S.D  = 0.71, 0.96, 0.79, 0.61, 0.56, 0.52, 0.49) เม่ือ
ทดสอบแลว้อยูใ่นระดบัต่างจากเกณฑ ์อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนมีความ
พึงพอใจในการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 1ขอ้ คือ นกัเรียนสามารถน าไปใชใ้นการเล่นได ้( X = 2.41 , 
S.D  = 0.87) เม่ือทดสอบแลว้อยูใ่นระดบัต่างจากเกณฑ ์อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาหลงัเรียนกบัก่อนเรียนโดยใช ้t-test ในกรณี 
กลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถทางภาษา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนมีพฒันาการโดยเฉล่ียอยา่งเห็นไดช้ดั ( D = 31.588, 
S.D. =4.416) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และ 
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การเขียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยเฉล่ียอยา่งเห็นไดช้ดั ( D = 3.058, 12.588, 6.294, 9.941 S = 
1.599, 1.622, 1.447, 3.991) โดยนกัเรียนมีความสามารถดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 


