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เร่ือง การศึกษาผลการจัดประสบการณ์ หน่วยกนิดีอยู่ดีมสุีขและหน่วยบ้านแสนสุข 
 ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที ่3/1 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วทิยาคม”  อ าเภอ 
 เมอืง จังหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 โดยใช้ส่ือประสมในกจิกรรมเสริม 
 ประสบการณ์ 
 
อาจารย์ทีป่รึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทองสุข  วนัแสน 
ปีทีท่ าการวจิัย 2551 
 

บทคดัย่อ 
     นางสาวพิมล      บุญทนั 
     นายอนนัศิริ      ภูนุภา 
     นางสาวศศิธร      กระแสโสม 
     นางสาวศิรินนัท ์      เหลาฉลาด 
     นางสาวพชัราภรณ์    แยบดี 
     นางสาวศิริวลัย ์      ดวงธนู 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการจดัประสบการณ์ หน่วยกินดี อยูดี่ มีสุข และหน่วยบา้นแสนสุข ของ
นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วทิยาคม” อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการ 
ศึกษา 2551 โดยใชส่ื้อประสม ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ในดา้นความสามารถทางภาษา ทกัษะ
การท างานกลุ่ม ความมีวนิยั และความพึงพอใจ  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการจดัประสบการณ์ หน่วยกินดี อยูดี่ มีสุข และหน่วยบา้นแสนสุข 
ของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วทิยาคม ” อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 
ปีการศึกษา 2551 ก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์ โดยใชส่ื้อประสม ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
ในดา้นความสามารถทางภาษา 
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สมมติฐานการวจิัย 
 1. การจดัประสบการณ์โดยใชส่ื้อประสม ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์จะท าใหน้กัเรียน 
ชั้นอนุบาลปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วทิยาคม” อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 
มีผลการจดัประสบการณ์ ในดา้นความสามารถทางดา้นภาษา ทกัษะการท างานกลุ่ม ความมีวนิยั และ 
ความพึงพอใจ ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 2. การจดัประสบการณ์โดยใชส่ื้อประสมในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จะท าใหน้กัเรียน 
ชั้นอนุบาลปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วทิยาคม” อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 
มีผลการจดัประสบการณ์ ในดา้นความสามารถทางภาษา หลงัการจดัประสบการณ์สูงกวา่ก่อนการจดั 
ประสบการณ์ 
 

วธิีด าเนินงานวจิัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 3/1โรงเรียนเทศบาล 1 
“สุรินทร์วทิยาคม” อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 จ านวน 30 คน ไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง 
 2. การออกแบบการวจิยั 
 การออกแบบการวจิยั การวจิยัในคร้ังน้ีไดอ้อกแบบการวจิยัเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการใน
ชั้นเรียน ใชก้บันกัเรียนกลุ่มเดียว โดยมีการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 
 3. เคร่ืองมือวจิยั 
 ผูว้จิยัไดก้ล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 3 ขอ้หลกั ๆ ดงัน้ี แผนการจดัประสบการณ์  
นวตักรรม และเคร่ืองมือประเมิน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ มีทั้งหมด 10 แผน 
  3.2 นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยั ในท่ีน้ีคือ ส่ือประสม 
  3.3 เคร่ืองมือประเมินท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ีคือ  
   3.3.1 แบบทดสอบความสามารถทางภาษา ดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และ
การเขียน   
   3.3.2 แบบประเมินทกัษะการท างานกลุ่ม 1 ฉบบั 
   3.3.3 แบบวดัความมีวนิยั 1 ฉบบั   
   3.3.4 แบบวดัความพึงพอใจมีจ านวน 1 ฉบบั  
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 4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี คณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียน 
กลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ระหวา่งวนัท่ี 1-12 กนัยายน พ.ศ.2551 ซ่ึงมีการ
ทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
  4.1 ท าหนงัสือขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียน ท าความเขา้ใจกบัครู และนกัเรียนใน
โรงเรียน แจง้วตัถุประสงคก์บันกัเรียนกลุ่มทดลอง 
  4.2 ท าการทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาท่ีสร้างข้ึน 
โดยใชเ้วลา 2 วนั วนัละ 20 นาที ในวนัท่ี 1-2 กนัยายน พ.ศ. 2551  
  4.3 ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวโ้ดยใชร้ะยะเวลาในการจดั 
กิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินทกัษะการท างานกบักลุ่มความมีวนิยั กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง
ระหวา่งวนัท่ี 1-12 กนัยายน พ.ศ. 2551  
  4.4 เม่ือด าเนินการทดลองแลว้เสร็จตามท่ีก าหนดก็ท าการทดสอบหลงัเรียนดว้ย
แบบทดสอบฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียนในวนัท่ี 11-12 กนัยายน พ .ศ. 2551 เวลา 12.00-
12.40 น  
  4.5 ความพึงพอใจในการเรียนการสอน วดัหลงัจากทดสอบหลงัเรียนเสร็จในวนัศุกร์ 
ท่ี 12 กนัยายน 2551 เวลา 12.50-13. 00 น. โดยใชเ้วลา 10 นาที 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5.1 หาค่าร้อยละโดยน าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนมาแจกแจงความถ่ีและหา
ค่าร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์และไม่ผา่นเกณฑ ์ท่ีก าหนดไว ้ 60 % โดยใชส้ถิติ t- test ในกรณี
กลุ่มตวัอยา่งเดียวและเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
  5.2 หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน และความแตกต่างของคะแนนหลงัเรียนกบัก่อนเรียน 
  5.3 น าคะแนนทกัษะการท างานกลุ่มของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนเทียบกบัเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ 60% โดยใชส้ถิติ t-test ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว
และเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
  5.4 น าคะแนนความมีวนิยัของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ของคะแนนกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้60% โดยใชส้ถิติ t-test ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียวและเปรียบเทียบ
กบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
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  5.5 น าคะแนนความพึงพอใจของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้ 60% โดยใชส้ถิติ t-test ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียวและเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดไว ้
  5.6 เปรียบเทียบความสามารถทางดา้นภาษาของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน
โดยใชส้ถิติ t-test ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั 
 

สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาผลการจดัประสบการณ์ดา้นความสามารถทางดา้นภาษา ความมีวนิยั ทกัษะ 
การท างานกลุ่ม และความพึงพอใจ ในการจดัประสบการณ์หน่วย กินดี อยูดี่ มีสุข และหน่วยบา้น
แสนสุข โดยใชส่ื้อประสม ปรากฏผลการศึกษาดงัน้ี  
  1.1 ผลการศึกษาความสามารถทางดา้นภาษา กรณีก่อนเรียนพบวา่ในภาพรวม นกัเรียน 
ผา่นเกณฑ ์29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.6 ไม่ผา่นเกณฑ ์1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ผลของความสามารถ
ทางภาษาอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 68.5 ,S.D. =  5.26  )  เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีความสามารถ
ทางภาษาสูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณารายด้ านพบวา่ นกัเรียนมี
ความสามารถทางดา้นการฟัง การพดู การเขียนอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 22.46, 12.4, 22.26 , S.D. = 
1.61, 2.19, 1.33) และนกัเรียนมีความสามารถทางดา้นการอ่านอยูใ่นระดบัต ่า ( X =11.36  ,S.D. = 3.30)
เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นการฟัง พดู และเขียนสูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และการอ่านต ่ากวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส าหรับกรณี
หลงัเรียนในภาพรวมพบวา่ นกัเรียนมีความสามารถดา้นภาษาผา่นเกณฑ ์ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
โดยผลของความสามารถทางภาษาอยูใ่นระดบัสูง ( X = 88.8 , S.D. = 4.47) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียน 
มีความสามารถทางภาษาสูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นการฟังและการเขียนอยูใ่นระดบัสูง ( X =29, 26.13 ,  S.D. = 1.04, 1.73) 
และนกัเรียนมีความสามารถทางดา้นการพดูและการอ่านอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 17.3, 16.5 , S.D. 
= 1.37, 2.33) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีความสามารถทางการฟัง พดู อ่าน และเขียนสูงกวา่เกณฑ์ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  1.2 ดา้นทกัษะการท างานกลุ่ม พบวา่นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่ม ผา่นเกณฑ ์ 
21  คน คิดเป็นร้อยละ  70  ไม่ผา่นเกณฑ ์ 9   คน คิดเป็นร้อยละ  30  โดยทกัษะการท างานกลุ่ม อยู่
ในระดบัปานกลาง   ( X =   62.5,  S.D. =  2.33   )  เม่ือทดสอบแลว้สูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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  1.3 ดา้นความมีวนิยั พบวา่นกัเรียนมีความมีวนิยั ผา่นเกณฑ ์27 คน คิดเป็นร้อยละ 70
ไม่ผา่นเกณฑ ์3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 โดยมีความมีวนิยัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 65.1 , S.D. = 2.62)
เม่ือทดสอบแลว้สูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  1.4 ดา้นความพึงพอใจในการเรียนพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจ ในการเรียน ผา่น 
เกณฑ์ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัสูง ( X = 2.55 , S.D. = 0.55) โดย
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่างจากเกณฑ์  อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณารายขอ้
พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูงจ านวน 5 ขอ้คือ เน้ือหามีความเหมาะสม การจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนเหมาะสมกบัเวลา ส่ือการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ 
ในการท ากิจกรรมนกัเรียนมีความสามารถทางดา้นภาษาเพิ่มข้ึน และนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลางจ านวน 5 ขอ้คือ เน้ือหามีความน่าสนใจ เน้ือหามีความน่าสนใจ  การน าเสนอผลงาน
มีความน่าสนใจ  ส่ือการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา  นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้
ในชีวติประจ าวนัได ้ เม่ือทดสอบแลว้สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ านวน 1 ขอ้ 
คือ เน้ือหามีความเหมาะสม และมีจ านวน 9 ขอ้ท่ีต่างจากเกณฑ ์อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
คือ เน้ือหามีความน่าสนใจ นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล การน าเสนอผลงานมีความ 
น่าสนใจ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเวลา  ส่ือการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ
ส่ือการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา  นกัเรียนมีค วามรู้ความเขา้ใจในการท ากิจกรรม 
นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นภาษาเพิ่มข้ึน นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้   
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาหลงัเรียนกบัก่อนเรียนโดยใช ้t-test ในกรณี 
กลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถทางภาษา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนมีพฒันาการโดยเฉล่ียอยา่งเห็นไดช้ดั  ( D = 20.4, S.D. 
= 5.44) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการ 
เขียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยเฉล่ียอยา่งเห็นไดช้ดั ( D = 6.53, 4.90, 5.20, 3.90 , S.D. = 1.86, 
2.27, 2.39, 1.84) โดยนกัเรียนมีความสามารถดา้นการฟัง การพดู การ อ่าน และการเขียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
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