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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ  2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ก่อนและหลัง
เรียน หนังสือโต้ตอบได้นทิานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยว
พาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือตอบโต้ได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม จ านวน 48 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ T-test โดยใช้  
Paired samples test ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.73) 
2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ก่อนและหลัง

เรียนหนังสือโต้ตอบได้นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยว
พาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 2.82) 
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Abstract 

This research is an experimental research with the following objectives 1)  To 
develop an interactive version of a supplementary fable book Shitake the Witch from 
Saradeaw pa plern series from grade 1 Thai language curriculum 2) To compare the reading 
skills of grade 1 students from Wat Makut Kasat Riyaram school before and after reading 
interactive  supplementary fable book Shitake the Witch from Saradeaw pa plern series 
from grade 1 Thai language curriculum 3) To study the degree of satisfaction shown towards 
interactive  supplementary fable book Shitake the Witch from Saradeaw pa plern series 
from grade 1 Thai language curriculum. The test subjects in this study are 48 grade 1 
students from Wat Makut Kasat Riyaram school. Statistics used for data analysis are mean, 
percentage, and standard deviation. Hypothesis testing is done with Paired-Samples T-test. 
This research yields the following findings 
 1. The analytic result of the interactive supplementary fable book Shitake the Witch 
from Saradeaw pa plern series from grade 1 Thai language curriculum shows the overall 
quality to be excellent (  =4.73) 

2. The reading skills of grade 1 students from Wat Makut Kasat Riyaram school, 
before and after reading the interactive supplementary fable book Shitake the Witch from 
Saradeaw pa plern series from grade 1 Thai language curriculum, show statistically 
significant difference of .05 
 3. The overall degree of satisfaction shown towards the interactive supplementary 
fable book Shitake the Witch from Saradeaw pa plern series from grade 1 Thai language 
curriculum is high ( = 2.82) 
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บทน า 
ปัญหาเรื่องตัวสะกดเป็นปัญหาส าคัญท่ีพบบ่อยครั้ง ในการเรียนการสอน เช่น การเขียนพยัญชนะและ

สระผิด เป็นต้น ทักษะการเขียนและการอ่านตัวสะกดเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในการเริ่มเข้าเรียนที่ส าคัญส าหรับ
นักเรียนทุกคน ถ้าละเลยไปจะท าให้นักเรียนนั้นอ่านและเขียนผิดไปตลอด เพราะฉะนั้นเราควรฝึกให้นักเรียน
เขียนและอ่านได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว เพราะสามารถน าไปใช้ในการเขียนรูปแบบอ่ืนๆ ได้ ในอนาคต 
ในการเรียนการสอนนั้นคุณครูหรือผู้ปกครองก็ควรมีการจัดกิจกรรมหรือสื่อการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนรู้สึก
สนุกสนานเพ่ือที่จะให้รักเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น (สมพงษ์ ศรีพยาต , 2553) อ. ยุวดี นุชทรัพย์ จึงได้คิดค้นสื่อการ
สอนชุดนิทานสระขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมการอ่านตัวสะกด สระภาษาไทยและการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 (รักครู, 2016) 

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม เด็กนักเรียนบางส่วนยังมีปัญหาเรื่องการ
อ่านตัวสะกด สระภาษาไทย อยู่บ้างและสื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียนใช้ในการสอนนั้นจะเป็นสื่อที่ทาง
รัฐบาลและกระทรวงการศึกษาได้ส่งมาให้และเป็นสื่อที่ทางอาจารย์ผู้สอนได้จัดท าขึ้นมาเองเพ่ือให้เหมาะสม
และต้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนมากที่สุด (นิติพล เล่าเปี่ยม, 2553) 

ทั้งนี้สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ท าให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ และเป็นสิ่งกระตุ้นท าให้นักเรียนอยากที่จะแสวงหา
ความรู้มากขึ้น (นิติพล เล่าเปี่ยม, 2553) การท าสื่อหนังสือโต้ตอบได้ (Interactive book) นิทานอ่านประกอบ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สิ่งที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เกิดความสนใจในการเรียนรู้
ภาษาไทย โดยหนังสือโต้ตอบได้จะมีทั้งการ์ตูนและเนื้อหาที่น่าสนใจมากกว่าสื่อในปัจจุบันที่ส่วนมากจะเป็น
วิชาการมากเกินไป อาจจะท าให้นักเรียนรู้สึกเบื่อที่จะอ่านในรูปแบบซ้ าๆ กันบ่อยๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับนักเรียนได้ ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ร่วมกับหนังสือที่อ่านได้ด้วย 
(papawarin, 2016)  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและจัดท าหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมที่ 1 โดยมีความมุ่งหวังว่าทางโรงเรียนจะน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนั กเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนต่อไปต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่อง แม่มดชิตาเกะ  

2. เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนวัด
มกุฏกษัตริยาราม ก่อนและหลังเรียนหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่อง แม่มดชิตาเกะ 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของหนังสือตอบโต้ได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ก่อนและหลัง

เรียนหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ มีความรู้เรื่องตัวสะกด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.5 
 2. ระดับความพึงพอใจการใช้หนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ อยู่ในระดับดีมาก ( =2.82) 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตของการพัฒนาหนังสือตอบโต้ได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่อง แม่มดชิตาเกะ ประกอบด้วย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
หนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระ

เดี่ยวพาเพลิน เรื่อง แม่มดชิตาเกะ ขอบเขตด้านเนื้อหาจ าแนกตามตัวแปร ดังนี้ 
1.1 ตัวแปรอิสระ 

1.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
1.1.2 ทักษะการอ่านตัวสะกด ได้แก่ การอ่านออกเสียง ความถูกต้องในการอ่าน 

 1.1.3 องค์ประกอบของหนังสือโต้ตอบได้ ได้แก่ เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ เสียง
ประกอบ (กมล สังข์ทอง, 2555) 

2.2 ตัวแปรตาม คือ  
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์การอ่านก่อนและหลังการใช้งานหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่าน

ประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่อง แม่มดชิตาเกะ 
2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้หนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่อง แม่มดชิตาเกะ 
2. ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานครจ านวน 2 ห้อง นักเรียนจ านวน 48 คน ประกอบด้วย 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 25 คน 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 23 คน 

3. ขอบเขตด้านสถานที่  
 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการท าวิจัยครั้งนี้ ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

5. ขอบเขตเครื่องมือ 
 ซอฟแวร์ที่น ามาใช้ในการพัฒนาหนังสือโต้ตอบได้ ประกอบด้วย 
  5.1 โปรแกรม Adobe photoshop cs6 
  5.2 โปรแกรม FlipAlbum vista pro 
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เนื้อเรื่อง/การทบทวนวรรณกรรม 
ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง น าเสนอดังต่อไปนี้ 
แนวคิดทฤษฏีกระบวนการเรียนการสอน  
กาเย่ ได้น าเอาความคิดมาใช้ในการเรียนการสอนโดยยึดหลักการน าเสนอเนื้อหาและการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กัน หลักการสอน 9 ประการ ของกาเย่ ได้แก่ 1) เร่งเร้าความสนใจ 2) บอก
วัตถุประสงค์3) ทบทวนความรู้เดิม  4) น าเสนอเนื้อหาใหม่ 5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ 6) กระตุ้นการ
ตอบสนองบทเรียน 7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ 8) ทดสอบความรู้ใหม่ 9) สรุปและน าไปใช้ (พงษ์พิทักษ์ รัตนะภักดี, 
2015) 

ความรู้เกี่ยวกับหนังสือโต้ตอบได้ (interactive book) 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือที่สร้างด้วยโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านผ่าน
หน้าจอได้ทั้งระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงไปจุด
ต่างๆ ของเว็บไซต์ ตลอดจนมีความสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยัง
สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ และสามารถปรับปรุงข้อความให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา (ไพฑูรย์ สี
ฟ้า, 2551) 
 องค์ประกอบของหนังสือโต้ตอบได้ (interactive book) มีดังไปนี้ 1) อักขระหรือข้อความ 2) ภาพนิ่ง
3) ภาพเคลื่อนไหว 4) เสียง 5) ภาพวีดิโอ 6) การเชื่อมโยงข้อมูลแบบปฏิสัมพันธ์ 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
 การพัฒนาสื่อหนังสือโต้ตอบได้ใช้หลักการของ ADDIE MODEL ในการพัฒนาสื่อ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ 2) ขั้นตอนการออกแบบ 3) ขั้นตอนการพัฒนา 4) ขั้นตอนการทดลองใช้ 5) ขั้นตอน
การประเมินผล (ครูบ้านนอก, 2552)  
 

 
ทฤษฎีความพึงพอใจ 

 อรัญญา สิงโสดาและสมหวัง นิลพันธ์  (2559) เกณฑ์การวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อการใช้หนังสือโต้ตอบได้ โดยเป็นแบบประมาณค่า 3 ระดับ ได้แก่ มาก ปานกลาง และ
น้อย ดังนี้ 
       หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก 
       หมายถึง ความพึงพอใจระดับกลาง  
       หมายถึง  ความพึงพอใจระดับน้อย 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลผล ในระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
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 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.00 – 2.50 หมายถึง  ความพึงพอใจระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.49 – 1.50 หมายถึง  ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.49 – 1.00 หมายถึง  ความพึงใจระดับน้อย 
กรอบแนวคิด 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน วัดมกุฏกษัตริยาราม  

เขตพระนคร กรุงเทพมหานครจ านวน 2 ห้อง นักเรียนจ านวน 48 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. หนังสือโต้ตอบได้ (Interactive book) นิทานอ่านประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ 

2. แบบทดสอบหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยว เรื่องแม่มดชิตาเกะ ก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวน 10 ข้อ  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจหนังสือโต้ตอบได้ (Interactive book) นิทานอ่านประกอบกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ 

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ

ทักษะการอ่านตัวสะกด
1. การอ่านออกเสียง
2. ความถูกต้องในการอ่าน

องค์ประกอบหนังสือโต้ตอบได้ 
(Interactive book)

1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านรูปแบบสื่อ
      ตัวอักษร
      รูปภาพ
      ภาพเคลื่อนไหว
      วิดีโอ

- เสียงประกอบ
3. ด้านการปฏิสัมพันธ์
4. ด้านการใช้งาน

หนังสือโต้ตอบได้นิทานอ่านประกอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเด่ียวพา

เพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ

1. ผลสัมฤทธิ์ก่อนใช้และหลังการ
ใช้งานหนังสือโต้ตอบได้นิทานอ่าน
ประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชุดสระเดียวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิ
ตาเกะ
2. ความพึงพอใจการใช้หนังสือ
โต้ตอบได้นิทานอ่านประกอบ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเด่ียวพา
เพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอข้อมูลในรูปตาราง

ประกอบความเรียง 
2. สถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐาน Paired-Samples T-test  

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยการพัฒนาหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. พัฒนาหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 
3. สร้างเครื่องมือแบบทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนวัด

มกุฏกษัตริยาราม และแบบสอบถามความพึงพอใจของหนังสือโต้ตอบได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ  

4. น าหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก 

5. น าแบบทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ให้
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วย
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (ค่า IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ในภาพร่วมมีค่าเท่ากับ 
0.45  

6. แบบสอบถามความพึงพอใจของหนังสือโต้ตอบได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (ค่า IOC : Index of Item Objective Congruence) โดย
คัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)  
ในภาพร่วมมีค่าเท่ากับ 0.77     

7. น าหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้กับ
ประชากรที่ใกล้เคียงกัน (Try Out) จ านวน 30 คน แล้วจึงน าไปใช้เก็บข้อมูลกลุ่มประชากรจริง 

8. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการเก็บข้อมูลแบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่ม
ประชากรที่ใช้หนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุด
สระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ 
  9. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสถิติ และสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และน าเสนอผลงาน 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่อง แม่มดชิตาเกะในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.73) 
 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่อง แม่มดชิตาเกะ 
 

2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ก่อนและหลัง
เรียนหนังสือโต้ตอบได้นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยว
พาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของหนังสือโต้ตอบได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 2.82) 
 

อภิปรายผล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสือโต้ตอบ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือโต้ตอบ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ อยู่ ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศุภศิริ บุญประเวศ และ บุษบา บัวสมบูรณ์ (2553) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยหนังสือนิทาน เพ่ือเพ่ิม
ทักษะการเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตราของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรท าหนังสือโต้ตอบได้เรื่องสระตัวอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในการ

เรียนเรื่องสระและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  
2. ควรน าหนังสือโต้ตอบได้ไปใช้ในการเรียนการสอนจริงภายในโรงเรียน 

 
 
 



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[1705] 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี 

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และได้เสียสละ
เวลาอันมีค่ายิ่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ในการท าวิจัย ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้
ค าแนะน า และข้อมูลต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการท างานวิจัย  และขอขอบคุณอาจารย์มันฑณี คัมภีรพงศ์  อาจารย์
โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามทีใ่ห้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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