ก
ชื่ อผลงาน

ปี การศึกษา

รายงานการพัฒนาแบบฝึ กทักษะทางภาษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนประสาทรัฐประชากิจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8
2561

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาการพัฒ นาแบบฝึ กทัก ษะทางภาษา กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนประสาทรั ฐประชากิ จ สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 8มี
วัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ พัฒ นาแบบฝึ กทัก ษะทางภาษา กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย ระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้แบบฝึ กทักษะทางภาษา
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภาษาไทย ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ 3) เพื่ อศึ ก ษาความพึ งพอใจของ
นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ย นประสาทรั ฐ ประชากิ จ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึ ก ษา เขต 8ที่ เรี ย นด้วยแบบฝึ กทัก ษะทางภาษา กลุ่ ม สาระ การเรี ยนรู ้ ภ าษาไทย ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นนัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ย น
ประสาทรัฐประชากิจ อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
8 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบฝึ กทักษะทางภาษา กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 6 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบ
4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้แบบ
ฝึ กทักษะทางภาษา กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหา
ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะภาษา( E1/E2) และการทดสอบสมมติฐานแบบ t-test
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กทัก ษะทางภาษา กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3มีประสิ ทธิภาพเป็ น 81.73 /82.71ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่กาหนดให้
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะ
ทางภาษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ยนประสาทรั ฐประชากิ จ ปี การศึกษา 2561 ที่เรี ยน
ด้วยแบบฝึ กทักษะทางภาษา มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก( X =4.50, S.D.=0.60)

