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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเพ่ือเตรียมความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยเชื้อสาย
กะเหรี่ยง  2)  เพ่ือศึกษาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม   
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยเชื้อสายกะเหรี่ยง  อายุ  3-4  ปี  ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในชั้นอนุบาลปีที่  1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผาก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะนาวศรี  
อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา  2558  จ านวน  30  คน  โดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง  ซึ่งเป็นเด็กที่มีการใช้ภาษากะเหรี่ยงในชีวิตประจ าวัน  และมาจากครอบครัวที่บิดา
มารดาเปน็ชาวกะเหรี่ยง   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  1)  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  คือ  
คู่มือและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม  36  แผน  2)  เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบทดสอบวัดความพร้อมทางภาษา  33  ข้อ  คู่มือด าเนินการทดสอบวัด
ความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t-test 
 

ผลการวิจัย  พบว่า 
  

 1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเพ่ือเตรียมความพร้อม
ทางภาษาของเด็กปฐมวัยเชื้อสายกะเหรี่ยง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผาก  สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะนาวศรี  อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.56/84.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดคือ  80/80  แสดงว่าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมสามารถพัฒนาความ
พร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยเชื้อสายกะเหรี่ยง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เด็กปฐมวัยเชื้อสายกะเหรี่ยงหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม  มี
ความพร้อมทางภาษาสูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05  มีผลความก้าวหน้าของความพร้อมทางภาษาสูงขึ้น  โดยมีคะแนนก่อนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมค่าเฉลี่ยเท่ากับ  16.77  และหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้สื่อประสมค่าเฉลี่ยเท่ากับ  30.43  ความพร้อมทางภาษาพัฒนาขึ้นร้อยละ  37.96 
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ABSTRACT 
 

 The  purposes  of  this  research were 1) to develop learning experience 
management  plans by using multi medias for preparing language readiness of Karen 
preschool children  2)  to study language readiness of Karen preschool children from 
learning on learning experience management by using multi medias. 
 The samples in the research were 30 3-4 years preschool children  in kinder 
garden 1 of Huayparg preschool children developmental center under  Huayparg 
Subdistrict administrative organization Suanpuang District Ratchaburi semester 2, year 
2015 derived from purposive sampling, those used Karen language in daily life and 
their parents were Karen. 
 The  instruments used in the research consisted of 1) experimental 
instruments were 36 plans about learning  experience management and a manual 2) 
the instruments in collecting datas were the tests for language readiness tests 
consisted of 33 items and a manual for processing the tests. Statistics used in 
analyzing datas were mean  ( X )  Percentage (%)  Standard deviation (s.d.) and  t-test 
 

The results of the research were  as  follow :  
 1. The efficiency of Leaning experience management plans by using multi 
medias for preparing language readiness of Karen preschool children in Huayparg 
childhood developmental center under Huayparg Subdistrict administrative 
organization Suanpueng , Ratchburi was 80.56/84.53 that was higher than the 
provided criterion 80/80. It meaned that the learning experience management plans 
could develope language readiness of Karen early childhood efficiently 
 2.  The Karen preschool children under learnings through experience 
management plans by using multi medias had higher readiness in language at the 
statistical significant .05. Before Learning by multi medias, the preschool children had 
mean (X ) = 16.77 and after Learning by multi medias mean ( X ) = 30.43. The 
percentage of the progress of the language readiness were 37.96% 

 


