
การศึกษาอิสระ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์)  

ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปกับการเรียนแบบปกติ 

นางสาวอรทัย  ขวาซุย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



ที่มาและความส าคัญ 

      จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
ที่ผ่านมาพบปัญหาเกี่ยวกับ เร่ืองหลักภาษาไทย นักเรียนยังขาด
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง นักเรียนเข้าใจอย่างไม่ถ่องแท้ ยึดครู
เป็นศูนย์กลาง เน้นการสอนบรรยาย ถ่ายทอดความรู้เพียงด้าน
เดียว และยังพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ใน
เกณฑ์ต่ า  ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 62.47 
ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ 
 



ที่มาและความส าคัญ (ต่อ) 

    จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าหา
วิธีการและสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมทางการศึกษา เข้ามา
ช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนจึงสร้างบทเรียน
ส าเร็จรูปเรื่องชนิดของค าในภาษาไทยขึ้นเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นและสามารถ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

01 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง ชนิด
ของค าในภาษาไทย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

02 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เร่ือง 
ชนิดของค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปกับการเรียนแบบปกติ 



สมมติฐานของการวิจัย 

 
การเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปจะท าให้ผู้เรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิด
ของค าในภาษาไทยสูงกว่าการเรียนแบบปกติ 

 



ขอบเขตของการวิจัย 

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองสอง 
พี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ)์ โรงเรียนวัดใหญ่  
จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 194 คน 

1. ประชากร 



ขอบเขตของการวิจัย(ต่อ) 

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง    
(ใจดีอุปถัมภ)์จังหวัดสมุทรปราการ ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน  
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน  

  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random 
Sampling) แบ่งเป็น  

2.1 กลุ่มทดลอง   
ชั้น ป.6/1 เรียนด้วย
บทเรียนส าเร็จรูป 
จ านวน 35 คน 

2.2 กลุ่มควบคุม   
ชั้น ป.6/2 เรียนแบบปกติ
จ านวน 35 คน 
 

2. กลุ่ม 
ตัวอย่าง 



3.ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ 
    วิธีการเรียน 2 วิธี คือ 
      3.1.1 การเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป 
      3.1.2 การเรียนแบบปกติ 

3.2 ตัวแปรตาม 
     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย 
 



4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีทั้งหมด 7 เรื่อง 
คือ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท 
ค าสันธาน และค าอุทาน  

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการทดลองใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 9 คาบ 



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. บทเรียนส าเร็จรูป  
เร่ือง ชนิดของค าในภาษาไทย 

จ านวน 9 เล่ม  

1.  น าบทเรียนส าเร็จรูปที่ผา่นการตรวจสอบจากอาจารยท์ี่
ปรึกษาแลว้เสนอผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่านเพือ่ประเมนิความ
สอดคลอ้ง (IOC) และประเมนิคณุภาพจากแบบสอบถาม
ประมาณคา่ 5 ระดับ ของเคริกแพทริค  

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ 

2. น าผลการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญมาค านวณหาคณุภาพ
ของความเหมาะสมของบทเรียนส าเรจ็รปู ทั้งหมด 9 เล่ม 
โดยค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบั 3.50 ขึ้นไป โดยอยูใ่นระดบัมาก 
สามารถน าไปใชใ้นการจัดการเรยีนได้ 

3. น าบทเรยีนส าเร็จรูปไปทดลองหาประสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์80/80 กับนักเรียน (กลุ่มTryout)  
3 กลุ่ม  

รายบุคคล ทดลองกับ
นักเรียน 3 คน ได้ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ  

80.00/81.11 

กลุ่มย่อย ทดลองกับ
นักเรียน 9 คน ได้ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ  

81.36/81.85 

ภาคสนาม ทดลองกับ
นักเรียน 30 คน ได้ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ  

81.59/82.00 



ตัวอย่างเครื่องมือ 

บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย 



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
เร่ือง ชนิดของค าในภาษาไทย จ านวน 9 แผน 
แผนละ 1 ชั่วโมง  

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ 

1.  น าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ผา่นการตรวจสอบจาก
อาจารยท์ี่ปรึกษาแลว้เสนอผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่านเพือ่ตรวจสอบ
ความสอดคลอ้ง 

2. ค านวณหาคา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง โดยค่าดชันคีวาม
สอดคลอ้งตัง้แต ่.05 ขึ้นไปแสดงวา่แผนการจดัการ
เรียนรู้นั้นมคีวามสอดคลอ้ง 



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ชนิดของ
ค าในภาษาไทย เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ 

1.  สร้างแบบทดสอบปรนยั 4 ตัวเลอืก จ านวน 40 ข้อ ให้ครอบคลมุเนือ้หาและจุดประสงคท์ีต่ัง้ไว้ 

2. เสนอผูเ้ชีย่วชาญวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหวา่งเนือ้หากับจุดประสงคก์ารเรยีนรู้ (IOC)  

3. น าไป try out และหาคา่ความยากง่าย(p)และคา่อ านาจจ าแนก (r) 

4. เลือกแบบทดสอบปรนยั 4 ตัวเลอืกจ านวน 30 ข้อ หาค่า KR-20 =0.84 



วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียน  
เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาไทย 
จ านวน 30 ข้อ ทั้งนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

2. ด าเนินการทดลองตามขั้นตอนในบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ชนิดของ
ค าในภาษาไทย จ านวน 9 ชั่วโมง กับนักเรียนกลุ่มทดลอง และแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 9 ชั่วโมง กับนักเรียนกลุ่มควบคุม
หลังจากเรียนเสร็จในแต่ละเรื่องนักเรียนทั้งสองกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้าย
เรื่อง จ านวน 10 ข้อ  



วิธีด าเนินการวิจัย 

3. ทดสอบหลังการทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 
เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 30 ข้อ ทั้งนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 

4. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 



การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาค่าประสิทธิภาพ
ของบทเรียนส าเร็จรูป
โดยใช้สูตรการหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 

2.วิเคราะห์ความ
ถูกต้องเหมาะสมของ
บทเรียนส าเร็จรูป 
แผนการจัดการเรียนรู้
โดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3. เปรียบเทียบ
วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนจาก
การทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้การทดสอบค่าที 
(t-test dependent)  



สรุปผลการวิจัย 

1. บทเรียนส าเร็จรูป วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 

2. นักเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ชนิดของค าใน
ภาษาไทย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนแบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



อภิปรายผล 

1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ชนิดของค าใน
ภาษาไทย 
 ด้านประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ชนิดของค าใน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 81.59/82.00 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
80/80 



อภิปรายผล 

 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รังสรรค์  กลิ่นแก้ว (2550 : 
บทคัดย่อ) พบว่า บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ทีม่ีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25/83.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อัญชสา  ย้ิมถนอม (2553 :บทคัดย่อ) พบว่าบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง 
การสร้างค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีประสิทธิภาพ 91.34/88.47 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้     



อภิปรายผล 

2. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียน
ส าเร็จรูปกับการเรียนแบบปกติ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
ส าเร็จรูป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบปกติ  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



อภิปรายผล 

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ รังสรรค์  กลิ่นแก้ว (2550 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูปกับวิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ทีม่ีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
ส าเร็จรูปสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05   



อภิปรายผล 

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ  ไตรธาตรี (2550 : 
114) ได้ศึกษาเรื่อง ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ทีจ่ัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปสูงกว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   



ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

     1.การจัดการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปนักเรียนต้องศึกษา
ด้วยตนเองความสามารถในการอ่านจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญในการ
เรียนครูควรใช้ค าและภาษาที่กระชับสื่อความหมายได้ชัดเจนครู
ควรอธิบายขั้นตอนการเรียนและข้อตกลงต่าง ๆ ให้นักเรียนทราบ
ก่อนจึงให้นักเรียนศึกษาตามข้ันตอนด้วยตนเอง  
 



ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

2. ในการจัดการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปควรเลือกวิเคราะห์และ
ก าหนดเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาได้ตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดไว้  

3 การจัดการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปเป็นกิจกรรที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนท ากิจกรรมอย่างอิสระศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งอาจท าให้
นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ครูผู้สอนต้องคอยดูแลอย่าง
ใกล้ชิด กระตุ้นนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและมีความ
ซื่อสัตย์ 



ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรมการ
เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น บทเรียน
ส าเร็จรูปแบบสาขา หรือ บทเรียนส าเร็จรูปแบบผสมและประยุกต์
กิจกรรม วิธีการสอน เทคนิคการเรียนเข้ากับบทเรียนส าเร็จรูป  



ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2. ควรศึกษาด้านอื่น ๆ เช่น ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียน
ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปในอนาคต  



 
THANK YOU… 

 


