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 The  purpose of this research was to develop the  programmed instruction on Thai 

words  formation for  mathayomsuksa III students  Klong  Pak  Lak  School, Prawet,  Bangkok. 

 The  sample  were  40  mathayomsuksa III  students in the second semester of the  

2009 academic  year,   Klong  Pak  Lak  school, Prawet, Bangkok.  

 The Randomized One Group Pretest – Posttest Design was used for this research. 

They were taught through the programmed instruction  on  Thai  words  formation for eighteen 

periods.The instruments used in this research were; the programed instruction  on Thai  words 

formation and the achievement test.  The statistics used for data analysis included mean, 

standard deviation and  t-test for Dependent Sample. 

 The results of this research indicated that: 

 1.  The efficiency of programmed  instruction on Thai words formation was  80.06/85.50 

 2.  The  students learning achievement  through the programmed instruction on Thai  

words formation after the experiment was significantly increased at .05 level. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนมรดกทางวฒันธรรมที่บรรพบุรุษไดมอบไวใหกับ

คนไทยชาติไทยเปนชาติที่มีภาษาใชเปนของตนเองมาจนถึงปจจุบัน ภาษาเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร

เพื่อสรางความเขาใจและสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุรการงาน และ

ดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู  

ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพฒันาความรู ความคิดวิเคราะห  วิจารณ และ

สรางสรรคทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตลอดจนนําไปใชในการพฒันาอาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคม และเศรษฐกิจ (กอ สวัสด์ิพาณิชย. 

2542: 5) กลาวไววา ภาษาไทยเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะเปดประตูไปสูการเรียนวิชาอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี 

ภาษาไทยเปนส่ือของการเรียนรู และเปนเคร่ืองมือในการแสดงความคิดเห็นของคน  ภาษาไทยเปน

ประโยชนแกเด็กในเวลาเรียนวชิาตางๆ  และเปนประโยชนแกผูใหญในการทาํมาหากิน ที่สําคัญทีสุ่ด   

เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสาระและมาตรฐาน

การเรียนรูเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียน เนนการสอนภาษาไทยในฐานะเปนเคร่ืองมือ

ของการเรียนรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความรู พัฒนาทักษะกระบวนการ

คิดวิเคราะห วจิารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี เพื่อใหนักเรียนสามารถแสดงความรูไดดวยตนเอง  มุงสงเสริมการสอนภาษาไทยเพื่อ

พัฒนาความคิด ผูเรียนตองมีประสบการณมากพอที่จะสรางความคิดไดลึกซึ้ง ขณะเดียวกนัก็มุงเนนให

ผูเรียนรักภาษาไทยในฐานะท่ีเปนวัฒนธรรมของชาติ (กรมวิชาการ. 2551: 1) ดวยเหตุนี้การจัดการศึกษา

ข้ันพืน้ฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงไดนําแนวคิดดังกลาวมาพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาและ

จัดทาํเปนสาระการเรียนรูมาตรฐานวิชาภาษาไทย แบงเปน 5 สาระคอื การอาน การเขียน การฟง  การดู

และการพูด หลักการใชภาษาไทยและวรรณคดีและวรรณกรรม เพือ่ใหผูเรียนไดฝกฝนทกัษะครบทุกดาน

จนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและนาํไปใชในชีวิต

จริงไดอยางถกูตอง (กรมวิชาการ. 2551: 2) 
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               จากการเปล่ียนแปลงหลักสูตรและนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให

ทันกับกระแสสังคมและเศรษฐกิจที่กําลังเปล่ียนแปลงครูผูสอนตองปรับการเรียนการสอนของครูใหทนั

กับการเปล่ียนแปลงทางภาคสังคมและเศรษฐกิจ สูการเปนครูอาชีพใหสามารถพัฒนาคนใหทันกบั

กระแสโลกาภิวัตน มีการจัดการเรียนรูซึง่ประกอบดวยส่ือและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 

รวมทัง้การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอยางครบวงจรนาจะเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาการเรียน

การสอนของครูใหมีประสิทธภิาพย่ิงข้ึน 

การพจิารณาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทย ปการศึกษา 2551 ในระดับชัน้มธัยมศึกษา 

ปที่ 3 โรงเรียนคลองปกหลัก  สังกัดสํานกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ที่ผานมา พบวาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาภาษาไทยของนักเรียนอยูในเกณฑ ดี รอยละ 37.15 พอใชรอยละ  44.10 ปรับปรุง

รอยละ  18.75  การสรางคําในภาษาไทย  นบัวามีผลตอผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนอยางยิง่  ในการจัดการ

เรียนการสอนครูผูสอนมีความคาดหวังใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

สูงข้ึน แตเนื่องจากการเรียนการสอนในปจจุบัน นักเรียนในระดับชั้นมธัยมศึกษามีความชอบและให

ความสําคัญในการเรียนกลุมสาระอ่ืนมากกวาการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยเฉพาะการเรียน

วิชาหลักภาษาไทย ซึ่งนกัเรียนมีความเหน็วาเปนวิชาที่เขาใจยาก ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ทําใหยากแกการเขาใจ  ยึดหลักการสอนโดยเนนการบรรยาย การทองจาํ ไมมีส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มาใชประกอบการสอน นกัเรียนขาดความสนใจทาํใหการเรียนวิชาหลักภาษาไทยเปนเร่ืองที่ นาเบ่ือ

รายละเอียดของ เนื้อหามากทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย  ดังนัน้วิธีสอนของครูจึงเปนเร่ืองสําคัญ

มากและเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับการเรียนในระดับสูงข้ึนไปและมีความเช่ือมโยงกันอยางตอเนื่อง นักเรียน

ไมมีความเขาใจเร่ืองการสรางคําในภาษาไทยเทาที่ควร ทําใหเกิดปญหาตอการเรียนในระดับที่สูงข้ึน 

 ดังนัน้การเรียนเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย จึงมีความจําเปนหากนักเรียนไมเหน็ความสําคัญ

และไมใหความสนใจในวิชาหลักภาษาไทยแลว เทากับวานักเรียนขาดบรรทัดฐานของการเรียนภาษา 

จนเปนเหตุใหใชภาษาไทยบกพรองและผิดพลาดอยูเสมอ ในการเรียนการสอนเร่ือง การสรางคําใน

ภาษาไทย จะใหบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตร ครูผูสอนจะตองทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจใน

เนื้อหาและสามารถนาํไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  ดังนั้นวิธสีอน

ของครู จึงเปนเร่ืองสําคัญมาก ครูควรหาวธิีสอนและกิจกรรมในการสอนเร่ืองการสรางคําทีห่ลากหลาย

เพื่อชวยใหนักเรียนเกิดทั้งความรูและความสนุกสนานในการเรียนรู อีกทัง้เปนการจูงใจใหนักเรียนเกิด

ทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาไทยดังที่กลาวมา โดยการใชส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคลอง

กับสภาพผูเรียนหลายรูปแบบ เชน การจัดบทเรียนโมดูล การจัดศูนยการเรียน ชุดการเรียนดวยตนเอง 

บทเรียนมัลติมิเดีย และบทเรียนสําเร็จรูป ลวนเปนส่ือทีน่าสนใจและนํามาพฒันาการเรียนการสอน

ภาษาไทยไดอยางดี 
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 บทเรียนสําเร็จรูปเปนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาทีน่าสนใจรูปแบบหนึง่เพราะชวย

พัฒนาการเรียนการสอนในเรื่อง การสรางคําใหมีความนาสนใจ นักเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะ

เรียนและทําใหไมเกิดความเบ่ือหนายในการเรียนวิชาภาษาไทยและชวยใหการเรียนเกิดประสิทธิภาพ

มากข้ึนการจัดประสบการณการเรียนรูใหกบัผูเรียนอยางเปนระบบโดยเอาส่ือประเภทตางๆ ที่สอดคลอง

กับกิจกรรมมาชวยในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนใหบรรลจุุดหมาย (สุริยนต พันธุโอภาส.

2540: 1) นอกจากนี้แลว ชุติกาญจน  แยกโคกสูง (2547: 3) ไดกลาวถึงความสําคัญของบทเรียน

สําเร็จรูปวา การนําบทเรียนสําเร็จรูปมาใชในการสอนกลุมทักษะวิชาภาษาไทยนาจะเปนวธิีแกปญหา

หนึง่ทีจ่ะสามารถแกปญหาไดทั้งปญหาในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลปญหาการจัดการเรียน 

การสอนที่ไมเนนการใชส่ือ ปญหาของครูผูสอนที่ไมเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ไมเนนกระบวนการคิด 

และปญหาครูไมครบช้ันเรียน 

 จากการศึกษาหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูวจิัยจงึมีความสนใจทีจ่ะศึกษาพัฒนาบทเรียน

สําเร็จรูป เร่ือง การสรางคํา สําหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 3 เพือ่แกปญหาที่เกดิข้ึนกับกระบวนการเรียน

การสอนเร่ือง  การสรางคําทีไ่มประสบผลสําเร็จและบรรลุตามจุดมุงหมายทางการเรียน ตลอดจนเปน

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนวตักรรมเทคโนโลยทีางการศึกษาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงข้ึนเกิดประสบการณรูจักแสวงหาความรูดวยตนเองตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อพฒันาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองการสรางคํา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนคลองปกหลัก สํานกังานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 

 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองการสรางคําที่สรางข้ึนตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 

 3.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การสรางคํา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   

โรงเรียนคลองปกหลัก  สํานกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง 

การสรางคํากอนเรียนและหลังเรียน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 

 1. ไดบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองการสรางคํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  โรงเรียน

คลองปกหลัก  สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80   

          2.  เปนแนวทางใหครูผูสอนภาษาไทยนาํไปพิจารณา ปรับปรุง จัดกระบวนการเรียนการสอน

วิชาภาษาไทย  ใหมีประสิทธภิาพตอไป  
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ขอบเขตของการวิจัย 
        1.  ประชากรที่ใชในการวจิัย 
             1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน

คลองปกหลัก  สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  จํานวน 

3  หองเรียน จาํนวน 140  คน 

            1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3           

โรงเรียนคลองปกหลัก สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  

จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 40  คน  ซึง่ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  
       2. ตัวแปรที่ศกึษา 
                2.1  ตัวแปรตน คือ  การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง  การสรางคํา 

                2.2  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ือง  การสรางคํา 
         3.  เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง 
              เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนเนื้อหาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในหนังสือเรียน

วิวิธภาษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ืองการสรางคํา  ประกอบดวยบทเรียนสําเร็จรูป  8 ชุดคือ 

                  ชุดที่ 1  รูปแบบการสรางคํา 

                  ชุดที่ 2  คํามูล 

                  ชุดที่ 3  คําประสม 

                  ชุดที่ 4  คําซํ้า 

                  ชุดที่ 5  คําซอน 

                  ชุดที่ 6  คําสมาส 

                  ชุดที่ 7  คําสนธิ 

                  ชุดที่  8  การอานคําสมาสและคําสนธ ิ       
          4.  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชการทดลองในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552  ใชเวลาในการทดลอง                          

18 คาบ  สัปดาหละ 2 คาบ 
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นิยามศัพท 
 1.  บทเรยีนสําเรจ็รูป หมายถงึ บทเรียนที่สรางข้ึนโดยกําหนดเนื้อหา วัตถุประสงค  วิธีการ 

ตลอดจนอุปกรณการสอนไวลวงหนา  ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาและประเมนิผลการเรียนดวยตนเอง

ตามข้ันตอนทีก่ําหนดไว  และมีเสริมแรงแกผูเรียนเปนระยะๆ โดยการเฉลยคําตอบใหทนัท ีโดยกําหนด

เนื้อหาที่แบงเปนตอนยอยๆ หรือกรอบ หรือเฟรม โดยเสนอเนื้อหาทีละนอย  มีคําถามใหผูเรียนคิดทํา

กิจกรรมหรือตอบ แลวเฉลยใหทราบทนัท ี ผูเรียนสามารถรับรูไดดวยตนเองและเปนไปตามความสามารถ

ของแตละบุคคลบทเรียนสําเร็จรูปที่นิยมใชกันมากมี 2 ประเภทคือ      

  1.1  บทเรียนสําเร็จรูปแบบลิเนีย หรือแบบเสนตรง   เปนบทเรียนสําเร็จรูปที่จัดข้ึนเพื่อให

นักเรียนไดเรียนหรือกระทําการตอบสนองเหมือนกันทุกคนและตองศึกษาทกุกรอบของบทเรียน

เหมือนกนั  บทเรียนสําเร็จรูปจะถูกจัดเรียงไวตามลําดับ เพื่อใหนกัเรียนกาวไปเปนข้ันตอนจากงายไป

หายาก จนกระท่ังจบบทเรียน                 

  1.2  บทเรียนสําเร็จรูปแบบกิ่ง  หรือแบบสาขา  คือ วิธีการเขียนบทเรียนแบบสลับ ซึ่งแตกตาง

กับแบบชนิดเสนตรงที่กลาวมาแลวซ่ึงมีวิธีการเขียนบทเรียนแบบเรียงลําดับ การเขียนบทเรียน

โปรแกรมชนิดสาขานี้จะมีการเรียงลําดับขอความยอย โดยอาศัยคําตอบของผูเรียนเปนเกณฑ  

ถาผูเรียนตอบคําถามของขอความยอยๆ ทีเ่ปนหลักของบทเรียนไดถูกตองผูเรียนก็จะไดรับคําส่ังให 

ขามหนวยยอยไดจํานวนหนึง่แตถาผูเรียนตอบคําถามไมถูกตองกอ็าจไดรับคําส่ังใหเรียนขอความยอยๆ 

ตางๆ เพิ่มเติมกอนที่จะกาวหนาตอไป 

 2. บทเรียนสําเร็จรูป เรื่องการสรางคํา หมายถงึ บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง ทีผู่วิจัย

สรางข้ึนเพื่อจดักิจกรรมการเรียนภาษาไทย สําหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มกีารนาํเสนอเนื้อหา

สาระเร่ืองการสรางคํา โดยนกัเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเองทีละหนวยตามลําดับจากงายไป

ยาก  มีคําถามจากกรอบแบบฝกหัดและกรอบทดสอบ โดยผูเรียนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู

ดวยตนเองจากเฉลยทีก่ําหนดไว 

 3. การเรยีนดวยบทเรียนสาํเร็จรูปเรื่อง การสรางคํา หมายถงึ การนําบทเรียนสําเร็จรูป

เร่ืองการสรางคํา ที่ผูวิจัยสรางข้ึนไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนคลองปกหลัก  

โดยมีข้ันตอนของกิจกรรมในแตละบทเรียนสําเร็จรูปดังนี้  นักเรียนอานขอแนะนํา อานจุดประสงค 

การเรียนรูและทําแบบฝกหัดไปทีละกรอบจนจบแลวทําแบบทดสอบระหวางเรียน   

 4. ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเรจ็รูปเรื่อง การสรางคํา หมายถึง คุณภาพของบทเรียน

สําเร็จรูป เร่ือง การสรางคําตามเกณฑมาตรฐาน 80/80         
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การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป    

เรื่อง การสรางคํา 

                80  ตัวแรก  หมายถงึ  รอยละของคาเฉลี่ยจากคะแนนทีน่ักเรียนทาํแบบฝกระหวางเรียน

ของนักเรียนทีเ่รียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป ไมตํ่ากวารอยละ 80 

               80  ตัวหลัง หมายถงึ  รอยละของคาเฉลี่ยจากคะแนนที่นกัเรียนไดจากการทําแบบทดสอบ

หลังการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปไมตํ่ากวารอยละ 80 

 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถงึ ความสามารถของนักเรียนดานความรู  ความจาํ  

ความเขาใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป  เร่ืองการสรางคํา มีลักษณะเปนแบบทดสอบ 

ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ซึ่งวัดไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

ผูวิจัยสรางข้ึนและผานการตรวจหาคุณภาพมาแลว  

 6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การสรางคํา  หมายถึง  แบบทดสอบ

ที่ใชทดสอบความรูความสามารถทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง 

การสรางคํา เปนปรนัยเลือกตอบชนิด 4  ตัวเลือก จาํนวน 40 ขอ ที่ผูวิจัยสรางข้ึนและหาคุณภาพแลว 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
                  ตัวแปรตน                                                               ตัวแปรตาม 

 

               

           

 

 

                                        ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 นักเรียนทีเ่รียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป  เร่ืองการสรางคํา  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง 

การเรียนสูงกวากอนการเรียน 
 

 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

เรื่อง การสรางคํา 



 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 
 1.  เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการสรางคํา  

        1.1  คํามูล 

        1.2  คําประสม 

        1.3  คําซอน 

        1.4  คําซํ้า 

        1.5  คําสมาส 

        1.6  คําสนธิ        
 2.  เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับบทเรียนสําเร็จรูป 
 2.1  ความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป 

 2.2  ลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูป 

 2.3  จิตวทิยาที่เปนพืน้ฐานของบทเรียนสําเร็จรูป 

 2.4  คุณประโยชนของบทเรียนสําเร็จรูป 

 2.5  รูปแบบของบทเรียนสําเร็จรูป 

 2.6  ประเภทของบทเรียนสําเร็จรูป 

 2.7  หลักการสรางบทเรียนสําเร็จรูป 

 2.8  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป 

 2.9  งานวิจยัในประเทศและตางประเทศทีเ่กี่ยวของกับบทเรียนสําเร็จรูป             
 3. เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

 3.2  จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3.3  ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3.4  ประเภทของการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3.5  ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

 3.6  งานวิจยัในประเทศและตางประเทศทีเ่กี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางคํา  
1. หลักการสรางคํา 

    1.  การสรางคําตามหลักเกณฑทางภาษา 
 การสรางคําข้ึนใชในภาษาไทยถือวาเปนความเจริญงอกงามทางภาษา อันเนื่องมาจาก 
ความเจริญกาวหนาทางวิชาการ  การพัฒนาทางเทคโนโลยี  ตลอดจนการติดตอสัมพันธกับตางประเทศ 
ทําใหมีความจําเปนที่จะตองสรางคําข้ึนใหม  เพื่อใหเพียงพอตอความจําเปนในการติดตอส่ือสาร  
การศึกษาหลักการสรางคําชวยใหการพัฒนาทางภาษาไทยมีความถูกตองตามหลัก ตามระบบ  
ซึ่งจากการศึกษาคนควาจากหนังสือของ กรมวิชาการ (2539 ก:1-10) พอสรุปหลักการสรางคํา
ตามหลักเกณฑทางภาษา  ไดดังนี ้

 การสรางคํา 
              การสรางคําแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 

               1.   คํามูล  ซึ่งไดแกคําที่ต้ังข้ึนโดยเฉพาะ 
               2.   คําที่สรางข้ึนจากคํามูล 
 

 1.1  คํามูล  คือ  คําที่ต้ังข้ึนโดยเฉพาะคําหนึ่ง ๆ อาจเปนคําไทยแท คําที่มาจากภาษาอ่ืน  
และเปนคําพยางคเดียวหรือหลายพยางคก็ได เชน ไก พอ นอน ลูก ปลา ทอง เกี๊ยว ไมล กุญแจ มะนาว  
นาฬิกา  กะลาสี  จงิโจ  กระจุมกระจ๋ิม   
 คําที่สรางข้ึนจากคํามูลจะมีรูปลักษณตาง ๆ กัน  ดังนี ้

1.  คําประสม                           
      2.  คําซอน     
  3.  คําคําซํ้า                             

4.  คําสมาส 
 

 1.2  คําประสม 
 คําประสม  คือ คําที่สรางจากคํามูลต้ังแตสองคําข้ึนไปมาประสมกนัอาจเปนคําไทยแทหรือ
คําที่มาจากภาษาอ่ืน ทําใหเกิดความหมายใหม หรือมีความหมายเดิมอยูบาง  คําประสมนี้มกัจะเปน
คํานามหรือคํากริยา   
 ลักษณะคําประสม           

            1.   เกิดจากคํามูลต้ังแตสองคําข้ึนไป  เชน  ดาวเทียม  สะพานลอย  ภูเขาไฟ 
         2.   เกิดจากคํามูลทีม่าจากภาษาใดก็ได  เชน 
                  คําไทยแท    มาเร็ว  ลูกน้าํ  แมครัว 
                  คําไทยกับคําภาษาอ่ืน    ราชวงั  ผลไม  ความมัธยัสถ 
                  คํามาจากภาษาอ่ืน    การแพทย   การศึกษา  ยานอวกาศ 
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            3.  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายตางกนั  เมื่อเปนคําประสมจะเกิดความหมายใหมตาง

กับคํามูลเดิมแตยังมีเคาความเดิม  เชน 

ดาวเทียม    หมายถงึ  ยานชนิดหนึง่โคจรไปในอวกาศไดอยางดาวแต 

                                ไมใชดาวจริง ๆ 

    มาเร็ว       หมายถงึ   คนข่ีมาซ่ึงทาํหนาทีเ่ดินขาวสืบเหคุการณของขาศึกแลว 

                                        รีบแจงแกกองทัพ 

         คําที่เกดิจากคํามูลทีย่ังคงความหมายเดิมไวทัง้หมดไมใชคําประสม  อาจเปนวลีหรือ

ประโยค  เชน 

                 แกงรอนตองกินกําลังรอน    แกงรอนเปนคําประสม  หมายถึงแกงชนิดหนึง่ 

                 แกงรอนเกินไปกินไมได       แกงรอนเปนประโยค 

                 แกงรอนๆ  กนิลวกปาก       แกงรอนๆ  เปนวลี 

           4.  สวนมากความหมายหลักอยูที่คําหนา  คําขยายอยูหลัง 

       

คําประสม คําต้ัง คําขยาย 

การศึกษา                   การ ศึกษา 

ประธานสภา ประธาน สภา 

ผลผลิต                  ผล ผลิต 

 

คําประสมบางคําคําขยายอยูหนาคําต้ัง  คําประสมประเภทนี้สวนมากคําขยายมา 

จากคําบาลีสันสกฤต  สวนคําต้ังเปนคําไทยหรือมาจากภาษาอ่ืน  เชน 

 

คําประสม คําขยาย คําต้ัง 

พระแสง พระ แสง  (คําไทย) 

พระเกาอ้ี พระ เกาอ้ี  (จีน) 

พระธํามรงค พระ ธํามรงค  (เขมร) 

พระโธรน พระ โธรน  (อังกฤษ) 

                              

                     5.  เกิดจากคํามูลชนิดตาง ๆ  และทําหนาที่ตาง ๆ เชน  นาม  สรรพนาม  กริยา  วเิศษณ

หรือบุพบท 
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 วิธสีรางคําประสม 
 1.  คําต้ังเปนคํานาม คําขยายเปนคํานาม  สรรพนาม  กริยา  และวิเศษณ  เชน  

                            คําขยายเปนนามหรือสรรพนาม  พอบาน  แมบาน  พระคุณทาน 

                            คําขยายเปนกริยา   สมดุพก  แบบเรียน  ไมเทา 

                            คําขยายเปนคําวเิศษณ  มดแดง  ถัว่เขียว  บานนอก 

 2.  คําต้ังเปนคํากริยา  คําขยายเปนคํานาม  กริยา  และวิเศษณ   

               คําขยายเปนนาม   กินใจ  เขาใจ  เขาฝก  จับตา 

                             คําขยายเปนกริยา  ทองจํา  ต่ืนเตน  ลวงรู 

                             คําขยายเปนวิเศษณ    งอกงาม  เดือดรอน  กนินอกกินใน 

 3.   คําต้ังเปนคําวิเศษณ   คําขยายเปนนามและวิเศษณ 

               คําขยายเปนนาม    หลายใจ  สามงาม  หลายใจ 

                      คําขยายเปนวิเศษณ   ออนหวาน  เขียวหวาน  สุกดิบ 

 4.   คําต้ังเปนคําบุพบท  คําขยายเปนคํานาม  กริยา   

                            คําขยายเปนคํานาม  ขางถนน  กลางบาน  ใตเทา 

                            คําขยายเปนกริยา   ตามมีตามเกิด 

 
 1.3  คําซอน 
 คําซอน คือ คําที่เกิดจากการเอาคํามูลทีม่คีวามหมายเหมือนกนั หรือคลายคลึงกัน  เปนคํา

ประเภทเดียวกัน ต้ังแต 2 คําข้ึนไป  มารวมกันความหมายทีเ่กิดข้ึนมลัีกษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้ 

          1. มีความหมายชัดเจนหนักแนนข้ึน  เชน   

                          ใหญโต            หมายถงึ     ใหญมาก 

                          ทรัพยสิน         หมายถงึ      ของมีคาทัง้หมด 

          2. มีความหมายกวางข้ึน  เชน   

                   พี่นอง               หมายถงึ      ญาติทัง้หมด 

                                   เส้ือผา             หมายถงึ      เคร่ืองนุงหม 

           3.  มีความหมายแคบลง  เชน   

                    หยิบยมื            หมายถงึ      ยืม 

                                    เงียบเชียบ        หมายถงึ      เงียบ 

4.  มีความหมายเชิงอุปมา  เชน   

                          คับแคบ   อุมชู   ถากถาง  หนักแนน  ดูดด่ืม 
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   ชนิดของคําซอน 
 1.  คําซอนเพือ่ความหมาย  ไดแกการนาํคํามูลที่มีความหมายอยางเดียวกนั  หรือใกลเคียง

กันหรือตรงกันขามมารวมกนั   

     1.1  ความหมายอยางเดียวกนั  เชน  เติบโต  อวนพ ี มากมาย  ขาทาส  สูญหาย  โงเขลา  

     1.2  ความหมายตรงกันขาม เชน ถูกผิด ยากงาย หนกัเบา สูงตํ่าดําขาว  ศึกเหนือเสือใต   

ดีราย  ผิดชอบ 

        1.3  ความหมายใกลเคียงกนั  เรือแพ  หนาตา  คัดเลือก  ขาวปลา  เส้ือผา 

 2. คําซอนเพื่อเสียง เกิดจากการนําคําที่มีเสียงคลายกันมาซอนกนัเพื่อใหออกเสียงงายข้ึน  

มีเสียงคลองจองกัน  เกิดความไพเราะข้ึน เชน เกะกะ  ขรุขระ เกงกาง  โผงผาง ทอแท  เพลิดเพลิน   

กนิแกน็  ยูยี ่ หลุกหลิก  จุมจิ๋ม  หยุมหยมิ  โอนเอน  ตุกติก  ตูมตาม   
 ลักษณะของคําซอน 
 1.  เกิดจากคํามูลที่มคีวามหมายอยางเดียวกนัหรือทาํนองเดียวกนัสวนมากอยูที่คําใดคําหนึง่

เพียงคําเดียว  เชน   

        กีดกนั            ความหมายอยูที่        กัน 

        เนื้อตัว           ความหมายอยูที่        ตัว 

                          ปากคอ          ความหมายอยูที ่      ปาก 

 2.  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายอยางเดียวกันหรือทาํนองเดียวกัน  โดยความหมายอยูที ่ 

คํามูลคําหนาหรือคําหลังคําใดคําหนึง่ เชน   

         รากฐาน        ความหมายอยูที่        ราก  หรือ  ฐาน 

         บานเรือน      ความหมายอยูที่        บาน  หรือ  เรือน 

         รูปราง           ความหมายอยูที่        รูป  หรือ    ราง 

          3.  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายอยางเดียวกันหรือทาํนองเดียวกัน  แตคําหนึง่เปนภาษาถ่ิน  

ความหมายอยูที่คําภาษากลางหรือภาษามาตรฐาน  เชน   

         เส่ือสาด   สาด   เปนภาถ่ิน   (เหนือ  อีสาน  ใต)   หมายถงึ  เส่ือ 

               ทองคํา     คํา     เปนภาถ่ิน   (เหนือ  อีสาน)   หมายถึง  ทอง 

               อวนพ ี     พ ี      เปนภาถ่ิน   (อีสาน  ใต)   หมายถงึ  อวน 

               ขมเหง    เหงเปนภาถ่ิน   (ใต)   หมายถึง  ทับ  ขม 

         4.  เกิดจากคํามูลที่มคีวามหมายอยางเดียวกนัหรือทํานองเดียวกนั แตคําหนึง่เปนภาษาตางประเทศ  

ความหมายอยูที่คําไทย  เชน   
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     สรางสรรค     สรรค     เปนคําภาษาสันสกฤต  หมายถงึ  สราง 

            พงไพร           ไพร       เปนคําภาษาเขมร  หมายถงึ  พง 

        แบบฟอรม      ฟอรม   เปนคําภาษาอังกฤษ  หมายถงึ  แบบ 

 5.  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายอยางเดียวกันหรือทาํนองเดียวกัน  มคีวามหมายใหม

กวางกวาคํามลูเดิม  เชน   

       พี่นอง      ไมไดหมายเฉพาะพี่กับนอง  แตรวมถึงญาติทัง้หมด 

       ลูกหลาน   ไมไดหมายเฉพาะลูกกับหลาน    แตรวมถึงญาติทั้งหมด 

                 ถวยชามรามไห  ถวยโถโอชาม    หมายถึง      ภาชนะใสอาหาร 

            ผลหมากรากไม  สมสูกลูกไม      หมายถงึ      ผลไม 

             หมูเห็ดเปดไก      หมายถงึ    อาหารจําพวกเนื้อสัตว 

             เรือกสวนไรนา    หมายถึง     ที่สําหรับเพาะปลูกพืช         

      6.  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกนั  เกิดความหมายใหม

แตมีเคาความหมายเดิมเชนเดียวกับคําประสม     

     ถากถาง        หมายถงึ         พูดเสียดแทง 

             ดูแล             หมายถงึ         เอาใจใส 

             เดือดรอน       หมายถงึ         เปนทุกข 

             ออนนอม       หมายถงึ         แสดงกิริยาวาจานบนอบ 

             นิ่มนวล          หมายถึง         ออนโยน 

       7.  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายอยางเดียวกนัหรือทํานองเดียวกันความหมายอยูที่คําตน

และคําทาย   เชน   

       เคราะหหามยามราย         หมายถงึ        เคราะหราย 

              ฤกษงามยามดี                 หมายถึง        ฤกษดี 

              ยากดีมีจน                        หมายถึง       ยากจน 

                         8.  เกิดจากคํามูลที่มีความหมายตรงขาม  เกิดความหมายใหม ซึง่เปนความหมายกวางข้ึน  

เชน    

          สูงตํ่า            หมายถงึ      ระดับความสูงของส่ิงตาง ๆ 

                มากนอย       หมายถงึ      ปริมาณของส่ิงตาง ๆ 

                เร็วชา            หมายถงึ      อัตราความเร็ว 

                ถกูแพง          หมายถงึ      ราคา 

                            เปร้ียวหวาน   หมายถงึ      รสอาหาร    
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 1.4  คําซํ้า 
 คําซํ้า คือ คําที่เกิดจากการซ้ําเสียงคําเดียวกันต้ังแต  2 คร้ังข้ึนไป เพื่อทําใหเกิดคําใหมได

ความหมายใหม  มีลักษณะสําคัญ  ดังนี ้

          1.  ชนิดของคําไทยที่เอามาซ้ํากนั  ในภาษาไทยเราสามารถเอาคําทกุชนิดมาซํ้าได  ดังนี ้

                                       1.  ซ้ําคํานาม               เชน       พี่ ๆ   นอง  ๆ  เด็ก ๆ 

                                       2.  ซ้ําคําสรรพนาม       เชน       เขา ๆ  เรา ๆ  คุณ  ๆ 

                                       3.   ซ้ําคําวิเศษณ         เชน       เร็ว ๆ  ไว  ๆ  ชา  ๆ 

                                       4.  ซ้ําคํากริยา              เชน       นัง่  ๆ  นอน  ๆ  เดิน  ๆ 

                                       5.  ซ้ําคําบุพบท            เชน       ใกล  ๆ  ไกล  ๆ  เหนือ ๆ 

                                       6.  ซ้ําคําสันธาน           เชน       ทั้ง  ๆ  ที่  เหมือน  ๆ  ราว  ๆ   กับ 

                                       7.  ซ้ําคําอุทาน              เชน      โฮ ๆ  กร๊ีด  ๆ   อุย  ๆ 

  2.  นําคําซอนมาแยกเปนคําซ้ํา   เชน 

                                       ลูบคลํา           เปน     ลูบ ๆ  คลําๆ 

                                       เปรอะเปอน     เปน    เปรอะๆ  ปอน 

                                       นุมนิ่ม             เปน    นุม ๆ  นิ่ม ๆ 

        3.  นําคําซํ้ามาเปล่ียนเสียงวรรณยุกต  เพือ่เนนความหมาย เชน ด๊ีดี เบ๊ือเบ่ือ ดีใจดีใจ  
 ลักษณะของคําซํ้า 
 1.  บอกความหมายเปนพหพูจน  มกัเปนคํานาม และสรรพนาม เชน 

                                     เด็ก  ๆ  กาํลังรองเพลง      

                                      พี่  ๆ  โรงเรียน     

                                     หนุม ๆ  กําลังเลนฟุตบอล 

 2.  บอกความหมายเปนเอกพจน  แยกจํานวนออกเปนสวน  ๆมักเปนคําลักษณะนาม เชน 

                                      ลางชามใหสะอาดเปนใบ ๆ         

                                      อานหนังสือเปนเร่ือง  ๆ       

                                      ไสกบไมเปนแผน  ๆ 

       3.  บอกความหมายเนนหนกั  มกัเปนคําวเิศษณ  เชน 

                                      พดูดัง  ๆ                             

                                      ฟงดี  ๆ                         

                                      นัง่นิ่ง  ๆ 

                                      สวย  ๆ 
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            4.  บอกความไมเนนหนัก  เชน 

                                     เส้ือสีแดง  ๆ               

                                     กางเกงสีดํา  ๆ               

                                     บานสีขาว  ๆ 

         5.  บอกคําส่ัง  มักเปนคํากริยา  เนนความและบอกคําส่ัง  เชน  

                 อยูเงียบ  ๆ 

                        พูดดัง  ๆ 

                        เดินเบา  ๆ 

                                     ออกหาง  ๆ 

           6.  เปล่ียนความหมายใหม   โดยไมมเีคาความเดิม  เชน 

                                     กลวย  ๆ 

                                    หม ู ๆ 

                                    งู  ๆ  ปลา  ๆ 

                    หมายเหตุ  คําที่ออกเสียงซ้ํากันไมใชคําซํ้าเพราะไมไดเกิดคําข้ึนใหมและ

ความหมายไมเปล่ียนไป  ในกรณีเชนนี้จะใชไมยมกแทนไมได  เชน 

                         เขาเอาแตเลนเลนจนลืมกินขาวกนิปลา      เลนเลน   ไมใชคําซํ้า 

                         เขาเอแตซนซนในแตละวัน                         ซนซน       ไมใชคําซํ้า 

                         เราควรเก็บของไวในที่ที่ของมัน                   ที่ที่            ไมใชคําซํ้า 

                        เขาออกกาํลังกายทกุวันวนัละคร่ึงชั่วโมง     วันวนั       ไมใชคําซํ้า 

 การสรางคําแบบคําประสม  คําซอนและคําซํ้า นี่เปนวธิกีารสรางคําที่เปนระเบียบวิธขีอง

ภาษาไทยของเราเอง แตการสรางคําใหมในภาษาไทยไมไดมีเพียง 4 วิธเีทานั้น เรายังมวีธิีการสรางคําใหม  ๆ

ข้ึนใชในภาษาไทยดวยวธิีการอ่ืนๆ อีก (คัดจากหนังสือหลักภาษาและการใชภาษา ประสิทธิ์ กาพยกลอน

และคณะ สํานักพิมพไทยวฒันาพานิช พ.ศ. 2553) 
 
 1.5  คําสมาส 

         คําสมาส  คือ การนําคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตมารวมกับคําบาลีสันสกฤตแลวเกิด

ความหมายใหม  แตยังคงเคาความหมายเดิมมีลักษณะดังนี ้

          1. เปนคําที่มรีากศัพทมาจากบาลีและสันสกฤตเทานั้น เชน สุขศึกษา  อักษรศาสตร  

สังคมศาสตร  อุดมศึกษา 
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2.  อานออกเสียงสระระหวางคําที่สมาสกัน  เชน 

                       รัฐ + ศาสตร = รัฐศาสตร    อาน รัด – ถะ – สาด 

                       ภูมิ + ทัศน   =  ภูมิทัศน    อาน พูม – มิ – ทัด 

                       พืช + มงคล  =  พืชมงคล    อาน พืด – ชะ - มง – คน 

      3.  แปลจากหลังมาหนา  เชน  

                     ราชโอรส          หมายถงึ   ลูกชายพระราชา 

                     กาฬพกัตร           หมายถึง   หนาดํา 

                     วรรณคดี          หมายถงึ    เร่ืองราวของหนังสือ 

           4.  พยางคสุดทายของคําหนาที่มีเคร่ืองหมายทัณฑฆาตเมื่อนํามาสมาสใหตัดทิง้แลว

อานออกเสียง “อะ” กึ่งเสียง เชน  

                    สิทธิ์ + บัตร เปน สิทธิบัตร 

                    ไปรษณีย + บัตร เปน ไปรษณียบัตร 

           5.  คําวา “พระ”  (แผลงมาจาก “วร”) นําหนาคําที่มาจากบาลีสันสกฤต เชน  พระสงฆ  

พระเนตรพระบาท  พระราชวงศ 
 หลักสังเกตคําสมาสในภาษาไทย  
                       1.  เกิดจากคํามูลต้ังแตสองคําข้ึนไป  

                       2.  เปนคําทีม่ีรากศัพทมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเทานัน้ เชน กาฬพักตร ภูมิศาสตร 

ราชธรรม   อักษรศาสตร   อรรถคดี ฯลฯ 

                       3.  พยางคสุดทายของคําหนา หากมีสระ อะ หรือมีตัวการันตอยู ใหยบุตัวนัน้ออก  

(ยกเวนคําบางคํา  เชน กจิจะลักษณะ เปนตน)  

                       4.  แปลความจากหลังมาหนา เชน ราชบุตร แปลวา บุตรของพระราชา, เทวบัญชา 

แปลวา คําส่ังของ เทวดา, ราชการ แปลวา งานของพระเจาแผนดิน  

                       5.  สวนมากออกเสียงพยางคทายของคําหนา แมจะไมมีรูปสระกํากบัอยู โดยจะใช

เสียง อะ อิ และ อุ (เชน เทพบุตร) แตบางคําก็ไมออกเสียง (เชน สมัยนิยม สมทุรปราการ)  

                       6.  คําบาลีสันสกฤตที่มีคําวา พระ ซึ่งกลายเสียงมาจากบาลีสันสกฤต ก็ถือวาเปนคําสมาส 

(เชน พระกร พระจันทร) 

                       7.  สวนใหญจะลงทายวา ศาสตร  กรรม  ภาพ  ภัย  ศึกษา  ศิลป วทิยา (เชน ศึกษาศาสตร 

ทุกขภาพ  จิตวิทยา) 
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                      8.  อานออกเสียงระหวางคํา เชน  

                ประวัติศาสตร อานวา ประ – หวัด – ติ – ศาสตร  

                นิจศีล อานวา นิจ – จะ – สีน  

                 ไทยธรรม อานวา ไทย – ยะ – ทาํ  

                 อุทกศาสตร อานวา อุ – ทก – กะ – สาด  

                 อรรถรส อานวา อัด – ถะ – รด 

                 จลุสาร อานวา จุน – ละ – สาน  

   

                   9.  คําที่มีคําเหลานี้อยูดวย มกัจะเปนคําสมาส คือ การ กร กรรม คดี ธรรม บดี 

ภัย ภัณฑ  ภาพ ลักษณ  วทิยา ศาสตร  

 
ขอสังเกต 

1. ไมใชคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตทั้งหมด เชน  

                  เทพเจา (เจา เปนคําไทย)  

                  พระโทรน  (ไม เปนคําไทย)  

                  พระโทรน  (โทรน เปนคําอังกฤษ)  

  

2. คําที่ไมสามารถแปลความจากหลังมาหนาไดไมใชคําสมาส เชน  

                   ประวัติวรรณคดี แปลวา ประวัติของวรรณคดี  

                   นายกสมาคม แปลวา นายกของสมาคม  

                   วพิากษวิจารณ แปลวา การวพิากษและการวิจารณ  

   

3. คําสมาสบางคําไมออกเสียงสระตรงพยางคของคําหนา เชน 

                  ปรากฏ  อานวา ปรา – กด – กาน  

                  สุภาพบุรุษ อานวา สุ – พาบ – บุ – หรุด  

                  สุพรรณบุรี อานวา สุ – พรรณ – บุ – รี  

                  สามัญศึกษา อานวา สา – มัน – สึก – สา  
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1.6 สนธ ิ คือคําสมาสทีม่ีการเปลี่ยนแปลงรูปสระ  มกันิยมทําใหเสียงกลมกลืนเขากับ 

พยางคหลังของคําแรก 
      หลักการสังเกตคําสนธ ิ
                 1. สระสนธ ิ  คือ   การเปล่ียนแปลงรูปสระในการเขาสนธิ   เชน 

                                         กุ      +  อุบาย           =          กุศโลบาย 

                                         มหา  +  อรรณพ            =          มหรรณพ 

                                         ราช   +  อุบาย                =          ราโชบาย 

                                         นร    +  อินทร                 =          นรินทร 

                                         พฤษ  +  อาคม               =          พฤษภาคม 

                                         อน   +   เอก                   =          อเนก 

                                         ราช  + โอวาท                 =          ราโชวาท 
         ขอสงัเกต 
                        1. ถาสระ  อิ   หรือ  อี   สนธิกับสระอ่ืน  เปล่ียนสระอิหรืออี  เปน “ย” แลวจึง

สนธิกับสระหลัง  เชน 

                             สามัคคี  +  อาจารย       =    สามัคย   +  อาจารย      =    สามัคยาจารย 

                             วัลลี       +  อาภรณ       =    วัลย        +   อาภรณ     =     วัลยาภรณ 

                             มาลี       +  อาภรณ       =    มาลย     +   อาภรณ      =     มาลยาภรณ 

                             ราชิน ี    +   อนุสรณ      =     ราชยิ     +  อนุสรณ       =     ราชินยานุสรณ 

          ยกเวน      หัตถี      +   อาจารย      =    หัตถาจารย 

                             หัสดี      +   อาภรณ       =    หัสดาภรณ       

                        2.  ถาสระ อุ หรือ อู สนธิกบัอ่ืน ๆ  ใหแปลง อุ หรือ อู นัน้  เปน “ว” กับสระหลัง  เชน 

                              ธนู    +    อาคม           =         ธนว    +    อาคม     =     ธนัวาคม 

                              จักขุ   +   อาพาธ         =        จักขว  +   อาพาธ     =     จักขวาพาธ 

                              คุรุ    +   อุปกรณ        =        คุรว     +   อุปกรณ    =     คุรโวปกรณ 

                              เหตุ   +  อน +  เอก +  อัตถ  =  เหตว   +  อเนกัตถ  =      เหตวาเนกัตถ 

            2.  พยัญชนะสนธ ิ คือ  การเช่ือมคําดวยพยัญชนะ  มทีี่ใชในภาษาไทยดังนี ้

                 พรหม +    ชาติ         =     พรหมชาติ     เตชส   +     ธาตุ   =    เตโชธาตุ 

                 มนส   +  ภาว           =     มโนภาพ       นิส      +   ภัย       =    นิรภัย 

                 รหส   +  ฐาน            =     รโหฐาน        ทุส      +   ชาติ     =    ทุรชาติ 

                 ศิรส   +  เพฐน          =     ศิโรเพฐน       ยสส   +    ธร       =    ยโสธร 
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    3. นิคหิตสนธิ (นฤคหิตสนธิ) ไดแก สนธทิี่มีการเปล่ียนรูปนิคหิตมหีลักสังเกตดังนี ้

                           1.  ๐  +  สระ   เปล่ียนรูปเปน  “ม”  เชน 

                                     สํ  +    อาคม     =     สมาคม 

                                     สํ  +   อาทาน    =     สมาทาน 

                                     สํ  +   อาจาร     =     สมาจาร 

                                     สํ  +  โอสร        =      สโมสร 

                            2.  ๐  +   พยญัชนะวรรค  เปล่ียนรูปเปนพยัญชนะตัวสุดทายของวรรคนั้น  

เชน 

                                     สํ   +   คม         =       สังคม 

                                     สํ   +   กร          =       สังกร 

                                     สํ   +   ฐาน        =       สัณฐาน     

                                     สํ   +  นิบาต      =       สันนิบาต 

                            3.  ๐   +   เศษวรรค  เปล่ียนรูปเปน   “ง” 

                                     สํ    +   สาร       =        สังสาร  

                                     สํ    +    วร        =        สังวร 

                                     สํ    +    หรณ    =        สังหรณ     

                                     สํ    +   สรรค     =       สังสรรค 

                                     สํ    +   โยค       =       สังโยค 
 ประโยชนของคําสมาส 
 1.  เปนความเจริญดานภาษา เมื่อตองการใชคําสละสลวยก็สรางคําข้ึนใหมใหพอใช 

 2.  เปนประโยชนในการแตงคําประพนัธ  ประเภท  โคลง  ฉันท  กาพย  กลอน  เพื่อใหได     

ตามลักษณะบังคับของคําประพันธชนิดนั้น 

 3.   เพื่อใหผูอานเขียนไดถูกตอง  คืออานตอเนื่องกนั  และเขียนไดถูกตองตามหลักคําสมาส

ที่อานออกเสียงสระโดยไมตองประวิสรรชนีย 
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2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับบทเรียนสําเร็จรูป 
 2.1 ความหมายของบทเรยีนสาํเร็จรูป 

 ชม  ภูมิภาค (2521: 11-12) ไดใหความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปไววา หมายถงึ การเรียน

การสอนที่แบงเนื้อหาออกเปนสวยยอยๆ และตอเนื่องกนัไปตามลําดับเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายในการสอน

ที่กําหนดไวลวงหนาอยางชัดเจน เนื้อหาที่เรียนจะแบงเปนตอนยอยๆ แตละตอนเรียกวากรอบ ซึ่งนักเรียน

จะตองอานและทําการตอบสนองแตละกรอบเปนลําดับตอเนื่องกนัไปหลายๆ กรอบจนบรรลุเปาหมาย

ที่วางเอาไว  เมื่อนักเรียนตอบสนองแตละกรอบ  นักเรียนก็จะรูผลวาตอบถูกหรือตอบผิด 

 ไชยยศ   เรืองสุวรรณ (2526: 192) กลาววาบทเรียนสําเร็จรูป หมายถงึ บทเรียนที่ออกแบบ

จัดลําดับเนื้อหาในรูปของกรอบ หรือเฟรมโดยแตละกรอบจะเสนอเน้ือหาเปนข้ันตอนทีละนอย มี

คําถามทาทายผูเรียนใหคิดและตอบทุกข้ันตอนของการเรียนมีคําตอบเปนขอมูลยอนกลับแลววามี

ประสิทธิภาพ  

 เปร่ือง  กุมทุ (2527: 2) กลาววาบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง ลําดับประสบการณที่จัดวางไว

สําหรับผูเรียนเปนลําดับที่ละนอยๆ โดยการตอบปญหาและการตรวจคําตอบดวยตนเอง ซึง่เปนกจิกรรม 

ที่จัดใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนเอง 

 เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (2528: 276) กลาวถึงบทเรียนสําเร็จรูปวา เปนบทเรียนที่สําเร็จรูป 

ในตนเอง จัดประสบการณใหนักเรียนตามลําดับข้ันตอนหรือเปนกรอบๆ ตามลําดับ เรียนไดดวยตนเอง 

สามารถตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูไดตามลําดับข้ันตอนไดดวยตนเอง ในเน้ือหาแตละกรอบ

จะมีคําถามเพือ่ตรวจเช็คความเขาใจในเนือ้หานั้นและมคํีาตอบเฉลยไวให ถานักเรียนตอบผิดจะอาน

เนื้อหาในกรอบนั้นใหมแลวตอบคําถามอีกคร้ัง เมื่อตอบถูกก็จะเรียนในกรอบตอไป 

 ธีระชัย ปูรณโชติ (2532: 6) ไดใหความหมายวา การสอนที่มกีารจัดระบบการเรียนการสอน

ใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนเอง ดวยการลงมือประกอบกิจกรรมอยางกระฉับกระเฉง

ตามลําดับชัน้ทีละนอยๆ มีโอกาสไดรับขอติชมทันที กาวหนาไปตามความสามารถและความสะดวก

ของแตละคน 

 ถวัลย  มาศจรัส (2546: 18) ไดกลาวไววา บทเรียนสําเร็จรูป คือ บทเรียนที่ผูสอนจัดทําข้ึน

เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดกระบวนการการเรียนรูในแตละสาระการเรียนรู 

ที่กาํหนดไวในบทเรียนแตละบทเรียนดวยตนเอง โดยเร่ิมจากเนื้อที่งายไปสูเนือ้หาทีย่ากข้ึนไปตามลําดับ 

เปนบทเรียนทีส่รางข้ึนโดยกาํหนดเนื้อหา วัตถุประสงค วิธีการ และส่ือการเรียนการสอนไวลวงหนา 

ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาและประเมนิผลการเรียนดวยตนเองตามข้ันตอนทีก่ําหนดไว 

 กูด (Good. 1973: 306) ไดใหความหมายของบทเรียนโปรแกรมไววา หมายถึง บทเรียนที่

นํามาใชในรูปแบบของสมุดแบบฝกหัด  ตําราเรียน  เคร่ืองกลหรือเคร่ืองประดิษฐทางอิเล็กทรอนกิส 

เพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุระดับของการกระทาํที่ระบุดังนี ้
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 1.  เนื้อหาของบทเรียนถูกจัดออกเปนกรอบ 
 2.  ในแตละลําดับข้ันของบทเรียนจะมีคําถามอยูหนึ่งคําถาม หรือมากกวานัน้และจะกระทาํ

ใหผูเรียนไดรับความรูในทนัททีันใด แมวาจะตอบคําถามถูกหรือผิดก็ตาม 
 3.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนกาวหนาไปตามความสามารถของตนไมวาจะเรียนแบบ   

ดวยตนเองหรือกลุม 
 จากคําจํากัดความทั้งหลาย บทเรียนสําเร็จรูปคือ  บทเรียนที่ลําดับการสอนโดยยึดนกัเรียน

เปนศูนยกลาง มีการจัดเตรียมการสอนตามลําดับข้ันการเรียนรู เร่ิมจากงายไปหายาก ใหความรูที่ละนอย 
และตอเนื่อง มีคําถามเฉลยกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเขาใจเปนระยะๆ อยางอิสระเต็มที่และผูเรียน
สามารถประเมินความรูไดดวยตนเองเปนรายบุคคล  นกัเรียนสามารถเรียนรูไดตามความสามารถและ
ความตองการของตนเอง สงเสริมความรับผิดชอบตอตนเองชวยใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงข้ึน   

เกิดพัฒนาการในการเรียนเพิ่มข้ึนดวย 
 

 2.2  ลักษณะของบทเรียนสําเรจ็รูป 
 เกษม สุริยวงศ  (2527: 66-67) กลาวถึงบทเรียนสําเร็จรูปไวดังนี ้เนื่องจากการเรียนการสอน
แบบสําเร็จรูปเปนการสนองความคิด ความแตกตางระหวางบุคคล เพือ่ใหนักเรียนไดเรียนไปตามขีด
ความสามารถของตนที่มีอยูในอัตราการเรียนรูที่แตกตางกนั  การเรียนการสอนที่จัดวาเปนแบบสําเร็จรูปนัน้
จึงตองอยูในลักษณะ หรือสภาพการณ 4 ประการดังนี ้

 1.  การแบงข้ันตอนการเรียนรูเปนหนวยยอยๆ และเรียงลําดับจากงายไปสูยาก  เปนการจัด
ความรูหรือเนือ้หาวิชาใหผูเรียนไดเรียนไปทีละข้ันตอน  และแตละข้ันยอยๆ นัน้ไดมกีารเรียงลําดับจาก
งายไปหายาก  และไมเปนการยัดเยียดความรูใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดงาย 
 2.  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางกระฉับกระเฉง โดยใหผูเรียนได

เรียนรูโดยการกระทําของตนเอง  อาจจะจดัในรูปการซักถามเพื่อใหผูเรียนไดตอบคําถาม  การทดสอบ  
การอภิปราย  หรือวิธีการใดก็ตามโดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยา ในเร่ืองการนําเสนอ  ส่ิงเราเพื่อใหผูเรียน
เกิดการตอบสนอง  การเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกจิกรรมและเปนไปอยางทัว่ถึงทุกคน  
มิใชวาตอบสนองเพียงบางคน ซึง่การเรียนการสอนในลักษณะนีท้าํใหผูเรียนรูไมเบ่ือหนายตอบทเรียน 

 3.  ใหผูเรียนไดทราบผลการเรียนของตนอยางทนัททีนัใด  ภายหลังที่ผูเรียนไดตอบสนองตอ 
ส่ิงเราแลวควรแจงหรือเฉลยคําตอบที่ถูกตองใหผูเรียนไดทราบผลทันททีันใด ไมลาชา ยกตัวอยางเชน 
การตรวจแบบฝกหัดนกัเรียน ครูควรไดรีบตรวจและสงคืนไปใหนกัเรียนใหเร็วที่สุดเทาที่จะทาํได  นกัเรียน
จะไดทราบผลการทาํแบบฝกหัดของตน เพือ่ประโยชนในการแกความเขาใจผิดทนัท ีและทําใหการเรียนรู

ของนกัเรียนเปนไปอยางตอเนือ่งไมขาดตอน การแจงเกรดหรือบอกคะแนน การเฉลยขอสอบ ฯลฯ ส่ิงเหลานี้
เปนการแจงผลใหผูเรียนทราบ ซึง่เนนในเร่ืองความฉับพลันมิฉะนัน้แลวผูเรียนจะเกดิความเบ่ือหนาย
และทําใหการเรียนรูไมตอเนือ่ง 
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 4.  ใหผูเรียนประสบผลสําเร็จทางการเรียนเปนระๆ เนื่องจากการแบงข้ันการเรียนออกเปน

หนวยยอยๆ เพื่อใหงายตอการเรียนรู  และยังแจงผลการตอบสนองตอผูเรียนอยางฉับพลันทําใหผูเรียน

ไดทราบความพอใจในความสําเร็จของตน เปนการใหรางวัลซึ่งถือวาเปนการเสริมแรงอยางหนึ่ง ทาํให

ผูเรียนอยากจะเรียนรูตอไป 

 อรพินธุ ประสิทธิรัตน (2528: 86-87) ไดอธิบายสวนประกอบของบทเรียนสําเร็จรูปวา แตละ

กรอบม ี3 สวนดังนี ้

          สวนที่ 1 เรียกวา  สวนที่เปนเหมือนส่ิงเราไดแก  เนื้อหาทีใ่หผูอานหรือศึกษา 

          สวนที่ 2 เรียกวา  สวนที่เปนกรอบตอบสนอง เปนสวนทีเ่ปนคําถามหรือโจทยเพื่อให

ผูเรียนตอบคําถามหรือโจทยนั้น 

   สวนที่ 3  เรียกวา สวนที่ใหนกัเรียนไดตรวจสอบคําตอบ ซึ่งสวนนีเ้องทีท่ําใหนกัเรียน

ไดรูผลในการเรียน ซึง่อาจเรียกวา  ตัวเสริมแรง เพราะถานักเรียนตรวจสอบพบวา คําตอบถูกตองก็

แสดงวาไดรับการเสริมแรง  มีผลใหพยายามเรียนตอไป  นักเรียนจะตองศึกษาในกรอบความรูตางๆ 

ต้ังแตกรอบแรกจนถึงกรอบสุดทาย จนกวาจะไดรับความรูความเขาใจทั้งหมด  ในแตละข้ันนักเรียนก็

จะไดความรูและเนื้อหาสาระมากพอท่ีจะตอบคําถามได 

 ทองพูล  บุญอ่ึง (2535: 10-11) ไดอธิบายการเขียนบทเรียนสําเร็จรูปไววา 

 1.  การตอบสนองทันที ซึง่ผูเรียนจะเรียนไดดีนั้นตองสนใจในบทเรียนเสียกอน และส่ิงที่จะ

ทําใหนกัเรียนสนใจบทเรียนตอไปนั้น  คือ มีโอกาสตอบสนองบทเรียนไดดวยตนเองซึ่งอาจใหตรวจ

คําตอบ  เลือกคําตอบและใหทาํ หรือเขียนอะไรสักอยาง 

 2.  ใหผิดแตละนอย  ส่ิงสําคัญอยางหนึง่ คือ ไมสามารถตอบคําถามไดถูกตองหรือผิดนอย

ที่สุด ในกรณีที่ผิดก็ใหเขาไดแกตัวหรือเรียนรูจากการกระทําผิด เขาลักษณะผิดเปนครูนั่นเอง 

 3.  ตรวจผลการเรียนรู เมื่อผูเรียนไดรูวาส่ิงที่เขากระทําถูกตอง เปนคําตอบก็เปนกําลังใจให

ผูเรียนทีจ่ะเรียนตอไป  ตรงกันขามถาผูเรียนทาํผิดก็มีโอกาสแกไขส่ิงทีผิ่ดพลาด 

 สุนันท  สังขออง (2542: 119)  อธิบายถึงลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปไววา  บทเรียนสําเร็จรูป

จะมีลักษณะเปนการจัดเนื้อหาที่จะใหนกัเรียนเรียนรูเปนขอยอยๆ แตละขอเรียกวา กรอบ และในแตละ

กรอบจะประกอบดวยองคประกอบ 5 อยางคือ  ขอมูล อาจเปนรูปคําอธิบาย  แผนภาพ  รูปภาพ  หรือ

แผนผัง ฯลฯคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนคิดและใชความรูที่ไดจากขอมูลที่ใหชองวางใหเติมตอบชองคําตอบ

ทีถูกตองเปนสวนที่ใหนักเรียนใชกระดาษปดไมใหเห็นกระดาษคําตอบขณะที่ศึกษาในแตละกรอบ  

และเมื่อนักเรียนเติมคําตอบลงในชองวางแลวจึงเปดดูคําตอบที่ถูกตองในสวนนี้เพือ่ใหนักเรียนจะได

ทราบวาตนตอบถูกหรือไม และองคประกอบสุดทายคือ คําช้ีแจง เปนสวนที่เปนขอความที่จะชี้แจง

กิจกรรมที่นกัเรียนจะกระทําเมื่อศึกษากรอบนัน้ๆ เสร็จสมบูรณแลวกลาวโดยสรุปไดวา บทเรียนสําเร็จรูป
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ยึดหลักพืน้ฐานของทฤษฎีการวางเงื่อนไขนั่นเอง  กลาวคือ  นักเรียนมีสวนรวมในการเรียน  คือเปนผูลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียนนัน้ดวยตนเอง  ตองกระทาํตอบสนองอยางใดอยางหนึง่ตามที่บทเรียนได 

จัดสถานการณไว  การตอบสนองนั้นอาจจะไดรับการเสริมแรงเม่ือเกดิการเรียนรูหรือมีพฤติกรรม

ตอบสนองทีถ่กูตองเปรียบเสมือนคําตอบที่ถูกตองเปนตัวเสริมแรง เพราะเมื่อนักเรียนตอบถูกก็จะ

ทราบผลทันท ี

 ถวลัย  มาศจัส (2546: 20) กลาวไววา  ลักษณะสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูปไดแก  การออกแบบ

บรรจุเนื้อหาและสาระการเรียนรูออกเปนกรอบ  ซึง่เนือ้หาและสาระการเรียนรูดังกลาวนัน้จะนาํมาจดัทาํ

เปนหนวยการเรียนรูยอยๆ แลวบรรจุเนื้อหาสาระการเรียนรูยอยๆ ดังกลาวลงไปในกรอบแตละกรอบให

มีความสัมพนัธและเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก 

 จากความหมายตางๆ ที่ไดกลาวมาโดยลําดับ พอจะสรุปลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปไดวา  

บทเรียนสําเร็จรูปคือ บทเรียนที่สรางข้ึนเพือ่ใหเปนแบบเรียนที่เรียนไดดวยตนเอง โดยแบงเนื้อหาออกเปน

หนวยยอยๆ ส้ันๆ เรียกวากรอบ  แตละกรอบบรรจุคําอธิบายและคําถามตอเนื่องกนัไปเร่ิมจากงายไป

หายาก เมื่อผูเรียนเรียนรูจากบทเรียนนี้ พรอมทั้งตอบคําถามดวยการเลือกคําตอบที่ถูกตองหรือเติมคํา

ลงในชองวาง และไดรับการเฉลยคําตอบทนัที  เปนแรงกระตุนใหเกิดความเราใจอยากทําบทเรียนตอไป

เมื่อตอบถูกหรือรูคําตอบที่ถกูทนัทีเมื่อตอบผิด ระยะเวลาการเรียนรูข้ึนอยูกับความสามารถของผูเรียน 
 
 2.3 จิตวิทยาที่เปนพื้นฐานของบทเรยีนสําเร็จรูป 
   ในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปนั้น  จะสรางข้ึนโดยอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรูมาใช

เปนหลักหลายทฤษฎีดวยกนั เชน ทฤษฎีของสกินเนอร ไดยดึหลักการเสริมแรงมาใชในการสอนและ

เปนการสรางบทเรียนสําเร็จรูป เปร่ือง กมุุท (รัชดา  ขําครุธ. 2540: 11; อางอิงจาก เปร่ือง กุมทุ. 2519: 

2-11) กลาวถงึทฤษฎีของสกินเนอรทีท่ําใหไดหลักการนาํมาใชในการเรียนโดยการใชบทเรียนสําเร็จรูป

ดังนี ้

 1.  เงื่อนไขการตอบสนอง พฤติกรรมสวนมากของมนษุยประกอบดวยการตอบสนองที่แสดงออกมา 

พฤติกรรมเหลานี้จะเกิดข้ึนบอยเพียงไร ดวยความถี่ทีเ่รียกวาอัตราตอบสนองหรืออัตราการแสดงออก

ของพฤติกรรมการเรียนรู การสรางเงื่อนไขเปนส่ิงที่จาํเปนตอการใหเกดิการเปล่ียนแปลงการตอบสนอง

และการเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนไดเพราะมกีารเสริมแรง 

 2.  การเสริมแรง เมื่อส่ิงมีชีวติมีการตอบสนองผูฝกสามารถจะใหส่ิงเราใหมซึง่อาจจะทําให

อัตราการตอบสนองเปล่ียนแปลงหรืออาจจะไมทาํใหอัตราการตอบสนองเปล่ียนแปลง แตถาส่ิงเรานัน้

สามารถทําใหอัตราการตอบสนองเปล่ียนแปลง เราเรียกส่ิงเรานั้นวาตัวเสริมแรง ถาส่ิงเรานั้นไมมผีล

ตอการทําใหอัตราการตอบสนองเกิดการเปล่ียนแปลง เรียกวา ไมเปนตัวเสริมแรง ส่ิงเราที่ดีนัน้ตองให

การเสริมแรงทนัททีันใด 
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 3.  การยุติการตอบสนอง ถาการตอบสนองนัน้มกีารเสริมแรงแลวจะมีอัตราการตอบสนอง

ที่สูง อาจลดอตัราการตอบสนองลงมาอยูในระดับเดิมไดโดยไมมีการเสริมแรงของการตอบสนองนั้น  

การตอบสนองก็จะลดความถี่ลงเร่ือยๆ จนกระท่ังไมสําคัญไมทําใหเกิดการเรียนรู 

 4.  การดัดรูปพฤติกรรม พฤติกรรมการเรียนรูบางอยางที่ซบัซอนมากจะประกอบดวยข้ันตาง  ๆ

ตอเนื่องกนัไป วิธีการสําคัญเกี่ยวกับการตอบสนองเปนข้ันๆ คือ การรูวาข้ันสุดทายเปนอะไรมีการเสริมแรง

แตละข้ันไปเร่ือยๆ ซึ่งจะทาํใหบรรลุผลได  เพราะการกระทําเปนข้ันๆ โดยการดัดจากพฤติกรรมที่มีรูปแบบ

งายๆ และคอยๆ พัฒนาไปสูระบบที่ยากและซับซอนนัน่เอง 

 รัชดา  ขําครุธ (2540: 12) ยงัไดเสนอแนวคิดของธอรนไดคซึ่งเปนผูคนพบกฎการเรียนรู

นํามาใชในบทเรียนสําเร็จรูปคือ 

 1.  กฎแหงความพรอม เมื่อนักเรียนมีความพรอมที่จะเรียนถาไดเรียนสมความปรารถนาก็ 

จะเกิดความพอใจ ถาไมไดเรียนก็จะเกิดความรําคาญใจและเม่ือนักเรียนยงัไมพรอมที่จะเรียนถาถกู

บังคับใหเรียนก็ยอมเกิดความไมพอใจ 

 2.  กฎแหงการฝกหัด พฤติกรรมที่ทําอยูเสมอยอมเกิดความคลองแคลว กฎขอนี้เนนการ

กระทาํซํ้าบอยๆ เพื่อใหเกิดความแนใจเรียนรูไดนานและคงทนถาวร 

 3.  กฎแหงผล กลาววา การเช่ือมโยงระหวางส่ิงเรากับการตอบสนองทังสองส่ิงจะเช่ือมโยงกันได 

ถาสามารถสรางสภาพอันพงึพอใจใหแกนกัเรียนได การเช่ือมโยงระหวางส่ิงเรากับการตอบสนองหรือ

พฤติกรรมที่แสดงออกนัน้ถกูตอง นักเรียนมักสนใจทีจ่ะเรียนฝกฝนในส่ิงที่ตนเองพอใจและคิดวาทําได

สําเร็จ 

 ธีรชัย   บูรณโชติ (2543: 30-31) ยงัไดกลาวถงึทฤษฎีการเรียนรูของธอรไดคอีกวา มีการวาง

หลักเกณฑไวดังนี ้

 1.  สถานการณที่เปนปญหาจะเปนส่ิงเราใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมา 

 2.  ผูเรียนจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองหลายอยางเพื่อแกปญหานั้นๆ 

 3. ปฏิกิริยาตอบสนองไมทาํใหเกิดความพอใจและถูกตัดทิ้งไปหรือลดปฏิกิริยาการ

ตอบสนองนัน่เอง 

 จากทฤษฎีทางจิตวทิยาดังกลาว  สรุปไดวา  การวางเงื่อนไขในการเรียนบทเรียนสําเร็จรูปนั้น

จะตองเกิดจากส่ิงเราภายในตัวผูเรียนเอง  คือใหผูเรียนเปนผูกระทําเอง สวนครูมีบทบาทในการใหแรงเสริม  

นอกจากนีก้ารใชกฎการเรียนรูที่สําคัญคือ กฎแหงความพรอม กฎแหงความพอใจหรือกฎแหงผล  และ

กฎแหงการฝกฝน ยอมทาํใหการเรียนมีประสิทธิภาพ 
 
 



   

 
 

24 

 2.4  คุณประโยชนของบทเรียนสาํเร็จรปู 
 บทเรียนสําเร็จรูปมีคุณคาหลายดาน  จากการสรุปของนกัเทคโนโลยทีางการศึกษา เชน 

ประหยัด  จิระวรพงศ (2522: 157) คือ 

    1.  ชวยเหลือและสงเสริมประสิทธิภาพการเรียน ชวยทาํใหบทเรียนงายข้ึน 

    2.  ชวยแกปญหาใหกับผูทีไ่มมีโอกาสเขามาศึกษาในสถาบันการศึกษาใชศึกษาดวยตนเอง

ไดและใชเวลานานเทาใดก็ไดตามความพอใจของนักเรียน 

    3.  ชวยเสริมบทเรียนใหกับผูที่เรียนรูชาหรือขาดเรียนใหสามารถเขาใจเนื้อหาวิชานั้นๆ ได 

ดวยมีการเสริมแรงเกิดข้ึนเนื่องจากการทราบผลตอบสนองในทนัททีนัใดซึ่งจะชวยสรางแรงจูงใจและ

ความสนใจแกนักเรียน 

  4.  ประหยัดเวลาเพระผลจากการวิจยัพบวาบทเรียนสําเร็จรูปสามารถสอนเน้ือหาไดมากกวา

วิธีการสอนอ่ืนๆ ใชเวลานอยกวาและชวยแบงเบาภาระของครูในการสอนขอเท็จจริงตางๆ 

 5.  บทเรียนสําเร็จรูปบางชนิดมีส่ือประกอบหลายรูปแบบ เชน มีรูปภาพ ชวยใหนกัเรียนใช

ประสาทสัมผัสไดหลายทาง ทาํใหจาํไดงาย เกิดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 6.  การถายทอดเร่ิมจากงายไปหายาก ทาํใหนักเรียนมคีวามสามารถทุกระดับตามเนื้อหา

บทเรียนได เปนการตอบสนองในเร่ืองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล     

 7.  ชวยใหครูทํางานนอยลง เกี่ยวกับการสอนขอเท็จจริงตางๆ เพื่อจะไดนําเวลาไปใชในการ

เตรียมบทเรียนอ่ืนที่ยุงยากลึกซ้ึงกาวหนายิ่งไปอีก 

 8.  แกปญหาการขาดแคลนครูเพราะครูคนเดียว 

 สุนันท  ปทมคม (2523: 9) กลาววาขอดีของแบบเรียนสําเร็จรูปมีดังนี ้

 1.  นักเรียนมีโอกาสไดเรียนดวยตนเอง  และเรียนไปตามความสามารถของตนเองคลายกับ

ไดเรียนกับครูตัวตอตัว 

               2.  อาจทาํใหครูทํางานนอยลงดานการสอนขอเท็จจริงตางๆ ครูมีโอกาสนําเวลานั้นไปใชใน

การเตรียมการสอน 

              3.  ชวยกระตุนใหผูเรียนอยากเรียน เพราะมีการเราใหตอบโดยถงึแมจะตอบผิดกส็ามารถแกไข

ความเขาใจผิดไดทันทีแตกม็ีขอจํากัดทีว่า 

                  3.1  ไมอาจสอนแทนครูไดอยางส้ินเชิง เพราะนักเรียนยังตองการคําชี้แจงของครูอยู 

แบบเรียนสําเร็จรูปจึงเปนเพียงผูชวยครู 

                   3.2  เนื้อหาวิชาที่ตองการตอบสนองในแงความคิด เชน เรียงความจะใชไมไดผลและ

บทเรียนบางบทก็ไมตอบสนองใหเกิดผลวตัถุตามประสงคที่ต้ังไว 
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  3.3  การที่เด็กมีความแตกตางระหวางบุคคลนั้น  เด็กเกงอาจจะทาํเสร็จไดเร็วและไมมี

อะไรทําอีก จึงทําใหเกิดความเบ่ือหนาย ครูผูควบคุมจึงตองระมัดระวงัคอยเพิม่งานพิเศษให 

 สรุปไดวา  บทเรียนสําเร็จรูปเปนส่ือทางเทคโนโลยกีารศกึษาชนิดหนึ่งที่นกัเรียนสามารถ

เรียนไดดวยตนเองตามความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล เรียนไดตามลําพงั เปนกลุม

หรือรายบุคคลเปนการสรางประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียนอยางกวางขวางเปนการเนน

กระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหา นักเรียนสามารถตรวจสอบวัดประเมินผลความรูของตนเองไดทั้ง

กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป 

 
 2.5  รูปแบบของบทเรียนสําเรจ็รูป 
 บทเรียนสําเร็จรูปมีแบบที่แตกตางกนั  เนือ่งจากใชส่ือในการถายทอดสาระการเรียนรู

แตกตางกนัซ่ึง อาคม จนัทรสุนทร และเชาวลิต  ชาํนาญ (2521: 202) ไดอธิบายความแตกตางของ

บทเรียนสําเร็จรูปไววา บทเรียนสําเร็จรูปมีความแตกตางกนัเพราะอาจใชส่ืออยางใดก็ได เชน อาจเปน

รูปหนงัสืออาน  เปนเทปบันทึกเสียงใหฟงเปนรายการทางโทรทัศน วทิยุ ฟลมสตริป ใชชม หรืออาจเปน

เคร่ืองกลก็ไดนอกจากรูปแบบของบทเรียนสําเร็จรูปแลวส่ิงที่สําคัญจะตองสามารถถายทอดบทเรียนได 

 บทเรียนสําเร็จรูปตองอาศัยส่ือในการถายทอดเนื้อหาวิชาแกนักเรียนซ่ึง บุญเสริม  ฤทธาภิรมย 

(2519: 19) ไดอธิบายเกีย่วกับส่ือที่ใชกับบทเรียนสําเร็จรูปจะใชกับส่ือ 2 ประเภทใหญๆ ไดแก 

 1.  เคร่ืองสอน  เปนเคร่ืองหรือส่ือประดิษฐข้ึนมาสําหรับใชกับบทเรียน  ตัวเคร่ืองมีรูปราง

ลักษณะตางกนัออกไป  มักใชกับไฟฟา  เพราะสวนใหญเปนเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสบทเรียน อาจจะบนัทึกใน

แผนกระดาษ สไลด  ฟลมสตริป  เทปบนัทึกเสียง  ฟลมหรือเจาะเปนบัตร ใชกับเคร่ืองคอมพวิเตอร 

เมื่อนํามาใชกบัเคร่ืองสอนผูเรียนก็สามารถเรียนไดโดยปฏิบัติตามคําแนะนาํหรือข้ันตอนที่เคร่ืองสอน 

หรือบทเรียนส่ังใหทํา 

  2.  หนงัสือเรียนสําเร็จรูป  คือบทเรียนสําเร็จรูปที่ปรากฏในรูปเลมหนังสือหรือหนากระดาษ  

หลักการก็คือ  นาํบทเรียนมายอเปนหนวย ขอหรือกรอบเร่ิมตนจากงายไปหายาก  นักเรียนสามารถ

ทราบคําตอบไดทันที แลวจึงขามไปเรียนหนวยหรือขอตอไปหนังสือบทเรียนสําเร็จรูปอาจจะใชเรียงกนั

ตามลําดับหนวย   ขอ  หรืออาจจะเปนหนงัสือสลับหนาก็ได  เมื่ออานไปถึงหนวยใดขอใดขอหนึ่งแลว  

หนงัสือจะมีคําส่ังใหผูเรียนขามไปเรียนหนาใดหนาหนึง่โดยที่ไมตองเรียงหนากัน 

 บทเรียนสําเร็จรูปจะถูกนํามาสรางในลักษณะตางๆ กนัตามความเหมาะสมกับจุดประสงค 

เชน ในลักษณะของเคร่ืองชวยสอน หรือบทเรียนสําเร็จรูป ไมวาจะอยูในลักษณะใดก็ตาม บทเรียน

สําเร็จรูปจะมลัีกษณะที่สําคัญ ซึ่งบุญเกือ้  ควรหาเวช (2530: 31-32) ไดกลาวไววา 
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 1.  กาํหนดวัตถุประสงคเอาไวอยางชัดเจนและสามารถวัดไดจริง 

 2.  เนื้อหาวิชาจะถูกแบงออกเปนหนวยเล็กๆ หรือยอยๆ แลวนํามาจัดลําดับแตละข้ัน หนวย

ยอยๆ นัน้เรียกวา กรอบ (Frame) แตละกรอบอาจจะมคีวามส้ันยาวแตกตางกนัไปตามความเหมาะสม 

 3.  จัดเรียงลําดับกรอบของบทเรียนควรตอเนื่องจากงายไปหายากและเหมาะสมกับความสามารถ

ของผูเรียน  มกีารย้ําทวน และใหผูเรียนไดทดสอบกับตนเองตลอดเวลา 

  4.  ผูเรียนมีโอกาสตอบสนองหรือมีสวนรวมในการเรียนจากกิจกรรมตางๆ ที่กาํหนดไวใน

กรอบเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหา และมทีักษะในเร่ืองที่เรียน 

 5.  มกีารใหขอมูลยอนกลับทันที ผูเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบดวยตนเองไดทันทีจากคํา

เฉลยและอาจมีคําอธิบายเพิม่เติมใหดวย 

 6.  มกีารเสริมแรงทุกระยะ ข้ันตอนที่สําคัญเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจและตองการเรยีน

ตอไป การเสริมแรงนี้อาจอยูในรูปของคําชม หรือการที่ผูเรียนรูวาตนเองทาํไดถูกตองแลว 

 7.  ไมจาํกัดเวลาในการเรียน  ผูเรียนสามารถใชเวลาเรียนตามความสามารถของแตละคน      

คนออนอาจใชเวลามากกวาคนเกง แตกส็ามารถเรียนไดสําเร็จเชนกนั 

 8.  มีการวัดผลที่แนนอน คือ มกีารทดสอบยอยกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อเกิดความกาวหนาใน

การเรียน 

 สรุปไดวา รูปแบบของบทเรียนสําเร็จรูปอาจเปนเคร่ืองชวยสอนท่ีเปนหนงัสือ เปนส่ืออิเล็กทรอนิกส
ในรูปแบบตางๆ ข้ึนอยูกับการนําไปปรับใชได 

 
 2.6  ประเภทของบทเรียนสําเรจ็รูป 
 ชม   ภูมิภาค (2524: 118-119) กลาววาบทเรียนสําเร็จรูปมีหลายแบบ แตที่นยิมใชกนัมากมี 
2 แบบคือ 

 1.  บทเรียนสําเร็จรูปแบบลิเนีย หรือแบบเสนตรง เปนบทเรียนสําเร็จรูปที่จัดข้ึนเพื่อใหนกัเรียน
ไดเรียนหรือกระทําการตอบสนองเหมือนกนัทุกคนและตองศึกษาทุกกรอบของบทเรียนเหมือนกัน  บทเรียน
สําเร็จรูปจะถูกจัดเรียงไวตามลําดับ เพื่อใหนักเรียนกาวไปเปนขั้นตอนจากงายไปหายาก จนกระทั่ง
จบบทเรียน  ลักษณะเดนของบทเรียนชนิดนี้คือ  นักเรียนจะตองทาํต้ังแตกรอบแรกจนถงึกรอบสุดทาย

ตามลําดับ  จะขามกรอบใดไมได นักเรียนทุกคนไมวาจะระดับสติปญญาตางกันก็จะตองทาํเหมือนกนั  
ความแตกตางที่ปรากฏออกมาคือ  เร่ืองระยะเวลาที่ใชในบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงนั้นจะแบงออก
ตามลักษณะของวิธกีารตอบสนองตอบทเรียนได  2 ลักษณะคือ 
     1.1  ใหนักเรียนสรางคําตอบเอง 

                1.2  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองจากตัวเลือกที่กาํหนดให 
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 2.  บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาหรือแบบกิ่ง การใชบทเรียนแบบสาขา เปนการเปดโอกาสใหนักเรียน

เลือกตอบไดหลายทาง  และในทางที่นกัเรียนแตละคนเดินข้ึนอยูกับผลการตอบสนองของเขาที่กระทํา

ตอบทเรียนแตละกรอบ บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาประกอบดวยกรอบยืนซ่ึงเปนลําดับที่แทจริงของ

บทเรียนแตละกรอบ  ถานกัเรียนตอบถูกนกัเรียนก็จะเดินไปตลอดกรอบยืนโดยไมแวะออกนอกทาง  

สวนกรอบสาขานั้นใชอธิบายวาที่ผิดนัน้ทาํไมจึงผิด  หลังจากอธิบายเหตุผลแลวก็สงผูเรียนกลับไปหนา

เดิมที่ผานมาและพยายามเลือกคําตอบใหม 

 

 

 

 

 

 

 ชัยยงค  พรหมวงศ (2528: 57) อธิบายประเภทของบทเรียนสําเร็จรูปไววา บทเรียนสําเร็จรูป

แบงไดเปน 3 ประเภท คือ บทเรียนแบบเสนตรง บทเรียนแบบกิ่งหรือแตกสาขาและบทเรียนสําเร็จรูป

แบบไมแยกกรอบ  ซึ่งแตละประเภทมีลักษณะ  ดังนี ้

 1.  บทเรียนแบบเสนตรง (Linear  Program) บทเรียนแบบนี้ผูเรียนตองเรียนตามลําดับตอเนื่องกนั

ไปเร่ือยๆ จากกรอบแรกไปจนถงึกรอบสุดทาย จะเรียนขามกรอบไมไดไมวาจะเรียนเกงหรือเรียนออนก็ตาม  

แตคนเกงจะใชเวลาเรียนนอยกวาคนออน  ลักษณะของบทเรียนนี้แสดงได 
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 2.  บทเรียนแบบกิ่งหรือแตกสาขา (Branching  Program) บทเรียนแบบนีจ้ะมีกรอบทัง้ประเภท

กรอบยืนและสาขา บางคนอาจเรียนขามกรอบได แตบางคนอาจเรียนกรอบยนืไมเขาใจ จึงจาํเปนตอง

ไปเรียนกรอบสาขา ซึง่ในบทเรียนแบบกรอบสาขาจะมุงอธิบายคําตอบที่ผูเรียนตอบผิด บางแบบจะ

เปนการสอนแบบซอมเสริมความรูกอนจะเรียนบทถัดไป การแตกกรอบแบบสาขานัน้ผูเขียนจะตอง

บอกไวอยางชัดเจนวาใหเปดเรียนหนาใดตอไปหรือบางคร้ังอาจใหเขียนจากตําราเลมอ่ืนหรือส่ือการ

สอนอ่ืนๆ เชน ใหดูจากสไลด ภาพยนตร เทปบันทกึภาพ เปนตน เมื่อเรียนจากกรอบสาขาเสร็จแลวก็

กลับมาเรียนในกรอบที่ไดระบุไวตอไป 

 3.  บทเรียนสําเร็จรูปแบบไมแยกกรอบ เปนบทเรียนที่เสนอเน้ือหาทีละนอยตามลําดับข้ึน มี

แบบทดสอบและเฉลยหรือแจงคําตอบไวตรวจสอบไดทันทีแตไมเสนอเนื้อหา ในรูปของกรอบแตนําเสนอ

เนื้อหาตอเนื่อง  เชนเดียวกบัการเขียนตําราแตกตางกนัที่วา บทเรียนสําเร็จรูปแบบนี้มีการถามตอบให

ผูเรียนไดทบทวนความรูตลอดเวลาเปนการปอนขอมูลยอนกลับ  เปนการเสริมแรงแกผูเรียน 

 ธีระชัย  ปูรณโชติ (2543: 11-12) ไดแบงบทเรียนสําเร็จรูปออกเปน 3 ประเภทคือ 

 1.  บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง  เปนบทเรียนที่เสนอเนื้อหาที่ละนอยบรรจุลงในกรอบหรือ

เฟรมตอเนื่องกนัตามลําดับ จากกรอบท่ีหนึง่ กรอบที่สองไปจนถงึกรอบสุดทายตามลําดับ โดยเรียนลําดับ

เนื้อหาจากงายไปหายาก ส่ิงที่เรียนจากหนวยยอยหรือกรอบแรกๆ จะเปนพื้นฐานสําหรับกรอบถัดๆ ไป 

   กรอบแรก 

กรอบสอง 

กรอบสาม 

กรอบสี ่
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การแบงบทเรียนออกเปนหนวยยอยหรือกรอบก็เพื่อหลีกเล่ียงการผิดพลาดในการเรียนของนักเรียน 

ผูเรียนจะตองเรียนตามลําดับทีละกรอบตอเนื่องกันไปต้ังแตกรอบแรกจนถงึกรอบสุดทาย โดยไมขาม

กรอบใดกรอบหนึง่เลย 

 

  

   

                                

ภาพแสดงลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง 

 

 บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงเหมาะสําหรับสอนวชิาที่เนนเนื้อหาสาระหรือเนนความรู 

ความจํา ความเขาใจ แตไมเหมาะทีจ่ะสอนเนื้อหาที่เปนความคิดเหน็ เนื่องจากคําตอบที่ถูกอาจมี

หลายคําตอบ 

         2.  บทเรียนสําเร็จรูปแบบกิ่งหรือแบบสาขา  คือ วิธีการเขียนบทเรียนแบบสลับ ซึ่งแตกตางกับ

แบบชนิดเสนตรงที่กลาวมาแลวซ่ึงมวีิธกีารเขียนบทเรียนแบบเรียงลําดับ การเขียนบทเรียนโปรแกรมชนิด

สาขานี้จะมีการเรียงลําดับขอความยอย โดยอาศัยคําตอบของผูเรียนเปนเกณฑ ถาผูเรียนตอบคําถาม

ของขอความยอยๆ ที่เปนหลักของบทเรียนไดถูกตองผูเรียนก็จะไดรับคําส่ังใหขามหนวยยอยไดจํานวน

หนึง่แตถาผูเรียนตอบคําถามไมถูกตองกอ็าจไดรับคําส่ังใหเรียนขอความยอยๆ ตางๆ เพิม่เติมกอนที่จะ

กาวหนาตอไป 

 ลักษณะของบทเรียนแบบสาขา ประกอบดวยกรอบหลัก ซึง่เรียกวา “กรอบยืน” กรอบยนืนี้เปน

กรอบที่เปนลําดับที่แทจริงของบทเรียน ถาผูเรียนตอบคําถามถูกตอง ก็จะเรียนตามกรอบยืนนี้ไปโดย

ตลอด ในแตละกรอบยืนจะบรรจุเนื้อหาทีเ่ปนหลักของเรื่องที่จะสอนอยางส้ันๆ คําถามใหผูเรียนตอบ 

ลักษณะของคําถามเปนแบบใหเลือกตอบแบบ 2 หรือ 3 ตัวเลือกในแตละตัวเลือกจะระบุหนากาํกบัไว

ใหผูเรียนพลิกไปถาผูเรียนเลือกตัวเลือกนั้น ในแตละกรอบยืนแตละกรอบจะมี”กรอบสาขา”หนึง่หรือ

สองกรอบแตละกรอบสาขามีไวสําหรับผูเรียนที่เลือกคําตอบไมถูกเพื่อสอนหรือใหคําแนะนาํเสียกอน 

แลวใหผูเรียนกลับไปยังกรอบยืนเดิมอีกคร้ังแผนผังบทเรียนสําเร็จรูปแบบแตกกิ่งหรือแบบสาขามี

ลักษณะดังนี ้
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ภาพแสดงลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปแบบแตกกิ่งหรือสาขา 

 

 บทเรียนสําเร็จรูปแบบแตกกิง่หรือแบบสาขา ใหความสําคัญของความแตกตางทางสติปญญา

ของผูเรียนแตละคน  ดังนั้นการใหผูเรียนตอบสนองในบทเรียนจึงใชคําถามแบบเลือกตอบ จากการ

เลือกตอบของผูเรียนจะทําใหแตละคนกาวหนาไปในลักษณะที่แตกตางกนั ผูเรียนทีต่อบคําถามถกูตอง

มีความเขาใจเนื้อหานัน้ๆ กจ็ะใหขามกรอบปญหาบางกรอบที่ไมจําเปนสําหรับเขาไปไดทําใหทุนเวลา

ในการเรียน สวนผูที่ตอบไมถูกซ่ึงแสดงใหเห็นวาเขายงัไมเขาใจบทเรียนกรอบใดกรอบหน่ึง บทเรียน

โปรแกรมชนิดนี้จะกาํหนดใหเขาไปสูกรอบที่จัดไวเพื่อแนะนําหรือชี้แจงวาเหตุใดเขาจึงตอบผิด  แลวจึง

กําหนดใหเขากลับมาตอบปญหาในกรอบเดิมใหถูกเสียกอน  กอนที่จะกาวไปสูกรอบหลักหรือกรอบอ่ืนๆ 

ตอไป 

 3.  บทเรียนสําเร็จรูปแบบผสม เปนบทเรียนที่ใหโอกาสการตอบสนองของนกัเรียนโดยมีทัง้

แบบเสนตรงและแบบตอกิ่งสาขาในบทเรียนเดียวกนัโดยพิจารณาในแตละแบบ แตละตอนตามความ

เหมาะสมจะเสนอเนื้อหาทลีะนอยตามลําดับข้ันมีคําถามและเฉลย หรือแนวในการตอบคําถามไวให

ตรวจสอบทันทีเพื่อเปนขอมลูยอนกลับแกผูเรียนวาคําตอบของตนเองถูกหรือผิด 

กรอบยืน กรอบยืน กรอบยืน 

สาขา สาขา สาขา 

สาขา สาขา สาขา 
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 สรุปไดวา บทเรียนสําเร็จรูปโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ชนิด คือ ชนิดเสนตรงและแบบสาขา  

แตในบางคร้ังยังมีผูแบงบทเรียนสําเร็จรูปออกเปน 3 ชนิด โดยการเพิ่มแบบผสมเขาไปอีกหนึ่งชนิด 

และแตละชนดิมีลักษณะการสรางและการใชแตกตางกัน 

 
 2.7 หลกัการสรางบทเรียนสําเร็จรูป 
 ชม  ภูมิภาค (2524: 120 – 121) ไดอธิบายถึงข้ันตอนการสรางบทเรียนสําเร็จรูป ดังนี ้                                   

  1.  ข้ันเตรียมแบงออกเปน 5 ข้ัน คือ  

  1.1  เลือกชื่อเร่ืองโดยเลือกในเนื้อหาวิชาทีผู่เขียนมีความรูในเร่ืองนัน้ดี 

              1.2  เตรียมเคาโครงเนื้อหา โดยใหครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่จะเสนอ และผูเขียน

บทเรียนตองสามารถรวบรวมความรูในเนือ้หาวิชาใหครบถวน 

               1.3  กาํหนดวตัถุประสงคเชงิพฤติกรรม 

                 1.4  สรางแบบทดสอบสําหรับวัดพฤติกรรมเบ้ืองตน ซึ่งคะแนนของแบบทดสอบจะบอก

ใหรูวาควรเร่ิมที่บทเรียนตอนใด แบบทดสอบนี้ควรมีหลายพฤติกรรม 

               1.5  สรางแบบทดสอบสําหรับวัดพฤติกรรมข้ันสุดทาย เพื่อใหรูวานกัเรียนไดรับความรู

จากบทเรียนสําเร็จรูปแลว 

          2.  ข้ันการเขียนบทเรียน 

                 2.1  เสนอเนื้อหาในรูปกรอบตางๆ โดยกรอบหนึง่ๆ ก็คือเนื้อหาวิชายอยๆ ซึ่งจะทาํให

นักเรียนสนองตอบตอส่ิงเราในข้ันตางๆ ทีผู่เขียนบทเรียนสรางข้ึนเพื่อนํานักเรียนไปถึงจุดมุงหมายโดย

อาศัยหลักความสัมพันธระหวางการเราและการตอบสนอง 

  2.2  ใหนักเรียนตอบสนองอยางแขงขันโดยถือหลักวานกัเรียนจะยอมรับในเนื้อหาทีต่อบ

ถูกเทานั้น 

  2.3  มกีารยนืยันหรือตรวจแกการตอบสนองของนกัเรียน ลักษณะบทเรียนสําเร็จรูปจะมี

การเปรียบเทียบคาคําตอบที่ถูกกับคําตอบที่ผิด เมื่อนักเรียนพบวาการตอบสนองนั้นถูกจะไดรับการยืนยัน 

แตถาการตอบสนองที่ผิดกจ็ะไดรับคําตอบที่ถูกตอง วิธกีารนี้เปนเคร่ืองชี้ในกรอบตางๆ ของบทเรียน

เพื่อนาํไปสูการสนองตอบทีถู่กตอง 

   2.4  การจัดลําดับข้ันของกรอบตางๆ เชน คําจํากัดความและการวเิคราะหพฤติกรรม

บทเรียนที่ตองการสอน นอกจากนั้นยังจะข้ึนอยูกับสภาพการเรียนรูที่จาํเปนสําหรับภารกิจตางๆ ซึ่ง

ไดแกการแยกแยะและสรุปจะเกิดข้ึนพรอมกันระหวางส่ิงเรากับการตอบสนองและการเสริมแรง 
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         3.  ข้ันการทดลอง 
      3.1 ข้ันการทดลองน้ีเปนฉบับรางจากตนฉบับ ซึ่งอาจเปนแผนๆ เพื่อใหนกัเรียนอานดาน

หนึง่และตอบสนองตอบอีกดานหนึง่ในข้ันที่เปนการนาํบทเรียนไปทดลองกับเด็กคนเดียวในชวงเวลา
หนึง่แลวนํามาปรับปรุงเพื่อนําไปทดลองกับเด็กคนถัดไป 
  3.2  แกไขฉบับราง เปนการนําฉบับรางจากตนฉบับมาปรับปรุงแกไขในแงมุมตางๆ 
เพื่อใหไดบทเรียนที่ดี 

  3.3  ทดสอบฉบับรางที่แกไขแลว และพิจารณาแกไขอีกคร้ังหลังจากแกไขในหัวขอ 3.2 
แลวนําไปทดสอบกับนักเรียนจํานวน 15-40 คน หรือมากกวา แลวนาํกลับมาปรับปรุงอีกคร้ัง โดยถือ
เกณฑมาตรฐานใหมีอัตราผิดพลาดเพยีง 20 เปอรเซ็นต 
             การใชบทเรียนสําเร็จรูป นับวาเปนการนําเอาเทคโนโลยทีางการศึกษามาใชใหเหน็แนวทาง

ของการสอนแบบใหมที่ใชไดกับเนื้อหาวิชาหลายแขนง ดังนัน้การเลือกรูปแบบการจัดประเภทของ
บทเรียนสําเร็จรูป ตองศึกษาใหสอดคลองกับเนื้อหาที่สามารถนาํมาประยุกตเปนนวตักรรมประเภท
ตางๆ สามารถสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

 
 2.8 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเรจ็รูป 
 เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (2528: 290-291) ไดกลาวไววา กอนที่จะนาํส่ือที่สรางไปใชควรทดลอง
แกไขปรับปรุงใหไดมาตรฐานเสียกอน  เพือ่ใหทราบวาส่ือนั้นมีคุณภาพเพยีงใด มีส่ิงใดที่ยงับกพรองอยู 

ซึ่งการประเมินไมใชประเมนิผลนกัเรียนแตเปนการประเมนิผลส่ือโดยการนาํส่ือไปทดลองใชกับคนหลายๆ 
คนหลายๆ กลุม แลวจึงเผยแพรนาํออกใชจริง  เกณฑในการหาประสิทธภิาพชองส่ือนัน้ อาจจะกําหนด
เปน 90/90 หรือ 85/85 หรือ80/80 แตควรจะใหเปนผลมาจากการทดลองใชกอน ในการวิจยัผูวิจยัใช
เกณฑ 80/80 ซึ่งหมายความวา 80 ตัวแรกเปนคะแนนที่ไดจากการทาํแบบฝกหัดโดยเฉล่ียรอยละ 80 

สวน 80 ตัวหลังเปนคะแนนที่ไดจากการทาํแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยเฉลี่ย
รอยละ 80 
 ชัยยงค พรหมวงศ (2540: 525) ไดกลาวถงึความจําเปนที่จะตองนํามาหาประสิทธภิาพที่
สรางข้ึนดังนี ้

   1.  สําหรับหนวยงานการผลิตส่ือการสอน เปนการประกันคุณภาพของสื่อนั้นวาอยูในข้ันสูง
เหมาะสมที่จะลงทนุผลิตออกมาเปนจาํนวนมาก หากไมมีการหาประสิทธิภาพเสียกอนหากผลิตออกมาใช
ประโยชนไมไดดี ก็ตองทาํใหมเปนการส้ินเปลืองทัง้เวลา แรงงาน และเงินทอง                        
 2.  สําหรับผูใชส่ือการสอน  ส่ือการสอนจะทําหนาทีช่วยสรางสภาพการเรียนรูใหนกัเรียน

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามทีมุ่งหวัง ดังนั้นกอนนําไปใช ครูจึงควรมั่นใจวา ส่ือการสอนนั้นมปีระสิทธภิาพ
ชวยใหนักเรียนเกิดความรูจริง การหาประสิทธิภาพตามลําดับข้ันจะชวยใหเราไดส่ือการสอนที่ดีมี
คุณคาทางการสอนตามเกณฑทีก่ําหนดไว 
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 3.  สําหรับผูผลิตส่ือการสอน การทดสอบประสิทธิภาพทําใหผูผลิตมัน่ใจวา เนื้อหาสาระที่

บรรจุลงในส่ือการสอนเหมาะสม งายตอการเขาใจอันจะชวยใหผูผลิตมีความชํานาญสูงข้ึน เปนการ

ประหยัดแรงสมอง เวลา  และเงนิทองในการเตรียมตนฉบับ 

 ชัยยงค พรหมวงศ (2541: 526-527) ไดกลาวถงึเกณฑประสิทธิภาพของส่ือประเภทบทเรียน

สําเร็จรูปไววา การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทาํไดโดยการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 2 ประเภท 

คือ พฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมข้ันสุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคาประสิทธิภาพ

เปน E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) E2 (ประสิทธิภ์าพของผลลัพธ) ดังนี ้

 1.  ประเมินพฤติกรรมตอเนือ่ง  คือ ประเมนิตอเนื่องซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมยอยหลายๆ 

พฤติกรรมซึ่งเรียกวา กระบวนการ ของนกัเรียนที่สังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุม (รายงานกลุม) 

และรายงานบุคคล ไดแก งานที่มอบหมายและกิจกรรมอ่ืนใดที่ผูสอนกาํหนดไว 

  2.  ประเมินพฤติกรรมข้ันสุดทาย คือ ประเมินผลลัพธของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลสอบ

หลังเรียนและสอบปลายภาค 

 สรุปไดวา ประสิทธิภาพของส่ือการสอนจะกําหนดเปนเกณฑที่ครูผูสอนคาดหมายวานักเรียน

จะเปล่ียนพฤติกรรมเปนที่พอใจ โดยกาํหนดใหเปนเปอรเซ็นตของผลสอบหลงัจากการเรียนของนักเรียน

ทั้งหมด E1/E2 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ ประสิทธิภาพของผลลัพธ การทีจ่ะกําหนดเกณฑ 

E1/E2 ใหมีคาเทาใดนั้น ผูสอนจะเปนผูพจิารณา โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจําจะต้ังไว 80/80 

หรือ 90/90 สวนเนื้อหาที่เปนทกัษะหรือเจตคติอาจต้ังไวตํ่ากวานี ้เชน 75/75 เปนตน อยางไรก็ตามไม

ควรต้ังไวตํ่า เพราะต้ังเกณฑไวเทาใดก็มกัไดผลเทานั้น 
 

 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบับทเรียนสําเร็จรูป 
 รัชดา  ขําครุฑ (วันเนาว  ยูเด็น. 2521: 40-41; อางอิงจาก รัชดา  ขําครุฑ. 2540: 21) สราง
บทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทยเร่ืองการเขียนกลอน ทดลองกับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 และปที่ 5 
โรงเรียนสาธิตแหงวทิยาลัยเกษตรศาสตรและโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรจาํนวน 100 คน 

ผลปรากฏวาบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 97.60/91.78 คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 อุษณีย  เจริญฉํ่า (2521: 268) ไดสรางบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทยเร่ืองลักษณะของ
ภาษาไทย สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการวิจัยคร้ังนี้ผลปรากฏวานักเรียนทาํแบบฝกหัด

ในบทเรียนและทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถึงเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไว ทั้งคะแนนทดสอบกอนเรียนและ
คะแนนทดสอบหลังเรียนบทเรียนของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยอีกดวย จึงกลาวไดวา บทเรียน
สําเร็จรูปที่สรางข้ึนนี้เปนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชสอนวิชาภาษาไทยใหผูเรียนมี
พัฒนาการข้ึนไดเปนอยางดี 



   

 
 

34 

 อรไท  ผลดี (2522: 73) ไดคนควาวิจัยสรางบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทยเร่ืองอิเหนา  
ตอนศึก กะหมังกุหนิง สําหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการคนควาวิจัยปรากฏวา นักเรียนทํา

แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนบทเรียนของนักเรียนแตกตางกนัอยาง 
มีนัยสําคัญอีกดวย จงึกลาวไดวาบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนงิ 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเปนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชสอนวิชาภาษาไทย 
ใหนักเรียนมีพฒันาการข้ึนได 

 พวงเพ็ญ  สวางใจ (2539: บทคัดยอ) ทําการวิจัย เพื่อสรางบทเรียนสําเร็จรูปและหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางข้ึน  เร่ืองการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปการอานเร่ืองส้ันอยางมีวิจารณญาณ
ของนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยทดลองกับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่6 โรงเรียนคงคาราม  
จังหวดัเพชรบรีุ ซึ่งผูวิจยัไดต้ังสมมติฐานวาบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางข้ึนจะใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ผลการวิจัยปรากฏวา บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางข้ึนใชสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพเช่ือถือไดตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 เพราะทําไดถงึคะแนน 86.33/85.52 และความแตกตาง
คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สมพร   ยิ้มสกลุ (2527: 70-71) สรางบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย (ท 032) ทดลองกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี จาํนวน 44 คน ผลปรากฏวาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นอกจากนีน้ักเรียนกลุมทดลองยังมีทัศนคติเชิงนิมานตอการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนทัศนคติของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปมีความสัมพันธ

ในทางบวกอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 กัลยา  หวงัปญญา (2551: 54) ไดสรางการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทยเร่ืองโคลง

ส่ีสุภาพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจยัพบวา บทเรียนสําเร็จรูปวชิาภาษาไทย เร่ือง

โคลงส่ีสุภาพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และ

นักเรียนมีความสามารถในการแตงโคลงส่ีสุภาพสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 ไบรแอน และสมิท (Bryan; & Smith. 1975: 24-25) ไดกลาวถึงการศึกษาการใชบทเรียนสําเร็จรูป
ที่มหาวิทยาลัยเซาทแคโรไรนาในวิชาประวัติศาสตรศิลปะซึ่งทําการทดสอบเปนเวลา 3 ภาคเรียน 
ผลการวิจัยพบวานักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนสูงข้ึนกวาเดิมรอยละ 95 มีความรูความสามารถ 
ปรับการเรียนเพิ่มข้ึนและรอยละ 74 ชอบที่จะเรียน โดยวิธีการปฏิบัติมากกวาการเรียนปกติ 
 จากรายงานการวิจัยดังกลาวสรุปไดวา  การใชบทเรียนสําเร็จรูปในการเรียนการสอนนัน้ชวย
ใหนักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนสูงกวากอนการเรียน 
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3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3.1  ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 มีผูใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี ้

 ประกิจ รัตนสุวรรณ (2525: 200) กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถงึคุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลที่เกดิจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ

การเรียนรูจากการฝกฝนอบรมหรือการสอน 

             สาคร  ธรรมศักด์ิ (2541: 135) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง คุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ

การเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรม หรือจากการสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการตรวจสอบความสามารถ 

หรือความสัมฤทธิผ์ลของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร ซึง่สามารถวัดได 2 แบบตามจุดมุงหมายและลักษณะ

วิชาที่สอน คือ 

 1. การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ หรือทกัษะของ

ผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปของการกระทาํจริงใหออกเปนผลงาน 

เชน วิชาศิลปศึกษา  พลศึกษา  การชาง เปนตน การวัดแบบนี้จึงตองใชขอสอบภาคปฏิบัติ 

  2. การวดัดานเนื้อหา  เปนการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกับเนื้อหาวชิาอันเปนประสบการณ 

การเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดไดโดยใชขอสอวัด

ผลสัมฤทธิ ์

 กูด (Good. 1973: 103) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา ความรูทีไ่ดรับหรือ

ทักษะทีพ่ัฒนามาจากการเรียนในสถานศึกษาโดยปกติวัดจากคะแนนที่ครูเปนผูใหหรือจากการทดสอบ 

หรืออาจรวมถงึคะแนนที่ครูเปนผูใหและคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ 

 จากขอความขางตน จงึสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเปนคุณลักษณะความสามารถ

ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่

เกิดจากการฝกอบรมหรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการตรวจสอบความสามารถหรือความ

สัมฤทธิ์ผลของบุคคล  ซึ่งแสดงออกในลักษณะของพฤติกรรมตาง  ๆที่สามารถวัดได 2 แบบตามจุดมุงหมาย

และลักษณะวชิาสอน คือ การวัดดานปฏิบัติและการวัดดานเนื้อหา 
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 3.2 จุดมุงหมายของการวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 พวงรัตน ทวีรัตน (2539: 29-32) กลาววา จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์เปนการตรวจสอบ

ระดับความสามารถของสมรรถภาพสมองของบุคคลวา เรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใด

มากนอยเทาไร เชน มีพฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห 

และการประเมินคา มากนอยอยูในระดับใด นั่นคือ การวัดผลสัมฤทธ์ิเปนการตรวจสอบพฤติกรรมของ

ผูเรียนในดานพุทธพิิสัยนัน่เอง โดยแบงการวัดออกเปน 2 องคประกอบตามจุดหมายและลักษณะของ

วิชาที่เรียน คือ 

 1.   การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางการปฏิบัติโดยใหผูเรียน

ไดลงมือปฏิบัติจริงใหเหน็เปนผลงานปรากฏออกมา  ใหทําการสังเกตและวัดได การวัดแบบนี้ตองวัด

โดยใชขอสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งการประเมนิผลจะพิจารณาที่วิธีปฏิบัติและผลงานที่ปฏิบัติ 

 2.  การวัดดานเนือ้หา เปนการตรวจสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับเนือ้หาวิชารวมถงึ

พฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน มวีิธีการวดัได 2 ลักษณะคือ 

  2.1  การสอบแบบปากเปลา การสอบแบบนี้มักกระทาํเปนรายบุคคล ซึ่งเปนการสอบที่

ตองการดูผลเฉพาะอยาง 

   2.2  การสอบแบบใหเขียนตอบ เปนการสอบวัดที่ใหผูสอบเขียนเปนตัวหนังสือตอบ ซึ่งมี

รูปแบบการตอบอยู 2 แบบคือ 

               ก.  แบบไมจํากัดคําตอบ ซึ่งไดแกการสอบวัดที่ใชขอสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง 

               ข.  แบบจํากัดคําตอบ ซึ่งเปนการสอบที่กาํหนดขอบเขตของคําถามที่จะใหคําตอบ

หรือกําหนดคําตอบมากใหเลือกซึ่งม ี4 รูปแบบคือ 

                     1.  แบบเลือกทางใดทางหน่ึง 

                     2.  แบบจับคู 

                     3.  แบบเติมคํา 

                     4.  แบบเลือกตอบ 

 การวัดผลสัมฤทธ์ิอานเนื้อหาโดยการเขียนตอบนั้น  เปนทีน่ิยมใชกันแพรหลายในโรงเรียน       

ซึ่งเคร่ืองมือทีใ่ชในการสอบวัดเขียนขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หรือ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 

 เชิดศักด์ิ  โฆวาสินธ (2525: 78) จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการตรวจสอบ

ระดับความสามารถหรือสัมฤทธิ์ผลของนกัเรียนวาไดเกดิการเรียนรูในแตละรายวิชามากนอยเพียงใด 

ซึ่งการวัดผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนนี้สามารถวัดได 2 แนวทาง ตามจุดมุงหมายและธรรมชาติหรือลักษณะ

วิชาที่จัดใหกบันักเรียน การวดัทั้ง 2 แนวทางนี้ไดแก 
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 1.  การวัดดานปฏิบัติ  เปนการตรวจสอบความสามารถในการลงมือกระทําหรือทักษะของ

นักเรียนซึ่งเปนความสําคัญของกลไกทางรางกายและทางสมองวาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

หรือคุณภาพเพียงใด  ซึง่จําเปนตองวัดในรายวิชาทกัษะ เชน  ศิลปะ พลศึกษา  การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เปนตน การวัดดานการปฏิบัตินี้จะวัดโดยใชขอสอบภาคปฏิบัติ 

 2.  การวัดดานเนื้อหา  เปนการตรวจสอบความสามารถทางสติปญญาหรือสมองของ

นักเรียนในการที่จะเรียนรูเกีย่วกบัเนื้อหาวชิา  หรือภาคทฤษฎีไดมากนอยเพียงใด เนื้อหาในการทดสอบ

แบบนี้เรียกวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 กูด  และโบรฟ (สุภวรรณ  พนัธุจนัทร. 2524: 27; อางอิงจาก Good; & Broophy. 1977: 

346-348) ไดอธิบายเกี่ยวกับเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา บุคคลบางประเภทอาจจะประสบความสําเร็จ

ไดมากกวาคนอื่น ทั้งๆ ที่มีความเฉลียวฉลาดและมีทกัษะทางกายภาพที่คลายคลึงกัน  แตนักจิตวิทยา

บางทานก็เชื่อวา อาจเปนเพราะบุคคลนั้นมีความตองการที่จะประสบความสําเร็จมากกวาบุคคลอ่ืน

หรืออาจกลาวอีกอยางหนึ่งวา ประสบความสําเร็จเปนเปาหมายสําคัญในการดํารงชีวติมากกวาเปาหมาย

อ่ืนของบุคคล โดยที่แมคเคลแลนด (Mc Celland. 1961: 207-256) เปนผูหนึ่งที่สนใจศึกษาเร่ืองความ

ตองการประสบความสาํเร็จของบุคคลโดยใชแบบทดสอบ เปนเคร่ืองมอืในการวัดความตองการในการ

ประสบความสําเร็จ ผลการศึกษาพบวาผูทดสอบทีท่ําคะแนนไดสูงมีแนวโนมที่กาํหนดเปาหมายและ

พฤติกรรมทีเ่กีย่วของกับความสําเร็จคอนขางสูง 

 จากขอความดังกลาวขางตนจึงสรุปไดวา จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการตรวจสอบ

การเรียนรูของแตละบุคคลวา หลังจากไดเรียนรูแลวมีความสามารถดานใดบาง และความสามารถ

ดังกลาวมีมากนอยเพียงใด ซึ่งเปนการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความเช่ือถอืได 
 

 3.3  ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ลวน  สายยศ และอังคณา สายยศ (2524) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวา เปนแบบทดสอบที่วัดความรูของนักเรียนที่ไดเรียนไปแลว ซึ่งเปนขอคําถามใหนกัเรียน

ตอบลงในกระดาษและใหนกัเรียนไดปฏิบัติจริงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบงเปน 2 แบบดังตอไปนี ้

 1.  แบบทดสอบของครู หมายถงึ  ชุดของขอคําถามที่ครูเปนผูสรางข้ึน ซึ่งจะเปนขอคําถามที่

ถามเกี่ยวกับความรูที่นกัเรียนไดเรียนในหองเรียนวานักเรียนมีความรูมากเพียงใดบกพรองตรงไหนจะ

ไดสอนซอมเสริม หรือวัดดูความพรอมกอนที่จะสอนเร่ืองใหม แบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนนี้ มุงวัดผลสัมฤทธิ์

ของนกัเรียนเฉพาะกลุมที่ครูสอน เปนแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนใชกนัโดยทัว่ไปในสถานศึกษามีลักษณะ

เปนแบบทดสอบขอเขียน ซึง่แบงออกไดอีก 2 ชนิด คือ 
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         1.1  แบบทดสอยอัตนัย เปนแบบทดสอบทีก่ําหนดคําถามหรือปญหาใหแลวใหผูตอบ

เขียนโดยแสดงความรู ความคิด เจตคติไดอยางเต็มที ่

                1.2  แบบทดสอบปรนัย หรือแบบใหตอบส้ันๆ เปนแบบทดสอบที่กําหนดใหผูสอบเขียน

ตอบส้ันๆ หรือมีคําตอบใหเลือกแบบจํากัดคําตอบ ผูตอบไมมีโอกาสแสดงความรู ความคิดไดอยาง

กวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี้แบงออกเปน 4 แบบคือ แบบทดสอบถูกผิด 

แบบทดสอบจับคู และแบบทดสอบเลือกตอบ 

 2.  แบบทดสอบมาตรฐาน สรางข้ึนจากผูเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชาหรือจากครูที่สอน  

วิชานั้นแตผานการทดลองหาคุณภาพหลายคร้ัง จนกระทั่งมีคุณภาพดีพอจึงสรางเกณฑปกติของ

แบบทดสอบนัน้สามารถใชเปนหลักและเปรียบเทยีบผลเพื่อประเมนิคาของการเรียนการสอนในเร่ืองใดๆ 

ก็ได จะใชวัดอัตราการพัฒนาของเด็กแตละวัยในแตละกลุมแตละภาคก็ได จะใชสําหรับใหครูวนิิจฉัย

ผลสัมฤทธิ์ระหวางวิชาตาง  ๆในเด็กแตละคนก็ได ขอสอบมาตรฐานนอกจากจะมีคุณภาพของแบบทดสอบ

สูงแลวยงัมีมาตรฐานในดานวิธีดําเนินการสอบ  คือไมวาโรงเรียนใดหรือสวนราชการใดจะนําไปใชตอง

ดําเนนิการสอบเปนแบบเดียวกัน แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอบบอกถึงวิธีการสอบวา

ทําอยางไร และยังมมีาตรฐานในดานการแปลคะแนนอีกดวย ทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนและแบบทดสอบ

มาตรฐาน มีวิธีการสรางขอคําถามเหมือนกัน คือจะเปนคําถามที่วัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ไดสอนนักเรียน

ไปแลว สําหรับพฤติกรรมทีส่ามารถต้ังคําถามวัดได นิยมใชตามหลักที่ไดจากการประชุมของนกัวดัผล 

 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2545: 95) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์คือ แบบทดสอบที่

ใชวัดความรู  ทักษะ  และความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผลสําเร็จตาม

จุดประสงคทีก่ําหนดไวเพียงใด 

 เยาวดี  วิบูลย (2540: 16) กลาววา แบบทดสอบที่สรางข้ึนเปนเคร่ืองมอืที่ใชในการวดัผล

ของการเรียนหรือการสอน 

 จากขอความขางตนจงึสรุปไดวา ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ หมายถงึ แบบทดสอบที่

สรางข้ึนเพื่อใชวัดผลการเรียนรูดานเนื้อหาวิชาและทักษะตางๆของแตละสาขาโดยเฉพาะอยางยิ่ง สาขา

ที่จัดใหมกีารเรียนการสอนในระบบโรงเรียน ซึง่มีแบบทดสอบที่เปนขอเขียนและทีเ่ปนภาคปฏิบัติจริง 
 

 3.4  ประเภทของการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 พวงรัตน  ทวีรัตน (2539: 31-32) ไดกลาวถึงประเภทของการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิสามารถ

แบงไดเปน 2 ลักษณะคือ 
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 1.  การทดสอบแบบอิงกลุม หรือการวัดผลแบบอิงกลุม เปนการทดสอบหรือการสอบวัดที่เกิด

จากแนวความเช่ือในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลที่วา ความสามารถของบุคคลใด  ๆในเร่ืองใดนั้นมีไม

เทากัน บางคนมีความสามารถเดน บางคนมีความสามารถดอยและสวนใหญจะมีความสามารถปาน

กลาง การกระจายความสามารถของบุคคล ถานํามาเขียนกราฟจะมีลักษณะคลายๆ โคงรูประฆังหรือ

ที่เรียกวาโคงปกติ ดังนัน้การทดสอบแบบนีจ้ึงยึดคนสวนใหญเปนหลักในการเปรียบเทยีบ โดยพิจารณา

คะแนนผลการสอบของบุคคลเทียบกับคนอ่ืนๆ ในกลุม คะแนนจะมีความหมายก็ตอเมื่อนําไปเปรียบเทยีบ

กับคะแนนของบุคคลอ่ืนที่สอบดวยขอสอบฉบับเดียวกนั จุดมุงหมายของการทดสอบแบบนี ้ก็เพื่อจะ

กระจายบุคคลทั้งกลุมไปตามความสามารถของแตละบุคคล นั่นก็คือ  คนที่มีความสามารถสูงจะได

คะแนนสูง คนที่มีความสามารถดอยกวากจ็ะไดคะแนนลดหล่ันลงมาจนถงึคะแนนตํ่าสุด 

 2.  การทดสอบแบบอิงเกณฑหรือการวัดผลแบบอิงเกณฑ ยึดความเช่ือในเร่ืองการเรียน  

เพื่อรอบรู กลาวคือ ยึดหลักการวาในการเรียนการสอบนัน้จะตองมุงสงเสริมใหผูเรียนทั้งหมดหรือเกอืบ

ทั้งหมดประสบความสําเร็จในการเรียน แมวาผูเรียนจะมีลักษณะแตกตางกันก็ตาม แตทุกคนควรไดรับ

การสงเสริมใหพัฒนาไปถงึขีดความสามารถสูงสุดของตน โดยอาจใชเวลาแตกตางกนัในแตละบุคคล 

ดังนัน้การทดสอบแบบอิงเกณฑจึงมกีารกาํหนดเกณฑข้ึนแลวนาํผลการสอบวัดของแตละบุคคลเทียบ

กับเกณฑที่ต้ังไว ไมไดมีการนําผลไปเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนๆ ในกลุม ความสําคัญของการทดสอบ

แบบนี้จึงอยูทีท่ําการกาํหนดเกณฑ เปนสําคัญ 

 นอกจากนี ้พชิติ  ฤทธิ์จรูญ (2545: 96) ไดกลาวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

โดยแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

 1. แบบทดสอบทีค่รูสรางข้ึนเอง หมายถึง แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเฉพาะ

กลุมที่ครูสอน เปนแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนใชกนัทัว่ไปในสถานศึกษามีลักษณะเปนแบบทดสอบ

ขอเขียนซ่ึงแบงออกไดอีก 2 ชนิด คือ 

                1.1  แบบทดสอบอัตนัย เปนแบบทดสอบทีก่ําหนดคําถาม หรือปญหาให แลวใหผูตอบ

เขียนโดยแสดงความรู ความคิด เจตคติ ไดอยางเต็มที ่

    1.2  แบบทดสอบปรนัย หรือแบบใหตอบส้ันๆ เปนแบบทดสอบที่กําหนดใหผูสอบเขียน

ตอบส้ันๆ หรือมีคําตอบใหเลือกแบบจํากัดคําตอบ ผูตอบไมมีโอกาสแสดงความรู ความคิดไดอยาง

กวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี้แบงออกเปน 4 ชนิด คือ แบบทดสอบถูก-ผิด 

แบบทดสอบเติมคํา แบบทดสอบจับคู และแบบทดสอบเลือกตอบ 

 2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถงึ แบบทดสอบทีมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทัว่ๆ ไป ซึง่สราง

โดยผูเช่ียวชาญ มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดีจนมีคุณภาพ มมีาตรฐาน กลาวคือ มีมาตรฐานในการ

ดําเนนิการสอน วิธีการใหคะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
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 ภัทรา  นิคมานนท (2540: 61-68) กลาวถึงประเภทของแบบทดสอบดานพุทธพิิสัยวาโดยทั่วไป

แบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอัตนัย หมายถงึ แบบทดสอบที่ถามใหตอบยาวๆ แสดงความ

คิดเหน็ไดอยางกวางขวาง ประเภทที่สอง คือ แบบทดสอบปรนยั หมายถงึ แบบทดสอบประเภทถกู - ผิด  

เติมคํา  จบัคู และเลือกตอบ  โดยเกณฑทีใ่ชในการจาํแนกประเภทของแบบทดสอบไดแก 

 1. จําแนกตามกระบวนการในการสราง จาํแนกได 2 ประเภท คือ  

             1.1  แบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนเอง เปนแบบทดสอบที่สรางข้ึนเฉพาะคราวเพื่อใชทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางวิชาการของเด็ก 

             1.2  แบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบที่สรางข้ึนดวยกระบวนการหรือวธิีการที่

ซับซอนมากกวาแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึน เมื่อสรางข้ึนแลวมีการนําไปทดลองสอบ แบะนําผลมา

วิธีการทางสถติิ เพื่อปรับปรุงใหมีคุณภาพดี มีความเปนมาตรฐาน 

 2. จําแนกตามจุดมุงหมายในการใชประโยชน จาํแนกได 2 ประเภท คือ 

             2.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถงึแบบทดสอบที่ใชวัดปริมาณความรู ความสามารถ 

ทักษะเกี่ยวกบัดานวชิาการที่ไดเรียนรูวามีมากนอยเพยีงใด 

             2.2  แบบทดสอบความถนัด เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความสามารถที่เกิดจากการสะสม

ประสบการณที่ไดเรียนรูมาในอดีต 

 3. จําแนกตามรูปแบบคําถามและวิธีการตอบ จําแนกได 2 ประเภท คือ 

              3.1  แบบทดสอบอัตนัย มีจดุมุงหมายที่จะใหผูสอบไดตอบยาวๆ แสดงความคิดเหน็

อยางเต็มที ่

              3.2  แบบทดสอบปรนัย เปนแบบสอบถามที่ถามใหผูสอบตอบส้ันๆ ในขอบเขตจํากัด

คําถามแตละขอวัดความสามารถเพียงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเพียงเร่ืองเดียว ผูสอบไมมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นไดอยางกวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย 

 4. จําแนกตามลักษณะการตอบ จําแนกได 3 ประเภท คือ 

             4.1  แบบทดสอบภาคปฏิบัติ เชน การสอบวิชาพลศึกษา ใหแสดงทาทางประกอบเพลง 

วิชาประดิษฐ ใหประดิษฐดวยของใชดวยเศษวัสดุ การใหคะแนนจาการทดสอบประเภทนี้ครูตอง

พิจารณาทั้งดานคุณภาพของผลงาน ความถูกตองของวธิีปฏิบัติรวมทัง้ความคลองแคลวและปริมาณ

ของผลงานดวย 

             4.2  แบบทดสอบเขียนตอบ เปนแบบทดสอบที่ใชการเขียนตอบทกุชนดิ 

             4.3  แบบทดสอบดวยวาจา เปนแบบทดสอบที่ผูสอบใชการโตตอบดวยวาจา 
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 5. จําแนกตามเวลาที่กาํหนดใหตอบ จําแนกได 2 ประเภท 

              5.1  แบบทดสอบวัดความเร็ว เปนแบบทดสอบที่มุงวัดทกัษะความคลองแคลวในการคิด

ความแมนยาํในความรูเปนสําคัญ มักมีลักษณะคอนขางงาย แตใหเวลาในการทาํขอสอบนอย ผูสอบ

ตองแขงขันกนัตอบ ใครที่ทําเสร็จกอนและถูกตองมากทีสุ่ดถือวามีประสิทธิภาพสูงกวา 

              5.2  แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพสูงสุด แบบทดสอบลักษณะนี้มีลักษณะคอนขางยาก

และใหเวลาทาํมาก 

 6. จําแนกตามลักษณะและโอกาสในการใช จําแนกได 2 ประเภท คือ  

              6.1  แบบทดสอบยอย เปนแบบทดสอบทีม่ีจํานวนขอคําถามไมมากนกั มักใชสําหรับ

ประเมินผลเมือ่เสร็จส้ินการเรียนการสอนในแตละหนวยยอย โดยมีจุดประสงคหลัก คือ เพื่อปรับปรุง

การเรียนเปนสําคัญ 

              6.2  แบบทดสอบรวม เปนแบบทดสอบทีถ่ามความรูความเขาใจรวมหลายๆ เร่ืองหลายๆ 

เนื้อหา หลายๆ จุดประสงค มีจํานวนมากขอ มักใชตอนสอบปลายภาคเรียนหรือปลายปการศึกษา 

จุดมุงหมายสําคัญ คือ ใชเปรียบเทียบแขงขันระหวางผูสอบดวยกนั 

 7. จําแนกตามเกณฑการนําผลจากการสอบวดัไปประเมิน จําแนกได 2 ประเภท คือ 

             7.1  แบบทดสอบอิงเกณฑ มีจุดมุงหมายเพื่อวัดระดับความรูพื้นฐานและความรูทีจ่าํเปน

ในการบงบอกถึงความรอบรูของผูเรียนตามวัตถุประสงค 

           7.2  แบบทดสอบอิงกลุม เปนแบบทดสอบที่มุงนาํผลการสอบไปเปรียบเทียบกับบุคคล

อ่ืนในกลุมที่ใชขอสอบเดียวกัน ถาใครมีความสามารถเหนือใครเพยีงใด เหมาะสําหรับใชเพื่อการสอบที่

มีการแขงขันกนัมากกวาเพื่อการเรียนการสอน 

 8. จําแนกตามส่ิงเรา จาํแนกได 2 ประเภท คือ  

              8.1  แบบทดสอบทางภาษา ไดแก การใชคําพูดหรือตัวหนังสือไปเราผูสอบตอบโดยการ

พูดหรือเขียนออกมา  แบบทดสอบที่ไมใชภาษา ไดแก การใชรูปภาพ กิริยา ทาทาง หรือ อุปกรณตางๆ 

ไปเราใหผูสอบตอบสนอง 

           8.2  แบบทดสอบที่ไมใชภาษา  ไดแก การใชรูปภาพ กริิยา ทาทาง หรือ  อุปกรณตางๆ 

ไปเราใหผูสอบตอบสนอง    

 จากขอความขางตนจึงสรุปไดวา แบบทดสอบที่ใชในปจจบัุนมมีากมายหลายชนิด แตละชนิดก็

มีจุดมุงหมาย และขีดความสามารถในการทดสอบแตกตางกนั ดังนัน้ในการนําแบบทดสอบไปใชตอง

ระมัดระวังวาเลือกใชแบบทดสอบไดถกูตองเหมาะสมกบัส่ิงที่เราตองการหรือไม การจําแนกประเภทของ

แบบทดสอบจึงชวยใหสามารถเขาใจและเลือกใชแบบทดสอบไดถูกตองยิ่งข้ึน การจาํแนกแบบทดสอบ

สามารถทําไดหลายแบบข้ึนอยูกับผูจําแนกวาจะยึดถืออะไรเปนเกณฑในการจําแนก 



   

 
 

42 

 3.5  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2545: 97-98) ไดกลาวถงึข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ดังนี ้

 1.  วิเคราะหหลักสูตรและการสรางตารางวเิคราะหหลักสูตร 

 2.  กาํหนดจุดประสงคการเรียนรู 

 3.  กาํหนดชนดิของขอสอบและศึกษาวิธกีารสราง 

 4.  เขียนขอสอบ 

 5.  ตรวจทานขอสอบ 

 5.  จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง 

 7.  ทดลองและวิเคราะหขอสอบ 

 8.  จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง 

 พิตร ทองชั้น (2524: 60-61) ไดกลาวถึงกระบวนการในการสรางแบบทดสอบ วาการสราง

แบบทดสอบจะตองมีการวางแผนในการสรางแบบมีข้ันตอน เพื่อชวยใหการสรางแบบทดสอบมี

ประสิทธิภาพ โดยมีลําดับข้ันตอนในการวางแผนดังนี ้

 1.  กําหนดจุดมุงหมาย โดยตองกําหนดใหชัดเจนและแนนอนในเร่ืองใด อยางไร เชน สราง

แบบทดสอบในเร่ืองใด และมีการกาํหนดน้ําหนกัคะแนน และควรทราบกลุมนักเรียนที่จะทดสอบวา 

เกง-ออนเพียงใด เพื่อจะไดใชเปนเกณฑในการสรางขอสอบใหเหมาะกับความสามารถของนักเรียน 

และควรมีการกําหนดวนั เวลา ในการสอบใหพอเหมาะกับกลุมสอบ 

 2.  ข้ันเตรียม เชน เตรียมหลักสูตร เนื้อหาวิชา ตลอดจนตําราหนังสือแบบเรียนรวมถงึตองมี

การวิเคราะหหลักสูตร และอุปกรณตางๆ ทีใ่ชการทาํแบบทดสอบ เชน กระดาษคําตอบและครูผูสอนตอง

เลือกแบบและชนิดของขอทดสอบ เชน การใชแบบเลือกตอบ แบบเรียงความหรือแบบผสม 

 3.  ข้ันลงมือปฏิบัติ ไดแก ชั้นลงมือปฏิบัติการเขียนขอสอบตามทีก่ําหนดไว ส่ิงที่ควรยึดถือ

คือหลักและวธิีการสรางแบบทดสอบที่ดี ถาเกิดขอสอบขอใดเกิดปญหา ควรมีการพูดคุยกับเพื่อนครู

หรือผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล ทางดานเนื้อหาวิชานัน้ๆ  

 4.  ข้ันตรวจสอบ ควรมีการตรวจตราขอสอบวามีขอบกพรองดี-ไมดีอยางไร โดยนาํมา

เปรียบเทยีบกบัผลการวิเคราะหขอสอบหลักจากที่ไดทดสอบกับนักเรียนแลว 

 5.  ข้ันจัดพิมพ ส่ิงที่ควรคํานึงไดแก รูปเลมตองจัดใหเรียบรอย พมิพใหสะอาด ตัวอักษรไม

ผิดพลาด คําช้ีแจงในขอสอบตองชัดเจน และตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับจาํนวนขอสอบ เวลา คะแนนเต็ม 

 นอกจากนีบุ้ญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2525: 22-29) ไดกลาวถึงกระบวนการสรางแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ วามีข้ันตอนที่สําคัญ 4 ข้ัน คือ 
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 1. ข้ันวางแผนการสรางแบบทดสอบ การวางแผนสรางแบบทดสอบตองพิจารณาถึงส่ิง

สําคัญ 2 ประการ คือ  

  1.1 จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช หลักการสําคัญ คือ การนาํแบบทดสอบไป

ใชจะตองสัมพนัธอยูกับการสอน เชน สอบเพื่อตรวจสอบความรูเดิม สอบกอนทําการสอน การสอน 

เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และวินิจฉัยขอบกพรองของขอสอบในระหวางการดําเนินการสอน และ

การสอบเพื่อสรุปผลการเรียน ดังนัน้ จุดประสงคของการนาํแบบทดสอบไปใชจงึแบงไดเปน 4 จุดประสงค 

คือ  

   1.1.1 ใชตรวจสอบความรูเดิม กอนที่จะเร่ิมตนการสอนเพื่อพจิารณาวาถานักเรียนยงั

ขาดความรูพื้นฐานก็จําเปนตองทําการสอนเสริมเสียกอน แตถานักเรียนมีความรูพื้นฐานเพียงพอ       

ก็พิจารณาตอไปวา นักเรียนมีระดับความสามารถสูงตํ่าเพียงใด เพื่อจัดกลุมการเรียนการสอนและ

เลือกวิธกีารสอนใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

       1.1.2  ใชตรวจสอบความกาวหนาและปรับปรุงการเรียนการสอน โดยจะทาํการสอบ

ในระหวางดําเนินการสอนเปนระยะๆ 

       1.1.3  ใชวินิจฉัยผูเรียนเพื่อหาสาเหตุขอบกพรองของผูเรียนเปนรายบุคคลใชสรุปผล

การเรียน เพื่อตัดสินผลการเรียนวานกัเรียนควรไดเกรดอะไร สอบผานหรือไมผานเกณฑที่กําหนด 

  1.2  เนื้อหาวิชาและพฤติกรรมที่ตองการจะวัด ซึ่งไดมาจากการวเิคราะหหลักสูตร ซึ่งเปน

กระบวนการในการจาํแนกแยกแยะวาวิชานั้นๆ มีหวัขอเนื้อหาสาระทีสํ่าคัญอะไรบาง มีจุดประสงคที่

จะกอใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะห 2 อยาง คือ 

   1.2.1 วิเคราะหเนื้อหาวิชา ซึ่งตองคํานึงถงึส่ิงตอไปนี้ คือ ความสัมพันธเกี่ยวของกันของ

เนื้อหา ความยากงายของเนื้อหา ขนาดความยาวของเนื้อหา เวลาที่ใชสอน 

    1.2.2 การวิเคราะหจดุประสงค เปนการจําแนกและจัดหมวดหมูพฤติกรรมทีต่องการ

ปลูกฝงหรือตองการใหเกิดข้ึนกับนกัเรียน โดยใชเนื้อหาวิชาเปนส่ือนาํ การวิเคราะหจุดประสงคซึ่งควร

ดําเนนิการดังนี้ รวบรวมจุดประสงคของเนื้อหาวชิาทัง้หมด จากหลักสูตรและคูมอืครู หลังจากนัน้จงึเขียน

พฤติกรรมที่สําคัญของแตละจุดประสงคทัง้หมด และนยิามความหมายของพฤติกรรมดังกลาว 

 การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร หรือตารางลักษณะเฉพาะ เปนตาราง 2 มิติ มิติที่หนึ่ง เปน

จุดประสงคการสอน ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมดานตางๆ และมิติที่สอง เปนหวัขอเนือ้หาในแตละ

หัวขอเนื้อหาและพฤติกรรม กําหนดคะแนนนํ้าหนักความสําคัญไว ซึง่คะแนนน้ําหนกัความสําคัญนี้  

จะนาํมาใชในการเขียนขอสอบวาตองเขียนขอสอบวัดพฤติกรรมในหวัขอเนื้อหาวิชาใดมากเพยีงใด 
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  วิธีกาํหนดน้าํหนกัความสําคัญและจํานวนขอสอบทําไดดังนี ้

  1. กาํหนดน้าํหนกัความสําคัญของแตละหัวขอเนื้อหา โดยพิจารณาจากเวลาที่ใชสอนใน  

แตละหัวขอเนือ้หา 

  2. กําหนดน้าํหนกัความสําคัญของแตละพฤติกรรม โดยพิจารณาจากความสําคัญของ

จุดประสงคที่ใชสอน 

  3. กาํหนดจํานวนขอที่จะใชสอบทั้งหมด โดยพิจารณาจากจุดประสงคของการนาํ

แบบทดสอบไปใช 

  4. คํานวณจํานวนขอสอบในแตละหวัขอเนื้อหา โดยคิดจากน้ําหนกัความสําคัญ 

  5. คํานวณจากขอสอบในแตละหัวขอเปนรายพฤติกรรม โดยคิดจากน้าํหนักความสําคัญ

ของแตละพฤติกรรม 

 2. ข้ันตอนเตรียมงานและเขียนขอสอบ ควรคํานงึถงึส่ิงตางๆ ดังนี ้

  2.1 เตรียมแบบทดสอบฉบับยกราง โดยเขียนจากตารางวิเคราะหหลักสูตร แลวนาํมา

พิจารณาปรับปรุงแกไข การเขียนขอสอบตองเลือกชนิดขอสอบ และรูปแบบคําถามใหเหมาะสมและ

ควรเขียนขอสอบใหมากกวาขอสอบที่ตองการจริง โดยเผ่ือไวประมาณ 25-50 % 

  2.2 ควรเขียนขอสอบใหยากพอเหมาะ ขอสอบถูกผิดควรมีคนตอบถูก 75 % ขอสอบ

เลือกตอบ 5 ตัวเลือกควรมีคนตอบถูก 60 % ขอสอบเติมคําควรมีคนตอบถูก 50 % 

  2.3 เมื่อเขียนขอสอบเสร็จแลว ควรนํามาพจิารณาขอบกพรองตางๆ เชน คําถาม  ตองไม

กํากวม ไมคลุมเครือ ไมผิดหลักภาษาไมยากและซับซอนเกนิไป 

  2.4 ควรเขียนขอสอบใหเนื้อหาบังคับคําตอบ มากกวาใชฟอรมขอความบังคับคําตอบ เชน  

การใชคําวา  อาจจะ บางทจีะมีโอกาสตอบถูกมากกวาผิด 

  2.5 ควรจัดขอสอบใหเปนหมวดหมู ตามประเภทของขอสอบ 

  2.6 ควรสรางขอสอบแบบระดมพลังมากกวาเรงรีบ 

  2.7 อยาจัดขอสอบใหมีขอถูกเรียงกนัอยางเปนระบบ 

  2.8 ควรออกแบบขอสอบใหมีวธิีตอบที่สะดวกและงายตอการตรวจใหคะแนน 

  2.9 ควรเขียนคําส่ังหรือคําช้ีแจงใหละเอียดและชัดเจน 

  2.10 ควรระลึกอยูเสมอวา พฤติกรรมทกุพฤติกรรมไมสามารถวดัดวยขอสอบเพียงขอ

เดียวหรือฟอรมเดียว 

  2.11 ลีกเล่ียงขอสอบแบบถูกผิด เพราะมีโอกาสเดาตอบถูกไดงาย 
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 3. ข้ันทดลองสอบ เมื่อเขียนขอสอบและจัดพมิพเรียบรอยแลวก็นาํไปทดลองสอบเพื่อนําผล

แกไขปรับปรุงขอสอบซึ่งมีขอเสนอแนะดังนี ้

  3.1 กําหนดกลุมตัวอยางนกัเรียนที่จะนําไปทดลองสอบใหนกัเรียนทัง้คนเกง กลางและ

ออนคละกนัไป 

              3.2 กําหนดเวลาที่ใชสอบใหเหมาะสมกับจาํนวนขอสอบ สําหรับแบบทดสอบที่สรางข้ึน

คร้ังแรกจะพิจารณาเวลาท่ีใหทาํขอสอบ จากเวลาที่นกัเรียน 90 % ทําแบบทดสอบเสร็จเปนการหมด

เวลา 

              3.3 การคุมสอบตองพยายามจูงใจใหนักเรียนมีสมาธิ และพยายามทาํแบบทดสอบอยาง

เต็มความสามารถ เพราะถานักเรียนรูวาการทดลองสอบนี้จะไมมีผลตอการสอบไดสอบตก อาจทาํให

นักเรียนตอบแบบทดสอบอยางขอไปที ซึ่งจะสงผลตอคะแนนที่จะนํามาประเมินผลขอสอบได 

             3.4 ครูตองเตรียมตัวลวงหนาในการคุมสอบ อยาใหมีส่ิงผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึนและการคุม

สอบครูควรวางทาทางใหมีความเปนกนัเองใหมากที่สุด 

             3.5 สถานการณทดสอบ ตองทาํใหเหมาะสมที่สุด หองสอบตองปราศจากเสียงรวบกวนใด

ทั้งส้ิน ตองมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทสะดวก ทีน่ั่งสอบเหมาะสม 

 4. ข้ันประเมนิผลแบบทดสอบ เปนการตรวจสอบแบบทดสอบมีคุณภาพหรือไม โดยพิจารณา

ตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ 10 ประการ คือ 

            4.1  ความแมนตรง หมายถงึ แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมไดตรงตามที่ระบุไวใน

จุดประสงคและตามทีท่าํการสอนจริง 

            4.2  ความเชื่อมั่น หมายถงึ แบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกันทุกคร้ัง 

            4.3  อํานาจจําแนก หมายถงึ ของสอบที่แบงแยกคนเกงออนออกจากกันไดกลาวคือ คน

เกงจะตอบถูก คนออนจะตอบผิด 

            4.4  ความยากงาย หมายถงึ จาํนวนเปอรเซ็นตผูตอบถกูโดยทัว่ไปและความยากงายที่

เหมาะจะมีคนคร่ึงหนึง่ตอบถูก 

            4.5  ความเปนปรนัย หมายถึง ขอสอบที่มคํีาถามชัดเจนและการใหคะแนนชัดเจน 

            4.6  ความเฉพาะเจาะจง หมายถงึ คนทีม่คีวามสามารถเฉพาะเร่ืองนัน้จะตอบของสอบขอ

นั้นถูก แตถามคีวามสามารถทั่วไปจะตอบขอสอบไมถูก 

            4.7  ประสิทธภิาพ หมายถงึ แบบทดสอบทีใ่ชนัน้ประหยัดการสราง การดําเนนิการสอบ การ

ตรวจใหคะแนน แตใหผลการสอบถูกตอง 

            4.8  ความสมดุล หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบคลุมตามจดุประสงคและเนื้อหา 

มีสัดสวนจํานวนขอสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 
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            4.9  ความยุติธรรม หมายถึง แบบทดสอบมีความชัดเจนไมคลุมเครือ และเปดโอกาสให

ทุกคนมีโอกาสที่จะตอบถกูไดเทากนั 

           4.10  ความเหมาะสมของเวลา หมายถงึ แบบทดสอบกําหนดเวลาใหอยางเพียงพอในการ

ตอบขอสอบจนเสร็จ 

 จากขอความที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวา กระบวนการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ จะมี

ข้ันตอนสําคัญ คือข้ันวางแผน ข้ันเตรียม ข้ันทดลองสอบ และข้ันประเมนิผลแบบทดสอบ กระบวนการน้ี

จะทาํติดตอซ้ํากันไปเร่ือย  ๆจนกวาจะไดคุณภาพแบบทดสอบตามที่ตองการ การสางแผนสรางแบบทดสอบ

นับวาเปนข้ันสําคัญมาก เพราะจะเปนตัวกําหนดการเขียนขอสอบใหถูกตองต้ังแตแรก ดังนัน้ตาราง

วิเคราะหหลักสูตรจึงเปนสวนสําคัญทีจ่ะตองสรางข้ึนกอนที่จะทาํการสรางแบบทดสอบทุกคร้ัง   

 
 3.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัผลสัมฤทธิท์างการเรียน   
 ในการเรียนการสอนภาษาไทย การวัดและการประเมินผลเปนส่ิงที่มีความสําคัญอยางยิ่ง

เพราะจะเปนเคร่ืองชวยใหทัง้นกัเรียนและครูผูสอนไดทราบวาการเรียนการสอนนัน้มีประสิทธิภาพหรือ

บรรลุตามเปาหมายที่ไดวางไวมากนอยเพยีงใด  และเนื่องจากการเรียนการสอนภาษาไทยมีกระบวนการ

เรียนรูที่คอนขางซับซอน  การวัดและการประเมินผลจงึตองทาํกนัหลายๆ ดาน และใชวิธีการหลายวิธี 

ทั้งนีเ้พื่อที่จะไดชวยใหนกัเรียนไดทราบพัฒนาการ  ทราบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่ไดสอนไว  

ดังที่มีผูศึกษาคนควาเกี่ยวกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลายทานไดใหคํานิยามไวดังนี้   

 ศศิวิมล  เนืองนิตย (2543: 98) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความรับผิดชอบ

ในการเรียน วชิาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนโมดูลกับ

การสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัเปนนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดตะเคียน

วิทยาคม อําเภอกบินทรบุรี จงัหวัดปราจนีบุรี ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2542 จาํนวน 52 คน โดยการสุม

ตัวอยางงาย เปนกลุมทดลอง 26 คน กลุมควบคุม 26 คน ใชเวลาในการทดลอง 26 คาบ คาบละ 50 นาที 

โดยใชเนื้อหาเดียวกนั กลุมทดลองเรียนจากการสอนโดยใชบทเรียนโมดูล กลุมควบคุมเรียนจากการสอน

ตามแนวคูมือครู ผลการวิจยัพบวาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม 

 วราภา โพธิสัทยา (2532: 54) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

และเจตคติตอการสอนของนกัเรียนที่เรียนจากการสอนตามแผนการสอนของหนวยศึกษานิเทศกกรม

สามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่เรียนกับศึกษานิเทศก กรมสามญัศึกษาเขตการศึกษา 1 อยางมนีัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 และเจตคติตอการสอนของนักเรียนทัง้สองกลุมไมแตกตางกนั 
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   รัชดา ขําครุฑ (2540: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสนใจใน

วิชาภาษาไทยของนักเรียนวทิยาลัยนาฏศิลป ระดับนาฏศิลปชั้นปที ่3 ที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียน

สําเร็จรูป และการสอนตามคูมือครู พบวา 

 1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาหลักภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2.  ความสนใจในวชิาหลักภาษาไทยของกลุมนกัเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกนั

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 3.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและ

หลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 4.  ความสนใจในหลักวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลงั

การทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ไบรแอน และสมิท (Bryan; & Smith. 1975: 24-25) ไดกลาวถึงการศึกษาการใชชุดการเรียน

ดวยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยเซาทแคโลโรนา ในวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ซึ่งทาํการทดลองเปนเวลา 3 ภาคเรียน 

ผลการวิจยัพบวา ผูเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนสูงข้ึนกวาเดิม รอยละ 95 มีความสนกุสนานกับการเรียน

เพิ่มข้ึน และรอยละ 74 ชอบที่จะเรียนโดยชุดการเรียนมากกวาการเรียนปกติ 

 แมค  โดนอลด (Mc Donald. 1971: 432-A) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาและประเมินผล

ชุดการเรียนการสอนส่ือประสม แบบกิจกรรมรายบุคคล  สําหรับใชสอนซอมเสริมในวิยาลัยชุมชน 

 ชานเมือง ผลการวิจัยพบวาคะแนนสอบหลังการสอนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 

ทั้งดานผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคติ 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับบทเรียนสําเร็จรูป สรุปไดวาบทเรียนสําเร็จรูป

สามารถนํามาใชในการเรียนการสอน และแพรหลายในวงการศึกษาไทยระดับชั้นตางๆ ผลวิจัยพบวา

การสอน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปเปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู สวนมากชวยใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง และสามารถนํามาใชพฒันาครูผูสอนใหมีทกัษะกระบวนการในการจัดกิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอนทีย่ึดนกัเรียนเปนสําคัญใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี ้ ผูวิจัยไดดําเนนิการตามข้ันตอนดังนี ้

 1.  การกาํหนดกลุมประชากรและสุมกลุมตัวอยาง 

 2.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดกลุมประชากรและสุมกลุมตัวอยาง 
         ประชากร 
       ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552           

โรงเรียนคลองปกหลัก  สํานกังานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 3 หองเรียน  140 คน 
         การเลือกกลุมตัวอยาง 
              กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยเปนนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที3่ โรงเรียนคลองปกหลัก สํานักงาน

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน  1 หองเรียน  จํานวนนักเรียน  

40  คน  โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม  (Cluster  Random  Sampling)   

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การสรางคํา  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 

 2.  แบบประเมินคุณภาพของ  บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การสรางคํา                              

             3.  แบบทดสอบระหวางเรียนกับแบบทดสอบหลงัเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การสรางคํา   

 4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองการสรางคํา ชัน้มธัยมศึกษาปที่ 3 
  
 การสรางชุดบทเรียนสําเร็จรูป  เรื่องการสรางคํา 
 1.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช  2551และหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนคลองปกหลัก  สํานกังานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปที ่ 3 
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 2.  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูป และการหาประสิทธิภาพของบทเรียน

สําเร็จรูปจากทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ  เพื่อเปนแนวทางในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป

วิชาภาษาไทย  เร่ือง  การสรางคํา 

 3.  กาํหนดการสรางบทเรียนสําเร็จรูป โดยสรางเปนบทเรียนสําเร็จรูปชนิดเสนตรง  โดย

การศึกษาดวย กรอบเร่ิมตน  กรอบฝกหดั ซึ่งทั้งสองกรอบนี้ เรียกวา กรอบสอน  แตละกรอบเสนอ

เนื้อหาเร่ิมจากงายไปหายาก จนถึงกรอบสุดทายเรียกวา  กรอบสอบ 

 4.  ดําเนนิการสรางบทเรียนสําเร็จรูป  ซึง่กําหนดกิจกรรมการเรียนและส่ือที่ใชในกิจกรรม

การเรียนในแตละบทเรียนสําเร็จรูป  โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพท่ีจะนาํไปสูความสําเร็จตามผล   

การเรียนรูที่คาดหวงัใหสอดคลองกับพืน้ฐานความรูประสบการณ  และความสนใจของนักเรียนโดย

แบงออกเปนบทเรียนสําเร็จรูปจํานวน  8  ชุดดังนี ้

                                     ชุดที่   1    รูปแบบการสรางคํา 

                                     ชดุที่   2    คํามูล 

                                     ชุดที่   3    คําประสม 

                                     ชุดที่   4    คําซํ้า 

                                     ชุดที่   5    คําซอน 

                                     ชุดที่   6    คําสมาส 

                                     ชุดที่   7    คําสนธิ 

                                     ชุดที่   8    การอานคําสมาสและคําสนธ ิ       

 โดยแตละชุดมีความเหมาะสมของเนื้อหาดังนี ้

                        ชุดที่ 1  ชุดบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง รูปแบบการสรางคํา  ประกอบดวย  ขอแนะนํา

การใชบทเรียนสําเร็จรูป  สาระสําคัญ  จดุประสงค ใบความรู  แบบฝกหัดแบบทดสอบหลังเรียน  เฉลย 

   ชุดที่ 2  ชุดบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง  คํามูล  ประกอบดวย  ขอแนะนําการใช 

บทเรียนสําเร็จรูป  สาระสําคัญ  จุดประสงค ใบความรู  แบบฝกหัดแบบทดสอบหลังเรียน  เฉลย                      

     ชุดที่ 3  ชดุบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง คําประสมประกอบดวย  ขอแนะนําการใช 

บทเรียนสําเร็จรูป  สาระสําคัญ  จุดประสงค ใบความรู   แบบฝกหัดแบบทดสอบหลังเรียน  เฉลย                      

    ชุดที ่4  ชดุบทเรียนสําเร็จรูป  เร่ืองคําซ้ํา ประกอบดวย  ขอแนะนําการใช 

บทเรียนสําเร็จรูป  สาระสําคัญ  จุดประสงค ใบความรู   แบบฝกหัดแบบทดสอบหลังเรียน  เฉลย                                  

   ชุดที่ 5  ชุดบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง  การสรางคําซอน  ประกอบดวย  ขอแนะนาํ

การใชบทเรียนสําเร็จรูป สาระสําคัญ จุดประสงค ใบความรู  แบบฝกหัดแบบทดสอบหลังเรียน  เฉลย  
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                  ชดุที่ 6  ชุดบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง คําสมาส ประกอบดวย  ขอแนะนาํการใช

บทเรียนสําเร็จรูป  สาระสําคัญ  จุดประสงค ใบความรู แบบฝกหัดแบบทดสอบหลังเรียน เฉลย 

                              ชุดที่ 7  ชุดบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง คําสนธิ ประกอบดวย ขอแนะนําการใชบทเรียน

สําเร็จรูป  สาระสําคัญ  จุดประสงค ใบความรู  แบบฝกหดั แบบทดสอบหลังเรียน เฉลย   

                              ชุดที่ 8  ชุดบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง  การอานคําสมาสและคําสนธิ ประกอบดวย  

ขอแนะนําการใชบทเรียนสําเร็จรูป สาระสําคัญ จุดประสงค ใบความรู  แบบฝกหัดแบบทดสอบหลังเรียน   

เฉลย                           

 5.  สรางโดยมเีนื้อหา และแบบฝกหัด โดยเร่ิมจากเนื้อหาและกิจกรรมที่งายไปหายาก 

 6.  นําบทเรียนสําเร็จรูปที่ปรับปรุงแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํ 

 7.  นําบทเรียนสําเร็จรูปที่ปรับปรุงแลว เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานส่ือ จาํนวน 3 ทาน ตรวจสอบ

เนื้อหา  ลักษณะรูปเลม ภาพประกอบ การใชภาษา คุณคาและประโยชนที่ไดรับโดยใชแบบประเมิน 

และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

 8.  นําบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองการสรางคํา ที่ไดปรับปรุงแลวไปเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

เพื่อประเมินความถูกตองดานเนื้อหา วัตถปุระสงค และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน  

การใชภาษาในบทเรียนสําเร็จรูป คุณคาและประโยชนทีไ่ดรับโดยใชแบบประเมิน และนําขอเสนอแนะ

มาปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป 

 
 การหาคุณภาพของบทเรียนสาํเร็จรูป  เรื่องการสรางคํา 
 ในการหาคุณภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบประเมินชุดบทเรียน

สําเร็จรูป  สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาบทเรียน ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกบัการสรางแบบประเมินที่ใชในการวิจัย 

 2. พิจารณาหวัขอปญหาและจุดมุงหมายเพื่อทราบวาตองการขอมูลอะไรบาง 

  3. สรางแบบประเมินสําหรับผูเชียวชาญดานเนื้อหา การประเมินเปนขอความที่มีมาตราสวน 

ประกอบประมาณคา 3 ระดับ นาํคาการพิจารณามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency: 

IOC) โดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 248 – 249; 

อางอิงจาก Rowinelli; & Hambleton. 1977) โดยกําหนดความหมายดังนี ้

              คะแนน +1 ถาแนใจ 

         คะแนน   0 ถาไมแนใจ 

        คะแนน  -1 ถาแนใจวาไม 
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            4. นาํแบบประเมินที่สรางข้ึน เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อทาํการตรวจสอบและนําไป

ปรับปรุงแกไข 

5. นาํแบบประเมินที่ปรับปรุงแลว เสนอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ประเมนิชุดบทเรียนสําเร็จรูป ที่จะ

นํามาใชในการเรียนเร่ืองการสรางคํา 

 6. นาํผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ย เพื่อจะใชเปนเกณฑในการยอมรับคุณภาพ

ของบทเรียนสําเร็จรูป เกณฑในการยอมรับวา บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางข้ึนมีคุณภาพ ผูศึกษากําหนดให

มีคาเฉลี่ยต้ังแต 0.50 ข้ึนไป 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

บทเรียนสําเร็จรูป เรื่องการสรางคํา 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ลงในชองตามความคดิเห็นของทานใหคะแนน  +1 ถาแนใจ   
ใหคะแนน 0 ถาไมแนใจใหคะแนน  -1 ถาแนใจ 
 

+1  หมายถึง   ตรงตามจุดประสงค 
  0  หมายถึง ไมแนใจ 
 -1  หมายถึง ไมตรงตามจุดประสงค 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น หมาย

เหตุ +1 0 -1 

1.  ความสอดคลองของเนื้อหากบัจุดประสงค     

2.  ความถูกตองของเนื้อหากับผลการเรียนรูที่คาดหวงั     

3.  ความชัดเจนของการอธบิายเนื้อหา     

4.  เนื้อหามีความตอเนื่องกนั     

5.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน     

6.  ความยากงายเหมาะสมกับระดับผูเรียน     

7.  ความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช     

8.  ความเหมาะสมกับจํานวนคาบในแตละชุด     

9.  สงเสริมการเรียนเร่ืองการสรางคําในภาษาไทย     

10.สงเสริมการคิด แกปญหา และนําไปใช      

รวม     
 
ขอเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
         ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน  



   

 
 

53 

             7. นําบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดผานการปรับปรุงจากผูเชีย่วชาญไปหาคุณภาพ  หลังจากที่ได

ปรับปรุงใหเหลือบทเรียนสําเร็จรูปในแตละบทเรียนเพียง 10 ขอ 

 8. ดําเนนิการวิจยัเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝก  โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  8.1 ข้ันเตรียมการ 

   8.1.1  ดําเนนิการทดลองโดยประสานงานกับครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและ

คุณครูที่เกี่ยวของ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนคลองปกหลัก สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลอง 

   8.1.2  จัดตารางในการทดลอง โดยทําการทดลองในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 

ใชเวลาในการทดลองทั้งส้ิน  6  สัปดาห สัปดาหละ 3 วนั 

   8.1.3  จัดสรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การสรางคํา 

  8.2  ข้ันทดลอง 

  การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจยัเพือ่พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การสรางคํา ผูวิจยัดําเนนิการ

ทดลอง  ดังนี ้

       8.2.1 ข้ันทดลองรายบุคคล  (One to one testing)   

    8.2.1.1 ผูวจิัยไดนําบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การสรางคํา  ไปทดลองใชกบั

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 3  โรงเรียนคลองปกหลัก  สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร ที่ไม

เคยเรียนเนื้อหานี้มากอน  จาํนวน  3  คน  จากนักเรียนที่มีผลการเรียนเกง ปานกลางและออน โดยใช

บทเรียนสําเร็จรูป 1  ชุด  ตอนักเรียน  1  คน    

    8.2.1.2  ในขณะทดลองผูวจิัยจะเก็บขอมลูตาง ๆ เพื่อพจิารณาเกีย่วกบั

สภาพการใชบทเรียนสําเร็จรูปวาเหมาะสม มีปญหาหรือไม โดยสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิดและ

สัมภาษณนกัเรียนเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข 

    8.2.1.3  ปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป 

                 8.2.2 ข้ันทดลองกลุมเล็ก (Small group testing) 

       ผูวิจัยไดนาํบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง การสรางคํา ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวคร้ังที ่1  

ไปทดลองใชกบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนคลองปกหลัก สํานกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  

ที่ไมเคยเรียนเนื้อหานีม้ากอน จาํนวน 15 คน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 1 ชุด ตอนักเรียน 1 คน  ดําเนินการ

ทดลองดังนี ้

    8.2.2.1  ใหนกัเรียนเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การสรางคํา 

    8.2.2.2  ในขณะที่นกัเรียนเรียนโดยบทเรียนสําเร็จรูปแตละชุด  นักเรียนจะ

ทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
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    8.2.2.3  เมื่อนกัเรียนเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปจบในแตละชุด ทําแบบฝกหัด

ระหวางเรียนครบทุกชุดแลว  ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

    8.2.2.4  นําผลจากการทาํแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน

มาหาคาเฉลีย่  เพื่อเก็บขอมูลไววิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปและปรับปรุงแกไข 

   8.2.3 การทดลองภาคสนาม (Field  testing) 

          ผูวิจัยไดนาํบทเรียนสําเร็จรูปที่หาแนวโนมประสิทธิภาพจากการทดลองคร้ังที ่2  

และปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนคลองปกหลัก  สํานกังาน

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ที่ไมเคยเรียนเนื้อหานีม้ากอน จาํนวน 30 คน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 1 ชุด 

ตอนักเรียน  1 คน  ดําเนินการทดลองดังนี ้

    8.2.3.1  ใหนกัเรียนเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง การสรางคํา แตละชุดใช

เวลาเรียน 2  คาบ  รวม  16  คาบ 

                       8.2.3.2  ในขณะทีน่กัเรียนเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การสรางคําจนจบ

แตละชุด  นกัเรียนจะทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  จากนั้นนําผลแบบฝกหัดมาตรวจใหคะแนนแลวหา

คาเฉลี่ย 

                             8.2.3.3  เมื่อนกัเรียนเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปจบในแตละชุด  ทําแบบฝกหัด

ระหวางเรียนครบทุกชุดแลว  ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  จากนั้นนําผลจากการทาํแบบทดสอบหลังเรียนมาตรวจใหคะแนน  แลวหาคาเฉลี่ย 

               8.2.3.4  นําผลจากการทาํแบบฝกหัดระหวางเรียนและคาเฉลี่ยที่ไดจาก

แบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะหเพื่อประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปตามเกณฑ 80/80  ดังนี้   

    80  ตัวแรก  คือ  คาเฉลีย่ของคะแนนท่ีนักเรียนทาํแบบฝกหัดระหวางเรียน

ถูกตองคิดเปนรอยละ  80 

    80  ตัวหลัง  คือ  คาเฉลีย่ของคะแนนท่ีนักเรียนทาํแบบทดสอบหลังเรียน

ถูกตองคิดเปนรอยละ  80 

    ไดคุณภาพของบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง การสรางคําตามเกณฑ 80.06:85.50 

  
 ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผูวจิยัไดดําเนนิการสรางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามข้ันตอน  ดังตอไปนี้ 

 1. ข้ันเตรียมการ 

  1.1  ศึกษาวิธสีรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทยเรื่องการสรางคํา 
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   1.2  ศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู  และศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวงั  ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

  1.3  วเิคราะหเนื้อหาและสรางตารางวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังเพื่อกาํหนดน้าํหนัก  

และพฤติกรรมใหครอบคลุมตามเนื้อหาวิชาเพื่อสรางแบบทดสอบ 

  2. ข้ันสราง 

  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนแบบปรนยั 4 ตัวเลือกรวม  80 ขอ แตละขอ

มีคําตอบที่ถกูตองเพียงคําตอบเดียว  โดยสรางใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูและครอบคลุม

เนื้อหาในแตละบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การสรางคํา โดยแบงเปน  8  ชุด 

                                     ชุดที่ 1   รูปแบบการสรางคํา 

   ชุดที่ 2   คํามลู 

   ชุดที่ 3   คําประสม 

  ชุดที่ 4   คําซํ้า 

  ชุดที่ 5   คําซอน 

  ชุดที่ 6   คําสมาส 

  ชุดที่ 7   คําสนธ ิ

                                     ชุดที่ 8    การอานคําสมาสและคําสนธ ิ

 
 การหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1. นําแบบทดสอบที่สรางตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ความเหมาะสมของคําถามและ

ความเหมาะสมทางภาษาทีใ่ชเกณฑการใหคะแนนโดยผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิชาภาษาไทยจํานวน  

3 ทาน  ตรวจสอบคุณภาพดานเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง  โดยใชดัชนีความสอดคลองทีม่ี

ระดับการประเมิน  3  ระดับ  ดังนี ้ 

 +1  หมายถงึ  แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกบัผลการเรียนรู 

0 หมายถงึ  ไมแนใจแบบทดสอบมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูหรือไม 

 -1   หมายถงึ  แนใจวาแบบทดสอบไมสอดคลองกับผลการเรียนรู 

 จากนั้นนําคาการพิจารณามาหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (Index of Consistency: IOC) 

โดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 248 – 249; อางอิงจาก 

Rowinelli; & Hambleton. 1977) การพิจารณาคา IOC ผูวจิัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง 

0.67 – 1.00 จาํนวน 80 ขอ  
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 2. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง (try  out)  กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  
3  จํานวน 100 คน ภาคเรียนที ่2  ปการศกึษา 2552  โรงเรียนคลองปกหลัก  สํานกังานเขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
  3. นํากระดาษคําตอบทีน่ักเรียนตอบแลว  ตรวจใหคะแนนและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาวาขอสอบตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวงัที่ต้ังไวหรือไม  ขอที่ตอบถูกให  1  คะแนน  และขอที่
ตอบผิดหรือตอบไมตอบหรือตอบเกิน 1  ตัวเลือก ให  0  คะแนน  และนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะห 
หาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบเปนรายขอโดยใชเทคนิค 27 %  ของจุง เตห ฟาน  
(Fan. 1952: 3-32) 
       ดัชนีความยากงาย (p) ควรจะมีคาอยูระหวาง 0.20-0.80 
       ดัชนีอํานาจจําแนก (r) ควรจะมีคาต้ังแต 0.20 ข้ึนไป 
   4. คัดเลือกขอสอบ  ชุดที ่ 1  -  ชุดที่  8  ชุดละ  5 ขอ   จาํนวน  40  ขอ 
 5. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามเกณฑที่ต้ังไว  40  ขอ  มาคํานวณหาคาความเช่ือมัน่  
(Reliability) ของแบบทดสอบ  โดยใชสูตร  KR  -20 ของคูเดอร ริชารดสัน (ลวน  สายยศ; และอังคณา  
สายยศ. 2538: 168; อางอิงจาก Kuder Richardson 20)   
 6. นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว  เปนแบบทดสอบฉบับจริงชนิดเลือกตอบ 
4  ตัวเลือก 40 ขอ เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
  

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 แบบแผนการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนวิจยัเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยดําเนนิการทดลองตาม
แบบแผนการทดลองชนิด Randomized One Group Pretest-Posttest Design (ลวน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ. 2538: 249) 
 
ตาราง 1 แสดงแบบแผนการทดลอง Randomized One Group Pretest – Posttest Design  
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 x T2 
           

 สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 
  E  หมายถงึ กลุมทดลอง 
  X  หมายถงึ การทดลองโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 
  T1 หมายถงึ การทดสอบกอนเรียน 
  T2 หมายถงึ การทดสอบหลังเรียน 
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การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลู 
 ผูวิจัยดําเนนิการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี ้

 1.  นําบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง การสรางคําไปทดสอบกอนเรียน  กับกลุมตัวอยางโดยผูวิจัย

ดําเนนิการทดสอบดวยตนเอง ใชเวลาในการทดสอบ 60 นาที แลวบันทกึผลการทดลองการสอบไวเปน

คะแนนทดสอบกอนเรียน เพื่อใชวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 2.  ทดลองสอนโดยการใชบทเรียนสําเร็จรูป  วนัละ1ชุด เร่ิมจากชุดที่ 1 จนครบ 8 ชุด  และ

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนทุกชุด แลวนาํผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน 

 3.  หลังจากสอนจนครบเนื้อหาที่กาํหนดแลว นําบทเรียนสําเร็จรูป ไปทดสอบหลังเรียนกับ

นักเรียนกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน       

 4.  นําคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดวยบทเรียนสําเร็จรูป กอนเรียนและหลังเรียน

มาเปรียบเทียบความแตกตาง  โดยใชการทดสอบ t-test (Dependent Samples) แลวนาํคะแนนที่ได

ไปวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาสมมติฐานตอไป 

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1.  หาคาสถิติพื้นฐาน 

 2.  หาคาสถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

 

 1. สถิติพื้นฐานทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

  1.1  คาคะแนนเฉล่ียของคะแนน (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 73) โดย

คํานวณจากสูตร 

 

    สูตร          X     = Σ×  

                                N 

 

   เมื่อ   X แทน   คะแนนเฉล่ีย 

    Σ× แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N แทน   จาํนวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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 1.2  คาความแปรปรวนของคะแนน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 76-77)         

 โดยคํานวณจากสูตร 

 

   
( )

( )1

22
2

−

−
= ∑ ∑

NN
xxN

S  

  

  เมื่อ 2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนน 

   ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   ∑X
2  แทน   ผลรวมของคะแนนแตละยกกําลังสอง 

   N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

        2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

  2.1 การหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาไทย โดยใช

คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวังเร่ืองการสรางคําช้ันมธัยมศึกษา

ปที่ 3 (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2539: 248-249)  

  

   IOC  = 
N
R∑   

 

  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 

   R∑  แทน ผลรวมของของการประเมินจากผูเชีย่วชาญ 

   N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 

  2.2  การหาคาความยากงาย  (p) 

 

   P = 
N
R  

 

  เมื่อ P แทน จํานวนคนที่ตอบรายขอนั้นถูก 

   R แทน ดัชนีความยากรายขอ 

   N แทน จํานวนนักเรียนทัง้หมด 



   

 
 

59 

 ขอคําถามที่มคีวามยากมีคา  P  อยูระหวาง  0.20-0.80  แสดงวา ขอคําถามนัน้สามารถ

นําไปใชได  ถาคา P  เขาใกล  0  แสดงวา  ขอนัน้เปนขอที่ยาก 

 2.3  คาจําแนก(r)แบบทดสอบทางการเรียนวชิาภาษาไทยโดยใชเทคนิค 27% จากตาราง

วิเคราะหของจุง เตห ฟาน (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 208-209; อางอิงจาก จงุ เตห 

ฟาน)   

 2.4  หาความเช่ือมั่นโดยใชสูตร  KR-20  ของคูเดอร  ริชารดสัน Kuder Richardson 20)    

(ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 197-198)  

 

   สูตร 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 t

tt S

pq
n

nr  

 

ttr  แทน คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

  n แทน จํานวนขอของเคร่ืองมือวัด 

  p แทน สัดสวนผูทําไดในขอหนึ่ง  ๆ นัน้คือสัดสวนของคนทําถูกกับคนท้ังหมด 

  q แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่ง ๆ  คือ 1-p 

            2
tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือวัดฉบับนั้น 

 

  2.5 การหาคาความเช่ือมัน่ของการจัดอันดับใชสูตรสหสัมพันธของ เค็นดัล (Kendall)   

ที่เรียกวาสัมประสิทธิ์ของคอนคอแดนซ (Coeffcient of Concordance) (ลวน  สายยศ; และอังคณา  

 สายยศ. 2536: 176) 

 

   สูตร   ( )nnK
SW
−

= 32

12  

 

  W แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของการจัดอันดับ 

  S แทน ผลรวมทัง้หมดของอันดับคะแนนของส่ิงของแตละอันนี ้

    เบ่ียงเบนออกจากอันดับคะแนนเฉล่ีย 

  K แทน จํานวนผูจัดอันดับ 

  N แทน จํานวนส่ิงของที่ถูกจัดอันดับ 
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 3.  สถิติที่ใชวเิคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ตามเกณฑ  80/80  โดยใชสูตร  

E1/E2 (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 294-295) เพือ่ทดสอบสมมติฐานวา  บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง

การสรางคํามปีระสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 

 
   สูตรที ่ 1 

                        1001 ×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

=

∑

A
N

x

E  

      
                        สูตรที่  2 

                        1002 ×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

=

∑

B
N

F

E  

  

      โดยที่                  1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการเรียน  

      คือเปนรอยละ จากการทําแบบฝกหัดและ/หรือ 

      ประกอบกิจกรรมการเรียน 

                  2E         แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ  พฤติกรรมทีเ่ปล่ียนในตัวผูเรียน

เปนรอยละจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือ

ประกอบกิจกรรมหลังเรียน 

   ∑ x  แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทาํแบบฝกหัดและ/หรือการ

ประกอบกิจกรรมการเรียน 

   ∑F  แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทดสอบหลังเรียนและ/หรือ

การประกอบกจิกรรมหลังเรียน 

     N แทน จํานวนผูเรียน 

     A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและ/หรือกิจกรรมการเรียน 

     B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือกิจกรรมหลัง

เรียน 
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 4.  สถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐาน 
 วิธีการทางสถติิแบบ t-test Dependent Samples (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ. 

2538: 104-106) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป

เร่ืองการสรางคํา  

   สูตร 

                                          
( )
1

22

−
−

=
∑ ∑
∑

N
DDN

D
t    

    Df = N – 1 

 

  เมื่อ  t แทน คําที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบท ี

    D แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

    N แทน จํานวนคู 

    ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกนั 

เปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดรับจากการ

ทดสอบกอนเรียนกับผลการทดสอบหลังเรียน 

                     ∑ 2D แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการ   

เปรียบเทยีบกนัเปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่

ไดรับจากการทดสอบกอนเรียนกับการทดสอบหลัง

เรียน 

 df แทน N - 1  
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง

การสรางคํา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3  โรงเรียนคลองปกหลัก  สํานักงานเขตประเวศ  

กรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดกาํหนดสัญลักษณทางสถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลและลําดับข้ันตอน 

การนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูล   ดังตอไปนี ้
 
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยคร้ังนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการนาํเสนอและการแปลความหมายของ

ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวจิัยจึงกาํหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี ้

 

n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

E 1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการสอนคือเปนรอยละ  

จากการทาํแบบฝกหัดและ/หรือประกอบกิจกรรมการเรียน 

E 2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ พฤติกรรมที่เปล่ียนในตัวผูเรียนเปนรอยละ 

จากการทาํแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 

K แทน คะแนนเต็ม 

X  แทน คะแนนเฉล่ีย 

S.D. แทน คะแนนความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t แทน คาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานดวยคะแนนที t - distribution 

p แทน คาระดับนัยสําคัญของขอสอบ  

    * แทน คาระดับนัยสําคัญของการทดสอบ 

 
ลําดับขั้นในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะห  ผลการสรางบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย เร่ือง การสราง

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนคลองปกหลัก สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครมี

ลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอน  ดังนี ้

       1.  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย เร่ือง การสรางคํา ทีพ่ัฒนาข้ึน

ตามเกณฑ 80/80 
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       2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลงัเรียนโดยใช t – test            

แบบ  Dependent  Sample 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย เร่ือง การสรางคํา สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 3  โรงเรียนคลองปกหลัก  สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร   ที่

พัฒนาข้ึนตามเกณฑ 80/80  ไดผลดังแสดงในตาราง 2 

 เมื่อผลการวจิยัส้ินสุดลงผูวจิัยไดนําขอมลูมาวิเคราะห เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน

สําเร็จรูป (E 1 / E 2 )  

 

ตาราง  2  วิเคราะหประสิทธภิาพของบทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองการสรางคํา ตามเกณฑ   80/80   

 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E 1  คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E 2  E 1 / E 2  

80.00 64.05 80.06 40.00 34.20 85.50 80.06/85.50 

 

 จากตาราง 2  พบวาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การสรางคํา สําหรับนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  โรงเรียนคลองปกหลัก มีประสิทธภิาพตามเกณฑ 80.06/85.50 

        2. ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทเรียน

สําเร็จรูป เร่ืองการสรางคําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  ปรากฏผลดังตาราง  3 

 

ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชชุดบทเรียน 

 สําเร็จรูปเร่ืองการสรางคํา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3  

 

ผลการ
ทดลอง N  X  SD  ∑D  ∑ 2D  t  p  

กอนเรียน 
หลังเรียน 

40 21.88 2.53 
493 6279 34.19* .00 

40 34.20 2.66 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ตาราง 3  การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนสําหรับนกัเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนคลองปกหลัก  ที่เรียนโดยใชชุดบทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองการสรางคํา   

จากตาราง 3 พบวา นักเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนคลองปกหลัก สํานักงานเขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร ที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย เร่ือง การสรางคํา มผีลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

 



 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการศึกษาความสามารถดานการเรียนเร่ืองการสรางคําในวิชาภาษาไทย 

ของนักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป มีรายละเอียดดังสรุปไดดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้

 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย เร่ือง การสรางคํา 

 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย เร่ืองการสรางคําที่พฒันาข้ึนตาม

เกณฑ 80/80 

 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนคลอง

ปกหลัก ทีเ่รียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปวชิาภาษาไทย เร่ือง การสรางคํา 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 นักเรียนทีเ่รียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การสรางคํา มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังการ

เรียนสูงกวากอนการเรียน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจยัครั้งนี้ ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3  โรงเรียนคลองปกหลัก  

สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 3 หองเรียนรวม

นักเรียน 140  คน 

กลุมตัวอยางวิจัยครั้งนี้ ไดแก นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนคลองปกหลัก                        

สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร   ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552  จํานวน 1 หอง   

รวมนักเรียน 40 คนซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  
ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจยั 
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาวจิัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลา

ในการทดลอง 18 คาบ  รวม 4  สัปดาห  สัปดาหละ  4 คาบ 
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เนื้อหาในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใชในการศึกษาวิจยั  คือ  วิชาภาษาไทย เร่ืองการสรางคําเปนบทเรียนสําเร็จรูป 8 ชุด 

คือ 

                                        ชุดที่ 1      รูปแบบการสรางคํา 

                                        ชุดที่ 2      คํามูล 

                                        ชุดที่ 3      คําประสม 

                                        ชุดที่ 4      คําซ้ํา 

                                        ชุดที่ 5      คําซอน   

                                        ชุดที่ 6      คําสมาส 

                                        ชุดที่ 7      คําสนธิ 

                                        ชุดที่ 8       การอานคําสมาสและคําสนธิ 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
        เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 

           1.  บทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง  การสรางคํา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

           2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง  การสรางคํา  จํานวน 40 ขอ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ผูวิจัยไดดําเนนิการทดลองโดยใช

ระยะเวลา จาํนวน 9  สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ ในภาคเรียนที ่2 ดังนี ้
การหาคุณภาพของบทเรียนสาํเร็จรูป เรื่องการสรางคํา 
ขั้นตอนการหาคุณภาพบทเรียนสําเรจ็รูป 

          การทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปตามเกณฑ 80/80  ผูวิจัยไดทดลองหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปกับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนคลองปกหลัก สํานกังาน

เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  โดยดําเนนิการทดลองดังตอไปนี้ 
  การทดลองคร้ังที่ 1 
  ผูวิจัยไดนาํบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การสรางคําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 

โรงเรียนคลองปกหลัก ทีไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน จาํนวน 3 คน พบวาบทเรียนสําเร็จรูปมีปญหา

และขอบกพรองตองปรับปรุงแกไขในเร่ืองการพมิพ การสะกดคํา ผูวิจยัจึงไดปรับปรุงแกไขใหสมบูรณข้ึน 
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   การทดลองครั้งที่ 2 
  ผูวิจัยไดนาํบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองการสรางคํา ที่ไดปรับปรุงแกไข คร้ังที ่1 ไปทดลองใชกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนคลองปกหลัก ที่ไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน จาํนวน 15 คน โดย
ใหนักเรียนทําชุดบทเรียนสําเร็จรูปและใหทําแบบทดสอบหลังเรียนเพือ่หาแนวโนมของประสิทธิภาพ
ของชุดบทเรียนสําเร็จรูป ซึง่ผูวจิัยพบปญหาที่ตองปรับปรุงคือการปรับเนื้อหาใหกระชับรัดกุม อาน
เขาใจงายทนัตอเวลาทีก่ําหนด   
  การทดลองครั้งที่ 3 
  ผูวิจัยไดนาํบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวคร้ังที ่2 ไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางที่เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3  โรงเรียนคลองปกหลัก จาํนวน 40 คน 

         
  ขั้นตอนการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      1. นาํแบบทดสอบที่สรางตรวจหาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถาม

และความเหมาะสมทางภาษาที่ใชเกณฑการใหคะแนนโดยผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิชาภาษาไทย
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานเนือ้หาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยใชดัชนีความสอดคลอง
ที่มีระดับการประเมิน 3 ระดับ ดังนี ้  
       ใหคะแนน +1 ถาแนใจวาขอสอบนั้นวดัตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

       ใหคะแนน   0 ถาไมแนใจวาขอสอบนัน้วัดตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
       ใหคะแนน  -1 ถาแนใจความขอสอบนัน้วัดไมตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
       จากนั้นนําคาการพจิารณามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency: 

IOC) โดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 248 – 249; 
อางอิงจาก Rowinelli; & Hambleton. 1977) การพิจารณาคา IOC ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคา
ดัชนีความสอดคลอง 0.5 ข้ึนไป ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาเฉล่ีย 0.67 – 1.00 จํานวน 80 ขอ  
      2. นาํแบบทดสอบที่คัดเลือกไวจํานวน 80 ขอไปทดสอบ (try out) กับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนคลองปกหลัก สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที ่2  
ปการศึกษา 2552 จํานวน 100 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ   
      3. นาํกระดาษคําตอบทีน่ักเรียนตอบแลว ตรวจใหคะแนนและตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิง
เนื้อหาวาขอสอบตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวงัที่ต้ังไวหรือไม ขอที่ตอบถูกให 1  คะแนน และขอที่ตอบ

ผิดหรือตอบไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน และนาํผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความ
ยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบเปนรายขอโดยใชเทคนิค 27 % ของจุง เตห ฟาน (Fan. 
1952: 3-32) คัดเลือกขอสอบที่เหมาะสมดวยเกณฑการพิจารณาดังนี ้
         ดัชนีความยากงาย (p) ควรจะมีคาอยูระหวาง 0.20-0.80 

         ดัชนีอํานาจจําแนก (r) ควรจะมีคาต้ังแต 0.20 ข้ึนไป  
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   ซึ่งผูวิจยัคัดเลือกแบบทดสอบขอที่มีคา p อยูระหวาง 0.20–0.80 และคา r ต้ังแต  

0.20 ข้ึนไป จาํนวน 40 ขอ 

      4. นาํแบบทดสอบที่ไดเลือกไวจํานวน 40 ขอ ไปคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

โดยใชสูตร KR-20 ของดูเคอร ริชารสัน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 168; อางอิงจาก 

Kuder Richardson 20) ซึ่งไดระดับความเชื่อมั่นที่ 0.85 

 

การวิเคราะหขอมูล 
  1. หาคาสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบ คือ คาคะแนนเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  2. หาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

  3. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

  4. ตรวจสอบสมมติฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช t-test แบบ Dependent Sample 

 

สรุปผลการวิจัย 
  จากการดําเนนิการสรางและหาประสิทธภิาพของบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองการสรางคํา สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

          1. การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองการสรางคํา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 พบวามีประสิทธิภาพเปน 80.06/85.50 

2. นกัเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย เร่ืองการสรางคํา มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 

การอภิปรายผล 
การศึกษาการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปวชิาภาษาไทย เร่ืองการสรางคํา สําหรับนกัเรียน       

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนคลองปกหลัก ผลการวิจัยมีดังนี ้

1. บทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย เร่ืองการสรางคําสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมี

ประสิทธิภาพเปน 80.06/85.50  ซึ่งเปนไปตามเกณฑทีก่าํหนดเพราะบทเรียนสําเร็จรูปที่ผูวิจยัสรางข้ึน

มกีิจกรรมหลากหลายท่ีใหนกัเรียนเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนจึงเกิด ความกระตือรือรนในการศึกษา

เนื้อหาและกิจกรรมในแตละกรอบ เพราะเมื่ออานและทาํแบบฝกหัดแลวจะเฉลยคําตอบใหทราบทันที 

เมื่อตนเองทําถูกจะมีความภูมิใจในการทําบทเรียนตอไป เมื่อตอบถูก หรือรูคําตอบทันทีที่ตอบผิด 

นักเรียนสามารถกลับไปอานยอนหลังไดอีกตามความสามารถและความตองการของตนเอง สงเสริม
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ความรับผิดชอบตอตนเอง มีความซื่อสัตย ชวยใหผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงข้ึน เกิดการเรียนรูและ

พัฒนาในการเรียนยิง่ข้ึนสอดคลองกับการวิจัยของนิตยา ผูกเกษร (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวจิัย

เร่ืองการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานตีความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

ผลการศึกษาพบวาบทเรียนสําเร็จรูปทั้ง 9 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑทีก่ําหนด คือ 92.00/92.40 

และสอดคลองกับการวิจยัของนวลสกุล พวงบุษบา (2545:บทคัดยอ) เร่ืองการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป

คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย เร่ืองการจําแนกคําในภาษาไทย มีประสิทธิภาพที่ 91.22/88.33 เปนไปตามเกณฑ

ที่กําหนดไว 

 2. นกัเรียนที่ไดเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย เร่ืองการสรางคํา มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว และสอดคลองกับงานวจิัยของนิตยา ผูกเกษร (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง

การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานตีความของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 4 โดย

ใชบทเรียนสําเร็จรูป ผลการศึกษาพบวานกัเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียน 

ที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ  กัลยา  หวังปญญา (2550: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการแตง

โคลงส่ีสุภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เปนเพราะวาบทเรียน

สําเร็จรูปวิชาภาษาไทยเร่ืองการสรางคําสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ไดรับการพัฒนาอยางมี

ระบบตามลําดับข้ันตอนทีถ่กูตอง  มีการทดลองหาขอบกพรองและทําการปรับปรุงแกไข ใหเปนไปตาม

เกณฑที่กาํหนดไวอยางสมบูรณ จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3  

ที่เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปพบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนดีข้ึน มคีวามต้ังใจในการ

ทําบทเรียน มีการศึกษาและปรึกษาเนื้อหาในบทเรียนระหวางเรียนในกลุมเดียวกัน โดยที่นักเรียน

สามารถเรียนรูจากบทเรียนทีละชุดเรียงตามลําดับจากงายไปหายาก และหากเกิดขอผิดพลาดใน 

การทาํบทเรียนนกัเรียนก็สามารถยอนกลับไปเรียนไดอีกจนกวาจะเขาใจบทเรียนอยางแทจริง นกัเรียน

จึงใหความรวมมือในการทาํบทเรียนสําเร็จรูปทั้ง 8 ชุด ดวยความต้ังใจ สงผลใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาภาษาไทย เร่ืองการสรางคําสูงข้ึน 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการศึกษา

คนควาดังนี ้

 1. ขอเสนอแนะทัว่ไป 

 ควรมีการพฒันาบทเรียนสําเร็จรูป โดยมีการกําหนดเนื้อหาที่หลากหลายและกําหนด

กิจกรรมใหเหมาะสมตามศักยภาพของผูเรียนโดยคํานงึถึงสภาพแวดลอมของแตละโรงเรียนนัน้ 

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

      2.1 ควรจัดกรอบเนื้อหาใหส้ัน กระชับ สํานวนภาษาอานเขาใจงาย มกีิจกรรมทีห่ลากหลาย  

                 2.2  ควรมกีารศึกษาความสัมพันธของการใชชุดบทเรียนสําเร็จรูปกับตัวแปรอ่ืนๆ ไดแก  

การพัฒนาทักษะความสามารถในการอาน  คิดวิเคราะหและเจตคติตอวิชาภาษาไทย  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 

1. ผูชวยศาสตราจารยสุมานนิ     รุงเรืองธรรม   อาจารยพิเศษระดับมหาบัณฑิต 

    คณะศึกษาศาสตร 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     

   2.  อาจารยสาคร     นามบุตร                          หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

                                                                            โรงเรียนคลองปกหลัก  สํานกังานเขตประเวศ 

                                                                            กรุงเทพมหานคร 

 

  3.  อาจารยประคอง    พนัธโนลา                          ครู คศ. 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

                                                                           โรงเรียนคลองปกหลัก  สํานกังานเขตประเวศ 

                                                                            กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยางบทเรียนสาํเร็จรปู  เรื่อง  คํามูล 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
          ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      ช่ือ...............................................ช้ัน.............เลขที่.........  
โรงเรียนคลองปกหลัก 

สํานักงานเขตประเวศ  กรงุเทพมหานคร 
 

โดย 
 

นางสาวอารินธร  ตลับทองนางสาวอารินธร  ตลับทอง 

ชุดที่  ๒ 
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                   คูมือการใชบทเรียนสําเร็จรูป 
 

 
 
 

๑. บทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย  เรื่องการสรางคํา  สําหรับนักเรียนช้ัน   
มัธยมศึกษาปที่ ๓  เปนบทเรียนที่สรางขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดศึกษาคนควา
ความรูดวยตนเอง  ในแตละชุดจะประกอบดวย  คูมือการใชบทเรียน
สําเร็จรูป จุดประสงค    ใบความรู  แบบฝกหัด  แบบทดสอบหลังเรียน  
โดยมีเฉลยใหนักเรียนตรวจคําตอบดวยตนเอง 

๒.  นักเรียนตองศึกษาทีละชุด  เรียงตามลําดับ  ไมควรขามหรือลัดขั้นตอน 
๓.  นักเรียนควรเริ่มเรียนดวยการอานคําส่ัง  ใบความรู  แลวศึกษาบทเรียนไปที

ละกรอบ  ทําแบบฝกหัด  ตรวจคําตอบ  แลวทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ
ตรวจสอบความรูจากบทเรียนที่ผานมา 

     ๔.  ควรมีความซื่อสัตย  ไมเปดดูเฉลยกอนที่จะทําเสร็จ  เพื่อเปนการประเมิน
ความรูที่ไดศึกษามา 

๕.  นักเรียนตรวจคําตอบดวยตนเองโดยตรวจจากเฉลย  เมื่อตรวจคําตอบแลว
มีคําตอบไมถึง  ๘๐ เปอรเซ็นต  นักเรียนตองยอนกลับไปศึกษาบทเรียน
แลวลองทําใหมอีกครั้ง 

 
มาอานคูมือการใชบทเรียนสําเร็จรูปกันกอน 
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                                    จุดประสงค 

 

 

๑. บอกความหมายและอธิบายลักษณะของคํามูลได 
๒. แยกประเภทของคํามูลได 
๓. นําคํามูลไปใชในการแตงประโยคไดถูกตอง             

 

 

 

 

 

 

 

 
เรามาศึกษาเรื่องคํามูลกันนะคะ 
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                                                    ใบความรู 

                    

                    คํามูล คือ คําด้ังเดิมที่มีความหมายสมบูรณในตัวเอง อาจเปน
คําไทยแทหรือเปนคําที่มาจากภาษาอื่นก็ได และจะเปนคํา พยางคเดียว หรือ 
หลายพยางค ก็ได  "พยางค" คือ เสียงที่เปลงออกมาคร้ังหนึ่งๆ ซึ่งจะมี
ความหมายหรือไมก็ได วิธีนับวามีก่ีพยางคนั้นนับโดยเมื่อเราอานออกเสียง ๑ ครั้ง 
ถือวาเปน ๑ พยางค ถาออกเสียง ๒ ครั้งถือวาเปน ๒ พยางค  

 
         เชน       สิงโต ( สิง-โต ) มี ๒ พยางค  
                     จักรวาล ( จัก-กระ-วาน ) มี ๓ พยางค  
                     ตุกตา ( ตุก – กะ – ตา ) มี ๓  พยางค 
                     อธิษฐาน ( อะ – ทิด – ถาน ) มี ๓ พยางค 
                     ตะเกียกตะกาย ( ตะ – เกียก – ตะ – กาย ) มี ๔ พยางค 
                     มหาวิทยาลัย (มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ลัย) มี ๖ พยางค เปนตน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทราบแลวตอบคําถาม  

หนอยนะครับ 
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                      แบบฝกหัด 

 
 
คําช้ีแจง    ใหนักเรียนพิจารณาลักษณะของคํามูลตอไปนี้วามีลักษณะเปนคํา     

มูลก่ีพยางคแลว กาเครื่องหมายถูก ( √ ) ลงในชองบอกประเภท 
 

ขอ         คํามูล                 ลักษณะคํามูล 

พยางคเดียว  หลายพยางค 

๒ ๓ ๔ ๕ 

 ตัวอยาง   สารภี   √   
๑ สารพัด      
๒ ปรัก ( เงนิ )      
๓ ตุกตา      
๔ ดาษดา      
๕ จระเข      
๖ ผลึก      
๗ กรี ( กระดูกแหลมท่ีหวักุง )      
๘ อธิษฐาน      
๙ ฮิปโปโปเตมสั      
๑๐ ตะเกียกตะกาย      

 
 
 

 
                                    

 
งายจริงๆ .....เลยครับ 
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คําช้ีแจง    ใหนักเรียนพิจารณาลักษณะของคํามูลตอไปนี้วามีลักษณะเปนคํามูลก่ี

พยางคแลว กาเครื่องหมายถูก ( √ ) ลงในชองบอกประเภท 
 

ขอ         คํามูล                 ลักษณะคํามูล 
พยางคเดียว  หลายพยางค 

๒ ๓ ๔ ๕ 
 ตัวอยาง   สารภี   √   
๑ สารพัด   √   
๒ ปรัก ( เงิน ) √     
๓ ตุกตา   √   
๔ ดาษดา   √   
๕ จระเข   √   
๖ ผลึก  √    
๗ กรี ( กระดูกแหลมท่ีหวักุง ) √     
๘ อธิษฐาน   √   
๙ ฮิปโปโปเตมัส     √ 
๑๐ ตะเกียกตะกาย    √  

 
 
 
 
 

 
 

 

 
งายนะเธอ...ทําถูกดวยจะ 
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               คํามูลแบงเปน ๒ ชนิด คือ         

               

               ๑. คํามูลพยางคเดียว เชน เพลง,ชาม,พอ,ยืน,หิว,ยิ้ม,สุข,ใน ( คําไทยแท )  
         ฟร,ีไมล,ธรรม ( คําท่ีมาจากภาษาอื่น ) 

                 ตัวอยางของคํามูล  
                          -    ภาษาไทย     -   พอ แม หมู หมา แมว นอง  
                          -    ภาษาจีน       -   เกีย๊ะ เกี๊ยว เจี๊ยะ แปะ ซิ้ม  
                          -    ภาษาอังกฤษ - ไมล เมตร ปอนด ฟุต  

                 ๒.   คํามลูหลายพยางค เปนคําหลายพยางค เมือ่แยกแตละพยางคแลว อาจมีความหมาย 
           หรือไมมีความหมายก็ได แตความหมายของแตละพยางคไมเกี่ยวของกับความหมาย

ของคํามูลนัน้เลย เชน กระดาษ   ศิลปะ    กํามะลอ  กระดาษ  กะป   สารพัด  ตุกตา  
ดาษดา   จระเข     ตะเกียกตะกาย    เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อานเขาใจดีแลว..ลองตอบ
คําถามอีกสักขอเลยนะคะ... 
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   แบบฝกหัด 

 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนหาคํามูลท่ีเปนชื่อตามชนิดท่ีกําหนดให คําตอบอาจจะไมเหมือนกนัก็ได 

 

ดอกไม ผัก ผลไม สัตวบก สัตวน้ํา 

ตัวอยาง   กหุลาบ มะเขือ แอปเปล กระตาย ตะเพียน 

๑.     

๒.     

๓.     

๔.     

๕.     

๖.     

๗.     

๘.     

๙.     

๑๐.     

๑๑.     
 
 
 
 
 
 

 

   งายมากเลยครับเพ่ือน ๆ...... 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนหาคํามูลท่ีเปนชื่อตามชนิดท่ีกําหนดให คําตอบอาจจะไมเหมือน 
                 กนัก็ได 
 

ดอกไม ผัก ผลไม สัตวบก สัตวน้ํา 

ตัวอยาง   กหุลาบ มะเขือ แอปเปล กระตาย ตะเพียน 

๑.       ชบา ถ่ัว สม หม ี กระตัก 

๒.      จําป ฟก เงาะ เกง กะพง 

๓.       มะล ิ พริก ขนุน ชะนี สลิด 

๔.       ยี่โถ คะนา ลําไย เสือ เทโพ 

๕.      พิกุล มะรุม ละมุด แรด ชะโด 

๖.      ราตร ี ตะไคร สมโอ กวาง สวาย 

๗.     ลั่นทม มะกรูด มังคุด ละมั่ง แขยง 

๘.     พะยอม มะนาว ทุเรียน ยีราฟ ฉลาม 

๙.     กระดังงา กระเทียม แตงโม กระทิง กระเบน 

๑๐.    ลีลาวดี กะหลํ่าปลี มะพราว กอริลลา กระบอก 

๑๑.    ยี่หุบ แตงกวา สับปะรด กา ปลาชอน 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
พวกเราถูกทุกขอเลยครับ 
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              หลักการสังเกต                                                                                  
 
                                            

                                        คํามูลพยางคเดียว  
 
 

       คําที่เปลงออกมาเพียงครั้งเดียว และมีความหมายชัดเจนในตัว                         
เชน  รัก หลง ไม ไป เงิน จริง ปลอม กก ฟรี โชวเดิน  
                     นาม               คน ไก ขาว ชอน (ไทยแท)  
                                          ครีม บุญ กรรม กก (มาจากภาษาอื่น)  
                     สรรพนาม       ฉัน เขา ทาน สู ตู (ไทยแท)  
                                          คุณ อ๊ัวะ ล้ือ (มาจากภาษาอื่น)  
                     กริยา              กิน นอน เห็น ยก (ไทยแท)  
                                          เดิน เซ็ง โกรธ (มาจากภาษาอ่ืน)  
                      วิเศษณ          แดง ดํา นิ่ม คด (ไทยแท)  
                                          ฟรี เก เพ็ญ (มาจากภาษาอื่น)  
                     บุพบท            ใน นอก เหนือ ใต (ไทยแท)  
                      สันธาน          แต และ ถา (ไทยแท)  
                      อุทาน            โอย วาย (ไทยแท)  
                                         วาว โธ (มาจากภาษาอื่น)  
 

 
 

 

 

 

 

 
ลองทําแบบฝกหัดเลย 
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 แบบฝกหดั 
 
คําชี้แจง   ใหนกัเรียนยกตัวอยางคํามูลพยางคเดียวตามชนิดของคําท่ี

กําหนดใหตอไปนี ้
 

              ๑.  นาม          เชน ................................................................... 
        
              ๒. สรรพนาม   เชน ................................................................... 
     
              ๓. กริยา         เชน.....................................................................  
           

 ๔. วิเศษณ      เชน ................................................................... 
       
              ๕.  บุพบท     เชน..................................................................... 
            
              ๖.  สันธาน     เชน................................................................... 
          
              ๗.  อุทาน     เชน.....................................................................            

                            

  
 
 
 

คอย ๆ  เรียนรูไปเด๋ียวก็เขาใจ 
ความสําเร็จจะเกิดขึ้นไดตองไปฝกฝน 
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คําชี้แจง   ใหนกัเรียนยกตัวอยางคํามูลพยางคเดียวตามชนิดของคําท่ี
กําหนดใหตอไปนี ้

 
              ๑.  นาม          เชน        คน ไก ขาว ชอน (ไทยแท)  

                                   ครีม บุญ กรรม กก (มาจากภาษาอ่ืน)        
              ๒. สรรพนาม   เชน        ฉัน เขา ทาน สู ตู (ไทยแท)  

                                  คุณ อ๊ัวะ ล้ือ (มาจากภาษาอื่น)  
 ๓. กริยา         เชน        กิน นอน เห็น ยก (ไทยแท)  
                                  เดิน เซ็ง โกรธ (มาจากภาษาอ่ืน)  
 ๔. วิเศษณ      เชน        แดง ดํา นิ่ม คด (ไทยแท)  
                                  ฟรี เก เพ็ญ (มาจากภาษาอื่น)  
 ๕.  บุพบท      เชน        ใน นอก เหนือ ใต (ไทยแท)          

              ๖.  สันธาน     เชน        แต และ ถา (ไทยแท)                 
              ๗.  อุทาน      เชน         โอย วาย (ไทยแท)  

                                  วาว โธ (มาจากภาษาอื่น)  

  
 
 
 
 
 

 

      ไชโยถูกทุกขอเลย 
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              หลักการสังเกต 
 
 

                       คํามูลหลายพยางค  
 

          เปนคําที่เปลงออกมาเกิน 1 ครั้ง รวมกันจึงเขาใจความหมาย ถา
หากแยกเสียงที่เปลงออกมาเปนชวง ๆ จะไมมีความหมาย เชน ประตู 
มะละกอ วิทยุ กระตาย กระดาษ แจกัน  
นาม                    กระจง ตะไคร จิ้งหรีด (ไทยแท)  
                          กุญแจ โซดา กะลาสี (มาจากภาษาอ่ืน)  
สรรพนาม             ดิฉัน กระผม กระหมอม (ไทยแท)  
กริยา                   เขมน กระหย่ิม สะดุด ละลํ่าละลัก (ไทยแท)  
                           เสวย บรรทม ประสูติ (มาจากภาษาอ่ืน)  
วิเศษณ                 ตะลีตะลาน ถมึงทึง ทะมัดทะแมง (ไทยแท)  
                            ประเสริฐ จรัส ขจี (มาจากภาษาอื่น)  
บุพบท                  แต  เพราะฉะนั้น 

       สันธาน                 กระทั่ง ฉะนั้น (ไทยแท)  
อุทาน                   อุเหม โอโฮ (ไทยแท)  
                           อนิจจา อพิโธ ปดโธ (มาจากภาษาอ่ืน)  

 

 

 

 

 

 
เขาใจ..คํามูลหลายพยางคแลว 
ทําแบบฝกหัดกันตอครับ 
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                แบบฝกหัด 
 
 
คําชี้แจง      ใหนักเรียนเลือกคําที่กําหนดใหตอไปนี้ลงในตารางใหถูกตอง

วาเปนคําชนิดใด 
                  
         ตะลีตะลาน       ถมึงทึงอนิจจา    ทะมัดทะแมง    โอโฮ  เขมน       

กระหย่ิม      ทะมัดทะแมง      สะดุด     ละลํ่าละลัก   กระผม     กระจง    
ตะไคร      จิ้งหรีด     ดิฉัน     กระหมอม     กุญแจ    ปดโธ    โซดา   
ถมึงทึง     อนิจจา     อพิโธ     ปดโธ     กะลาสี    กระท่ัง ฉะนั้น     อุเหม 

 
 

ชนิดของคํา คํา 
คํานาม  

คําสรรพนาม  
คํากริยา  
คําวิเศษณ  
คําบุพบท  
คําสันธาร  
คําอุทาน  

 
 
 
 ลองตอบคําถามอีก 

สักขอนะ… 
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คําชี้แจง      ใหนักเรียนเลือกคําที่กําหนดใหตอไปนี้ลงในตารางใหถูกตอง

วาเปนคําชนิดใด 
                  
         ตะลีตะลาน       ถมึงทึงอนิจจา    ทะมัดทะแมง    โอโฮ  เขมน กระหย่ิม      

ทะมัดทะแมง      สะดุด     ละลํ่าละลัก   กระผม     กระจง    ตะไคร      
จิ้งหรีด     ดิฉัน     กระหมอม     กุญแจ    ปดโธ    โซดา   ถมึงทึง     
อนิจจา     อพิโธ     ปดโธ     กะลาสี    กระท่ัง ฉะนั้น     อุเหม 

   
 

ชนิดของคํา คํา 
คํานาม กระจง    ตะไคร   จิ้งหรีด  กะลาสี  กุญแจ   โซดา 

คําสรรพนาม ดิฉัน   กระหมอม   กระผม 
คํากริยา เขมน    กระหยิ่ม   สะดุด    ละลํ่าละลัก 
คําวิเศษณ ตะลีตะลาน    ถมึงทึง    ทะมัดทะแมง 
คําบุพบท กระทั่ง 
คําสันธาร ฉะนั้น 
คําอุทาน โอโฮ     อุเหม    ปดโธ  อนิจจา  อพิโธ 

 

      
 
 

 

      
 

 

คําตอบไมยากเลย 
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        ๑.  ขอใดกลาว  ไมถูกตอง  เก่ียวกับคํามูล 

    ก.  คํามูลพยางคเดียวมีความหมายชัดเจนในตัวเอง 
    ข.  คํามูลหลายพยางคเมื่อแยกพยางคออกมาจะไมมีความหมาย 
    ค.  คํามูลเปนคําต้ังแต ๒  พยางคขึ้นไป  และมีความหมายชัดเจน 
    ง.  คํามูลเปนคําที่มีมาแตเดิมในภาษาไทย 

         ๒.  ขอใดมีคําที่  ไมใช  คํามูลทุกคํา 
             ก.  กลอง   ตูเย็น 
             ข.  นาฬิกา  กางเกง 
             ค.  ปะการัง  กระจก 
             ง.  เตียง   เจดีย 
        ๓.  จากขอความตอไปนี้มีคํามูลก่ีคํา 
           “ นารีกระโดดบนอาคารอาจารยเรียกมาลงโทษ” 
             ก.    ๔         คํา 
             ข.    ๖         คํา 
             ค.   ๗         คํา 
             ง.    ๕         คํา 
         ๔.  ขอความใดมีคํามูลพยางคเดียวมากที่สุด 
            ก.  ไปกินขาวดีกวา 
            ข.  ไปสวนสาธารณะดีกวา 
            ค.  อานหนังสือจนงวง 
            ง.  โกรธไปทําไมเลา 
        ๕.  ขอใดเปนคํามูลทุกคํา 
            ก.  อลหมาน   กระจาด   ตะก่ัว 
            ข.  โกโรโกโส  ขรุขระ   แจมใส 
            ค.  ทะเล  เขมขน  ลําดวน 
            ง.  กลางวัน  คูมือ  ปราบ 
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๖.“ เบาบางวางพนจรดฟา  หนักหนาแนวเขินเนินไศล” 
จากขอความนี้ขอใดเปนคํามูล 
   ก.  เบาบาง 
   ข.  จรด 
   ค.  เนินไศล 
   ง.  หนักหนา 

       ๗.  ขอใดเปนคํามูลทั้งหมด 
             ก.  ออยควั่น  น้ําตาล  อรอย 
             ข.  ตะไคร  สะระแหน  อาหาร 
             ค.  จําป  จําปา  จําเปน 
             ง.  กรดังงา  การะเกด  ดาวรุง 
       ๘.  ประโยคในขอใดมีคํามูลพยางคเดียวมากที่สุด 
             ก.  สุดาเขามาซิจะ 
             ข.  ระวังรถจะชนเด็ก 
             ค.  อะไรก็เลือกไปเถอะ 
             ง.  กราบพระกอนนอนนะจะ 
       ๙.  ขอใดเปนคํามูลทุกคํา  
               ก.  ซูซา   นาฬิกา 
               ข.  มีดดาบ   ชาวไร 
               ค.  วายน้ํา  ลอยลม     
               ง.  วงเวียน  ยางลบ 
       ๑๐.  ขอความใดประกอบดวยคํามูลพยางคเดียว 
               ก.  มีความชํานาญในงาน 
               ข.  คูมืองานหัตถกรรม 
               ค.  หัวหนางานส่ังลูกนอง 
                ง.  สารคดีเรื่องนี้นาสนใจ 
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๑. ค. 
๒. ก. 
๓. ก. 
๔. ก. 
๕. ก.  
๖. ข. 
๗. ข. 
๘. ง. 
๙. ง. 
๑๐. ค. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนอยางไรบาง            
ไมยากใชไหมละ           

ยิ่งทําย่ิงรู  ยิง่ทําย่ิงสนุก 

ใชแลว ๆ  แลวอยาลืม  ขยนัหมั่นเพียร
ทบทวนบทเรียน   เปนประจํานะครับ 
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ภาคผนวก  ค 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง  การสรางคํา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 

คําชี้แจง 
        1. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จาํนวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
เวลา 60 นาที 
           2. ใหนกัเรียนอานขอความที่กําหนดให จากน้ันเลอืกคําตอบที่ถูกตองที่สุด แลวทาํ
เครื่องหมายกากบาท (x) ลงในกระดาษคําตอบ  

 

คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สดุเพียงขอเดียว 
 

     1.  หลักการสังเกตในการอานคําไทยเดิม  คือขอใด 

1. คําไทยเดิมจะมีเสียงควบกลํ้าทุกคํา 

2. คําไทยเดิมสวนใหญจะเขียนตัวสะกดตรงตามมาตรา 

3. คําไทยเดิมจะมีเสียงมากกวาหนึ่งพยางคทุกคํา 

4. คําไทยเดิมสวนมากจะมีตัวการันต 
2. การสรางคําขอใดแสดงความหมายใหมและมีความหมายกวางกวาเดิม 

1. รูปภาพ  ทรัพยสมบัติ 

2. ใหญโต   มากหลาย 

3. เจ็บไข   ออนหวาน 

4. ตัดสิน  พรมแดน 

3. ขอใดเปนคําแผลงทกุคํา 

  1.  ตําหนิ    ระเบียบ   กาํเนิด 

  2.  บันดาล   ฉกรรจ  ประจบ 

  3.  สมยุ  สถาน   ประกาศ 

  4.  ฉลาด   สะอาด    จาํนวน 

    4.  ขอใดเปนการสรางคําเหมือน   รูปภาพ  ทุกคํา 

             1.  ราชวัง   ผลไม  พลเมือง 

            2.  ภูกระดึง    คนไทย  ชเยนทร 

             3.  ภูเขา   แปดเปอน  พรมแดน 

             4.  รักษา  ประภาคาร   ราชการ 
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         5.  เหตุที่ไทยรับเอาภาษาบาลีและสันสกฤตเขามาในไทย คือขอใด ? 

1. ไทยจําเปนตองรูอักขรวิธีของภาษาทัง้สองเพื่อเทยีบเคียงความแตกตาง 
2. ไทยรับคําบาลี – สันสกฤตเขามาใชเพราะเหตุผลทางศาสนา 
3. ในหลักศิลาจารึกมีทัง้ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตอยูดวย 
4. ไทยไดใชภาษาบาลีมาต้ังแตในหลักศิลาจารึก 

        6.  ขอใดไมใชลักษณะของภาษาบาลี  ? 

     1.   มีพยัญชนะ  32  ตัว    

                 2.   มีหลักการใชมาตราตัวสะกดแนนอน 

     3.  นิยมใชคําควบกลํ้า    

                 4.  มีสระนอยกวาภาษาสันสกฤต  6   ตัว 

7.   ขอใดอานผิดหลักคําสมาส 

                 1.  เกียรติคุณ   อานวา   เกียด  -  ติ  -  คุน 

                 2.  กุศลกรรม   อานวา   กุ  -  สน  -  กํา 

                 3.  เกษตรกร   อานวา  กะ  -  เสด  -  ตระ  -  กอน 

                 4.  โบราณคดี  อานวา  โบ  -  ราน  -  นะ  -  คะ  -  ดี 

         8.   คําวา  เปด  มีองคประกอบของพยางคอะไรบาง 

                  1.  พยัญชนะตน  สระ  รูปวรรณยุกต  ตัวสะกด 

                  2.  พยัญชนะตน  สระ  เสียงวรรรณยุกต 

                  3.  พยัญชนะตน  สระ  รูปวรรณยุกต 

                  4.  พยัญชนะตน  สระ  เสียงวรรณยุกต  ตัวสะกด 

         9.  ขอใดกลาว  ไมถูกตอง  เกี่ยวกบัคํามูล 

      1.  คํามูลพยางคเดียวมคีวามหมายชดัเจนในตัวเอง 

      2.  คํามูลหลายพยางคเมื่อแยกพยางคออกมาจะไมมีความหมาย 

      3.  คํามูลเปนคําต้ังแต 2  พยางคข้ึนไป  และมีความหมายชัดเจน 

      4.  คํามูลเปนคําที่มีมาแตเดิมในภาษาไทย 

          10.  จากขอความตอไปนี้มีคํามูลกี่คํา 

                  “ นารีกระโดดบนอาคารอาจารยเรียกมาลงโทษ” 

                   1.       4         คํา 

                   2.       5         คํา 

                   3.       6         คํา 

                   4.       7         คํา 
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          11.  ขอความใดมีคํามูลพยางคเดียวมากที่สุด 

                   1.  ไปกนิขาวดีกวา 

                   2.  ไปสวนสาธารณะดีกวา 

                   3.  อานหนังสือจนงวง 

                   4.  โกรธไปทาํไมเลา 

           12.  ขอใดไมใชคําประสม 

                    1.  ประสูติ     

                    2.  หัวใจ 

                    3.  แมน้ํา              

                    4.  ใจบุญ 

           13.  คําพิมพตัวหนาขอใดเปนคําประสมทั้งหมด 

1.  ถาเราไปบานนอก  จะพบวาเจาของบานนั้น 

   ตอนรับขบัสูอยางดีและไมแสดงททีาวาเบ่ือหนายเลย   

2.  แมวาเขาจะตกอยูในภาวะคับขัน เขาก็ยงัอุนใจ  

    เพราะมีเพือ่นคูคิดอยูดวย 

3.  ควรกินขาวปลากอนนะ  แลวคอยตกลงกันวา 

    จะไปบายเบี่ยงเขาอยางไร 

4.  ที่รานคาขางบานฉัน  จะขายน้ํามันพืชมากกวาของใชอ่ืนๆ        

 14.    คําประสมขอใดเปนคําไทยแท 

     1.  ผลไม  ลายเซ็น   รานกาแฟ 

     2.  น้ําปลา  เลือกต้ัง  รถจิ๊ป 

     3.  หมอฟน  เตาถาน     กันสาด 

     4.  เลขทาย  หอหมก   เด็กปม 

         15.  ขอใดเปนคําประสมทั้ง  2  คํา 

                     1.  ดาษดา            ดารณี 

                     2.  ดําเนนิ            ดุเหวา 

                     3.  ดุสิต                ดําเกิง 

                     4.  ดอกจอก          ด้ือยา 
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          16.  ขอใดมีคําประสมที่ประกอบดวยคํานามและคํากริยา 

                  1.  คนสวย ใจดํา 

                2.  นําตก นมสด 

                   3.  เข็มกลัด ขาวตม 

                  4.  พัดลม กันชน 

          17.  ขอความในขอใดมีคําซํ้าอยูดวย 

               1.  เขาจัดหองหองนี้ไวสําหรับแขก                                                      

                    2.  เธอเดินแถวแถวตลาดขายผลไม 

                    3.  เขามาสายสายกวาทุกคนในหอง                                                        

                    4.  เธอใชแปรงแปรงผมซ่ึงยาวสลวย 

         18.  ขอใดไมควรใชไมยมกแทนคําเพื่อใหเปนคําซํ้า 

 1.  คนไขหนาวจนตัวส่ันริกริก 

 2.  ทุกทุกคนกช็อบความสวยงาม 

 3.  คนคนนี้ไวใจไมได 

       4.  เขาควรจะพูดกันซ่ึงซึง่หนา 

         19.  ขอใดใชคําซํ้าไมได 

  1.  นั่งเปนที่ ๆ ไปนะ 

    2.  เขาไปซื้อที ่ๆ สุพรรณบุรี    

    3.  ทิ้งขยะเปนทีท่ี่ไปจะไดไมเลอะเทอะ 

      4.  นอนเปนที ่ๆ ตามที่จัดไวใหจะไดไมสับสน 

         20.   คําซํ้าในขอใดเกิดจากคําซอนเพื่อเสียง 

       1.  นับอยางไรก็ไมรูขาด ๆ เกิน ๆ ไมพอดีเสียท ี

       2.  ชั่ว ๆ ดี ๆ ก็เพื่อนกนัอภัยกันเถอะ 

     3.  พูดออ ๆ แอ ๆ ไมชัดเจนใครจะฟงรูเร่ือง       

     4.  ขาวสุก ๆ ดิบ ๆ ทานเขาไปเด๋ียวก็ปวดทองหรอก 

         21.   ขอใดมีคําซํ้าและเขียนถูกตอง 

       1.  ในรานมีของขายนา ๆ ชนิด 

    2.  ตํารวจทองที ่ๆ จังหวัดตราดเกงมาก 

       3.  ไปหยิบของชั้นบน ๆ หองพี่ใหดวย 

     4.  กนิขนมใหหมดเปนช้ิน ๆ ไป     
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          22.   คําประพนัธในขอใดไมมีคําซํ้า 

 1.  ลงบันไดอายเด็กเล็กเล็กวิ่ง             แกไลทิ้งดาทอมันลอเถยีง 

 2.  แมรักลูกลูกก็รูอยูวารัก                       คนอ่ืนสักหมืน่แสนไมแมนเหมือน 

 3.  อยูเปลาเปลาเลากจ็นพนกําลัง             อุตสาหนัง่ทําการสานกระทาย 

 4.   แตเหลียวเหลียวเล้ียวลับวับวิญญาณ   โอเปลาตาตางสะอ้ืนยืนตะลึง 

          23.   ขอใดเปนคําซอนเพื่อเสียง 

           1.  ขาวปลา       

               2.  นุมนิ่ม 

            3.  กระดุกกระดิก  

                4.  หัวใจ 

          24.  ขอใดไมมีคําซอน 

              1.  กายไปซ้ือรูปภาพมาจากรานคาแหงหนึ่ง 

                 2.  วิชาการใชภาษาไทย ไดแก ฟง  พูด อานและเขียน                                                                           

       3.  คนรวยจะปลูกบานหลังใหญโตเพื่อแสดงฐานะ      

         4.  คนสมัยกอนชอบสรางบานเรือนอยูริมแมน้ํา 

      25.  คําทกุคําในขอใดเปนคําซอนเพือ่เสียง 

               1.  ทอดทิง้   ทาบทาม   ทอดถอน                                                   

                2.  บากบ่ัน   บอบบาง  บิดเบือน 

            3.  กรอบแกรบ  กรีดกราย  กระดางกระเด่ือง                                         

              4.  รุงร่ิง    รกราง    รุงรัง   

      26.  ขอใดเปนคําซอนทีม่ีความหมายตางกนั 

               1.  ดีราย                  

                2.  ยากจน 

         3.  คับแคน   

            4.  เยอะแยะ         

     27.  ขอใดใชคําซอนไมเหมาะสม 

 1.  พอกาวกายเร่ืองการเรียนทาํใหลูกกาวราว 

 2.  เขาติดตอมาวายงัติดขัดเร่ืองเงนิอยูมาก 

 3.  มเีร่ืองหนักหนาอะไรก็ขอใหหนักแนน 

 4.  จะถูกผิดอยางไรก็ตองตัดสินใจใหถกูตอง 
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     28.  ขอใดใชคําซอนในประโยคถูกตองตรงความหมาย 

1. คนรํ่ารวยมชีีวติแบบติดดินที่หรูหรา 

2. เขาพูดจาตอกย้ํา  จนเพื่อนๆ  ซาบซ้ึง 

3. เขาทาํงานดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว 

4. ฉันรูสึกปวดราวทุกคร้ังที่ครูเรียกมาอบรมสั่งสอน 

        29.  “โจรกรรม” เปนคําสมาสที่สรางมาจากภาษาใด 

             1.   สันสกฤต  +   บาลี 

                 2.   สันสกฤต  +   สันสกฤต 

                  3.   บาลี      +      บาลี 

                  4.   บาลี       +      สันสกฤต 

          30.  คําวา “  พล  ”  จะตอกับคําใดจึงจะเปนคําสมาส 

 1.   เรือน 

 2.   ความ 

 3.   ศึกษา 

 4.   เมือง 

         31.  ขอใดมีคําสมาสมากที่สุด 

   1.   ประชาชนในเขตนี้หนาแนนมาก 

   2.   สังฆนายกถวายสังฆทานแดพระสงฆ 

   3.   สมาคมแพทยศาสตรศึกษาโรคเอดส 

   4.   สถาบันเวชศาสตรเขตรอนจัดสัมมนา 

       32.  ขอใดไมใชคําสมาสทุกคํา 

          1.   ราชินปูถัมภ    พระทนต   เทพเจา 

       2.   แพทยศาสตร  ครุศาสตร  วทิยาศาสตร 

            3.   นวพล    อุดมคติ   สามญัศึกษา 

                 4.   พระพุทธเจา  จันทรเพญ็   พระเขนย 

         33.  ขอใดอธิบายลักษณะของคําสนธิไดถูกตอง  

                   1.   การนําคํามูลมาเช่ือมกนั  

                  2.   การนําคําภาษาตางประเทศมาเชื่อมกนั  

                  3.   การนําคําไทยมาเช่ือมคําบาลีและสันสกฤต 

                 4.   การนําคําบาลีและสันสกฤตมาเชื่อมกนั 
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          34.   คําวา “สมรรถภาพ”  ออกเสียงวาอยางไร 

 1.  สะ – มัด - พาบ         

                 2.  สะ – หมัด - พาบ 

                3.  สะ – มัด – ถะ - พาบ     

                 4.  สะ – หมัด – ถะ – พาบ 

           35.  คําวา “ประกาศนียบัตร”  เปนการอานออกเสียงแบบใด 

 1.  อักษรนาํ    

 2.  เรียงพยางค 

          3.  คําสมาส     

 4.  ตามความนิยม 

           36.  คําวา  “ปริตร”  อานวาอยางไร 

 1.  ปะ – ริด     

                 2.  ปะ - หริด 

 3.  ปะ- ริ – ตะ     

 4.  ปะ – ริด – ตะ 

          37.  คําวา “อรหันต” อานวาอยางไร 

 1.  ออน – ระ -  หนั   

 2.  ออ - ระ - หัน 

 3.  อะ - ระ – หัน    

 4.  ออน  - หนั 

            38. คําวา “วิตถาร”  เปนการอานแบบใด 

 1.  คําสมาส    

 2.  เรียงพยางค 

 3.  ตามความนิยม    

                    4.  ตัวสะกดตัวตาม 

            39. คําในขอใดเปนการอานตามความนิยม 

 1.  อาสาฬหบูชา    ออกเสียงวา   อา – สาน – หะ – บู – ชา 

 2.  อุบัติเหตุ           ออกเสียงวา    อุ – บัด – ติ - เหด 

       3.  สวรรคต ออกเสียงวา   สะ – หวนั – คด 

     4  ปรปกษ              ออกเสียงวา   ปอ – ระ – ปก 
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          40.   คําในขอใดอานออกเสียงตางจากขออ่ืน 

       1.  ภรรยา     

                   2.  บรรพต  

      3.  บรรยาย     

      4.  สรรเสริญ 
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