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 The purpose of this study was to compare Matthayom Suksa III students’ learning 

achievement  interests towards Thai language through program instruction and the 

teacher’s manual. 

  The sample used in this study were 2 classes of 100 Mathayom Suska III students 

at  Wat Pra Srimahadhat  Secondary Demonstration School, Phranakhon Rajabhat 

University. They were selected by simple random sampling into experimental group and 

control group with 50 students in each. 

The instruments used in this study were program instruction and the teacher’s 

manual, the lesson plan, the Thai grammar achievement test, and the attitude towards Thai 

language questionnaire. The study design was randomized control group pretest – posttest 

design, the t – test for dependent sample and t – test for independent  samples in difference 

scores were statistically analyzed the data. 

 

 The results of the study indicate that : 

 1. The Thai grammar achievement of the experimental group using program 

instruction was significantly at the .05 level. 

 2. The learning Thai grammar achievement using program instruction of the 

experimental group before and after the experiment  was significantly different at the .05 

level. 

 3. The learning Thai grammar achievement using the teacher’s manual of the 

experimental group before and after the experiment  was significantly different at the .05 

level. 

 4. The interests of the experimental group using program instruction and the 

teacher’s manual were significantly different at the .05 level. 



 5. The interest of the experiment group using program instruction before and after 

were significantly different at the .05 level. 

 6. The interests of the experiment group using the teacher’s manual before and 

after were significantly different at the .05 level. 
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ปริญญานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จได้ด้วยความกรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนําและความชว่ยเหลือ

ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ อยา่งดีย่ิง จากผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมุานิน รุ่งเรืองธรรม 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ขจรศรี ชาตกิานนท์ อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีคอยให้ความรู้ และคําแนะนําเสมอมาจน

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จสมบรูณ์ 

ขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงูตอ่คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์  อาจารย์ ดร.สนอง 

ทองปาน  ประธานกรรมการท่ีให้คําปรึกษา แนะนํา ในการจดัทําปริญญานิพนธ์ทกุขัน้ตอน อาจารย์ 

ดร.ราชนัย์ บญุธิมา กรรมการท่ีปรึกษาแนะนําในด้านสถิติ ทําให้ผู้ วิจยัได้รับประสบการณ์ในการทํา

วิจยั รู้ถึงคณุคา่ของงานวิจยัท่ีจะชว่ยในการพฒันาการเรียนการสอนให้เป็นไปอยา่งมีคณุภาพ  

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ตัง้ก่อเกียรต ิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร .พิชิต 

ฤทธ์ิจรูญ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กานดา นาคะเวช ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มกุดา ลบิลบั ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ ดร.ทวิตัถ์ มณีโชต ิ อาจารย์ดร.สกล วรเจริญศรี ผอ.พีลาภ วงษ์พานชิย์ อาจารย์จงกล 

เก็ตมะยรู  วา่ท่ีร้อยตรีหญิงชชัญาภา วฒันธรรม และอาจารย์ชิดาพนัธ์ มลูผล ท่ีกรุณาให้ข้อคดิเห็น 

คําแนะนํา ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงตอ่การทําการวิจยั  ซึง่ทําให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์ย่ิงขึน้ 

ขอขอบพระคณุผู้ อํานวยการ คณาจารย์โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาต ุ

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร กรุงเทพมหานคร ท่ีให้การสนบัสนนุและอํานวยความสะดวกตลอด

ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง และขอขอบใจนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3/1และ 3/2 โรงเรียน

มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาต ุมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1             

ปีการศกึษา 2554 ท่ีให้ความร่วมมือในการดําเนินการทดลองในครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี  

ขอขอบพระคณุคณาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ทกุทา่น  ท่ีได้อบรมสัง่สอน ถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีดีและมีคณุคา่ย่ิงแก่ผู้ วิจยั ทําให้ผู้ วิจยัประสบความสําเร็จในการศกึษา ขอขอบพระคณุ  

อาจารย์สธีุร์ คําแก้ว ท่ีให้คําปรึกษา คําแนะนําและชว่ยเหลือในด้านข้อมลูภาษาองักฤษ 

ขอขอบพระคณุ พ่ี น้อง เพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาการมธัยมศกึษา (การสอนภาษาไทย) ทกุทา่น        

ท่ีมีสว่นสนบัสนนุ ชว่ยเหลือ และเป็นกําลงัใจผลกัดนัให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

  คณุคา่และประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ผู้ วิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบชูาพระคณุอนั

ย่ิงใหญ่ของบดิา มารดาและครูอาจารย์ทกุทา่นท่ีได้อบรมสัง่สอน ประสิทธ์ิประสาทวิชาให้แก่ผู้ วิจยั

จนกระทัง่ประสบความสําเร็จในการศกึษาครัง้นี  ้
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 การจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศึ กษาแหง่ชาต ิพ .ศ.2542 มาตรา 22 ได้กําหนด

แนวทางในการจดัการศกึษาโดยยดึหลกั วา่ ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้

และถือวา่ผู้ เรียนมีความสําคญัท่ีสดุ กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เ รียนสามารถพฒั นา

ตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ (กรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ . 2542: 17) ดงันัน้ผู้สอน

จะต้องเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ ชีนํ้าหรือผู้ ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ชว่ยเหลือ สง่เสริม และ

สนบัสนนุให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้จากส่ือและแหลง่การเรียนรู้ตา่ง ๆ และให้ข้อมลูท่ีถกูต้องแก่ผู้ เรียน 

 ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใช้ในการตดิตอ่ระหวา่งคนไทยทัง้ชาต ิภาษาไทยเป็น

เคร่ืองหมายแสดงความเป็นชาตไิทย เป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมประจําชาตท่ีินา่ภมูิใจ และควรแก่

การรักษาไว้ (คณาจารย์สมานมติร. 2547: 15) อีกทัง้กองเทพ เคลือบพณิชกลุ (2542: 3) ยงัได้กลา่วถึง

ความสําคญัของภาษาไทยไว้วา่ ภาษาไทยเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีบรรพบรุุษของเราได้สร้างสมไว้

แตบ่รรพกาลและถ่ายทอดไว้จากรุ่นสูรุ่่นจนถึงปัจจบุนั คนไทยทกุคนพงึตระหนกัวา่ภาษาไทยมีความสําคญั

เพราะเป็นภาษาของชาตซิึง่เป็นภาษาท่ีเราต้องใช้ชัว่ชีวิตและเป็นศนูย์กลางยดึเหน่ียวคนไทยทัง้ชาตใิห้

รวมกนัเป็นคนชาตไิทย (ผอบ โปษะกฤษณะ. 532: 13; อ้างอิงจาก กองเทพ เคลือบพณิชกลุ. 2542: 3) 

 การศกึษาค้นคว้าทางภาษาจงึจําเป็นต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ตลอดจนระเบียบแบบแผนของ

ภาษาเสียก่อน เพ่ือเป็นพืน้ฐานสําคญัในการใช้ภาษาไท ยให้ถกูต้องและเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษา  

วิชาอ่ืน ๆ ตอ่ไป การเรียนหลกัภาษาจะทําให้นกัเรียนได้ทราบถึงกฎเกณฑ์ทางภาษาในการเรียบ-

เรียงคําหรือข้อความให้เป็นประโยคและสามารถนําหลกัเกณ ฑ์ดงักลา่วไปใช้ได้อยา่งถกูต้อง ดงัคํา

กลา่วของ สําราญ คําอ้าย (2539: 2) ท่ีวา่ หลกัภาษาไทย   เป็นวิชาท่ีวา่ด้วยแบบแผนของภาษาไทย         

ซึง่เป็นแนวทางท่ีชว่ยให้ผู้ใช้ภาษาใช้ภาษาได้ถกูต้องและเข้าใจตรงกนั ในด้านการใช้ภาษานัน้ สิ่งท่ีเป็น

โครงสร้างพืน้ฐานสําคญัของถ้อยคําและประโยคท่ีใช้ในการส่ือสารซึง่นกัเรียนต้องรู้ท่ีมาของคํา 

นัน้ ๆ เพราะประเทศไทยได้รับเอาภาษาตา่งประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทยเป็นจํานวนมาก เชน่  ภาษา -

บาลี-สนัสกฤต ภาษาเขมร ภาษาจีน และภาษาองักฤษ การรับเอาภาษาตา่งประเทศแสดงให้เห็นถึง

ความเจริญก้าวหน้าของภา ษา ทําให้ภาษาไทยมีคําใช้มากขึน้ สามารถส่ือ สารได้ชดัเจนและรวดเร็ว

ย่ิงขึน้ ซึง่คําภาษาตา่งประเทศเห ลา่นีไ้ทยเราใช้มานานจนเราคดิวา่เป็นคําไทยเพราะจากความเคยชนิ

และใช้เป็นประจํา  สว่นใหญ่เราจะนํามาใช้ในรูปของคําราชาศพัท์ ศพัท์บญัญตัทิางวิชาการท่ีใน

ปัจจบุนัเร่ิมมีการบญัญตัขิึน้มาใหมใ่ห้มีคําไทยใช้ตามยคุโลกาภิวตัน์  ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเหลา่นี ้

เป็นประโยชน์ต่ อการเรียนรู้และการพฒันาการใช้ภาษาให้ถกูต้องตามระเบียบแบบแผนท่ีกําหนดไว้  

(สจุริต  เพียรชอบ; และ สายใจ  อินทรัมพรรย์. 2536: 201) 
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 จากสภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนหลกัภาษาไทยของการวิจยัการศกึษา  

กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ (2537: 6) พบวา่ นกัเรีย นมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย

โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัต่ํา ซึง่ปัญหาการเรียนการสอนหลกัภาษาไทยมีสาเหตมุาจากหลายประการ   

ประการแรกคือ ปัจจยัท่ีเกิดจากครูท่ีไมรั่กและไมมี่ความถนดัในการสอน ครูขาดกลวิธีในการสอนท่ีทํา

ให้การเรียนการสอนไมส่นกุ ไมแ่มน่ยําในเนือ้หา ขาด ความมัน่ใจ จงึมีทศันคตท่ีิไมดี่ตอ่การสอน   

(ศศธิร ธญัลกัษณ์ณานนัท์ . 2542: 73) ปัญหาด้านครูนีโ้ดยทัว่ไปท่ีพบมากคือครูจะใช้วิธีการสอนแบบ

บรรยายหรือแบบธรรมดา  โดยครูเป็นผู้ มีบทบาทในการเรียนการสอนเป็นสว่นใหญ่มุง่ให้นกัเรียน

เรียนรู้กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ เพ่ือให้ได้คะแนนม ากกวา่จะให้รู้จกัการนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั นกัเรียนจงึไม่

มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมหรือแทบจะไมมี่เลย ดงันัน้นกัเรียนจงึไมเ่ห็นประโยชน์ของการเรียนหลกั

ภาษาไทย ประการท่ีสองคือปัจจยัท่ีเกิดจากนกัเรียน ท่ีมีทศันคตท่ีิไมดี่ตอ่การเรียนหลกัภาษาไทย โดย

คดิวา่เนือ้หาหลกั ภาษาไทยท่ีเรียนเป็นเนือ้หาท่ียาก ต้องใช้การทอ่งจํา เม่ือมีข้อบกพร่องครูก็จะตําหนิ

มากกวา่ให้กําลงัใจทําให้ไมอ่ยากเรียน และมกัแสดงความเบ่ือหนา่ยและไมส่นใจตอ่วิชานี ้ (สําราญ  

คําอ้าย. 2539: 3) ประการสดุท้ายคือ ปัจจยัท่ีเกิดจากเนือ้หาของหลกัภาษาไทย  กลา่วคือ เนือ้หา ใน

หลกัสตูรและหนงัสือเรียนมีความซํา้ซ้อนกนัในทกุระดบัชัน้ทําให้เกิดความซํา้ซาก นา่เบ่ือหนา่ย รวมทัง้

เนือ้หาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือเรียนหลกัภาษาไทยไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัของ

นกัเรียน  นอกจากนีเ้นือ้หาท่ีมีในหนงัสือก็ให้เพียงสงัเขปเทา่นัน้  และกา รอธิบายก็ไมล่ะเอียดพอท่ีจะ

ทําให้นกัเรียนเข้าใจได้ (สจุริต เพียรชอบ ; และสายใจ อินทรัมพรรย์ . 2538: 204) จากปัญหาดงักลา่ว  

จงึทําให้ต้องมีการปรับเปล่ียนและพฒันาการจดัวิธีการเรียนการสอนหลกัภาษาไทยใหม ่ครูจะสอนโดย

ใช้วิธีการบอก การบรรยาย และเน้นการเรียนแบบทอ่งจําอย่ างเดียวไมไ่ด้ เพราะจะทําให้ปัญหาเรียน

การสอนหลกัภาษาไทยยงัคงมีอยูต่อ่ไปทกุยคุทกุสมยั   

 นอกจากนี ้กิตตพิงษ์ วงศ์ทพิย์ (2545: 3) กลา่วไว้วา่การสอนภาษาไทยอาจสอนให้สนกุสนาน

เพลิดเพลินได้เทา่กบัการสอนวิชาอ่ืน ๆ ทัง้นีท้ัง้นัน้อยูท่ี่ตวัครูผู้สอนหากได้ทราบถึงแนวท างในการสอน

ท่ีถกูวิธีและรู้จกัคดิและปรับปรุงการสอนใหมใ่ห้ทนัตอ่เหตกุารณ์อยูเ่สมอ ยอ่มจะชว่ยให้การสอนมี

ชีวิตชีวาขึน้ การสอนด้วยการยดึหลกัการทอ่งจําเป็นกฎเกณฑ์เป็นสําคญันัน้ จะไมช่ว่ยให้เดก็มีใจรัก

การเรียนหลกัภาษาไทยได้เลย  กลบัทําให้ทศันคตขิองเดก็เสียไปเสียอีก 

 การจดัการศกึษามีสว่นสําคญัท่ีจะชว่ยให้การเรียนการสอนภาษาไทยมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ 

ครูจงึต้องเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลตุามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ ดงันัน้

หากครูจดักิจกรรมท่ีหลากหลายโดยใช้กิจกรรมท่ีส่ือความหมายได้จริงและเปิดโอกาสให้นกัเ รียนได้ลง

มือปฏิบตัจิริงแล้วสามารถสรุปความจากบทเรียน ก็จะเป็นประโยชน์และทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนดีขึน้   
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  ระบบการศกึษาปัจจบุนัมีการนําส่ือมาจดัระบบการจดัการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขสภาพการ

เรียนการสอนดงักลา่วนัน้  จําเป็นต้องอาศยัแนวคดิและวิธีการท่ีเ หมาะสมเข้ามาชว่ย  ซึง่เป็นท่ียอมรับ

กนัวา่การใช้ส่ือนวตักรรมหรือเทคโนโลยีทางการศกึษาเป็นวิธีการท่ีมีความสําคญัและจําเป็นตอ่การ

พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ยงัเป็นท่ีสนใจอยา่งกว้างขวางซึง่นบัวนัก็จะมีความสําคญัมากขึน้   

สถานศกึษาตา่ง ๆ ได้มีการนําวิธีการใหม ่ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน  เพราะการใช้ส่ือท่ีเหมาะสม

สอดคล้องกบัสภาพของผู้ เรียนจะชว่ยสง่เสริมให้การเรียนการสอนเป็นไปตามความสามารถและความ

ต้องการของผู้ เรียน เชน่ การสอนโดยชดุการสอนแบบโปรแกรม การสอนด้วยบทเรียนโมดลู การจดั

ศนูย์การเรียน  การสอนแบบร่วมมือกนัและบทเ รียนสําเร็จรูป  จงึเป็นส่ือท่ีนา่สนใจสามารถนํามาชว่ย

สง่เสริมและพฒันาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยได้ 

 บทเรียนสําเร็จรูปจดัเป็นนวตักรรมทางการศกึษาท่ีมีลกัษณะเป็นการผสมผสานส่ือการเรียนรู้

ท่ีจดัไว้เป็นชดุ ๆ บรรจกุลอ่ง ซอง หรือกระเป๋า โดยวิธีการสร้างท่ีเป็นระบบชว่ยใ ห้นกัเรียนได้เรียนรู้ด้วย

ตนเอง มีอิสระในการเรียน คํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล เป็นส่ือท่ีสามารถศกึษาได้ทกุเวลา 

ทกุสถานท่ีและเหมาะสมกบัผู้ เรียนทกุกลุม่โดยเฉพาะบทเรียนสําเร็จรูปแบบเส้นตรง  ซึ่ งเป็นส่ือกระตุ้น

ความสนใจของผู้ เรียน นกัเรียนจะเรียนใ นแตล่ะชดุได้ตา มความสามารถของตน โดยไมมี่การแขง่ขนั

หรือการรอคอยผู้ อ่ืน ผู้ เรียนสามารถเลือกใช้ส่ือการเรียน วิธีการเรียน กําหนดเวลาในการทําประเมินผล

ได้ด้วยตนเองทัง้ยงัสามารถเรียนได้ตามลําพงัหรือปรึกษาหารือการทํากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือน หรือขอ

คําแนะนําจากครูผู้สอนได้ ชว่ยให้ครูผู้สอนวั ดและประเมินผลได้ ตรงตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั จาก

ผลงานวิจยัหลาย ๆ ทา่น พบวา่ การจดัการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปมี ผลทําให้ผู้ เรียน

ประสบความสําเร็จ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ดงัเชน่ นิตยา ผกูเกษร (2551: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษา

การพฒันาบทเรียนสําเร็จ รูปวิชาภาษาไทย เร่ืองการอา่นตีความ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

ผลการศกึษาค้นคว้าพบวา่บทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองการอา่นตีความ มีประสทิธิภาพ 92.00/92.40 และ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .01 อารินธร ตลบัทอง 

(2553 : บทคดัยอ่ ) ได้ทําก ารศกึษาการพฒันาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองการสร้างคํา สําหรับนกัเรียน           

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่บทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองการสร้างคํามีประสทิธิภาพ 80.06/85.50  

และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลอง สงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05   

 บทเรียนสําเร็จรูปจงึเป็นนวตักรรมทางการศกึษาและมีประสิทธิภาพอยา่งหนึง่ท่ีนิยมใช้กนั

ทัว่ไป  ในปัจจบุนัซึง่สอดคล้องกบัความคดิเห็นของ สมหญิง เจริญจิตรกรรม (2529: 53) ท่ีกลา่ววา่ 

บทเรียนสําเร็จรูปใช้กนัแพร่หลายในตา่งประเทศทัง้ในระดั บประถมศกึษาจนถึงระดบัม หาวิทยาลยั  

เป็นเคร่ืองชว่ยสอน บทเรียนสําเร็จรูปสอนได้ดีในวิชาคณิต ศาสตร์ ภาษาไทย สงัคม ฯลฯ สําหรับวิชา

ภาษาไทยซึง่เป็นวิชาท่ีสําคญัมาก  เน่ืองจากเป็นภาษาประจําชาตแิละเป็นเคร่ืองมือในการศกึษาหา
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ความรู้ในสรรพวิทยาการสาขาตา่ง ๆ จงึสมควรท่ีจะส่ งเสริมให้นําบทเรียนสําเร็จรูปมาใช้ในการเรียน

การสอนให้มากขึน้ นอกจากนีแ้ล้ว ชตุกิาญจน์  แยกโคกสงู (2547 : 3) ได้กลา่วถึงความสําคญัของ

บทเรียนสําเร็จรูปวา่ การนําบทเรียนสําเร็จรูปมาใช้ในการสอนกลุม่ทกัษะวิชาภาษาไทยนา่จะเป็นวิธี

แก้ปัญหาหนึง่ท่ีจะสามารถแก้ปัญหาได้ทัง้ปั ญหาใ นเร่ืองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ปัญหาการ

จดัการเ รียนการสอนท่ีไมเ่น้นการใช้ส่ือ ปัญหาของครูผู้สอนท่ี ไมเ่น้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ไมเ่น้น

กระบวนการคดิและปัญหาครูไมค่รบชัน้เรียน 

 จากเหตผุลดงักลา่ว ผู้ วิจยัจงึสนใจทําการวิจยัเพ่ือศกึษาผ ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกั

ภาษาไทยและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยใช้

บทเรียนสําเร็จรูปกบัการสอนตามคูมื่อครู เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการสอนหลกัภาษาไทยให้

นา่สนใจ และมีประสิทธิภาพมากขึน้   

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้จดุมุง่หมายไว้ดงันี ้

  1.  เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้

บทเรียนสําเร็จรูปกบัการสอนตามคูมื่อครู 

  2. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกัเ รียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้

บทเรียนสําเร็จรูปก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

  3.  เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยการ

สอนตามคูมื่อครูก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

  4. เพ่ือศกึษาความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้

บทเรียนสําเร็จรูปกบัการสอนตามคูมื่อครู 

  5.  เพ่ือศกึษาความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้

บทเรียนสําเร็จรูปก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

  6. เพ่ือศกึษาความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยการสอน

ตามคูมื่อครูก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 1. ผลการวิจยัครัง้นีไ้ด้ทราบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการ

สอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปกบัการสอนตามคูมื่อครู 
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 2. เพ่ือเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนํามาปรับใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มี

ประสทิธิภาพมากขึน้ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยักําหนดขอบเขตของการวิจยัไว้ดงันี ้

 ประชากร 

  ประชากรท่ีใช้วิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรี

มหาธาต ุมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 4 

ห้องเรียน รวม 199 คน 

  กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมสาธิต 

วดัพระศรีมหาธาต ุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  กรุงเทพมหานคร ซึง่ได้มาด้วยวิธีการสุม่อยา่งงา่ย  

(Simple Random Sampling) จํานวน 2 ห้องเรียน แล้วใช้วิธีจบัสลากเป็นกลุม่ทดลอง 1 ห้องเรียนและ

กลุม่ควบคมุ 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 50 คน 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการวจัิยครัง้นี ้
  ตวัแปรอิสระ  ได้แก่  การสอน  2  วิธี  คือ 

   1.  การสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

   2.  การสอนตามคูมื่อครู 

  ตวัแปรตาม  ได้แก่ 

    1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย 

    2.  ความสนใจในการเรียนภาษาไทย 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 

  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 ใช้เวลาในการทดลองกลุม่ละ 18 คาบ 

คาบละ 50 นาที กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองใช้เวลาสอนสปัดาห์ละ 3 คาบ รวมเวลาท่ีใช้ทดลองสอน

ทัง้สิน้ 6 สปัดาห์ 

 เนือ้หาท่ีใช้ในการทดลอง 

  เนือ้หาท่ีใช้ในการสร้างบทเรียนสําเร็จรูปเป็นเนือ้หาเก่ียวกบัหลกัภาษาไทยเร่ืองคําไทยแท้

และคําภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย ซึง่ผู้ วิจยัได้คดัเลือกเนือ้หามาจากวารสาร นิตยสาร  หนงัสือพิมพ์ 

สิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ และหนงัสือแบบเรียนของกระทรวง ศกึษาธิการ โดยพจิารณาเนือ้หาให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุม่สาระภาษาไทย ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช 2544  
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  นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1.  การสอนโดยใช้บทเรียนสาํเร็จรูป  หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

ผู้ เรียนได้เรียนรู้ จาก บทเรียนสําเร็จรูปแบบลิเนีย หรือแบบเส้นตรง  ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ใน เร่ืองคําไทยแ ท้

และคําภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย สําหรับนกัเรียนชัน้มั ธยมศกึษาปีท่ี 3 สําหรับบทเรียนสําเร็จรูป 

มีทัง้หมด 6 หนว่ย ใช้เวลาเรียน 18 คาบ (คาบละ 50 นาที) ขัน้ตอนในการสอนมีดงันี ้

      3.1 ขัน้นําเข้าสูบ่ทเรียน 

    3.1.1 นกัเรียนอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีได้อา่นมาจากแบบเรียนแล้วให้นกัเรียน

ร่วมกนัแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจและเตรียม

ความพร้อมท่ีจะเรียนตอ่ไป 

    3.1.2 ซกัถามและทบทวนความรู้ท่ีได้เรียนมา 

    3.2 ขัน้กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.2.1 ครูแจ้งจดุประสงค์และอธิบายการใช้บทเรียนสําเร็จรูป นกัเรียนทําความ

เข้าใจในการเรียนบทเรียนสําเร็จรูป  และอธิบายขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในแตล่ะคาบ 

    3.2.2 นกัเรียนศกึษาเนือ้หาและทํากิจกรรมตามแตล่ะขั ้ นตอนในบทเรียน

สําเร็จรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

    3.2.3  นกัเรียนทําแบบฝึกหดัจากบทเรียนสําเร็จรูป 

    3.2.4  นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายผลงาน 

   3.3 ขัน้สรุป 

    นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายผลงานพร้อมทัง้บนัทกึลงในสมดุ 

   3.4 ขัน้ประเมินผล 

    นกัเรียนทําแบบทดสอบท้ายบทในบ ทเรียนสําเร็จรูป หากผา่นเกณฑ์ให้เรียนใน

หนว่ยตอ่ไป  หากไมผ่า่นให้ย้อนกลบัไปศกึษาบทเรียนใหมแ่ล้วทําแบบทดสอบจนผา่น 

  4.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสาํเร็จรูป หมายถึง การนําบทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองท่ีผู้ วิจยั

สร้างขึน้ไปทดลองใช้และนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 

   เกณฑ์มาตรฐาน  80/80  หมายถึง   เกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดประสิทธิภาพของ

บทเรียนสําเร็จรูป โดยพจิารณาจากผลการทดสอบของนกัเรียน 

   80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนของกลุม่ตวัอยา่งท่ีได้ผลจากการทําแบบทดสอบระหวา่ง

เรียน  โดยเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ  80 

   80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนของกลุม่ตวัอยา่งท่ีได้ผลจากการทําแบบทดสอบหลงัเรียน  

โดยเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ  80 
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  5. การสอนตามคู่มือครู  หมายถึง  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดําเนินไปตาม

กิจกรรมท่ีเสนอแนะในคูมื่อครู โดยใช้วิธีการบรรยาย อธิบาย ซกัถาม แบง่กลุม่ทํางานเพ่ือระดมความคดิ 

นําเสนอผลงาน ทําแบบฝึกหดั และทํากิจกรรมตามความเหมาะสมกบัการเรียนรู้ซึง่จะใช้ส่ือท่ีหลากหลาย 

โดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง โดยยดึตามแนวทางการปฏิบตัติามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

พทุธศกัราช 2544  มีขัน้ตอนดงันี ้

   5.1 ขัน้นําเข้าสูบ่ทเรียน 

    นกัเรีย นและครูสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีได้ฟังมาจากส่ือตา่ง ๆ ท่ีกําลงัอยูใ่น

ความสนใจและสอดคล้องกบัเนือ้เร่ืองท่ีจะเรียน แล้วให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคดิเห็น ความรู้สกึ

ตอ่เร่ืองนัน้ ๆ  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจและพร้อมท่ีจะเรียนตอ่ไป 

   5.2 ขัน้กิจกรรมการเรียนการสอน 

    5.2.1 แจ้งจดุประสงค์ เพ่ือบอกให้ทราบวา่เม่ือเรียนจบแล้วจะต้องมีความสามารถ

ในด้านใดบ้าง 

    5.2.2  ทบทวนความรู้เดมิ   

    5.2.3 เสนอเนือ้หาใหม ่เป็นการอธิบายเนือ้หา และใช้ส่ืออปุกรณ์ตา่ง ๆ มาประกอบ 

การสอน เชน่ ใบความรู้ บตัรคํา แถบประ โยค แถบบนัทกึเสียง รูปภาพ เกม เป็นต้น ตามความสนใจ

ของนกัเรียนและสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 

    5.2.4 ให้แนวทางในการเรียนรู้  เพ่ือชีแ้นะการฝึกทกัษะด้านตา่ง ๆ ด้วยการให้

ตวัอยา่ง การใช้คําถามเพ่ือเป็นการกระตุ้นการใช้ความคดิ โดยต้องคํานงึถึงความเหมาะสมและสอดคล้อง

กบัสมรรถภาพของผู้ เรียน  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามจดุประสงค์ของบทเรียน 

    5.2.5  การฝึกปฏิบตั ิ เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ฝึกการใช้หลกัภาษาไทย

จากเร่ืองท่ีเก่ียวข้องและทํากิจกรรมตามท่ีกําหนด 

    5.3 ขัน้สรุป  

     นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัเนื ้ อหาและเร่ืองท่ีเรียนพร้อมสรุปแนวคดิ

เก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ๆ  

   5.4 ขัน้ประเมิน 

    นกัเรียนทําแบบฝึกหดั  ทดสอบท้ายบท 

  6.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทย  หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนท่ี

แสดงพฤตกิรรมตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 เม่ือสิน้สดุ

การเรียนการสอน  ซึง่วดัได้จากคะแนนของนกัเรียนท่ีทําแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ในด้านทกัษะการ

ใช้ภาษาท่ีเป็นปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือกท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้และหาคณุภาพแล้ว   
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  7. ความสนใจในการเรียนภาษาไทย  หมายถึง ความรู้สกึชอบใจ พอใจ เอาใจใส่ ตอ่

การเรียนภาษาไทยและมีความกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสมคัรใจและ

เตม็ใจในการเรียนภาษาไทยซึง่สามารถวดัได้จากการตอบแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรียน

ภาษาไทยท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้และหาคณุภาพแล้ว 

     

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  จากการวิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าจากตวัแปรอิสระ 2 ตวั  คือการสอนโดยใช้บทเรียน

สําเร็จรูป กบัการสอนตามคูมื่อครูวา่มีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและสามารถเพิม่

ความสนใจในการเรียนภาษาไทยมากขึน้ 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

สมมตฐิานในการวิจัย 

 1. นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กบัการสอนตามคูมื่อครูมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลกัภาษาไทยแตกตา่งกนั 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน

สําเร็จรูป ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนั 

 3.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครูก่อน

การทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนั 

  4.  นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กบัการสอนตามคูมื่อครูมีความสนใจใน

การเรียนภาษาไทยแตกตา่งกนั 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

การสอน 2 วิธี 

-  การสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

-  การสอนตามคูมื่อครู 

-  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย 

-  ความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 



 9 

 5. ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเ รียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนั 

 6. ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครูก่อนการทดลอง

และหลงัการทดลองแตกตา่งกนั 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

  ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามหวัข้อ  

ตอ่ไปนี ้

   1.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียนสําเร็จรูป 

   1.1  ความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป 

   1.2  ลกัษณะของบทเรียนสําเร็จรูป 

   1.3  คณุประโยชน์ของบทเรียนสําเร็จรูป 

   1.4  รูปแบบของบทเรียนสําเร็จรูป 

   1.5  ประเภทของบทเรียนสําเร็จรูป 

    1.6  จติวิทยาการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียนสําเร็จรูป  

    1.7  หลกัการสร้างบทเรียนสําเร็จรูป 

    1.8  ขัน้ตอนในการสร้างบทเรียนสําเร็จรูป 

    1.9  บทบาทของผู้สอนในการใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

    1.10 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป 

    1.11 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียนสําเร็จรูป 

  2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสนใจในการเรียนภาษาไทย 

   2.1  ความหมายของความสนใจ 

   2.2  การสร้างความสนใจในกระบวนการเรียนการสอน 

   2.3  การวดัความสนใจ 

   2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสนใจ  

  3.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

   3.1  ความหมายของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
   3.2  จดุมุง่หมายของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

   3.3  ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

   3.4  ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

     3.5  ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

   3.6  แนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

   3.7  ลกัษณะของเคร่ืองมือวดัผลท่ีดี 

   3.8  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  4.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนตามคูมื่อครู 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับบทเรียนสาํเร็จรูป 
 1.1 ความหมายของบทเรียนสาํเร็จรูป 

  มีนกัการศกึษาให้ความสนใจและสนบัสนนุการใช้บทเรียนสําเร็จรูป แตใ่ช้ช่ือเรียกต่างกนั  

เชน่ บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม โปรแกรมการเรียน โปรแกรมการสอน ซึง่มีความหมายทํานอง

เดียวกนักบัคําภาษาตา่งประเทศหลายคํา เชน่ programmed instruction, auto-instruction, automated 

instruction, auto-instruction programming, self-teaching, self-instructional program (ทิวาวรรณ  

คําดวง. 2531: 10) 

  นกัการศกึษาหลายทา่นกลา่วถึงความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปท่ีคล้ายคลงึกนัดงันี ้

  ทองพลู บญุอึ่ง (2535: 75) กลา่วถึงความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปไว้ดงันี ้  บทเรียน

สําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรมเป็นบทเรียนท่ีสร้างขึน้โดยกําหนดเนือ้หาวตัถปุระสงค์  วิธีการ ตลอดจน

อปุกรณ์การสอนไว้ลว่งหน้า  ผู้ เรียนสามารถศกึษาค้นคว้าและประเมนิผลการเรียนด้วยตนเองตาม

ขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้  และมีการเสริมแรงแก่ผู้ เรียนเป็นระยะ  ๆ โดยการเฉลยคําตอบให้ทนัที  ซึง่กําหนด

เนือ้หาท่ีแบง่เป็นตอนยอ่ย  ๆ หรือกรอบ หรือเฟรม (Frame)  มีคําถามให้นกัเรียนคดิ  ทํากิจกรรม  หรือ

ตอบ แล้วเฉลยให้ทราบทนัทีจงึถือได้วา่ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นไปตามความสามารถ

ของแตล่ะบคุคล 

  บญุชม ศรีสะอาด (2537: 76) กลา่ววา่ บทเรียนสําเร็จรูป  (Programmed Instruction) 

คือ ส่ือการเรียนการส อนท่ีมุง่ให้ผู้ เรียนเรียนด้วยตนเอง  จะเร็วหรือช้าตามความสามารถของแตล่ะ

บคุคลโดยแบง่เนือ้หาออกเป็นหลาย  ๆ กรอบ (Framed) แตล่ะกรอบจะมีเนือ้หาท่ีเรียบเรียงไว้  มุง่ให้

เกิดการเรียนรู้ตามลําดบั  โดยมีสว่นท่ีผู้ เรียนจะต้องตอบสนองด้วยการเขียนคําตอบ  ซึง่อาจอยูใ่นรูป

เตมิคําในชอ่งวา่ง เลือกคําตอบ ฯลฯ และมีสว่นท่ีเป็นเฉลยคําตอบท่ีถกูต้อง อาจอยูข้่างหน้าของกรอบนัน้ 

หรือกรอบถดัไป  หรืออยูท่ี่สว่นอ่ืนของบทเรียนก็ได้  บทเรียนท่ีสมบรูณ์จะมีแบบทดสอบความก้าวหน้า

ของการเรียน โดยทําการทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน แล้วพจิารณาวา่หลงัเรียนมีผู้ เรียนแตล่ะคนมี

คะแนนมากกวา่ก่อนเรียนมากน้อยเพียงใด 

  ธีระชยั ปรูณโชติ (2539: 7) กลา่วถึงบทเรียนสําเร็จรูปไว้วา่บทเรียนสําเร็จรูป  คือบทเรียน

ท่ีเสนอเนือ้หาของวิชาใดวิชาหนึง่เป็นขัน้ตอนยอ่ย  ๆ มกัอยูใ่นรูปของ  “กรอบ ” หรือ“เฟรม ” (Frame) 

โดยการเสนอเนือ้หาทีละน้อย  มีคําถามให้ผู้ เรียนคดิและตอบแล้วเฉลยคําตอบให้ทราบทนัที  โดยมาก

บทเรียนสําเร็จรูปมกัจะเป็นรูปของสิ่งพิมพ์ท่ีเสนอความคดิรวบยอดท่ีจดัลําดบัไว้เป็นอยา่งดี 

  สมบตัิ  ขวญัดี  และเสนาะ  สมานหมู่  (2542: 37) ได้กลา่วถึงความหมายของบทเรียน

สําเร็จรูปไว้ดงันี ้ บทเรียนสําเร็จรูป  หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถศกึษาค้นคว้าทํากิจกรรม

การเรียนและประเมินผลด้วยตนเอง ตามลําดบัขัน้ท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้า 
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  สนุนัทา สนุทรประเสริฐ (2547: 53) ให้ความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปวา่เป็นบทเรียนท่ี

สร้างขึน้ โดยกําหนดเนือ้หา  วตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ  วิธีการ ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์ไว้ลว่งหน้า  ผู้ เรียน

สามารถศกึษาค้นคว้าและประเมินผลการเรียนด้วยตนเองตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้และมีการเสริมแรง

แก่ผู้ เรียนเป็นระยะ  ๆจงึถือวา่เป็นบทเรียนท่ีผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นไปตามความสามารถ

ของแตล่ะบคุคล 

  ถวลัย์  มาศจรัส  (2548: 17) ได้ให้ความหมาย  บทเรียนสําเร็จรูป  คือ บทเรียนท่ีผู้สอน

จดัทําขึน้เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในแตล่ะ

สาระการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในบทเรียนแตล่ะบทเรียนสามารถด้วยตนเองโดยเร่ิมจากเนือ้หาสาระงา่ย  ๆ

ไปสู่เนือ้หาท่ียากขึน้ตามลําดบั  เป็นบทเรียนท่ีสร้างขึน้โดยกําหนดเนือ้หา  วตัถปุระสงค์  วิธีการ และส่ือ

การเรียนการสอนไว้ลว่งหน้า  ผู้ เรียนสามารถศกึษาค้นคว้าและประเมนิผลการเรียนด้วยตนเองตาม

ขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ 

  นติยา ผกูเกษร (2551: 10) ได้ให้ความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปไว้วา่ บทเรียนท่ีสร้างขึน้

เพ่ือให้นกัเรียนเรียนได้ด้วยตนเอง โดยมีกา รกําหนดจดุประสงค์ไว้อยา่งชดัเจน และเนือ้หาจะถกู

แบง่เป็นหนว่ยยอ่ย ๆ โดยมีการเรียงเนือ้หาจากงา่ยไปหายากใช้ส่ื อหลากหลายมีลกัษณะเป็นส่ือผสม 

โดยคํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลนกัเรียนจะสามารถทราบผลการตอบคําถามของตนเองทนัที 

  อารินธร  ตลบัทอง (2553: 20) ได้ให้ความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปไว้วา่  เป็นบทเรียน

ท่ีลําดบัการสอนโดยยดึนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง มีการจดัเตรียมการสอนตามลําดบัขัน้ การเรียนรู้เร่ิมจาก

งา่ยไปหายาก ให้ความรู้ทีละน้อยและตอ่เน่ือง มีคําถาม เฉลยกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบความเข้า ใจเป็น

ระยะ ๆ อยา่งอิสระเตม็ท่ี และผู้ เรียนสามารถประเมนิความรู้ได้ด้วยตนเองเป็นรายบคุคล 

  จากความหมายท่ีนกัการศกึษาให้ไว้  พอท่ีจะสรุปความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปได้วา่  

บทเรียนสําเร็จรูปเป็นบทเรียนท่ีสร้างขึน้ โดยยดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ตาม

กําลงัความสามารถของตนเองซึง่มีการจดัเตรียมการสอนตามลําดบัขัน้  เนือ้หาแบง่เป็นหนว่ยยอ่ย ๆ ท่ี

เสนอให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นขัน้ ๆ ท่ีเรียกวา่ กรอบ (Frame) โดยเนือ้หาจะเร่ิมจากสิ่งง่ายไปยงัสิ่งท่ี

ยากจนผู้ เรียนบรรลตุามวตัถปุระสงค์ตามท่ีตัง้ไว้  โดยคํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และผู้ เรียน

สามารถประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองทนัที โดยบทเรียนจะมีเฉลยคําตอบไว้เพ่ือเป็นการเสริมแรงให้

ผู้ เรียนมีความตัง้ใจท่ีจะศกึษา หนว่ยตอ่ไป  การจดัหนว่ยนัน้ อาศยัตามหลกัจติวิทยา  เชน่ หลกัการ

เสริมแรงหลกัการตอบสนอง หลกัแหง่ความพอใจ โดยยดึหลกัจติวิทยากลุม่พฤตกิรรมเป็นหลกั  
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 1.2 ลักษณะของบทเรียนสาํเร็จรูป 

  ลกัษณะของบทเรียนสําเร็จรูป คือ การจดัแบ่ งเนือ้หาวิชาออกเป็นสว่นยอ่ย ๆ จดัลําดบั

เป็นเหตเุป็นผล เร่ิมจากงา่ยไปหายาก นกัเรียนจะได้เรียนไปทีละขัน้ตอน และจะ ได้รับบทเรียนไปทีละ

น้อยและหลงัจากศกึษาแตล่ะขัน้ยอ่ยแล้วมีการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองอาจจะเป็นการตอบคําถาม

หรือแก้ปัญหาโจทย์แ ตล่ะขัน้ยอ่ย  ๆ เรียกวา่ กรอบ (Frame) เม่ือตอบคําถามแล้วก็จะมีคําตอบท่ี

ถกูต้องให้ตรวจส อบวา่ท่ีทําไปนัน้ถกูต้องหรือไม ่ บทเรียนสําเร็จรูปนีแ้ตล่ะ กรอบจะมีสว่นประกอบท่ี

สําคญั ๆ ซึง่ อรพนัธุ์ ประสิทธ์ิรัตน์ (2528: 86-87) ได้อธิบายสว่นประกอบแตล่ะกรอบวา่มี 3 สว่นดงันี ้

    สว่นท่ี 1 เรียกวา่  สว่นท่ีเป็นเหมือนสิ่งเร้า ได้แก่ เนือ้หาท่ีให้นกัเรียนอา่นหรือศกึษา 

    สว่นท่ี 2 เรียกวา่  สว่นท่ีเป็นการตอบสนอง เป็นสว่นท่ีเป็นคําถามหรือโจทย์ เพ่ือให้

นกัเรียนตอบคําถามหรือโจทย์นัน้ 

    สว่นท่ี 3 เรียกวา่ สว่ นท่ีให้นกัเรียนได้ตรวจสอบคําตอบ ซึง่สว่นนีเ้องท่ีทําให้นกัเรี ยน

ได้ความรู้และรู้ผลในการเรียน  ซึง่อาจเรียกวา่ เป็นตวัเสริมแรง เพราะถ้านั กเรียนตรวจสอบพบวา่

คําตอบถกูต้อง ก็แสดงวา่ได้รับการเสริมแรง มีผลให้พยายามเรียนตอ่ไป 

  บญุเกือ้ ควรหาเวช (2543: 41) ได้กลา่วถึงลกัษณะสําคญัของบทเรียนสําเร็จรูปสรุปไว้วา่ 

   1. เนือ้หาวิชาถกูแบง่ออกยอ่ย  ๆ เรียกวา่ “กรอบ” และกรอบเหลา่นีจ้ะเรียงลําดบั

จากงา่ยไปหายากโดยมีขนาดแตกตา่งกนัตัง้แตป่ระโยคหนึง่จนถึงข้อความเป็นตอน  ๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้

เรียนรู้ไปทีละน้อย จากสิง่ท่ีรู้แล้วไปสูค่วามรู้ใหมเ่ป็นการเร้าความสนใจภายในตวั 

   2. ภายในกรอบแตล่ะกรอบจะต้องให้ผู้ เรียนมีการตอบสนอง  เชน่ ตอบคําถามหรือ

เตมิข้อความลงในชอ่งวา่ง  ทําให้ผู้ เรียนแตล่ะคนเกิดความเข้าใจ ในเนือ้หาท่ีได้จากการมีสว่นร่วมใน

กิจกรรมตา่ง ๆ ของบทเรียน 

   3.  ผู้ เรียนได้รับการเสริมแรงย้อนกลบัทนัที  คือ จะได้รับคําตอบท่ีถกูต้องทนัทีซึ่งทํา

ให้ผู้ เรียนทราบวา่คําตอบของตนถกูหรือผิดและสามารถแก้ไขความเข้าใจผิดของตนได้ทนัที 

   4.  การจดัเรียงลําดบัหนว่ยยอ่ย  ๆ ของบทเรียนตอ่เน่ืองกนัไปตามลําดบัจากงา่ยไป

หายาก การนําเสนอเนือ้หาในแตล่ะกรอบ  ควรลําดบัขัน้ของเร่ืองให้ชดัเจน  เพ่ือให้งา่ยตอ่ความเข้าใจ

และทําให้ผู้ เรียนตอบสนองตอ่เร่ืองนัน้โดยตรง ผู้ เรียนตอบคําถามแตล่ะกรอบตามวิธีท่ีกําหนด 

   5.  ผู้ เรียนคอ่ย ๆ เรียนเพิ่มเตมิขึน้เร่ือย ๆ ทีละขัน้ 

   6.  ผู้ เรียนมีโอกาสเรียนด้วยตนเองโดยไมจํ่ากดัเวลา  การใช้เวลาศกึษาบทเรียนนัน้

ขึน้อยูก่บัความสามารถของผู้ เรียน 

   7. บทเรียนสําเร็จรูปได้ตัง้จดุมุง่หมายเฉพาะไว้แล้วมีผลทําให้สามารถวดัได้วา่บทเรียน

นัน้ ๆ ได้บรรลเุป้าหมายหรือไม ่
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   8. บทเรียนสํา เร็จรูปยดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางคือต้องคํานงึถึงผู้ เรียนเป็นเกณฑ์

จะต้องนําบทเรียนท่ีเขียนแล้วไปทดลองใช้กบัผู้ ท่ีสามารถใช้บทเรียนนัน้ได้เพ่ือแก้ไขจดุบกพร่องและ

ปรับปรุงให้สมบรูณ์ก่อนท่ีจะนําไปใช้จริง 

  จากหลกัการและแนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียนสําเร็จรูปและลกัษณะของบทเรียนสําเร็จรูป 

สรุปได้วา่ บทเรียนสําเร็จรูปชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ชว่ยลดภาระแก่ครูผู้สอน มุง่เน้น

ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้และแสดงความสามารถของตนเองได้

อยา่งเดน่ชดั 

 1.3 คุณประโยชน์ของบทเรียนสาํเร็จรูป 

  บทเรียนสําเร็จรูปมีคณุคา่หลายด้าน จากการสรุปของนกัเทคโนโลยีทางการศกึษา เชน่ 

ประหยดั  จิระวรพงศ์  (2522: 157) ได้กลา่วไว้คือ 

    1. ชว่ยเหลือและสง่เสริมประสทิธิภาพการเรียน ชว่ยให้บทเรียนงา่ยขึน้ 

   2.  ชว่ยแก้ปัญหาให้กบัผู้ ไมมี่โอกาสเข้ามาศกึษาในสถาบนัศึ กษาใช้ศกึษาด้วย

ตนเองได้  และใช้เวลานานเทา่ใดก็ได้ตามความพอใจของผู้ เรียน 

   3. ชว่ยเสริมบทเรียนให้กบัผู้ ท่ีเรียนช้าหรือขาดเรียนให้สามารถเข้าใจเนือ้หาวิชานัน้  ๆ

ได้ ด้วยมีการเสริมแรงเกิดขึน้เน่ืองจากการทราบผลตอบสนองในทนัทีทนัใด ซึง่จะชว่ยสร้างแรงจู งใจ

และความสนใจแก่นกัเรียน 

   4.  ประหยดัเวลาเพราะผลจากการวิจยัพบวา่บทเรียนสําเร็จรูปสามารถสอนเนือ้หา

ได้มากกวา่วิธีการสอนอ่ืน ๆ ใช้เวลาน้อยกวา่และชว่ยแบง่เบาภาระการสอนของครู 

   5.  บทเรียนสําเร็จรูปบางชนิดมีส่ือประกอบหลายรูปแบบ เชน่ มีรูปภาพ ชว่ยให้

นกัเรียนสามารถใช้ประสาทสมัผสัได้หลายทาง  ทําให้จําได้งา่ย  เกิดการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

   6.  การถ่ายทอดเร่ิมจากงา่ยไปหายาก ทําให้นกัเรียนมีความสามารถเรียนไ ด้ทกุ

ระดบัตามเนือ้หาบทเรียนได้ เป็นการตอบสนองในเร่ืองความสามารถและความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

   7.  ชว่ยให้ครูทํางานน้อยลง เก่ี ยวกบัการสอนข้อเท็จจริงตา่ง ๆ เพ่ือจะได้นําเวลาไป

ใช้ในการเตรียมบทเรียนอ่ืนท่ียุง่ยากลกึซึง้ก้าวหน้าย่ิงตอ่ไป 

   8. แก้ปัญหาการขาดแคลนครูเพราะครูคนเดียวอาจจะควบคมุนกัเรียนให้เรียน

บทเรียนสําเร็จรูปได้คราวละหลายสบิคน 

  สนุนัท์ ปัทมคม (2523: 9) กลา่ววา่ข้อดีของบทเรียนสําเร็จรูปดงันี ้

   1.  นกัเรียนมีโอกาสได้เรียนด้วยตนเอง  และเรียนไปตามความสามารถของตนเอง

คล้ายกบัได้เรียนกบัครูตวัตอ่ตวั 
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   2.  อาจทําให้ครูทํางานน้อยลงด้านการสอนข้อเทจ็จริงตา่ง ๆ ครูมีโอกาสนําเ วลานัน้

ไปใช้ในการเตรียมการสอน 

   3.  ชว่ยกระตุ้นให้ผู้ เรียนอย ากเรียน เพราะมีการเร้าให้ตอบ ถึงแม้วา่จะตอบผดิก็

สามารถแก้ไขความเข้าใจผดิได้ทนัทีแตก็่มีข้อกําจดัทีว่า่ 

    3.1 ไมอ่าจสอนแทนครูได้อยา่งสิน้เชิง  เพราะนกัเรียนต้องการคําชีแ้จงของครูอยู ่ 

แบบเรียนสําเร็จรูปจงึเป็นเพียงผู้ชว่ยครู 

    3.2 เนือ้หาวิชาท่ีต้องการตอบส นองในแง่ความคดิ เชน่ เรียงความจะใช้ไมไ่ด้ผล

และบทเรียนบางบทก็ไมต่อบสนองให้เกิดผลตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

    3.3  การท่ีเดก็มีความแตกตา่งระหวา่งบคุคลนัน้ เดก็เก่งอาจจะทําเสร็จได้เร็ว

และไมมี่อะไรทําอีก  จงึทําให้เกิดความเบ่ือหนา่ย  ครูผู้ควบคมุจงึต้องระมดัระวั งคอยเพิ่มงานพิเศษให้ 

   สรุปได้วา่บทเรียนสําเร็จรูปเป็นส่ือทางการศกึษาอยา่งหนึง่ท่ีสามารถกระตุ้นการเรียนรู้

และตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน ซึง่สามารถเรียนเ ป็นกลุม่  หรือเรียนเป็นรายบคุคล เป็นการ

สร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้ เรียนอยา่งกว้างขว างเป็นการเน้นกระบวนการเรียนรู้ ผู้ เรียนสามารถ

ตรวจสอบวดัประเมินผลความรู้ของตนเองได้ทัง้ก่อนเรียนและหลงัเรียนในทนัที 

 1.4 รูปแบบของบทเรียนสาํเร็จรูป 

  บทเรียนสําเร็จรูปมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั  เน่ืองจากใช้ส่ือในการถ่ายทอดความรู้แตกตา่งกนั

ซึง่ อาคม จนัทรสนุทร และเชาวลติ ชํานาญ (2521: 202) ได้อธิบายความแตกตา่งของบทเรียนสําเร็จรูปไว้

วา่ บทเรียนสําเร็จรูปมีความแตกตา่ง กนัเพราะอาจใช้ส่ืออยา่งใดก็ได้ เชน่  อาจเป็นรูปแบบหนงัสืออา่น 

เป็นเทปบนัทกึเสียงให้ฟัง  เป็นรายการทางโทรทศัน์  วิทย ุฟิล์มสตริป ใช้ชมหรืออาจเป็นเคร่ืองกลก็ได้ 

นอกจากรูปแบบของบทเรียนสําเร็จรูปแล้วสิง่ท่ีสําคญัจะต้องสามารถถ่ายทอดบทเรียนได้ 

  บทเรียนสําเร็จรูปจะต้องอาศยัส่ือในการถ่ายทอดเนือ้หาวิชาแก่นกัเ รียน ซึง่  บญุเสริม   

ฤทธาภิรมย์  (2519: 19) ได้อธิบายเก่ียวกบัส่ือใช้กั บบทเรียนสําเร็จรูปจะใช้กบัส่ือ 2 ประเภทใหญ่ ๆ  

ได้แก่  

   1. เคร่ืองสอน  เป็นเคร่ืองหรือส่ือประดิ ษฐ์ขึน้มาสําหรับใช้กบันกัเรียน ตวัเคร่ืองมี

รูปร่างลกัษณะตา่งกนัออกไป มกัใช้กบัไฟฟ้า เพราะสว่นใหญ่เป็นเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์บทเรี ยน อาจจะ

ใช้บนัทกึในแผน่กระดาษ สไ ลด์ ฟิล์มสตริป เทปบนัทกึเสียง ฟิล์มหรือเจาะเป็นบตัร ใช้กบัเคร่ือ ง

คอมพวิเตอร์ เม่ือนํามาใช้กบัเคร่ืองสอนผู้ เรียนก็สามารถเรียนได้โดยปฏิบตัติามคําแนะนําหรือขัน้ตอน

ท่ีเคร่ืองสอนหรือบทเรียนสัง่ให้ทํา 
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   2.  หนงัสือเรียนสําเร็จรูป คือบทเรียนสําเร็จรูปท่ีปรากฏ ในรูปเลม่หนงัสือหรือ

หน้ากระดาษ หลกัการก็คือ นําบทเรียนมายอ่เป็นหนว่ย  ข้อห รือกรอบ  เร่ิมต้นจากงา่ยไปหายา ก 

นกัเรียนสามารถทราบคําตอบได้ทนัที แล้วจึงข้ามไปเรียนหนว่ยหรือข้อตอ่ไป หนงัสือบทเรียนสําเร็จรูป

อาจจะใช้เรียงกนัตามลําดบัหนว่ย ข้อ หรืออาจจะเป็นหนงัสือสลบัหน้าก็ได้ เม่ืออา่นไปถึงหนว่ยใดข้อ

ใดข้อหนึง่แล้วหนงัสือจะมีคําสัง่ให้ผู้ เรียนข้ามไปเรียนหน้าใดหน้าหนึง่ โดยไมต้่องเรียงหน้ากนั 

  บทเรียนสําเร็จรูปจะถกูนํามาสร้างในลกัษณะตา่ง ๆ กนั ตามความเหมาะสมกบัจดุประสงค์ 

เชน่ ในลกัษณะของเคร่ืองชว่ยสอน หรือบทเรียนสําเร็จรูป  ไมว่า่จะอยูใ่นลกัษณะใดก็ตาม  บทเรียน

สําเร็จรูปจะมีลกัษณะท่ีสําคญั ซึง่บญุเกือ้  ควรหาเวช (2530: 31-32) ได้กลา่วไว้วา่ 

   1.  กําหนดวตัถปุระสงค์ไว้อยา่งชดัเจนและสามารถวดัได้จริง 

   2.  เนือ้หาวิชาจะถกูแบง่ออกเป็นหนว่ยเลก็ ๆ หรือหนว่ยย่ อย ๆ แล้วนํามาจดัลําดบั

แตล่ะขัน้  หนว่ยยอ่ย ๆ นัน้เรียกวา่ กรอบ (Frame) แตล่ะกรอบอาจจะมีความสัน้ยาวแตก ตา่งกนัไป

ตามความเหมาะสม 

   3.  จดัเรียงลําดบักรอบของบทเรียนควรตอ่เน่ืองจากงา่ยไปหายาก  และเหมาะสมกบั

ความสามารถของผู้ เรียน มีการยํา้ทวน และให้ผู้ เรียนได้ทดสอบกบัตนเองตลอดเวลา 

   4.  ผู้ เรียนมีโอกาสตอบสนองหรือมีสว่นร่วมในการเรียนจากกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีกําหนด

ไว้ในกรอบเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในเนือ้หา และมีทกัษะในเร่ืองท่ีเรียน 

   5.  มีการให้ข้อมลูย้อนกลบัทนัที ผู้ เรียนสามารถตรวจสอบคําตอบด้วยตนเองได้ทนัที

จากคําเฉลยและอาจมีคําอธิบายเพิม่เตมิให้ด้วย 

   6.  มีการเสริมแรงทกุระยะ ขัน้ตอนท่ีสําคญัเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและต้องการ

เรียนตอ่ไป การเสริมแรงนีอ้าจอยูใ่นรูปคําชม หรือการท่ีผู้ เรียนรู้วา่ตนเองทําได้ถกูต้องแล้ว 

   7.   ไมจํ่ากดัเวลาในการเรียน ผู้ เรียนสามารถใช้เว ลาเรียนตามความสามารถของแต่

ละคน คนออ่นอาจใช้เวลามากกวา่คนเก่ง แตก็่สามารถเรียนได้สําเร็จเชน่กนั 

   8. มีกา รวดัผลท่ีแนน่อน คือ  การ ทดสอบยอ่ยก่อนเรียนและหลงัเรียน เพ่ือเกิด

ความก้าวหน้าในการเรียน 

  สรุปได้วา่  รูปแบบของบทเรียนสําเร็จรูปอาจจะเป็นเคร่ืองมือชว่ยสอนหรือเป็นส่ือทาง

เทคโนโลยีในรูปแบบตา่ง ๆ ขึน้อยูก่บัการนําเคร่ืองมือนัน้ ๆ ไปปรับใช้ตามความเหมาะสม 

  1.5 ประเภทของบทเรียนสาํเร็จรูป 

  สนุนัทา สนุทรประเสริฐ (2547: 55–57) กลา่วถึง ลกัษณะของการเขียนบทเรียนสําเร็จรูป  

ปัจจบุนัท่ีนิยมเขียนมีอยู ่3 ประเภท คือ 
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   1. บทเรียนสําเร็จรูปแบบเส้นตรง  (Linear Programmed) บทเรียนจะจดัเรียงเนือ้หา

เป็นหนว่ยยอ่ย  ๆ ตัง้แตง่า่ยไปยาก  ผู้ เรียนจะต้องเร่ิมเรียนจากหนว่ยแรกไปตามลําดบัจนกระทัง่ถึง

หนว่ยยอ่ยสดุท้ายของบทเรียน  จะข้ามหนว่ยหนึง่หนว่ยใดไมไ่ด้  เพราะสิ่งท่ีเรียนจากหนว่ยแรกจะเป็น

พืน้ฐานสําหรับการเรียนหนว่ยถดัไป การตอบสนองผู้ เรียนจะใช้วิธีให้คําตอบประเภทถกู  ผดิหรือเตมิคํา

ลงในชอ่งวา่ง  โดยให้ผู้ เรียนตรวจสอบความถกูต้องของคําตอบด้วยตนเองในหนว่ยยอ่ยถดัไป  ถ้าตอบ

ถกูให้เรียนตอ่ ถ้าตอบผิดจะต้องย้อนไปเรียนในกรอบท่ีผา่นมา และมีการเสริมแรงแก่ผู้ เรียนเป็นระยะ 

    หลกัการของบทเรียนสําเร็จรูปในหนว่ยยอ่ยจะแยกเป็นกรอบ  โดยกรอบแรกจะ

เป็นกรอบให้ความรู้  กรอบตอ่มาจะเ ป็นกรอบกิจกรรม  ตามด้วยกรอบเฉลย  และการเสริมแรงให้กบั

ผู้ เรียน  เรียงตามลําดบัไปจนกวา่จะจบเนือ้หา  และในชว่งสดุท้ายอาจเป็นกรอบสรุปหรือกรอบจบ       

ดงัภาพประกอบ  

 

 

 

 

 
 
ภาพประกอบ 2 แผนภาพประกอบการเขียนกรอบบทเรียนสําเร็จรูปแบบเส้นตรง (Linear Programmed)  
 
 ท่ีมา: สนุนัทา สนุทรประเสริฐ. (2547: 55). 

 

   2.  บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา (Branching Programmed) การสร้างบทเรียนชนิดนี ้ มี

ลําดบัการเขียน เชน่เดียวกบับทเรียนสําเร็จรูปแบบเส้นตรงแตจ่ะมีการอธิบายเนือ้หาเพิ่มเตมิแยกไปใน

บางกรอบ เพ่ือชว่ยเหลือผู้ เรียนท่ียงัไมเ่ข้าใจให้เกิดความเข้าใจแนวคดิและวตัถปุระสงค์ของบทเรียนได้

ดีย่ิงขึน้ ผู้ เรียนคนใดมีความเข้าใจเร่ืองท่ีศกึษาดีแล้ว  ก็สามารถเรียนในกรอบตอ่  ๆ ไปได้เลย โดยไม่

ต้องศกึษาเนือ้หาในกรอบท่ีแยกเพิ่มเตมินี ้  หรือในบางเนือ้หาท่ีต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เลือก

เรียนรู้ตามความสามารถของตน ดงันัน้ลกัษณะของบทเรียนจะแตกก่ิงแตกสาขาออกไปในเร่ืองยอ่ย  ๆ 

เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เลือกตามความสามารถของตน  ซึง่บทเรียนแบบนีจ้ะตอบสนองตอ่ หลกัการความ

แตกตา่งระหวา่งบคุคลได้เป็นอยา่งดี 

 

 

กรอบท่ี 1

ให้ความรู้ 

กรอบท่ี 1

ให้ความรู้ 

กรอบท่ี 2 

ทํากิจกรรม 

กรอบท่ี 3

เฉลย 

กรอบท่ี 4

ให้ความรู้ 

กรอบ 

สรุปจบ 
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    ในหลกัการของบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา  จะประกอบไปด้วยกรอบหลกั  ซึ่งทกุ

คนจะต้องเรียน  จะเรียกวา่  กรอบยืน จะบรรจเุนือ้หาหลกัของบทเรียน  หากผู้ เรียนมีปัญหาไมเ่ข้าใจใน

บทเรียนหลกั ก็จะมีคําสัง่เช่ือมโยงให้ไปศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิในกรอบสาขา   เม่ือเข้าใจดีแล้วก็จะ

กลบัมาศกึษายงักรอบหลกัตอ่ไป  ดงันัน้ผู้ เรียนจะเรียนรู้ในเร่ืองเดียวกนัแต่ ก้าวไปในลกัษณะหรือ

เส้นทางท่ีแตกตา่งกนัตามความสามารถของแตล่ะบคุคลดงัภาพประกอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพประกอบ 3  แผนภาพประกอบการเขียนกรอบบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา (Branching Programmed)  
 
 ท่ีมา: สนุนัทา สนุทรประเสริฐ. (2547: 56). 

 

   3. บทเรียนสําเร็จรูปแบบไมแ่ยกกรอบ  เป็นบทเรียนท่ีเสนอเนือ้หาทีละน้อยๆ  

ตามลําดบัขัน้ มีคําถามและมีเฉลย  หรือแนวตอบ  ไว้ให้ตรวจสอบได้ทนัที  โดยไมเ่สนอเนือ้หาในรูปของ

กรอบแตเ่สนอเนือ้หาตอ่เน่ืองเหมือนกบัเขียนบทความหรือตํารา  แตกตา่งกนัแตเ่พียงวา่บทเรียน

ประเภทนีมี้การถามตอบให้ผู้ เรียนได้ทบทวนความรู้  และเสริมแรงให้กบัผู้ เรียน  ในชว่งจบเนือ้หาแตล่ะ

หนว่ยยอ่ยตวัอยา่งของบทเรียนแบบนี ้  ได้แก่ บทเรียนของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชซึง่จะเสนอ

บทเรียนตามหวัข้อตา่ง ๆ ดงันี ้

    1.  ช่ือหนว่ยเรียน 

    2.  ช่ือหวัเร่ือง 

    3.  แนวคดิหรือแนวคดิหลกั 

    4.  วตัถปุระสงค์ 

    5.  เนือ้หา 

    6.  กิจกรรมหรือคําถาม 

    7.  แนวตอบ 

กรอบยืน กรอบยืน กรอบยืน กรอบยืน กรอบจบ 

สาขา 

สาขา 

สาขา 

สาขา 

สาขา 

สาขา 
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  จากลกัษณะของการเขียนบทเรียนสําเร็จรูป  ท่ีนิยมเขียนกนัในปัจจบุนัสรุปได้วา่เป็น

รูปแบบท่ีนา่สนใจทัง้สิน้  แตผู่้ วิจยัได้เลือกดําเนินการจดัทําบทเรียนสําเร็จรูปแบบ เส้นตรง ทัง้นีเ้พราะ

สามารถจดัการเรียนรู้ได้ง่ายเน่ืองจากผู้ เรียนสามารถเรียนได้ทีละชดุ ๆ ในแตล่ะชดุประกอบด้วยกรอบ

ความรู้ แตล่ะกรอบจะบรรจขุ้อมลูเรียงลําดบัเนือ้หาจากงา่ยไปจนถึงยาก  เหมาะสมกบัสภาพของ

ผู้ เรียนทัง้ด้านสตปัิญญาและยงัเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนตามความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง

ได้ด้วย 

 1.6 จิตวทิยาการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับบทเรียนสาํเร็จรูป 

  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ  (2540: 160) และ ถวลัย์  มาศจรัส  (2548: 

18-20) ได้กลา่วถึงแนวคดิพืน้ฐานเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปไว้ดงันี ้บทเรียน

สําเร็จรูปจดัทําขึน้โดยแนวความคดิพืน้ฐานของทฤษฎีทางจติวิทยาท่ีสําคญั 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีสมัพนัธ์

เช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (S-R Bond Theory) ท่ีเน้นเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งเร้า  (Stimulus) กบัการ

ตอบสนอง  (Response) และทฤษฎีของสกินเนอร์ท่ีเน้นเร่ืองการเสริมแรงแก่ผู้ เรียน  (Reinforcement) 

และความแตกต่ างระหวา่งบคุคลของผู้ เรียน  และให้นกัเรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจะ

ได้ผลช้าหรือเร็วก็เป็นไปตามความสามารถของแตล่ะคน  

   1. ทฤษฎีสมัพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (S-R Bond Theory) ซึง่เน้นและให้ความสําคญั

ในเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งเร้ากบัการตอบสนอง  (Response) ธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike) 

เป็นนกัการศกึษาและนกัจติวิทยาชาวอเมริกนัได้ศกึษาค้นคว้าเร่ืองการเรียนรู้โดยอาศยัวิธีการวิทยาศาสตร์ 

จนค้นพบและสรุปเป็นทฤษฎีสมัพนัธ์เช่ือมโยงท่ีเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งเร้า  (Stimulus) กบัการ

ตอบสนอง (Response) ทฤษฎีของธอร์นไดค์ท่ีนํามาใช้เป็นพืน้ฐานของการจดัทําบทเรียนสําเร็จรูปนัน้  

ธอร์นไดค์กลา่วถึงทฤษฎีการเรียนรู้สําคญัไว้ 3 ประการได้แก่ 

    1.1 กฎแหง่ความพร้อม  (Law of Readiness) มีใจความวา่เม่ือมีความพร้อมท่ี

จะตอบสนอง  หรือแสดงพฤตกิรรมใด  ๆ ถ้ามีโอกาสได้กระทํายอ่มเป็นท่ีพอใ จ แตถ้่าไมพ่ร้อมท่ีจะ

ตอบสนอง หรือแสดงพฤตกิรรมการบงัคบัให้กระทํายอ่มทําให้เกิดความไมพ่อใจ 

    1.2 กฎแหง่การฝึกฝน  (Law of Exercise) มีใจความวา่การท่ีมีโอกาสได้กระทํา  

ซํา้ ๆ ในพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึง่  จะทําให้พฤตกิรรมนัน้  ๆ สมบรูณ์ย่ิงขึน้  การฝึกหดัท่ีมีการควบคมุ

ท่ีดีจะสง่เสริมผลตอ่การเรียนรู้ 

    1.3 กฎแหง่เหตผุล  (Law of Effect) มีใจความวา่การเช่ือมโยงกนัระหวา่งสิ่งเร้า

กบัการตอบสนองจะดีย่ิงขึน้  เม่ือผู้ เรียนแนใ่จวา่พฤตกิรรมการตอบสนองของตนถกูต้อง  การให้รางวลั

จะชว่ยสง่เสริมการแสดงพฤตกิรรมนัน้ ๆ อีก 
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   2. ทฤษฎีของสกินเนอร์ (BF. Skinner) สกินเนอร์แหง่มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดสนใจ

ศกึษาเร่ืองราวพฤตกิรรมของมนษุย์โดยอาศยัพืน้ฐานทางธรรมชาตแิละลกัษณะของมนษุย์เสริมตอ่

จากทฤษฎี S-R ของธอร์นไดด์ไว้ 3 เร่ืองด้วยกนั ได้แก่ เง่ือนไขของการตอบสนอง (Operant Conditioning) 

การเสริมแรง  (Reinforcement) และความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  (Individual Differences) ทฤษฎี

ของสกินเนอร์ท่ีนํามาใช้ในบทเรียนสําเร็จรูปท่ีสําคญั 3 ประการ ได้แก่ 

    1. เง่ือนไขของการตอบสนอง  (Operant Conditioning) ได้แก่ พฤตกิรรมของ

มนษุย์ท่ีแสดงออกจะเกิดขึน้บอ่ยแคไ่หนนัน้ขึน้อยูก่บัการตอบสนองอตัราการแสดงออกของพฤตกิรรม 

    2. การเสริมแรง  (Reinforcement) ได้แก่ สิ่งเร้าท่ีทําให้อตัราการแสดงออกของ

พฤตกิรรมเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีต้องการและตดัหรือจํากดัพฤตกิรรมบางอยา่งออกไปได้ซึง่จะทําให้

ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะศกึษาเรียนรู้ด้วยความตัง้ใจ 

    3.  ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  (Individual Differences) เป็นการเปิดโอกาส

ให้ผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ได้เร็วสามารถนําเวลาท่ีเหลือไปทํากิจกรรมอ่ืนโดยไมต้่องรอผู้ เรียนท่ีเรียนช้า  ใน

ขณะเดียวกนัผู้ เรียนท่ีเรียนช้าก็สามารถจะเรียนรู้เร่ืองตา่ง ๆ จากบทเรียนสําเร็จรูปได้ตา มศกัยภาพของ

ตนเอง  โดยไมถ่กูบีบคัน้วา่จะต้องเรียนจบเนือ้หาสาระท่ีผู้สอนกําหนดพร้อมกบัผู้ เรียนรู้ได้เร็ว  โดยท่ี

ตนเอง “ไมเ่กิดการเรียนรู้” อยา่งแท้จริง 

  จากทฤษฎีของธอร์นไดค์และทฤษฎีของสกินเนอร์เม่ือนํามาใช้เป็นพืน้ฐานสําคญัของ  

การเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูป  จะมี สว่นสําคญัในการนําพาให้ผู้ เรียนประสพความสําเร็จตา ม

หลกัการเรียนรู้ดงัตอ่ไปนี ้

   1. ผู้ เรียนได้ปฏิบตักิิจกรรมหรือมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิิจกรรม 

   2.  ผู้ เรียนได้ประเมินตนเองและทราบคําตอบทนัที 

   3.  มีการเสริมแรงให้ผู้ เรียนเกิดความภาคภมูิใจในสว่นท่ีปฏิบตัไิด้ถูกต้องและมีความ

พยายามท่ีจะแก้ไขสว่นท่ีบกพร่อง 

   4. ผู้ เรียนได้เรียนรู้ไปทีละน้อยตามลําดบัขัน้  จากงา่ยไปยากตามศกัยภาพและตาม

ความสามารถของแตล่ะคน 

 1.7 หลักการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป 

  ธีระชยั ปรูณโชต ิ(2539: 25) ได้กลา่วถึงหลกัการสร้างบทเรียนสําเร็จรูปไว้ ดงันี ้

   1. คํานงึถึงตวัผู้ เรียน ได้แก่ อาย ุพืน้ฐานความรู้หรือประสบการณ์เดมิ ทกัษะความสามารถ

ในการเรียน และความต้องการของผู้ เรียน 

   2. คํานงึผลท่ีต้องการหรือวตัถปุระสงค์ของบทเรียนวา่ต้องการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้

อะไร 
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   3.  คํานงึถึงแบบของบทเรียนวา่ควรเสนอในรูปแบบ ใด คือ แบบเส้นตรง  แบบสาขา 

หรือแบบไมแ่ยกกรอบ เพ่ือให้เหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา ผู้ เรียน และวตัถปุระสงค์เชน่  เนือ้หาเป็นประเภท

ความรู้ ความจํา หรือความคดิเหน็ ผู้ เรียนเป็นนกัเรียนเก่งหรือออ่น ฯลฯ 

   4.  ไมมี่การจํากดัเวลาของผู้ เรียน การเรียนจะดําเนนิไปตามอตัราความสา มารถของ

แตล่ะบคุคล โดยไมต้่องคํานงึถึงการทําเสร็จก่อนหรือเสร็จหลงัผู้ อ่ืน 

   5.  เนือ้หาวิชาจะต้องจดัแบง่เป็นหวัข้อเร่ืองใหญ่  ๆ ก่อนแล้วเรียงเป็นหวัเร่ืองยอ่ย  ๆ 

เขียนเนือ้หาเป็นหนว่ยยอ่ยเลก็  ๆ แตล่ะหนว่ยยอ่ยจะต้องทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหนว่ยยอ่ย

ถดัไป เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ดําเนินไปทีละน้อย  ๆ ทีละขัน้ พยายามอยา่ให้มีการกระโดดข้ามลําดบัของ

เนือ้เร่ือง จดัลําดบัเรียงเนือ้หางา่ย ๆ ไปหาท่ียากขึน้ตามลําดบั 

   6. ให้มีเนือ้หาและคําอธิบายท่ีดงึดดูความสนใจของผู้ เรียน 
   7.  เนือ้หาแตล่ะกรอบควรเขียนด้วยภาษาท่ีชดัเจนถกูต้ องตามหลกัภาษาและ

เหมาะสมกบัเนือ้หาความรู้  วยัของผู้ เรียน  เนือ้เร่ืองถกูต้องตามหลกัวิชา  มีความตอ่เน่ืองกนัในแตล่ะ

กรอบ 

   8. แตล่ะกรอบจะต้องนําเสนอเนือ้หาเฉพาะเร่ืองอยา่งชดัเจน  และมีคําถามหรือ

คําสัง่ให้ผู้ เรียนตอบสนองตอ่เร่ืองนัน้โดยตรง และไมค่วรมีความรู้ใหมเ่กินกวา่ 1 อยา่ง 

   9.  ให้มีการยํา้ทบทวน และทดสอบตนเอง 

   10. จะต้องให้ผู้ เรียนรู้ผลของคําตอบวา่ถกูหรือผดิทนัที  เพ่ือชว่ยการเรียนรู้ให้ดีย่ิงขึน้

และเป็นการให้การเสริมแรงในทนัทีด้วย 

   11. มีการชีแ้นะคูก่นัไปกบัการตอบสนอง 

   12. ลดการชีแ้นะ  และการนําทางออกไปทีล ะน้อย จนกวา่จะหมดโดยสิน้เชิงเพ่ือให้

ผู้ เรียนสามารถตอบสนองด้วยตนเองได้อยา่งถกูต้องท่ีสดุ 

  สรุปได้วา่หลกัการสร้างบทเรียนสําเร็จรูปนัน้มีสิง่สําคญั  ๆ ท่ีควรคํานงึถึง  คือความ

แตกตา่งระหวา่งของผู้ เรียน ลกัษณะของผู้ เรียน  วตัถปุระสงค์ท่ีต้องการวดั  รูปแบบ เนือ้หา วิธีการ และ

ภาษาท่ีใช้เหมาะสมถกูต้องตรงตามหลกัเกณฑ์ทางภาษา ผู้ เรียนสามารถศกึษาค้นคว้าและประเมนิผล

ด้วยตนเองตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้  มีการเสริมแรงแก่ผู้ เรียน  ลดการชีแ้นะ  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดง

ศกัยภาพของตนอยา่งเตม็ความสามารถ 

 1.8 ขัน้ตอนในการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป 

  สนุนัทา สนุทรประเสริฐ  (2547: 58-59) ได้กลา่วถึง  การสร้างบทเรียนสําเร็จรูปมีขัน้ตอน

การสร้างดงันี ้
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   1.  ศกึษาองค์ประกอบของบทเรียนสําเร็จรูปและจติวิทยาท่ีเก่ียวข้อง  ผู้ เขียนจะต้อง

ทราบวา่บทเรียนสําเร็จรูปมีสว่นประกอบท่ีสําคญั  ๆ อะไรบ้างและในการเขียนต้องคํานงึถึ งจิตวิทยาท่ี

เก่ียวข้อง เชน่ กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ และทฤษฎีของสกินเนอร์ เป็นต้น 

   2. เลือกและวิเคราะห์เนือ้หา เนือ้หาท่ีนํามาจดัทําบทเรียนสําเร็จรูปจะต้องพจิารณา

ให้เหมาะสม โดยผู้ เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ และเหมาะสมกบัคาบเวลา มีเนือ้หาท่ีเป็นความจริง

และมีเนือ้หาคงท่ี 

   3. กําหนดแนวคดิและวตัถปุระสงค์ของบทเรียน  แนวคดิของบทเรียนต้องชีช้ดัลงไป

วา่สิ่งสําคญัของเร่ืองท่ีเรียนนัน้ มุง่ให้ผู้ เรียนเกิดความรู้เร่ืองใด วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ในบทเรียน  ควร

เป็นวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม สามารถสงัเกตและวดัได้ 

   4. กําหนดรูปแบบของบทเรียน  วา่จะเป็นแบบเส้นตรง  แบบสาขา หรือแบบไมแ่ยก

กรอบทัง้นีข้ึน้อยูก่บัพืน้ฐานความรู้ของผู้ เรียนและความชํานาญของผู้ เขียน 

   5. การเขียนตวับทเรียน  จะต้องแยกเนือ้หาออกเป็นหนว่ยยอ่ย  ๆ ท่ีเรียกวา่  กรอบ 

โดยเรียงลําดบัความยากงา่ย  จดัเนือ้หาแตล่ะกรอบให้พอเห มาะไมม่ากหรือน้อยเกินไป  และทกุกรอบ

จะต้องสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองกนัตัง้แตต้่นจนจบ  จะต้องสร้างคําถาม  คําตอบ  เพ่ือให้ผู้ เรียนประเมินตนเอง

เป็นระยะ ๆ และมีการเสริมแรงด้วย  

   6.  จดัทําคูมื่อการใช้แบบทดสอบก่อนเรียน -หลงัเรียน  บทเรียนสําเร็จรูปจะต้องมี

คูมื่อการใช้สําหรับครู และคําแนะนําสําหรับผู้ เรียน  เพ่ือให้เข้าใจตรงกนั  และจะต้องจดัทําแบบทดสอบ

ก่อนและหลงัเรียน เพ่ือใช้ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

   7.  ทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุงบทเรียน  บทเรียนสําเร็จรูปท่ีจดัทําขึน้เรียบร้อยแล้ว

จะต้อง  นําไปทดสอบใช้กบันกัเรียน  เพ่ือหาข้อผิดพลาดบกพร่องและทําการแก้ไขปรับปรุงก่อนท่ีจะ

นําไปใช้สอนจริง ๆ 

   8.  นําไปใช้และเผยแพร่ บทเรียนท่ีทําการแก้ไขปรับปรุงจนเสร็จสมบรูณ์แล้วนําไปใช้

สอนได้และเผยแพร่เป็นต้นแบบให้โรงเรียนอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

  จากขัน้ตอนในการสร้างบทเรียนสําเร็จรูป  จะเห็นได้วา่มี ความสําคญัและ ความจําเป็น

อยา่งย่ิงในการท่ีจะดําเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามขัน้ตอนอยา่งเคร่งครัด  และท่ี

สําคญัอีกประการหนึง่ คือ ต้องมีการนําไปทดลองใช้  ปรับปรุงแก้ไขจนมีประสิทธิภาพ  จงึจะถือวา่ได้

เคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพอยา่งแท้จริงและเหมาะสมกบัสภาพของผู้ เรียน 
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 1.9 บทบาทของผู้สอนในการใช้บทเรียนสาํเร็จรูป 

  นิพนธ์ ศขุปรีดี (2525: 64) ได้กลา่วถึงบทบาทของผู้สอนในการใช้บทเรียนสําเร็จรูปไว้วา่ 

   1. บทเรียนสําเร็จรูปมีไว้สําหรับให้ผู้ เรียนได้ เรียนด้วยตนเองดงันัน้ผู้สอนไมจําเ ป็น

จะต้องสอนผู้ เรียนในบทเรียนนัน้ ๆ 

   2. ผู้สอนไมค่วรกําหนดเวลาของผู้ เรียนควรให้ผู้ เรียนเรียนไปเร่ือย ๆ จนกวา่จะเข้าใจ

หรือบรรลจุดุมุง่หมายท่ีมีในบทเรียนนัน้ ๆ 

   3. บทเรียนสําเร็จรูปสามารถใช้ได้ ทัง้ในและนอกห้องเรียน  ฉะนัน้ผู้สอนไมค่วรไป

บงัคบัให้ผู้ เรียนเรียนเฉพาะในห้องเรียนเทา่นัน้ 

   4. ผู้สอนควรให้โอกาสผู้ เรียนเพ่ืออภิปรายปัญหาตา่ง ๆ ท่ียงัไมเ่ข้าใจได้ 

   5. ผู้สอนควรชีแ้จงวิธีการใช้บทเรียนและการให้การบ้านเพ่ือทดสอบดวูา่ผู้ เรียนเรียน

ได้ผลมากน้อยเพียงใด 

   6. ผู้สอนควรให้มีการพกัผอ่นระหวา่งเรียนบทเรียนบางบทอาจมีความยาวเกินไปจะ

ทําให้ผู้ เรียนเบ่ือได้ ฉะนัน้จงึควรให้มีการพกัได้ 

   7. ผู้สอนควรให้มีการสาธิตในระหวา่งการเรียนด้วยเพ่ือเป็นการเปล่ียนบรรยากาศ

ให้แก่ผู้ เรียนได้สนกุไปกบับทเรียนย่ิงขึน้ 

   8. ผู้สอนควรวิเคราะห์ดวูา่ผู้ เรียนได้ผลมากน้อยเพียงใดจากการเรียนบทเรียนนัน้  ๆ 

โดยการให้ผู้ เรียนทําข้อทดสอบอีกครัง้หนึง่หรืออาจใช้วิธีอ่ืน ๆ ก็ได้ 

  อรพรรณ พรสีมา (2530: 28-29) ได้กลา่วถึงการใช้บทเรียนสําเร็จรูปวา่บทเรียนสําเร็จรูป

เป็นเทคโนโลยีทางการสอนท่ียดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  กลา่วคือ  ในการสร้างบทเรียนสําเร็จรูปต้อง

คํานงึถึงกิจกรรมของผู้ เรียนมากกวา่กิจกรรมของครูแตบ่ทบาทขอ งครูในห้องเรียนมีความสําคญั

เชน่เดียวกบัในวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ ดงันี ้

   1. ครูควรทําให้ผู้ เรียนเกิดความกล้าท่ีจะถามคําถามเก่ียวกบับทเรียนในขณะท่ีใช้

บทเรียนสําเร็จรูป 

   2.  ครูควรเน้นให้ผู้ เรียนทราบถึงความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเองเป็นสําคญัในการใช้บทเรียน

สําเร็จรูป 

   3. ครูจําเป็นต้องทดลองใช้บทเรียนสําเร็จรูปก่อนนํามาใช้กบัผู้ เรียนเพ่ือครูจะได้

ชว่ยเหลือผู้ เรียนได้ในกรณีท่ีผู้ เรียนต้องการความชว่ยเหลือ 

   4. ครูควรอธิบายกลวิธีในการใช้บทเรียนให้ผู้ เรียนฟังอยา่งแจม่ชดัเพ่ือผู้ เรียนจะได้

ประสพผลสําเร็จได้ด้วยตนเอง 
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   5. ครูควรอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่บทเรียนสําเร็จรูปนีเ้ป็นเคร่ืองมือสําหรับสอนแต่

ไมใ่ชสํ่าหรับสอบ 

   6. ครูควรสร้างบรรยากาศให้ผู้ เรียนได้ก้าวไปตามความสามารถของตนเองและไม่

ควรผลกัดนัให้ผู้ เรียนรีบเร่งจนเกินกวา่เขาจะทําได้ 

  จากการศกึษาการจดัการการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป จะเห็นได้วา่บทเรียนสําเร็จรูป 

จะชว่ยให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์อยา่งคุ้มคา่ สนบัสนนุและสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และแสดงความสามารถ

ด้วยตนเองเป็นสําคญั ฝึกฝนให้ผู้ เรียนมีความกล้าคดิ กล้าถาม ให้มีคณุธรรมด้านความซ่ือสตัย์  โดยครู

มีบทบาทเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะแนวทางการเรียนเทา่นัน้ 

 1.10 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาํเร็จรูป  

  เสาวนีย์  สกิขาบณัฑติ (2528: 290-291) ได้กลา่วไว้วา่ ก่อนท่ีจะนําส่ือท่ีสร้างไปใช้ควร

ทดลองแก้ไ ขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเสียก่อน เพ่ือให้ ทราบวา่ส่ือนัน้มีคณุภาพเพียงใด  มีสิ่งใดท่ียงั

บกพร่องอยู ่ซึง่การประเมินไมใ่ชป่ระเมินผลนกัเรียนแตเ่ป็นการประเมินผลส่ือโดยการนําส่ือไปทดลอง

ใช้กบัคนหลาย ๆ คน หลาย ๆ กลุ่ ม แล้วจงึเผยแพร่นําออกใช้จริง เกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพของ   

ส่ือนัน้ อาจจะกําหนดเป็น 90/90 หรือ 85/85 หรือ 80/80 แตค่วรจะให้เป็นผลมาจากการทดลองใช้ก่อน  

ในการวิจยัผู้ วิจยัใช้เกณฑ์ 80/80 ซึง่หมายความวา่ 80 ตวัแรกเป็นคะแนนท่ีได้จากการ ทําแบบฝึกหดั

โดยเฉล่ียร้อยละ 80 สว่น 80 ตวัหลงัเป็นคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัการเรียนโดยเฉล่ียร้อยละ 80 

  ชยัยงค์ พรหมวงศ์  (2540: 525) ได้กลา่วถึงความจํา เป็นท่ีจะต้องนํามาหาประสิทธิภาพ

ท่ีสร้างขึน้ดงันี ้

   1.  สําหรับหนว่ยงานการผลิตส่ือการสอน เป็นการประกนัคณุภาพของส่ือนัน้วา่อยู่

ในขัน้สงูเหมาะสมท่ี จะลงทนุผลติออกมาเป็นจํานวนมาก หากไมมี่การหาประสทิธิภาพเสียก่อน  หาก

ผลติออกมาใช้ประโยชน์ไมไ่ด้ดี ก็ต้องทําใหมเ่ป็นการสิน้เปลืองทัง้เวลา แรงงาน และเงินทอง 

   2.  สําหรับผู้ใช้ส่ือการสอน  ส่ือการสอนจะทําหน้าท่ีชว่ยสร้างสภาพการเรียนรู้ให้

นกัเรียนเปล่ี ยนแปลงพฤตกิรรมตามท่ีมุง่หวงั ดงันัน้ก่อนนําไปใช้ ครูจงึควรมัน่ใจวา่ ส่ือการสอนนัน้มี

ประสิทธิภาพชว่ยให้นกัเรียนเกิด ความรู้จริง  การหาประสทิธิภาพตามลําดบัขัน้จะชว่ยให้เราได้ส่ือการ

สอนท่ีดีมีคณุคา่ทางการสอนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

   3. สําหรับผู้ผลิตส่ือการสอน การทดสอบปร ะสิทธิภาพทําให้ผู้ผลิตมัน่ใจวา่  เนือ้หา

สาระท่ีบร รจลุงในส่ือการสอนมีความเหมาะสม งา่ยตอ่การเข้าใจอนัจะชว่ยให้ ผู้ผลติมีความชําน าญ

สงูขึน้ เป็นการประหยดัแรงงานสมอง เวลา และเงินทองในการเตรียมต้นฉบบั 
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  ชยัยงค์ พรหม วงศ์ (2540 : 526-527) ได้กลา่วถึงเกณฑ์ประสิทธิภาพของส่ือประเภท

บทเรียนสําเร็จรูปไว้วา่ การกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระทําได้โดยการประเมินพฤตกิรรมของ

นกัเรียน 2 ประเภท คือ  พฤตกิรรมตอ่ เน่ือง (กระบวนการ ) และพฤตกิรรมขัน้สดุท้าย (ผลลพัธ์ ) โดย

กําหนดคา่ประสิทธิภาพเป็น  E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)  E2  (ประสิทธิภาพของผลลพัธ์) ดงันี ้

   1.  ประเมินพฤตกิรรมตอ่เน่ือง  คือ  ประเมินตอ่เน่ืองซึง่ประกอบด้วยพฤตกิรรมยอ่ย

หลาย ๆ พฤตกิรรมซึง่เรียกวา่  กร ะบวนการ  ของนกัเรียนท่ีสงัเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุม่ 

(รายงานกลุม่) และรายงายบคุคล  ได้แก่ งานท่ีมอบหมายและกิจกรรมอนัใดท่ีผู้สอนกําหนดไว้ 

   2.  ประเมินพฤตกิรรมขัน้สดุท้าย คือ ประเมินผลลพัธ์ของนกัเรียนโดยพิจารณาจาก

ผลสอบหลงัเรียนและสอบปลายภาค 

   ประสิทธิภาพข องส่ือการสอนจะกําหนดเป็นเกณฑ์ท่ีครูผู้สอนคาดหมายวา่นกัเรียนจะ

เปล่ียนพฤตกิรรมเป็นท่ีพอใจ  โดยกําหนดให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของผลสอบหลงัจากการเรียนของนกัเรียน

ทัง้หมด E1/E2 คือ ประสิทธิภาพของก ระบวนการ /ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ การท่ีจะกําหนดเกณฑ์ 

E1/E2 ให้มีคา่เทา่ใดนัน้ ผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณา โดยปกตเินือ้หาท่ีเป็นความรู้ความ จําจะตัง้ไว้ 80/80 

หรือ 90/90 สว่นเนือ้หาท่ีเป็นทกัษะหรือเจตคต ิอาจตัง้ไว้ ต่ํากวา่นี ้เชน่ 75/75 เป็นต้น อยา่งไรก็ตามไม่

ควรตัง้ไว้ต่ํา เพราะตัง้เกณฑ์ไว้เทา่ใดก็มกัได้ผลเทา่นัน้ 

  1.11 งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับบทเรียนสาํเร็จรูป 

  อรไท ผลดี  (2522: 73) ได้ทําการวิจยัโดยสร้างบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทยเร่ืองอิเหนา 

ตอน ศกึกะหมงักหุนงิ สําหรับมธัยมศกึษาตอนปลาย จากการวิจยัปรากฏวา่  นกัเรียนทําแบบทดสอบ

หลงัเรียนบทเรียนและแบบฝึกหดัในบทเรียน ได้ถึงเกณฑ์มาตรฐานและคะแนนทดสอบ ก่อนเรียน

บทเรียนและคะแนนทดสอบหลงัเรียนบทเรียนของนกัเรียน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัอีกด้วย จงึกลา่ว

ได้วา่บทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย เร่ืองอิเหนา ตอน ศกึกะหมงักหุนงิ สําหรับมธัยมศกึษาตอนปลาย 

เป็นบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้สอนวิชาภาษาไทยให้มีพฒันาการขึน้ได้ 

  สมพร ยิม้สกลุ (2527: 70-71) สร้างบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย (ท 032) ทดลองกับ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนสิงห์บรีุ  จงัหวดัสิงห์บรีุ จํานวน 44 คน ผลปรากฏวา่ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนัอ ยา่งมีนยัสําคญั สถิตท่ีิระดบั .01 

ความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนทัง้สองกลุม่แตกตา่งกนัอยา่ง มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

นอกจากนีน้กัเรียนกลุม่ทดลองยงัมีทศันคตเิชิงนิมานตอ่การเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปและคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัคะแนนทศันคตขิองนกัเรียนท่ีเรียนโดยใ ช้บทเรียนสําเร็จรูปมีความสมัพนัธ์

ในทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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   ณฏัฐินี เฉลิมสิน (2537: 63) ได้ทําการวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

และความสนใจในวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน

สําเร็จรูป กบัการสอนตามคูมื่อครู ผลปรากฏวา่นกัเรียกลุม่ทดลองท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน

สําเร็จรูปมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสงูกวา่นกัเรี ยนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู และมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

  พวงเพ็ญ สวา่งใจ (2539: บทคดัยอ่ ) ทําการวิจยั เพ่ือสร้างบทเรียนสําเร็จรูปและหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปท่ีสร้างขึน้ เร่ืองการพฒันาบทเรียนสําเร็จรูปการอา่นเร่ืองสัน้อยา่งมี

วิจารณญาณของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  โดยทดลองกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

โรงเรียนคงคาราม  จงัหวดัเพชรบรีุ  ซึง่ผู้ วิจยัได้ตัง้สมมตฐิานวา่บทเรียนสําเร็จรูปท่ีสร้างขึน้จะใช้สอน

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพเ ช่ือถือได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพราะทําได้ถึงคะแนน 86.33/85.52  

และความแตกตา่งคา่เฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

  กลัยา หวงัปัญญา (2551: 54) ได้ทําการวิจยัโดยได้สร้างการพฒันาบทเรียนสําเร็จรูปวิชา

ภาษาไทยเร่ืองโคลงส่ีสภุาพ สําหรับนกัเรียนชัน้มธั ยมศกึษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่  บทเรียนสําเร็จรูป

วิชาภาษาไทย เร่ืองโคลงส่ีสภุาพ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเก ณฑ์

มาตรฐาน 80/80 และนกัเรียนมีความสามารถในการแตง่โคลงส่ีสภุาพสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

   นติยา ผกูเกษร (2551: 56-57) ได้ทําการวิจยัโดยการสร้างบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย  

เร่ืองการอา่นตีความ  สําหรับนกัเรียนชัน้มั ธยมศกึษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบวา่ บทเรียนสําเร็จรูปวิชา

ภาษาไทย เร่ืองการอา่นตีความ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 เพราะทําได้ถึงคะแนน 92.00/92.40 และความแตกตา่งคา่เฉล่ียของคะแนนก่อน

เรียนและหลงัเรียนมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

  อารินธร ตลบัทอง (2553: บทคดัยอ่) ได้ทําการวิจยัโดยการสร้างบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง 

การสร้างคํา สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่ บทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองการสร้างคํา 

สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 80.06/85.50 และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงั

การทดลองสงูกวา่การทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

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

สําเร็จรูปท่ีมหาวิทยาลยัเซาท์แคโรไรนา่ในวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะซึง่ทําการทดสอบเป็นเวลา 3 ภาคเรียน 

ผลการวิจยัพบวา่นกั เรียนร้อยล ะ 60 มีผลการเรียนสงูขึน้กวา่เดมิ ร้อยละ  95 มีความรู้ความสามารถ

ปรับการเรียนเพิ่มขึน้ร้อยละ 74 ชอบท่ีจะเรียน โดยวิธีการปฏิบตัมิากกวา่การเรียนตามปกต ิ
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   จากการศกึษาค้นคว้างานวิจยัท่ีเก่ียวกบั บทเรียนสําเร็จรูป สรุปได้วา่  การใช้บทเรียน

สําเร็จรูปในการพฒั นาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสามารถท่ีจะพฒันาทกัษ ะด้านการเรียนของ

ผู้ เรียนดีขึน้ ซึง่ไมเ่พียงแตเ่ฉพาะวิชาภาษาไทยเทา่นัน้ แตส่ามารถนําไปใช้กบัวิชาอ่ืน ๆ ได้ดีเชน่เดียวกนั   

 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสนใจในการเรียนภาษาไทย 
 2.1 ความหมายของความสนใจ  

  ความสนใจเป็นองค์ประกอบสําคญัในการเรียนรู้  และความสมัฤทธ์ิผลทางการเรียนของ

นกัเรียน นอกจากนีจ้ะขึน้อยูก่บัความสามารถแล้วยงัขึน้อยูก่บัความสนใจอีกด้วย  ถ้านกัเรียนมีความ

สนใจตอ่ครู ตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนและตอ่วิชาท่ีเรียนแล้ว นกัเรียนจะมีความตัง้ใจเรียน   อยากรู้

อยากเหน็ อยากแสวงหาให้ได้มาซึง่ความรู้ท่ีตนต้องการ สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูตามไปด้วย 

ตรงข้ามหากนกัเรียนมีความสนใจต่ําก็จะทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ําเชน่กนั 

  ดงันัน้ ความสนใจจงึเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะต้องสร้างให้เกิดขึน้เป็นอนัดบัแรกของกระบวนการ

เรียนรู้ มีนกัศกึษาและนกัจติวิทยาให้ความหมายของความสนใจไว้ตา่ง ๆ กนั  ดงันี ้

   กู๊ด (Good. 1973: 311) ให้ความหมายวา่ ความสนใจ คือความรู้สกึชอบหรือก ารท่ี

เราแสดงตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึง่ความรู้สกึนีอ้าจจะมีชัว่ขณะหนึง่หรืออาจมีถาวรทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความอ ยากรู้

อยากเห็นของบคุคลนัน้ โดยมีอิทธิพลจากประสบการณ์ของเขาเอง 

   เปลือ้ง ณ นคร (2523: 235) ให้ความหมายวา่ ความสนใจ คืออาการของจิตท่ีเพง่เล็ง

ตอ่วตัถหุรือสิ่งใดสิ่งหนึง่หรือความใสใ่จหรือภาวะซึง่ประกอบด้วยความอยากรู้ อยากเหน็ อยา่งรู้สกึตวั

และใช้ปัญญา 

   กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2528: 233) ให้ความหมายความสนใจวา่ เป็นความรู้สกึท่ีดีตอ่

สิ่งใดตอ่หนึง่ ซึง่ความสนใจของแตล่ะบคุคลจะแตกต่างกนัเน่ืองจากองค์ประกอบสําคญั คือ ความถนดั 

ความต้องการและสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ในสงัคมท่ีแตกตา่งกนั 

   ประสาท อิศรปรีดา (2538: 135-136) กลา่วถึงความสนใจตามแนวคดิของกาเย ่ วา่มี

อิทธิพลตอ่การเรียนรู้เพราะความสนใจเป็นลกัษณะทางจิต ใจท่ีมีความสืบเน่ืองกนัเป็นชดุ โดยเร่ิมจาก

การมีสิ่งเร้าทําให้เกิดความสนใจและตอบสนอง ตอ่เน่ืองกนัเป็นลกูโซ ่ตราบใดท่ีมีความสนใจอยู่       

การตอบสนองดงักลา่จะทําให้เกิดความรู้สกึหรือความคดิอนันําไปสูค่วามสงสยั ความอยากรู้อยากเห็น  

และความต้องการเรียนรู้เพิม่เตมิ นัน่คือความสนใจชีใ้ห้เห็นถึงความปรารถนาท่ีใคร่จะได้รับการสอน

หรือความพยายามท่ีจะตอบสนอง ความสนใจจงึเป็นองค์ประกอบประการหนึง่ท่ี ทําให้เกิดความพร้อม

ท่ีจะเรียน ซึง่เม่ือมีความพร้อมในสิ่งใดแม้จะมีอปุสรรคบ้างก็ไมล่ดความสนใจจากสิ่งนัน้ ๆ ง่าย 
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   สนุนัทา มัน่เศรษฐ์วิทย์  (2540: 41) ให้ความหมายความสนใจวา่ เป็นความรู้สกึท่ีมี

ตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่  เม่ือกลา่วถึงความสนใจมั กจะพจิารณาความรู้สกึในทางท่ีดี มีความรักและความชอบ

ในสิ่งนัน้ 

   โร (เอกสารการสอนชดุวิชา กิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนว . 2533: 393; อ้างอิงจาก 

Roe. 1964) ได้ให้ความหมายของความสนใจไว้วา่ แรงจงูใจภายในท่ีเกิดจากแรงกระตุ้นอยา่งใด   

อยา่งหนึง่ท่ีเกิดขึน้ภายในตวับคุคลแสดงพฤตกิรรม ทําให้มีความต้องการท่ีจะปรับปรุงตนเองและทําให้

มีผลตอ่การทําให้บุ คคลมีวิถีชีวิตไปตามวิถีทางท่ีถกูต้องและทําให้เกิดความพงึพอใจในผลสําเร็จของ

ตนเอง 

  สรุปได้วา่ความสนใจ หมายถึง  สิ่งท่ีบคุคลเกิดความรู้สกึชอบพงึ  พอใจท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่

เป็นความรู้สกึไปในทางท่ีดี ให้ความสนใจ สงัเกต นกึถึง แล้วกระทําด้วยความพอใจก่อให้เกิดคว าม

อยากรู้อยากเห็น อยากแสวงหาคําตอบของสิ่งเหลา่นัน้ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีสําคญัของการเรียนรู้ และ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

 2.2 การสร้างความสนใจในกระบวนการเรียนการสอน 

      การจดักิจกรรมการเรียนการสอนจะนา่ ความสนใจหรือไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บัครูเป็นสําคญั  

ดงันัน้ ครูจะ ต้องคํานงึวา่ จะทําอยา่งไรจงึจะชว่ยนกัเรียนให้มีความสนใจและมีแรงจงูใจในการเรียนรู้  

เพราะนกัเรียนในห้องหนึง่ ๆ จะประกอบด้วยนกัเรียนท่ีมีระดบัความสนใจแตกตา่งกนัเน่ืองจาก

ความสามารถและประสบการณ์เก่ียวกบัการเรียนรู้ในวิชานัน้ ๆ นกัการศกึษาและนกัจติวิทยาให้แนวทาง

ในการสร้างความสนใจและแรงจงูใจในการเรียนดงันี ้ 

   สโุท  เจริญสขุ  (2522: 72) ให้แนวทางในการจดัการเรียนการสอนตามความสนใจ

ของนกัเรียนไว้ดงันี ้

    1.  คํานงึถึงสญัชาตญาณ ความอยากรู้อยากเหน็ของนกัเรียน โดยนําเร่ืองราว

หรือสิ่งแปลกใหมม่าเลา่หรือแสดงให้นกัเรียนด ู

    2.  ทําบทเรียนให้สนกุโดยใช้อปุกรณ์การสอน หรือเทคนิคการสอนหลายๆ 

รูปแบบ 

    3.  ทําบทเรียนให้กระจา่ง โดยใช้ถ้อยคําท่ีง่ายๆ หรือเน้นรูปธรรมมากกวา่นามธรรม 

    4.  ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคดิเห็น หรือกระตุ้นให้นกัเรี ยนร่วมกิจกรรม 

การเรียนอยูเ่สมอ ด้วยการใช้คําถาม ใช้กิจกรรม หรืออปุกรณ์ตา่ง ๆ เข้ามาชว่ยสอน 

    5.  จดัสิ่งแวดล้อมรอบตวันกัเรียนให้นา่สนใจ เชน่ จดันิทรรศการ การอภิปราย   

จดัชมุนมุ จดัการแสดงหนงัสือ ฯลฯ    

 



29 

 

   กมลรัตน์  หล้าสวุงษ์ (2428: 234) เสนอแนะการสร้างความสนใจไว้ ดงันี ้

    1.  ศกึษาความ ต้องการของ นกัเรียนเป็นสว่นใหญ่ เพ่ือจะได้จดับทเรียน สภาพ

ห้องเรียนและส่ือการเรียนตา่ง ๆ ให้ตรงกบัความต้องการของนกัเรียน 

    2.  สํารวจพืน้ฐานทางด้านความถนดัของนกัเรียน เพ่ือจดัสภาพการเรียนการสอน

ให้ตรงกบัความถนดันัน้ 

    3.  จดัสภาพห้องเรียนให้นา่สนใจ มีการตัง้คําถามท่ียัว่ยแุละท้าทายความสามารถ

ของนกัเรียน  พยายามให้นกัเรียนมีส่ วนร่วมในการเรียนการสอนมากท่ีสดุ เชน่  การแสดงออกในความ

คดิเห็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการพยายามสร้างให้เกิดสิ่ง ต่ืนตาต่ืนใจสิ่งแปลก ๆ ใหม ่ๆ 

บ้าง โดยเลือกให้ตรงกบัความถนดัและความสามารถของนกัเรียน 

    4.  ให้การเสริมแรง โดยพยายามให้นกัเรียนได้รับความสําเร็จในการเรียนรู้ หรือ

การทํางานนัน้  ๆ โดยเลือกให้ตรงกบัความถนดั ความสามารถและทําให้นกัเรียนสนใจในสิ่งท่ีได้รับ

มอบหมายให้ทํา 

    5.   ชีท้างหรือให้ทราบความก้าวหน้า ในการทํางานทกุระยะของนกัเรียน ทําให้

เขามีความสนใจในการทํางานนัน้ ๆ ตอ่ไป 

   นอกจากนี ้สรุางค์  โคว้ตระกลู  (2541: 180) ได้เสนอแนะวิธีการท่ีนกัจติวิทยาการศกึษา 

เช่ือวา่จะสามารถสร้างความสนใจแล ะสง่เสริมแรงจงูใจของนกัเรียนได้  โดยการปรับปรุงวิธีการของครู  

ดงันี ้

    1.  จดัห้องเรียนให้มีบรรยากาศท่ีท้าทายความอยากรู้อยากเห็น 

    2.  บอกวตัถปุระสงค์เฉพาะของบทเรียนให้นกัเรียนทราบ 

    3.  พยายามให้งานแก่นกัเรียนตามความสามารถและให้โอกาสนกัเรียนทกุคนมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัความสําเร็จในการเรียนรู้ 

    4.  พยายามให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่นกัเรียน และแนะให้นกัเรียนใช้ข้อมลูย้ อนกลบั

ชว่ยปรับปรุงการทํางานให้ดีขึน้ 

    5.  พยายามพบนกัเรียนเป็นรายบคุคล  เพ่ือชว่ยให้นกัเรียนวิเคราะห์สาเหตุ

ความสําเร็จหรือไมสํ่าเร็จในการเรียนของนกัเรียน 

    6.  บรรยากาศขอ งห้องเรียนต้องปราศจากการขูเ่ขญ็  หรือต้องเป็นบรรยากาศท่ี

นกัเรียนให้ความไว้วางใจในครูวา่เป็นผู้ ท่ีคอยเอือ้การเรียนรู้ของนกัเรียนอยูเ่สมอ 

    7.  ครูจะต้องเป็นแบบอยา่งในการแสดงความกระตือรือร้นในเวลาท่ีสอน 
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   ดงันัน้การสร้างความสนใจจึง่เป็ นสิ่งสําคญัและจําเป็นอยา่งย่ิง ท่ีครูจะต้องสร้างให้

เกิดขึน้ในกระบวนการเรียนการสอน จะด้วยวิธีใดก็ตามเพราะความสนใจของนกัเรียนเป็นองค์ประกอบ

สําคญัท่ีจะทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 

 2.3 การวัดความสนใจ 

  การวดัความสนใจจะให้ผลได้ถกูต้องท่ีสดุนัน้ เป็นเร่ืองท่ีทําได้ยาก ทัง้นี เ้พราะความสนใจ

ของแตล่ะบคุคลยอ่มแตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ อาย ุเพศ สตปัิญญา 

สิง่แวดล้อม ประสบการณ์เดมิ พฒันาการทางร่างกาย การศกึษา อาชีพ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ

สงัคม มีนกัการศกึษาได้เสนอแนะการวดัความสนใจไว้หลายวิธีด้วยกนั  ดงันี ้

   เฮอร์ลอค (Hurlok. 160-161) เสนอวิธีการวดัความสนใจไว้ 3 วิธี คือ 

    1.  ใช้การสงัเกต 

    2.  ใช้การสมัภาษณ์ 

    3.  ใช้แบบสอบถาม 

   ฮอดส์  ลนิด์ควิสท์  และแมนน์ (Hawkes Lindquist; & Mann. 1963: 328) เสนอวิธี

วดัความสนใจ ซึง่สอดคล้องกบัเพาเวลล์ (Powell. 1963: 189-192) ไว้ 3 วิธีดงันี ้

    1.  การใช้แบบวดัความสนใจโดยให้แสดงความรู้สกึชอบหรือไมช่ อบตอ่ข้อความ

ตา่งๆ ของแบบวดัความสนใจ 

    2.  การใช้แบบสอบถามปลายเปิด  โดยให้อิสระในการตอบคําถามตา่งๆ ได้ตาม

ความรู้สกึท่ีแท้จริงของตน 

    3.  การสมัภาษณ์ ทําให้ผู้สมัภาษณ์สงัเกตเหน็พฤ ตกิรรมของผู้ถกูสมัภาษณ์ได้

นัน้ ต้องคํานงึถึงความเหมาะสมด้วย เมาท์เรนส์ และเลเมนท์ (Mohrens and Lehmenn) ระบวุา่วิธีวดั

ความสนใจท่ีดีท่ีสดุและมีความเช่ือมัน่สงูคือการวดัโดยใช้แบบสอบถาม 

 2.4 งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับความสนใจ 

  บญุปลกู สิทธิไชย  (2534: บทคดัยอ่) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคว ามสนใจใน

วิชาภาษาไทยของนกัเรียน ท่ีเรียนโดยใช้บทเ รียนสําเร็จรูปการ์ตนูกบัการสอนตา มแผนการสอนของ

หนว่ยศกึษานิเทศก์ กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1 โรงเรียนบ้านดงุวิทยา จงัหวดั

อดุรธานี ปีการศกึษา  2532 พบวา่ความสนใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปการ์ตนูกบั

การสอนตามแผนการสอนของหนว่ยศกึษานิเทศก์ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

  ไตรเทพ โห้โก๋ (2533: บทคดัยอ่) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในการฟัง

ภาษาไทยของนกั เรียนท่ีเรียนโดยการใช้แบบฝึกการฟังจากแถบ บนัทกึเสียงและจากการอา่นของครู 

กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีท่ี  1 โรงเรียนประจนัตราษฎ์บํารุง จงัหวดัปราจีนบรีุ             

ปีการศกึษา 2532 ผลการทดลองพบวา่ความสนใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการใช้แบบฝึกการฟังจาก

แถบบนัทกึเสียงและจากการอา่นของครู แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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3  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3.1 ความหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นสิง่ท่ีสามารถชีบ้อกถึงความรู้ ความเข้าใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่

บทเรียน  โดยมีผู้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้ดงันี ้

   ประกิจ รัตนสวุรรณ (2525: 200) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้วา่  

คณุลกัษณะและความสามารถของบคุคลท่ีเกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม

และประสบการณ์การเรียนรู้จากการฝึกฝนอบรมหรือการสอน 

   สนุนัท์ ศลโกสมุ (2525 : 129) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้วา่  

คณุลกัษณะและความสามารถข องบคุคลท่ีเกิดจากการเรียนการสอน  เป็นการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม

และประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกฝนอบรมหรือการสอนหรือระดบัความสมัฤทธ์ิผล (Level of 

Accomplishment) ของบคุคลวา่เรียนแล้ว รู้เทา่ใด มีความสามารถชนดิใด 

   พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2530: 29) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Academic 

Achievement) ไว้วา่ คณุลกัษณะ รวมถึงความรู้ความสามารถของบคุคลอนัเป็นผลมาจากการเรียน

การสอน จดุมุง่หมายของการวดัผลสมัฤทธ์ิเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถของสมรรถภาพ

สมองของบคุคลวา่เรียนรู้อะไรบ้าง มีความรู้มากน้อยเพียงใด 

   เยาวดี วิบลูย์ศรี  (2540 : 5) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้วา่  

กระบวนการบง่ชีผ้ลผลิตหรือคณุลกัษณะท่ีวดัได้จากเคร่ืองมือวดัผลประเภทใดประเภทหนึง่อยา่งมี

ระบบเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นปริมาณเป็นตวัเลขมากกวา่การบรรยายในเชงิคณุศพัท์ 

   สาคร ธรรมศกัดิ ์ (2541 : 135) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้วา่ 

คณุลกัษณะและความสามารถของบคุคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม

และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกอบรม หรือหรือจากการสอบ 

   อารีย์ วชริวราการ (2542: 143) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้วา่   

ผลท่ีเกิดขึน้จากการเรียนการสอน การฝึกฝน หรือประสบการณ์ตา่ง ๆ ทัง้ท่ีโรงเรียน ท่ีบ้าน และสิ่งแวดล้อม

อ่ืน ๆ  

   จติตมิา พทุธเจริญ (2543: 105) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้วา่ 

ผลของความสามารถทางสมองด้านต่ าง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนการสอน การฝึกฝน หรือประสบกา รณ์

ตา่ง ๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่วดัได้จากการนบัเป็นคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนภายหลงัท่ีเรียนจบเนือ้หาท่ีกําหนดไว้ 

   กู๊ด (Good. 1973: 103) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้วา่  ความรู้ท่ี

ได้รับหรือทกัษะท่ีพฒันามาจากการเรียนในสถานศกึษาโดยปกตวิดัจากคะแนนท่ีครูเป็นผู้ให้หรือจาก

การทดสอบ หรืออาจรวมถึงคะแนนท่ีครูให้และคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบ 
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  จากความหม ายข้างต้นสรุปได้วา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คณุลกัษณะและ

ความสามารถใ นด้านตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียน การสอน  การฝึกฝน หรือประสบการณ์ตา่ง ๆ ทัง้

ทางตรงและทางอ้อมท่ีสามารถจะพฒันาขึน้ได้โดยการเรียนการสอน  การฝึกฝน การอบรม และจาก

การได้ฝึกปฏิบตัจิริง ซึง่วดัได้ในรูปของคะแนนจากการตอบแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 3.2 จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2539 : 29-32) กลา่ววา่ จดุมุง่หมายของการวดัผลสมัฤทธ์ิเป็นการ

ตรวจสอบระดบัความสามารถของสมรรถภาพทางสมองของบคุคลวา่ เรียนแล้ว รู้อะไรบ้าง และมี

ความสามารถในด้านใดมากน้อยเพียงใด เชน่ มีพฤตกิรรมด้านความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้    

การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินคา่ มากน้อยอยูใ่นระดบัใดนัน่คือ การวดัผลสมัฤทธ์ิเป็น

การตรวจสอบพฤตกิ รรมของผู้ เรียนในด้านพทุธิพิสยั โดยแบง่การวดัออกเป็น 2 องค์ประกอบตาม

จดุมุง่หมายและลกัษณะของวิชาท่ีเรียน คือ 

   1.  การวดัด้านปฏิบตั ิ เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถทางการปฏิบตัโิดยให้

ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัจิริงให้เหน็ผลงานปรากฏออกมา ให้ทําการสงัเกตและวดัได้ การวดัแบบนีต้้องวดั

โดยใช้ข้อสอบภาคปฏิบตัซิึง่การประเมินผลจะพิจารณาท่ีวิธีปฏิบตัแิละผลงาน 

   2.  การวดัด้านเนือ้หา เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกบัเนือ้หาวิชา

รวมถึงพฤตกิรรมความสามารถในด้านตา่ง ๆ อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน มีวิธีวดัได้ 2 ลกัษณะ  

คือ 

    2.1 การสอบแบบปากเปลา่ การสอบแบบนีม้กักระทําเป็นรายบคุคล ซึ่ งเป็นการ

สอบท่ีต้องการดผูลเฉพาะอยา่ง 

    2.2 การสอบแบบให้เขียนตอบ เป็นการสอบวดัท่ี ให้ผู้สอบเขียนเป็นตวัหนงัสือ

ตอบ ซึง่มีรูปแบบการตอบอยู ่2 แบบคือ  

     2.2.1 แบบไมจํ่ากดัคําตอบ  ซึง่ได้แก่การสอบวดัท่ีใช้ข้อสอบแบบอตันยัหรือ

ความเรียง 

     2.2.2 แบบจํากดัคําตอบ ซึ่ งเป็นการสอบท่ีกําหนดขอบเขตของคําถามท่ีจะให้

คําตอบหรือกําหนดคําตอบมาให้เลือกซึง่มี 4 รูปแบบ คือ 

      ก.  แบบเลือกทางใดทางหนึง่ 

      ข.  แบบจบัคู ่

      ค.  แบบเตมิคํา 

      ง.  แบบเลือกตอบ 
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    การวดัผลสมัฤทธ์ิอา่นเนือ้ หาโดยการเขียนตอบนัน้ เป็นท่ีนิยมท่ีใช้กนัแพร่ห ลาย

ในโรงเรียน เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสอบวดัข้อเขียนข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหรือแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิ 

   จากข้อความท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้วา่ จดุมุง่หมายของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ของแตล่ะบคุคลวา่ หลงัจากได้เรียนรู้แล้วมีความสามารถด้า นใดบ้าง

แล้วความสามารถนัน้มีมากน้อยเพียงใด  ซึง่เป็นการประเมนิพฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีมีความเช่ือถือได้ 

 3.3 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ (Achievement test) นกัวดัผลและนกัวิชาการศกึษามีการ

เรียกช่ือแตกตา่งกนัไปเป็น แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหรือแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิ และได้ให้ความหมาย

ไว้ในแนวทางเดียวกนั ดงันี ้

   ชวาล แพรรัตนกลุ (2518: 112) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิไว้วา่  

แบบทดสอบท่ีวดัความรู้ ทกัษะและสมรรถภาพสมองด้านตา่ง ๆ ท่ีเดก็ได้รับจากประสบ การณ์ ทัง้จาก

โรงเรียน ทางบ้าน ยกเว้นการวดัทางร่างกา ย ความถนดั และทางบคุคลกบัสงัคม สําหรับโรงเรียนแล้ว

แบบทดสอบประเภทผลสมัฤทธ์ิมุง่ท่ีจะวดัความสําเร็จในวิชาการเป็นสว่นใหญ่ 

   ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ (2524 : 37) ได้ให้ความหมาย ของแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิไว้วา่ เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ ของนกัเรียนท่ีได้เรียนไปแล้ว ซึง่เป็นข้อคําถามให้

นกัเรียนตอบลงในกระดาษและให้นกัเรียนได้ปฏิบตัจิริง 

   อเนก เพียรอนกุลุบตุร (2524: 151) ได้ให้ความหมา ยของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ไว้วา่ แบบทดสอบท่ีมุง่วดัความรู้ ทกัษะ สมรรถภาพด้านตา่ง ๆ ท่ีได้รับจากประสบการณ์ทัง้ปวงและมุง่

วดัทางด้านวิชาการเป็นสําคญั 

   พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2545: 95)  ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิไว้วา่   

เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดัความรู้ ทกัษะ และความสามารถทางวิชาการท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้มาแล้ววา่

บรรลผุลสําเร็จตามจดุประสงค์ท่ีกําหนดไว้เพียงใด 

   เยาวดี  วิบลูย์ศรี (2545: 28) ได้ให้ความหมาย ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิไว้วา่ 

แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัผลของการเรียนการสอนสว่นมากจะเป็นเคร่ืองมือ

สําหรับชว่ยให้ครูสามารถตดัสนิผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

   กรอนลนัต์ (Gromlund. 1993: 1) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิไว้

วา่ เป็นกระบวนการเชิงระบบเพ่ือการวดัพฤตกิรรมหรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดวา่จ ะเกิดขึน้จากกิจกรรม

การเรียนรู้ โดยมีหน้าท่ีหลกัสําหรับการปรับปรุงและพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

  สรุป แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วดัความรู้  ทกัษะ

และความสามารถทางวิชาการท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้มาแล้ววา่บรรลผุลสําเร็จตามจดุประสงค์ท่ีกําหนดไว้

มากน้อยเพียงใด 
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 3.4 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

  ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ  (2541: 18) ได้ให้ความหมา ยของแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิไว้วา่  เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความ รู้ของนกัเรียนท่ีได้เรียนไปแล้ว  ซึง่เป็นข้อคําถามให้นกัเรียน

ตอบลงในกระดาษและให้นกัเรียนได้ปฏิบตัจิริงแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิแบง่เป็น 2 แบบดงัตอ่ไปนี ้

   1.  แบบทดสอบของครู หมายถึง ชดุข้อคําถามท่ีครูเป็นผู้สร้า งขึน้ ซึง่เป็นข้อคําถามท่ี

ถามเก่ียวกบัความรู้ท่ีนกัเรียนได้เรียนในห้องเรียนวา่นกัเรียนมีความรู้มากเพียงใด บกพร่อ งตรงไหน  

เพ่ือจะได้สอนซอ่มเสริม หรือวดัดคูวามพร้อมท่ีจะสอนเร่ือง ใหม ่แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึน้นี ้มุง่วดั

ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนเฉพาะกลุม่ท่ีครูสอน เป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างขึน้ใช้กนัโดยทัว่ไปในสถานศกึษา

มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบข้อเขียน ซึง่แบง่ออกได้อีก 2 ชนิด คือ 

    1.1 แบบทดสอบอตันยั เป็นแบบทดสอบท่ีกําหนดคําถามหรือปัญหาแล้วให้

ผู้ตอบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคดิ เจตคตไิด้อยา่งเตม็ท่ี 

    1.2 แบบทดสอบปรนยั หรือแบบให้ตอบสัน้ ๆ เป็นแบบทดสอบท่ีกําหนดให้ผู้ตอบ

เขียนตอบสัน้ ๆ ห รือมีคําตอบให้เลือกแบบจํากดัคําตอบ  ผู้ตอบไมมี่โอกาสแสดงความรู้ ความคดิได้

อยา่งกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอตันยั แบบทดสอบชนิดนีแ้บง่ออกเป็น 4 แบบคือ แบบทดสอบ

ถกูผดิ แบบทดสอบจบัคู ่แบบเตมิคํา และแบบเลือกตอบ 

   2. แบบทดสอบมาตรฐาน สร้างขึน้จากผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะสาขาวิชาหรือจาก

ครูผู้สอนวิชานัน้ ๆ แต่ ผา่นการทดลองหาคณุภาพหลายครัง้ จนกระทัง่มีคณุภาพดีพอจงึสร้างเกณฑ์

ปกตขิองแบบทดสอบนัน้ สามารถใช้เป็นหลกัและเปรียบเทียบผลเพ่ือประเมินคา่ของการเรียนการสอน

ในเร่ืองใด ๆ ก็ได้ จะใช้วดัอตัราการพฒันาของเดก็แตล่ะวยัในแตล่ะกลุม่ก็ได้ จะใช้สําหรับให้ครูวินิจฉยั

ผลสมัฤทธ์ิระหว่ างวิชาตา่ง ๆ ในเดก็แตล่ะคนก็ได้  ข้อสอบมาตรฐานนอกจากจะมีคณุภาพของ

แบบทดสอบสงูแล้วยงัมีมาตรฐานในด้ านวิธีการดําเนนิการสอบ กลา่วคือ  ไมว่า่โรงเรียนใดหรือสว่น

ราชการใดจะนําไปใช้ต้องดําเนินการสอบเป็นแบบเดียวกนั แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมื่อดําเนินการ

สอบ บอกถึงวิธีการสอบวา่ทําอยา่งไร และยงัมีมาตรฐานในด้านการแปลคะแนนอีกด้วย ทัง้แบบทดสอบท่ี

ครูสร้างขึน้และแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีสร้างข้อคําถามเหมือนกนั คือจะเป็นคําถามท่ีวดัเนือ้หาและ

พฤติกรรมท่ีได้สอนนกัเรียนไปแล้ว  สําหรับพฤตกิรรมท่ีสามารถตัง้คําถามวดัได้ นิยมใช้ตามหลกัท่ีได้

จากการประชมุของนกัวดัผล 

  สมนกึ  ภทัทิยธนี (2541: 73-97) ยงัได้กลา่ววา่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ประเภทท่ีครูสร้างขึน้นิยมใช้กนัมี 6 แบบ  ซึง่สรุปได้ดงันี ้
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   1. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) ข้อสอบแบบเลือกตอบโ ดยทัว่ไป

จะประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนนําหรือตอนคําถามกบัตอนเลือก  ในตอนเลือกจะประกอบด้วย

ตวัเลือกท่ีเป็นคําตอบถกูและตวัเลือกท่ีเป็นตวัลวง ซึง่ตวัเลือกนัน้นิยมใช้ตวัเลือกท่ีใกล้เคียงกนัดเูผิน ๆ 

จะเห็นวา่ทกุตวัเลือกจะถกูหมด ซึ่งข้อสอบแบบนีจ้ะมีความเท่ียงตรงสงู  สามารถครอบคลมุเนือ้หา และ

ทกุพฤตกิรรมด้านความรู้ รวมทัง้ยงัตรวจงา่ย สะดวกรวดเร็วและมีความยตุธิรรม 

   2. ข้อสอบแบบอตันยัหรือแบบเรียงความ  (Subjective or Essay Test) เป็นข้อสอบ

ชนิดท่ีมีเฉพาะข้อคําถามให้ผู้ เรียนสามารถเขียนตอบอยา่งเสรี เขียนบรรยายตามความรู้ และข้อคดิเหน็

ของแตล่ะคน ซึง่สามารถวดัพฤตกิรรมตา่ง ๆ ได้ทกุด้าน แตม่กัจะมีความคลาดเคล่ือนในการตรวจให้

คะแนน 

   3. ข้อสอบแบบกาถกู-ผิด (True-False Test) เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบท่ีมี 2 ตวัเลือก 

แตต่วัเลือกดงักลา่วเป็นแบบคงท่ีและมีความหมายตรงกนัข้าม เป็นข้อสอบท่ีให้ความยุตธิรรมแก่ผู้สอบ 

เพราะเปิดโอกาสให้ทกุคนได้ใช้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีในการเดาได้เทา่เทียมกนั แตม่กัจะวดัได้

เฉพาะพฤตกิรรมด้านความรู้ความจําได้เพียงอยา่งเดียว 

   4. ข้อสอบแบบเตมิคํา (Completion Test) เป็นข้อสอบท่ีประกอบด้วยประโยคหรือ

ข้อความท่ียงัไมส่มบรูณ์ให้ผู้ตอบเตมิคําหรือประโยคหรือข้อความลงในชอ่งวา่งท่ีเว้นไว้  เพ่ือให้ประโยค

หรือข้อความมีความสมบรูณ์และถกูต้อง ซึง่โอกาสท่ีผู้ตอบจะเ ดาโดยไมมี่ความรู้นัน้ทําได้น้อย แตม่กั

วดัความรู้ความจําได้พียงอยา่งเดียว 

   5. ข้อสอบแบบตอบสัน้ ๆ (Short Answer Test) ข้อสอบประเภทนีค้ล้ายแบบเตมิคํา

แตกตา่งกนัท่ีข้อสอบแบบตอบสัน้เขียนเป็นประโยคคําถามสมบู รณ์แล้วให้ผู้ตอบเป็นคนเขียนตอบ     

ซึง่คําตอบท่ีต้องการจะสัน้ ๆ และกะทดัรัดได้ใจความสมบรูณ์ไมใ่ช่ เป็นการบรรยายข้อสอบแบบความ -

เรียง ผู้สอ บเดาคําตอบได้ยาก เหมาะกบัการวดัพฤตกิรรมด้านคว ามรู้ความจํา  แตจ่ะมีปัญหาในการ

ตรวจให้คะแนนเพราะความผดิพลาดทางภาษาของผู้สอบ 

   6. ข้อสอบแบบจบัคู ่ (Matching Test) เป็นข้อสอบเลือกตอบชนดิหนึง่โดยมีคําหรื อ

ข้อความแยกออกจากกนัเป็น 2 ชดุ ให้ผู้ตอบเลือกคูว่า่แตล่ะข้อความ ในชดุหนึง่ (ตวัยืน ) จะคูก่บัคํา

หรือข้อความใดในอีกชดุหนึง่ (ตวัเลือก ) ซึง่มีความสมัพนัธ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ ตามท่ีผู้ออกข้อสอบ

กําหนดไว้ ตรวจให้คะแนนง่าย เปิดโอกาสให้สามารถเดาถกูได้สงู 

  พวงรัตน์ ทวีรัตน์  (2539 : 31-32) ได้กลา่วถึงประเภทของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
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   1.  การทดสอบแบบอิงกลุม่หรือการวดัผลแบบอิงกลุม่ เป็นการทดสอบหรือการ   

สอบวดัท่ีเกิดจากแนวความเช่ือในเร่ืองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลท่ีวา่ ความสามารถของบคุคลใ ด ๆ 

ในเร่ืองใดนัน้มีไมเ่ทา่กนั บางคนมีความสามารถเดน่  บางคนมีความสามารถ ด้อยและสว่นใหญ่จะมี

ความสามารถปานกลาง การกระจายความสามารถของบคุคล ถ้านํามาเขียนกราฟจะมีลกัษณะคล้าย ๆ 

โค้งรูประฆงัหรือท่ีเรียกวา่โค้งปกต ิดงันัน้การทดสอบแบบนีจ้งึยดึคนสว่นใหญ่เป็นหลกัใน การเปรียบเทียบ  

โดยพิจารณาคะแนนผลการสอบของบคุคลเทียบกบัคนอ่ืน ๆ ในกลุม่ ค ะแนนจะมีความหมายก็ตอ่เม่ือ

นําไปเปรียบเทียบกบัคะแนนของบคุคลอ่ืนท่ีสอบด้วยข้อสอบฉบบัเดียวกนั  จดุมุง่หมายของการทดสอบ

แบบนี ้ก็เพ่ือจะกระจายบคุคลทัง้กลุม่ไปตามความสามารถของแตล่ะบคุคล นัน่ก็คือ คนท่ีมีความสามารถ

สงูจะได้คะแนนสงู คนท่ีมีความสามารถด้อยกวา่ก็จะได้คะแนนลดหลัน่ลงมาจนถึงคะแนนต่ําสดุ 

   2.  การทดสอบแบบอิงเกณฑ์หรือการวดัผลแบบอิงเกณฑ์  ยดึความเช่ือในเร่ืองการ

เรียนเพ่ือรอบรู้  กลา่วคือ ยดึหลกัการวา่ในการเรียนการสอนนัน้จะต้องมุง่สง่เสริมให้ผู้ เรียนทัง้หมดหรือ

เกือบทัง้หมดประสบความสําเร็จในการเรียน  แม้วา่ผู้ เรี ยนจะมีลกัษณะแตกตา่งกนัก็ตาม  แตท่กุคน

ควรได้รับการสง่เสริมให้พฒันาถึงขีดความสามารถสงูสดุของตน โดยอาจใช้เวลาตา่งกนัในแตล่ะบคุคล   

ดงันัน้การทดสอบแบบอิงเกณฑ์จงึมีการกําหนดเกณฑ์ขึน้แล้วนําผลการสอบวดัของแตล่ะบคุคลเทียบ

กบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้  ไมไ่ด้มีการนําผลไปเปรียบเทียบกบับคุคลอ่ืน ๆ ในกลุม่ ความสําคญัของการทดสอบ

แบบนีจ้งึอยูท่ี่ทําการกําหนดเกณฑ์ เป็นสําคญั 

  นอกจากนี ้พชิติ ฤทธ์ิจรูญ (2545: 97) ได้กลา่วถึงประเภทของแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธ์ิ

โดยแบง่ออกเป็น 2 ชนิดคือ 

   1.  แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึน้เอง หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุง่วดัผลสั มฤทธ์ิของผู้ เรียน

เฉพาะกลุม่ท่ีครูสอน เป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างขึน้ใช้กนัทัว่ไปในสถานศกึษามีลกัษณะเป็นแบบทดสอบ

ข้อเขียนซึง่แบง่ออกได้ 2 ชนิด  คือ 

    1.1 แบบทดสอบอตันยั เป็นแบบ ทดสอบท่ีกําหนดคําถามหรือปัญหาให้ แล้วให้

ผู้ตอบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคดิ เจตคตไิด้อยา่งเตม็ท่ี 

    1.2 แบบทดสอบปรนยั หรือแบบให้ตอบสัน้ ๆ เป็นแบบทดสอบท่ีกําหนดให้ผู้สอบ

เขียนตอบสัน้ ๆ หรือมีคําตอบให้เลือ กแบบจํากดัคําตอบ ผู้ตอบไมมี่โอกาสแสดงความรู้ ความคดิได้

อยา่งกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอตันยั แบบทดสอบชนิดนีแ้บง่ออกเป็น 4 ชนิด คือ  แบบทดสอบ

ถกู-ผดิ แบบทดสอบเตมิคํา แบบทดสอบจบัคู ่และแบบทดสอบเลือกตอบ 

   2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุง่วดัผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนทั่ว ๆ ไป 

ซึง่สร้างโดยผู้ เช่ียวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอยา่งดีจนมีคณุภาพ มีมาตรฐาน กลา่วคือ มีมาตรฐาน

ในการดําเนินการสอบ วิธีการให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
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  ภทัรา นิคมานนท์ (2540: 61-68) กลา่วถึง ประเภทของแบบทดสอบด้านพทุธพิสยัวา่   

โดยทัว่ไปแบง่ออกเป็น  2 ประเภท คือ แบบทดสอบอตันยั  หมายถึง แบบทดสอบท่ีถามให้ตอบยาว ๆ   

แสดงความคดิเห็นได้อยา่งกว้างขวาง ประเภทท่ีสอง คือ แบบทดสอบปรนยั หมายถึง แบบทดสอบ

ประเภทถกู-ผดิ เตมิคํา จบัคู ่และเลือกตอบ โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการจําแนกประเภทของแบบทดสอบได้แก่  

   1. จําแนกตามกระบวนการในการสร้าง  จําแนกได้ 2 ประเภท คือ 

    1.1 แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึน้เอง เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เฉพาะคราวเพ่ือใช้

ทดสอบผลสมัฤทธ์ิและความสามารถทางวิชาการของเดก็ 

    1.2 แบบทดสอบแบบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ด้วยกระบวนการหรือ

วิธีการท่ีซบัซ้อนมากกวา่แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึน้ เม่ือสร้างขึน้แล้วมีการนําไปทดลองสอบ และนําผล

มาหาคา่ทางสถิต ิ เพ่ือปรับปรุงให้มีคณุภาพดี  มีความเป็นมาตรฐาน 

   2.  จําแนกตามจดุมุง่หมายในการใช้ประโยชน์ จําแนกได้ 2 ประเภท คือ 

    2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ หมายถึ ง แบบทดสอบท่ีใช้วดัปริมาณความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะเก่ียวกบัด้านวิชาการท่ีได้เรียนรู้วา่มีมากน้อยเพียงใด 

    2.2 แบบทดสอบความถนดั  เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดัความสามารถท่ีเ กิดจากการ

สะสมประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้มาในอดีต 

   3. จําแนกตามรูปแบบคําถามและวิธีการตอบ จําแนกได้ 2 ประเภท คือ 

    3.1 แบบทดสอบปรนยั เป็นแบบสอบถามท่ีถามให้ผู้ตอบสัน้ ๆ  ในขอบเขตจํากดั

คําถามแตล่ะข้อวดัความสามารถเพียงเร่ื องใดเร่ืองหนึง่เพียงเร่ืองเดียว  ผู้สอบไมมี่โ อกาสแสดง

ความคดิเห็นได้อยา่งกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอตันยั 

    3.2 แบบทดสอบอตันยั  เป็นแบบ ทดสอบท่ีกําหนดคําถามหรือปัญหาให้ แล้วให้

ผู้ตอบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคดิ เจตคต ิได้อยา่งเตม็ท่ี 

   4.  จําแนกตามลกัษณะการตอบ  จําแนกได้ 3 ประเภท คือ 

    4.1 แบบทดสอบภาคปฏิบตั ิเชน่ การสอบวิชาพลศกึษา ให้แสดงทา่ทางประกอบ

เพลง วิชาประดษิฐ์ การให้คะแนน การทดสอบประเภทนีค้ รูต้องพจิารณาด้านคณุภาพของผลงาน  

ความถกูต้องของวิธีการปฏิบตัริวมทัง้ความคลอ่งแคลว่และปริมาณของผลงานด้วย 

    4.2 แบบทดสอบเขียนตอบ เป็นแบบทดสอบในการเขียนตอบทกุชนิด 

    4.3 แบบทดสอบด้วยวาจา เป็นแบบทดสอบท่ีผู้สอบใช้การโต้ตอบด้วยวาจา 

    5. จําแนกตามเวลาท่ีกําหนดให้ตอบ จําแนกได้ 2 ประเภท คือ 
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    5.1 แบบทดสอบวดัความเร็ว  เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่ งวดัทกัษะความคลอ่งแคลว่ใน

การคดิ ความแมน่ยําในความรู้เป็นสําคญั มกัมีลกัษณะคอ่นข้างงา่ย  แตใ่ห้เวลาในการทําข้อส อบน้อย  

ผู้สอบต้องแขง่ขนักนัตอบ ใครท่ีทําเสร็จก่อนและถกูต้องมากท่ีสดุถือวา่มีประสิทธิภาพสงูกวา่ 

    5.2 แบบทดสอบวดัประสิทธิภาพสงูสดุ แบบทดสอบลกัษณะนีมี้ลกัษณะคอ่นข้างยาก

และใช้เวลาทํามาก 

   6.  จําแนกตามลกัษณะและโอกาสในการใช้ จําแนกได้ 2 ประเภท คือ 

    6.1 แบบทดสอบยอ่ย  เป็นแบบทดสอบท่ีมีจํานวนข้อคําถามไมม่ากนั ก มกัใช้

สําหรับประเมินผลเม่ือเสร็จสิน้การเรียนการสอนในแตล่ ะหนว่ยยอ่ย โดยมีจดุประสงค์หลกั คือ เพ่ือ

ปรับปรุงการเรียนเป็นสําคญั 

    6.2 แบบทดสอบรวม เป็นแบบทดสอบท่ีถามความรู้ความเข้าใจรวมหลาย ๆ เร่ื อง 

หลาย ๆ เนือ้หา  หลาย ๆ จดุประสงค์ มีจํานวนมากข้อ มกัใช้ตอนสอ บปลายภาคเรียนหรือปลายปี

การศกึษา จดุมุง่หมายสําคญั คือ ใช้เปรียบเทียบแขง่ขนัระหวา่งผู้สอบด้วยกนั 

   7.  จําแนกตามเกณฑ์ การนําผลจากการสอบวดัไปประเมนิไป  จําแนกได้ 2 ประเภท 

คือ 

    7.1 แบบทดสอบอิงเกณฑ์  มีจดุมุง่หมายเพ่ือวดัระดบัความรู้พืน้ฐานและความรู้

ท่ีจําเป็นในการบง่บอกถึงความรอบรู้ของผู้ เรียนตามวตัถปุระสงค์ 

    7.2 แบบทดสอบอิงกลุม่ เป็นแบบทดสอบท่ีมุง่นําผลการสอบไปเปรียบเทียบกบั

บคุคลอ่ืนในกลุม่ท่ีใช้ข้อสอบเดียวกนั  ถ้าใครมีความสามารถเหนือใครเพียงใด เหมาะ สําหรับใช้เพ่ือ  

การสอบท่ีมีการแขง่ขนักนัมากกวา่เพ่ือการเรียนการสอน 

   8. จําแนกตามสิง่เร้า จําแนกได้ 2 ประเภท คือ 

    8.1 แบบทดสอบทางภาษา ได้แก่ การใช้คําพดูหรือตวัหนงัสือไปเร้าผู้สอบตอบ  

โดยการพดูหรือเขียนออกมา 

    8.2 แบบทดสอบท่ีไมใ่ช้ภาษา ได้แก่ การใช้รูปภา พ กิริยา ทา่ทาง  หรืออปุกรณ์

ตา่ง ๆ ไปเร้าให้ผู้สอบตอบสนอง 

  จากข้อความข้างต้นสรุปได้วา่ แบบทดสอบท่ีใช้ในการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน

ท่ีใช้ในปัจจบุนันีน้ัน้มีมากมายหลายประเภท  แตล่ะประเภทก็จะมีลกัษณะและจดุมุง่หมายตอ่การวดั

ผลสมัฤทธ์ิแตกตา่งกนั ดงันัน้ในกา รนําแบบทดสอบไปใช้ต้องระมดัระวงัวา่การเลือกต้องเลือกใช้

แบบทดสอบได้ถกูต้องเหมาะสม การจําแนกแบบทดสอบสามารถทําได้หลายแบบขึน้อยูก่บัผู้ จําแนก

วา่จะยดึอะไรเป็นเกณฑ์ในการจําแนก 
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 3.5 ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2545: 99-101) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนดงันี ้   

   1.  วิเคราะห์หลกัสตูรแล ะการสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสตูร เพ่ือเป็นการวิเคราะห์

เนือ้หาสาระและพฤตกิรรมท่ีต้องการ ตารางวิเคราะห์หลกัสตูรจะใช้เป็นกรอ บความรู้พืน้ฐานในการ

ออกแบบทดสอบ  โดยระบจํุานวนของ ข้อสอบในแบบทดสอบในแตล่ะเร่ืองและพฤตกิรรมท่ีต้องการจะ

วดัได้ 

   2.  กําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้  จดุประสงค์การเรียนรู้เป็นตวักําหนดพฤตกิรรมท่ี

นําไปสูก่ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้สอนมุง่หวงัจะให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียนซึง่ผู้สอนจะต้องกําหนด

ไว้ลว่งหน้าสําหรับเป็นแ นวทางในการจดักระบวนการเรียนการสอน  และการสร้างแบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธ์ิ 

   3. กําหนดชนดิของข้อสอบและศกึษาวิธีสร้าง โดยการศกึษาตารางวิเคราะห์หลกัสตูร

และจดุประสงค์การเรียนรู้ผู้ออกข้อสอบต้องพิจารณาและตดัสินใจเลือกใช้ชนิดของข้อสอบท่ีจะใช้วดั

วา่เป็นแบบใด โดยต้องเลือ กให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้และเหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน  

แล้วศกึษาวิธีเขียนข้อสอบชนดินัน้ให้มีความเข้าใจในหลกัการและวิธีการเขียนข้อสอบ 

   4.  เขียนข้อสอบ ผู้ออกข้อสอบลงมือเขียนข้อสอบตามรายละเอียดท่ีกํา หนดไว้ใน

ตารางวิเคราะห์หลกัสตูร  และให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ โดยอาศยัหลกัและวิธีการเขียน

ข้อสอบท่ีได้ศกึษามาแล้วในข้อ 3 

   5.  ตรวจทานข้อสอบ เพ่ือให้ข้อสอบท่ีเขียนไว้แล้วในขัน้ตอนท่ี 4 มีความถกูต้องตาม

หลกัวิชามีความสมบรูณ์ครบถ้วนตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลกัสตูร ผู้ออก

ข้อสอบต้องพิจารณาทบทวนตรวจทานข้อสอบอีกครัง้ก่อนท่ีจะจดัพิมพ์และนําไปใช้ตอ่ไป 

   6.  จดัพมิพ์แบบทดสอบฉบบัทดลอง  เม่ือตรวจทานเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อสอบทั ้ งหมด

จดัทําเป็นแบบทดสอบฉบบัทดลอง  โดยมีคําชีแ้จงหรือคําอธิบายวิ ธีตอบแบบทดสอบ (Direction) และ

จดัวางรูปแบบการพมิพ์ให้เหมาะสม 

   7.  ทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ การทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบเป็น

วิธีการตรวจสอบคุ ณภาพของแบบทดสอบก่อนนําไปใช้จริง  โดยนําแบบทดสอบไปใช้ทดลองสอบกบั

กลุม่ท่ีมีลกัษณะคล้ายค ลงึกนักบักลุม่ท่ีต้องการสอบจริง  แล้วนําผลการสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุง

ข้อสอบให้มีคุ ณภาพ  โดยสภาพการปฏิบตัจิริงของการสอบวดัผลสมัฤทธ์ิในโรงเรียนมกัไมค่อ่ยมีการ

ทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ สว่นใหญ่นําแบบทดสอบไปใช้ทดสอบแล้วจงึวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือ

ปรับปรุงข้อสอบและนําไปใช้ในครัง้ตอ่ ๆ ไป 
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   8.  จดัทําแบบทดสอบฉบบัจริง นําผลจากการวิเคราะห์ข้อสอบ  หากพบวา่ข้อสอบ   

ข้อใดไมมี่คณุภาพหรือมีคณุภาพไมดี่พอ อาจจะต้องตดัทิง้หรือปรับปรุงแก้ไขข้อสอบให้มีคณุภาพดีขึน้  

แล้วจงึจดัทําเป็นแบบทดสอบฉบบัจริงท่ีจะนําไปทดสอบกบักลุม่เป้าหมายตอ่ไป 

 

ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบดังกล่าวอาจสรุปได้ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

ภาพประกอบ 4 แผนภาพการประเมินผลการเรียน (Learning Evaluation) 

 

 ท่ีมา: พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. (2543: 113). 

วิเคราะห์หลกัสตูร และสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสตูร 

กําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ 

กําหนดชนิดของข้อสอบและศกึษาวิธีการสร้าง 

เขียนข้อสอบ 

ตรวจทานข้อสบ 

จดัพมิพ์แบบทดสอบฉบบัทดลอง 

ทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ 

จดัทําแบบทดสอบฉบบัจริง 
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  พิตร ทองชัน้  (2524 : 60-61) ได้กลา่ วถึงกระบวนการในการสร้างแบบทดสอบ  วา่การ

สร้างแบบทดสอบจะต้องมีการวางแผนในการสร้างแบบมีขัน้ตอน  เพ่ือชว่ยให้การสร้างแบบทดสอบมี

ประสทิธิภาพ โดยมีลําดบัขัน้ตอนในการวางแผนดงันี ้

   1. กําหนดจดุมุง่หมาย  โดยต้องกําหนดให้ชดัเจนและแนน่อนในเร่ืองใด อยา่งไ ร 

เชน่ สร้างแบบทดสอบในเร่ืองใด และมีการกําหนดนํา้หนกัคะแนน  และควรทราบกลุม่นกัเรียนท่ี จะ

ทดสอบวา่เก่งหรือออ่นเพียงใด  เพ่ือจะได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการสร้างข้อสอบให้เห มาะสมกบั

ความสามารถของนกัเรียนและควรมีกําหนดวนั เวลา ในการสอบให้พอเหมาะกบักลุม่สอบ 

   2. ขัน้เตรียม เชน่ เตรียมหลกัสตูร เนือ้หาวิชา ตลอดจนตําราหนงัสือ แบบเรียน  

รวมถึงต้องมีการวิเคราะห์หลกัสตูร และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการทําแบบทดสอบ เชน่  กระดาษคําตอบ

และครูผู้ ตดัสินต้องเลื อกแบบและชนิดของข้อทดสอบ เชน่ การใช้แบบเลือกตอบ แบบเรียงความหรือ

แบบผสม 

   3. ขัน้ลงมือปฏิบตัิ  ขัน้ลงมือป ฏิบตักิารเขียนข้อสอบท่ีกําหนดไว้  สิง่ท่ีควรยดึถือคื อ

หลกัและวิธีสร้างแบบทดสอบท่ีดี  ถ้ามีข้อสอบข้อใดข้อหนึง่มีปัญหาควรมีการพดูคยุกบัเพ่ือน ครูหรือ

ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัผล ทางด้านเนือ้หาวิชานัน้ ๆ 

   4. ขัน้ตรวจสอบ ควรมีการตรวจสอบข้อสอบวา่มีข้อบกพร่องดีไมดี่อยา่งไร โดยนํามา

เปรียบเทียบกบัผลการวิเคราะห์ข้อสอบหลงัจากท่ีได้ทดสอบกบันกัเรียนแล้ว 

   5. ขัน้จดัพิมพ์  สิ่งท่ีควรคํานงึได้แก่ รูปเลม่ต้องจดัให้เรี ยบร้อย  พมิพ์ให้สะอาด  

ตวัอกัษรต้องไมผ่ดิพลาด คําชีแ้จงในข้อสอบต้องชดัเจน และต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัจํานวนข้อสอบ  

เวลา  คะแนนเตม็ 

  นอกจากนี ้ บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์  (2525 : 22-29) ได้กลา่วถึงกระบวนการสร้าง

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ วา่มีขัน้ตอนท่ีสําคญั 4 ขัน้ คือ 

   1.  ขัน้วางแผนการสร้างแบบทดสอบ  การวางแผนสร้างแบบทดสอบต้องพิจารณา

ถึงสิ่งสําคญั 2 ประการ คือ 

    1.1 จดุประสงค์ของการนําแบบทดสอบไปใช้ หลกัการสําคญัคือ การนําแบบทดสอบ

ไปใช้จะต้องสมัพนัธ์อยูก่บัการสอน เชน่ สอบเพ่ือตรวจสอบความรู้เดมิ สอบก่อนทํา  การสอน การสอน

เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน และวินิจฉยัข้อบกพร่องของข้อสอบในระหวา่ง การดําเนินการสอน และ

การสอบเพ่ือสรุปผลการเรียน ดงันัน้ จดุประสงค์ของการนําแบบทดสอบไปใช้จงึแบง่เป็น 4 จดุประสงค์  

คือ 
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     1.1.1 ใช้ตรวจสอบความรู้เดมิ  ก่อนจะเร่ิมต้นการสอนเพ่ือพิจารณาวา่ถ้า

นกัเรียนยงัขาดความรู้พืน้ฐานก็ จําเป็นต้องทําการสอนเสริมเสียก่อน  แตถ้่านกัเรียนมีความรู้พืน้ฐาน

เพียงพอ ก็พจิารณาตอ่ไปวา่ นกัเรียนมีระดบัความสามารถสงูต่ําเพียงใด เพ่ือจดักลุม่การเรียนการสอน  

และเลือกวิธีการสอนให้เหมาะสมกบักลุม่ผู้ เรียน 

     1.1.2  ใช้ตรวจสอบความก้า วหน้าและปรับปรุงการเรียนการสอน  โดยจะทํา

การสอบในระหวา่งดําเนินการสอนเป็นระยะ ๆ 

     1.1.3   ใช้วินิจฉยัผู้ เรียนเพ่ือหาสาเหตขุ้อบกพร่องของผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 

     1.1.4   ใช้สรุปผลการเรียน เพ่ือตดัสนิผลการเรียนวา่นกัเรียนควรได้รั บระดบั

ผลการเรียนอยูใ่นระดบัใด สอบผา่นหรือไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีกําหนด 

    1.2 เนือ้หาวิชาและพฤตกิรรมท่ีต้องการจะวดั ซึง่ได้มาจากการวิเคราะห์หลกัสตูร

ซึง่เป็นกระบวนการในการจําแนกแยกแยะวา่วิชานัน้ ๆ มีหวั ข้อเนือ้หาสาระท่ีสําคญัอะไรบ้าง              

มีจดุประสงค์ท่ีจะก่อให้เกิดพฤตกิรรมอะไรบ้าง  ซึง่ประกอบด้วยการวิเคราะห์  2  อยา่ง คือ 

     1.2.1  วิเคราะห์เนือ้หาวิช า ซึง่ต้องคํานงึถึงสิ่งตอ่ไปนี ้คือ ความสั มพนัธ์

เก่ียวข้องกนัของเนือ้หา ความยากงา่ยของเนือ้หา ขนาดความยาวของเนือ้หา เวลาท่ีใช้สอน 

     1.2.2  การวิเคราะห์จดุประสงค์ เป็นการจําแนกและจดัหมวดหมูพ่ฤติกรรมท่ี

ต้องการจะปลกูฝังหรือต้องการให้เกิดขึน้กบันกัเรียน โดยใช้เนือ้หาวิชาเป็นส่ือนํา การวิเคราะห์จดุประสงค์

ซึง่ควรดําเนินการดงันี ้รวบรวมจดุประสงค์ของเนือ้หาวิชาทัง้หมด จากหลกัสตูรและคูมื่อครู หลงัจากนัน้

จงึเขียนพฤตกิรรมท่ีสําคญัของแตล่ะจดุประสงค์ทัง้หมด และนยิามความหมายของพฤตกิรรมดงักลา่ว 

   การสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสตูร หรือตารางลกัษณะเฉพาะ เป็นตาราง 2 มิติ มิติท่ีหนึง่  

เป็นจดุประสงค์การสอน ซึง่ประกอบด้วยพฤตกิรรมด้านตา่ง ๆ และมิตท่ีิสอง  เป็นหวัข้อเนือ้หาในแตล่ะ

หวัข้อเนือ้หาและพฤตกิรรม กําหนดคะแนนนํา้หนกัความสําคญัไว้  ซึง่คะแนนนํา้หนกัความสําคญันีจ้ะ

นํามาใช้ในการเขียนข้อสอบวา่ต้องเขียนข้อสอบวดัพฤตกิรรมในหวัข้อเนือ้หาวิชาใดมากเพียงใด 

    วิธีกําหนดนํา้หนกัความสําคญัและจํานวนข้อสอบทําได้ดงันี ้

     1. กําหนดนํา้หนกัความสําคญัของแตล่ะหวัข้อ  โดยพจิารณาจากเวลาท่ีใช้

สอนในแตล่ะหวัข้อเนือ้หา 

     2.  กําหนดนํา้หนกัความสําคญัของแตล่ะพฤตกิรรม โดยพจิารณาจากความสําคญั

ของจดุประสงค์ท่ีใช้สอน 

     3.  กําหนดจํานวนข้อท่ีจะใช้สอบทัง้หมด  โดยพิจารณาจากจดุประสงค์ของ

การนําแบบทดสอบไปใช้ 
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     4. คํานวณจํานวนข้อสอบในแตล่ะหวัข้อเนือ้หา โดยคดิจากนํา้หนั ก

ความสําคญั 

     5.  คํานวณจากข้อสอบในแตล่ะหวัข้อเป็นรายพฤตกิรรม  โดยคดิจากนํา้หนกั

ความสําคญัของแตล่ะพฤตกิรรม 

   2.  ขัน้ตอนเตรียมงานและเขียนข้อสอบ ควรคํานงึถึงสิ่งตา่ง ๆ ดงันี ้

    2.1 ตรียมแบบทดสอบฉบบัยกร่าง โดยเขี ยนจากตารางวิเคราะห์หลกัสตูรแล้ว

นํามาปรับปรุงแก้ ไข การเขียนข้อสอบต้องเลือกชนิดข้อสอบ และรูปแบบคําถามให้เหมาะสมและควร

เขียนข้อสอบให้มากกวา่ข้อสอบท่ีต้องการจริง โดยเผ่ือไว้ประมาณ  25-50%  

    2.2 ควรเขียนข้อสอบให้ยากพอเหมาะสม ข้อสอบถกูผดิควรมีคน ตอบถกู  75%  

ข้อสอบเลือกตอบ 5 ตวัเลือกควรมีคนตอบถกู 60% ข้อสอบเตมิคําควรมีคนตอบถกู 50% 

    2.3 เม่ือเขียนข้อสอบเสร็จแล้ว ควรนํามาพจิารณาข้อบกพร่องตา่ง ๆ เชน่  คําถาม

ต้องไมกํ่ากวม ไมค่ลมุเครือ ไมผ่ดิหลกัภาษาไทย ไมย่ากและไมซ่บัซ้อนเกินไป เป็นต้น 

    2.4 ควรเขียนข้อส อบให้เนือ้หาบงัคบัคําตอบ มากกวา่ใช้ฟอร์มข้อความบงัคบั

คําตอบ เชน่ การใช้คําวา่ อาจจะ บางที จะมีโอกาสตอบถกูมากกวา่ผดิ 

    2.5 ควรจดัข้อสอบให้เป็นหมวดหมู ่ตามประเภทของข้อสอบ 

    2.6 ควรสร้างข้อสอบแบบระดมพลงัมากกวา่เร่งรีบ 

    2.7 อยา่จดัข้อสอบให้มีข้อถกูเรียงกนัอยา่งเป็นระบบ 

    2.8 ควรออกข้อสอบให้มีวิธีตอบท่ีสะดวกและง่ายตอ่การตรวจให้คะแนน 

    2.9 ควรเขียนคําสัง่หรือคําชีแ้จงให้ละเอียดและชดัเจน 

    2.10 ควรระลกึอยูเ่สมอวา่ พฤตกิรรมทกุพฤตกิรรมไมส่ามารถวดัได้ด้วยข้อสอบ

เพียงข้อเดียวหรือฟอร์มเดียว 

    2.11 หลีกเล่ียงข้อสอบแบบถกูผดิ เพราะมีโอกาสเดาถกูได้งา่ย 

   3.  ขัน้ทดลองสอบ  เม่ือเขียนข้อสอบและจดัพมิพ์เรียบร้อยแล้วก็นําไปทดลองสอ บ

เพ่ือนําผลมาแก้ไขปรับปรุงข้อสอบ ซึง่มีข้อเสนอแนะดงันี ้

    3.1 กําหนดกลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนท่ีจะนําไปทดลองสอบให้นกัเรียนทัง้คนเก่ง 

กลาง ออ่น คละกนัไป 

    3.2 กําหนดเวลาท่ี ใช้สอบให้เหมาะสมกบัจํานวนข้อสอบ  สําหรับแบบทดสอบท่ี

สร้างขึน้ครัง้แรกจะพจิารณาเวลาท่ีใ ห้ทําข้อสอบ จากเวลาท่ีนกัเรียน 90% ทําแบบทดสอบเสร็จเป็น

การหมดเวลา 
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    3.3 การคมุสอบต้องพยายามจงูใจให้นกัเรียนมีสมาธิ และพยายามทําแบบทดสอบ

อยา่งเตม็ความสามารถ  เพราะถ้านกัเรียนรู้วา่การทดลองส อบนีจ้ะไมมี่ผลตอ่การสอบไ ด้สอบตก อาจ

ทําให้นกัเรียนทําแบบทดสอบอยา่งขอไปที ซึง่จะสง่ผลตอ่คะแนนท่ีจะนํามาประเมินผลข้อสอบได้ 

    3.4 ครูต้องเตรียมตวัลว่งหน้าในการคมุสอบ  อยา่ให้มีสิ่งผิดพลาดใด ๆ เกิดขึน้

และการคมุการสอบครูควรวางทา่ทางให้มีความเป็นกนัเองมากท่ีสดุ 

    3.5 สถานกา รณ์ทดสอบ ต้อง ทําให้เหมาะสมท่ีสดุ  ห้องสอบต้อ งปราศจากเสียง

รบกวนใด ๆ ทัง้สิน้ ต้องมีแสงสวา่งเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก ท่ีนัง่สอบเหมาะสม 

   4. ขัน้ประเมินผลแบบทดสอบ  เป็นการตรวจสอบแบบทดสอบมีคณุภาพหรือไม ่ 

โดยพิจารณาตามคณุลกัษณะท่ีดีของแบบทดสอบ 10 ประการ คือ 

    4.1 ความแมน่ตรง หมายถึง  แบบทดสอบสามารถวดัพฤตกิรรมได้ตรงตามท่ีระบุ

ไว้ในจดุประสงค์และตามท่ีทําการสอนจริง 

    4.2 ความเช่ือมัน่ หมายถึง แบบทดสอบให้ผลการสอบสอดคล้องตรงกนัทกุครัง้ 

    4.3 อํานาจจําแนก หมายถึง ข้อสอบท่ีแบง่แยกคนเก่งออ่นออกจากกนัได้ กลา่วคือ 

คนเก่งจะตอบถกู คนออ่นจะตอบผดิ 

    4.4 ความยากงา่ย หมายถึง  จํานวนเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบถกูโดยทัว่ไปและความ

ยากง่ายท่ีเหมาะจะมีคนคร่ึงหนึง่ตอบถกู 

    4.5 ความเป็นปรนยั หมายถึง ข้อสอบท่ีมีคําถามชดัเจนและการให้คะแนนชดัเจน 

    4.6 ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง คนท่ีมีความสามารถเฉพาะเร่ืองนัน้ จะตอบ

ข้อสอบข้อนัน้ถกู  แตถ้่ามีความสามารถทัว่ไปจะตอบข้อสอบไมถ่กู 

    4.7 ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้นัน้ประหยดัการสร้าง  

การดําเนินการสอบ การตรวจให้คะแนน  แตใ่ห้ผลการสอบถกูต้อง 

    4.8 ความสมดลุ หมายถึง  แบบทดสอบสามารถวดัได้ครอบคลมุตามจดุประสงค์

และเนือ้หา  มีสดัสว่นจํานวนข้อสอบสอดคล้องตามตารางวิเคราะห์หลกัสตูร 

    4.9 ความยตุธิรรม หมายถึง แบบทดสอบมีความชดัเจนไมค่ลมุเครือ และเปิดโอกาส

ให้ทกุคนมีโอกาสท่ีจะตอบถกูได้เทา่กนั 

    4.10 ความเหมาะสมของเวลา หมายถึง แบบทดสอบกําหนดเวลาให้อยา่งเพียงพอ

ในการตอบข้อสอบจนเสร็จ 
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  จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  กระบวนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

จะต้องมีขัน้ตอนสําคญัในการสร้าง คือ ขัน้วางแผน ขัน้เตรียม  ขัน้ทดลองสอบ และขัน้ประเมินผล

แบบทดสอบ  กระบวนนีส้ามารถท่ีจะนําไปปฏิบตัหิรือทําตดิตอ่ซํา้กนัไปเร่ือย ๆ จนกวา่จ ะได้คณุภาพ

ของแบบทดสอบท่ีต้องการ  การวางแผนสร้างแบบทดสอบนบัวา่เป็นขัน้ท่ีมีความสําคญัอยา่งมาก   

เพราะจะเป็นตวักําหนดการเขียนข้อสอบให้ถกูต้องตัง้แตเ่ร่ิมแรก ดงันัน้ตารางวิเคราะห์หลกัสตูรจงึเป็น

สว่นสําคญัท่ีจะต้องสร้างขึน้ก่อนท่ีจะทําการสร้างแบบทดสอบทกุครัง้ 

 3.6 แนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  3.6.1 หลกัการสร้างแบบทดสอบ (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ. 2544: 102) ได้กลา่วไว้วา่ 

   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิจะมีคณุภาพได้นัน้จะต้องอาศยัหลกัการสร้างท่ีมีประสทิธิภาพ  

ซึง่กรอนลนัด์ (Gronlund. 1993: 8-11) ได้ให้หลกัการสร้างไว้ดงันี ้

    1. ต้องนิยามพฤตกิรรมหรือผลการเรียนรู้ท่ีต้องการจะวดัให้ชดัเจน โดยกําหนด

ในรูปของจดุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนหรือรายวิชาด้วยคําท่ีเฉพาะเจาะจงสามารถวดัและสงัเกต

ได้ 

    2.  ควรสร้างแบบทดสอบให้ครอบคลมุผลการเรียนรู้ท่ีได้กําหนดไว้ทัง้หมด  ทัง้ใน

ระดบัความรู้  ความจํา  ความเข้าใจ  การนําไปใช้และระดบัท่ีซบัซ้อนมากขึน้ 

    3.  แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ควรจะวดัพฤตกิรรมหรือผลการเรียนรู้ท่ีเป็นตวัแทน

ของกิจกรรมการเรียนรู้  โดยจะ ต้องกําหนดตวัชีว้ดั  และขอบเขตขอ งผลการเรียนรู้ท่ีจะวดัแล้วจงึเขียน

ข้อสอบตามตวัชีว้ดัจากขอบเขตท่ีกําหนดไว้ 

    4.  แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ ควรประกอบด้วยข้อสอบชนิดตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสม

สอดคล้องกบัการวดัพฤตกิรรมหรือผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ให้มากท่ีสดุ 

    5.  ควรสร้างแบบทดสอบโดยคํานงึถึงแผนหรือวตัถปุระสงค์ของการนําผล 

การทดสอบไปใช้ประโยชน์ จะได้เขียนข้อสอบให้มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และทนัใช้ตามแผน

ท่ีกําหนดไว้ เชน่ การใช้แบบทดสอบก่อนการเรียนการสอน (pretest) สําหรับตรวจสอบพืน้ฐานความรู้  

ของผู้ เรียนเพ่ือการสอนซอ่มเสริม การใช้แบบทดสอบระหวา่งการเรียนกา รสอนเพ่ือปรับปรุงการเรียน

การสอน (formative test) และการใช้แบบทดสอบหลงั การเรียนการสอนเพ่ือตดัสนิผลการเรียน  

(summative test) 

    6. แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้จะต้องทําให้การตรวจให้คะแนนไมมี่ความคลาดเคล่ือน

จากการวดั (measurement errors) ซึง่ไมว่า่จะนําแบบทดสอบไปทดสอบกบัผู้ เรียนในเวลาท่ีแตกตา่งกนั

จะต้องได้ผลการเรียนเหมือนเดมิ 
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  3.6.2  ข้อแนะนําสําหรับการเขียนข้อสอบ 

   ข้อแนะนําทัว่ไปสําหรับการเขียนข้อสอบมีดงันี ้(Gronlund. 1993: 36-37)  

    1. ควรเลือกชนิดของข้อสอบให้ตรงกบัลกัษณะของพฤตกิรรมหรือผลการเรียนรู้

ท่ีต้องการจะวดัมากท่ีสดุ 

    2. เขียนข้อสอบท่ีจะวดัผลการปฏิบตัใิห้สอดคล้องกบัพฤตกิรรม หรือผลการ

เรียนรู้ด้านการปฏิบตั ิ

    3. เขียนข้อสอบแตล่ะข้อให้ชดัเจน เฉพาะเจาะจงให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 

    4. เขียนข้อสอบเพ่ือให้วดัพฤตกิรรมหรือผลการเรียนรู้ได้โดยไมต้่องอาศยั

เคร่ืองมือ  อปุกรณ์อยา่งอ่ืนชว่ย เชน่ เขียนข้อสอบโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ี ใช้วดัความสามารถ

ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยไมต้่องอาศยัเคร่ืองมืออปุกรณ์ชว่ย 

    5. พยายามป้องกนัสิง่ตา่ง ๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัข้อสอบ  แตจ่ะมีผลตอ่คําตอบของ

ผู้สอบ เชน่ แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ท่ีใช้ภาษาซบัซ้อนท่ีต้องตีความและยากเกินวยัของผู้สอบ 

    6.  หลีกเล่ียงคํา ข้อความ หรือร่องรอยตา่ง ๆ ท่ีจะแนะคําตอบ 

    7.  เขียนข้อสอบให้มีความยากงา่ยพอเหมาะกบัระดบัพฤติ กรรมหรือผลการ

เรียนรู้ท่ีจะวดั วยัของผู้ เรียน และการนําผลการทดสอบไปใช้ 

    8. เขียนข้อสอบให้สามารถหาคําตอบท่ีถกูต้องได้หรือคําตอบท่ีดีท่ีสดุโดยไมมี่

ข้อโต้แย้งในการตดัสนิคําตอบถกู 

    9. ควรเขียนข้อสอบไว้ลว่งหน้ าเพ่ือจะได้มีเวลาในการ ทบทวน ตรวจสอบและ

ปรับปรุงแก้ไขให้ข้อสอบมีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

    10. ควรเขียนข้อสอบให้มีจํา นวนข้อเกินกวา่ท่ีต้องการใช้จริง  เพราะอาจจะต้อง

ตดัข้อสอบบางข้อท่ีไมเ่หมาะสมออกในภายหลงั 

 3.7 ลักษณะของเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีดี 

  เคร่ืองมือวดัผลเป็นชดุของสิ่งเร้าท่ีใช้วดัพฤตกิรรม หรือคณุลกัษณะของคน สตัว์หรือ

สิ่งของเพ่ือให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมหรือคณุลกัษณะของสิ่งนัน้ตามท่ีผู้วดัต้องการ เคร่ืองมือวดัผล

นีอ้าจได้มาจาก  2 ทาง คือ เคร่ืองมือทีมี่ผู้ อ่ืนสร้างไว้แล้ว หรือเคร่ืองมือมาตรฐาน เคร่ืองมือประเภทนี ้

จะชว่ยประหยดัแรงงานและเวลาของครูเพราะไมต้่องเสียเวลาสร้างใหม ่และเคร่ืองมือท่ีครูสร้างขึน้เอง

เน่ืองจากไมส่ามารถหาเคร่ืองมือวดัให้ตรงกบัพฤตกิรรมหรือคณุลกัษณะท่ีจะวดัได้จงึต้องสร้างขึน้ใหม่

อยา่งมีหลกัวิชา และต้องหาคณุภาพของเคร่ืองมือด้วย (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2544: 139-143) 
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  เคร่ืองมือวดัผลท่ีดีจะต้องเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพจงึจะชว่ยให้การวดัผลมีความถกูต้อง

เช่ือถือได้และผลการประเมินท่ีได้ยอ่มเช่ือถือได้ด้วย ดงันัน้เคร่ืองมือท่ีครูสร้างขึน้เองก่อนจะนําไปใช้จริง 

จงึควรตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือก่อนทกุครัง้ การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือเป็นการตรวจสอบ

คณุสมบตัขิองเคร่ืองมือในเร่ือง ความเท่ียงตรง ความเช่ือมัน่ ความยาก อํานาจจําแนก  และความเป็น

ปรนยั 

  เคร่ืองมือวดัผลบางชนดิจําเป็นต้องตรวจสอบคณุภาพให้ครบทัง้ 5 ประการ แต่เคร่ืองมือ

บางชนิดอาจตรวจสอบเพียงบางปร ะการแล้วแตล่กัษณะของเคร่ืองมือ รายละเอียดของการตรวจสอบ

คณุภาพของเคร่ืองมือวดัผลมีดงันี ้

   1.1 ความเท่ียงตรง 

    ความเท่ียงตรงเป็นคณุสมบตัขิองเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัได้ ตามวตัถปุระสงค์ท่ี

ต้องการวดั  (ความเท่ียงตรงในหนงัสื อบางเลม่อาจจะใช้คําวา่ ความตรง ) ความเท่ียงตรงของ

แบบทดสอบนัน้มีสิ่งท่ีควรพิจารณา  ดงันี ้

     1.1.1 ความเท่ียงตรงเป็นเร่ืองท่ีอ้างถึงการตีความหมายของผลท่ีได้จาก

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบหรือประเมินผล มิใชเ่ป็นความตรงของเคร่ืองมือ แตเ่ป็นความตรงของการ

ตีความหมายท่ีได้จากผลของการทดสอบ 

     1.1.2 ความเท่ียงตรงเป็นเร่ืองของระดบั (matter of degree) มิใชเ่ป็นเร่ืองมี

หรือไมมี่  การบอกความตรงของแบบทดสอบควรเสนอในรูประดบัท่ีเฉพาะเจาะจง เชน่มีความตรงสงู  

ปานกลาง  หรือต่ํา 

     1.1.3 ความเท่ียงตรงจะเป็นความตรงเฉพาะเร่ืองท่ี ต้องการวดัเสมอ 

(specific to some particular use) ไมมี่แบบทดสอบใดท่ีมีความตรงทกุจดุประสงค์ เชน่ แบบทดสอบ

เลขคณิตอาจมีความตรงสงูในการวดัทกัษะ  การคํานวณ  แตมี่ความตรงต่ําในการวดัเหตผุลเชงิตวัเลข

และอาจมีความตรงปานกลางในการคาดคะเนผลการเรียนวิชาเลขคณิตในวิชาตอ่ไป 

     1.1.4 ความเท่ียงตรงเป็นมโนทศัน์เด่ียว (unitary concept) หมายความวา่ 

ความตรงเป็นคา่ตวัเลขตวัเดี ยวท่ีได้มาจากหลกัฐานหลายแหลง่ หลกัพืน้ฐานท่ีใช้ยดึในการ

ตีความหมายของความตรงก็คือเนือ้หา  เกณฑ์ท่ีกําหนด  และโครงการ 

    ประเภทของความเท่ียงตรง ประเภทของความตรงแบง่ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่  ๆ 

ดงันี ้

     1. ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  (content validity) หมายถึงคณุสมบตัขิองข้อ

คําถามท่ีสามารถวดัได้ตรงตามเนือ้หา และพฤตกิรรมท่ีต้องการวดั  และเม่ือรวบรวมข้อคําถามทกุข้อ

เป็นเคร่ืองมือทัง้ฉบบัจะต้องวดัได้ครอบคลมุเนือ้หาและพฤตกิรรมทัง้หมดท่ีต้องการวดัด้วย 
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      ความเท่ียงตรงเชิงเนื ้ อหาเป็นคณุสมบตัท่ีิสําคญัท่ีสดุ โดยเฉพาะ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิเพราะแบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาต่ํา นกัเรียนไมส่ามารถแสดง

ความรู้  หรือพฤตกิรรมท่ีเขามีอยูไ่ด้ เพราะความรู้หรือพฤ ตกิรรมท่ีเขามีอยูไ่มไ่ด้ ถกูวดั ข้อสอบวดัในสิง่

ท่ีครูไมไ่ด้สอน หรือครูสอนแตไ่มไ่ด้วดัผลท่ีตามมาคือผู้สอบตอบข้อสอบไมถ่กูต้อง  สว่นใหญ่สง่ผลให้

คะแนนท่ีได้จากการวดัครัง้นัน้ ๆ ขาดความเช่ือถือ วดัในสิ่งท่ีต้องการจะวดัจริง ๆ ไมไ่ด้และเม่ือนํา

ผลวดัครัง้นัน้ ๆ ไปประเมิน  ผลการประเมินครัง้นัน้ ๆ ก็ขาดความเช่ือถือตามไปด้วย 

     2. ความเท่ียงตรงเชงิโครงสร้าง  (construct  validity) เป็นคณุสมบตัขิอง

เคร่ืองมือท่ีสามารถวดัได้ตรงตามทฤษ ฎีหรือแนวคดิของโครงสร้างท่ีต้องการจะวดั  คําวา่โครงสร้างมี

ความหมายในเชิงนามธรรมท่ีใช้อธิบายตวัแปรท่ีศกึษาและเขียนไว้ ในรูปข้อสนันิษฐาน  สามารถ

อธิบาย และค้นหาข้อเทจ็จริงมาสนบัสนนุได้ เชน่ ความเสียสละ อาจให้ความหมายในเชงิโครงสร้างวา่ 

หมายถึงการกระทําท่ีไมเ่อาเปรียบผู้ อ่ืน การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน การชว่ยเหลือผู้ อ่ืน การเห็นแก่ประโยชน์

สว่นรวม การอดทนเพ่ือให้คนอ่ืนมีความสขุ ดงั นัน้ หากสร้างเคร่ืองมือวดัให้สมัพนัธ์สอดคล้องกบั

สมรรถภาพยอ่ย  ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในโครงสร้างได้ จะถือวา่เคร่ืองมือหรือแบบทดสอบนัน้มีความ

เท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 

     3. ความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  (criteria relative validity) เป็น

คณุสมบตัขิองเคร่ืองมือท่ี สามารถวดัได้สอดคล้องกบัเกณฑ์ภายนอกบางอยา่ง ความเท่ียงตรงตาม

เกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องแบง่เป็น 2 ประเภทคือ 

      3.1 ความเท่ียงตรงเชงิสภาพ  (concurrent validity) เป็นคณุสมบตัขิอง

เคร่ืองมือท่ีสามารถวดัได้ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุั น เชน่ แบบทดสอบวดัความ เสียสละ 

ถ้านําไปสอบกบันกัเรียนคนหนึง่ซึง่เป็นท่ีรู้กนัทัว่ไปว่ านกัเรียนคนนีมี้ความเสียสละมาก ผลการสอบ

ปรากฏวา่ ได้คะแนนความเสียสละสงูมาก หมายความวา่เป็นคนเสียสละซึง่ตรงกบัสภาพความเป็นจริง

ของนกัเรียนคนนัน้จริง ๆ แสดงวา่ แบบทดสอบวดัความเสียสละฉบบันัน้มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพ 

      3.2 ความเท่ียงตรงเชงิพยากรณ์  (predictive validity) เป็นคณุสมบตัขิอง

เคร่ืองมือท่ีสามารถวดัได้ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต เชน่ แบบทดสอบความถนดั

ทางการเรียน เม่ือนําไปใช้สอบคดัเลือกเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัแหง่หนึง่ ปรากฏวา่นาย ก สอบคดัเลือก

ได้ และได้คะแนนความถนดัสงูมาก เม่ือนาย ก เข้าไปเรียนในสถาบนัแหง่นัน้  ปรากฏวา่เรียนได้ ผลการ

เรียนอยูใ่นระดบัดีเย่ียม แสดงวา่แบบทดสอบความถนดัทางการเรียน ฉบบันัน้ มีความเท่ียงตรงเชงิ

พยากรณ์ 
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    ความเท่ียงตรงเชงิสภาพและความเท่ียงตรงเชงิพยากรณ์ ตา่งก็เ ป็นคณุสมบตัิ

ของเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัได้ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงเหมือนกนั แตแ่ตกตา่งกนัตรงระยะเวลาท่ีใช้เป็น

เกณฑ์ ถ้านําเคร่ืองมือไปวดัโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ในปัจจบุนัก็จะเป็นความเท่ียงตรงเชิงสภาพ       

ถ้านําไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ในอนาคตก็จะเป็นความเท่ียงตรงเชงิพยากรณ์ 

   1.2  ความเช่ือมัน่ 

    ความเช่ือมัน่เป็นคณุสมบตัขิองเคร่ืองมือท่ีแสดงให้ทราบวา่เคร่ืองมือนัน้ ๆ ให้ผล

การวดัท่ีคงท่ีไมว่า่จะเป็นวดัก่ีครัง้ก็ตามกบักลุม่เดมิ 

     บราวน์ (Brown. 1970) ได้ให้ความหมายวา่ ความเช่ือมัน่เทา่กบัอตัราสว่น

ของความแปรปรวนของคะแนนจริงกบัความแปรปรวนของคะแนนท่ีสงัเกตได้  เขียนแสดงในรูปสมการ

ได้ดงันี ้

 

 

                       

 

 

 

   

  

 

      เน่ืองจากในทางปฏิบตัไิมส่ามารถหาความแปรปรวนของคะแนนจริงได้แต่

ทราบวา่ 
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   1.3  ความยาก 

    ความยากเป็นคณุสมบตัขิองข้อสอบท่ีบอกให้ทราบวา่ข้อสอบข้อนัน้ มีคนตอบถกู

มากหรือน้อย ถ้ามีคนตอบถกูมากข้อสอบข้อนัน้ก็งา่ยและถ้ามีคนตอบถกูน้อยข้อสอบข้อนัน้ก็ยาก  ถ้ามี

คนตอบถกูบ้างตอบผดิบ้างหรือมีคนตอบถกูปานกลาง ข้อสอบข้อนัน้ก็มีความยากปานกลาง  ข้อความ

ท่ีดีควรมีความยากพอเหมาะควรมีคนตอบถกูไมต่ํ่ากวา่ 20 คนและไมเ่กิน 80 คน จากผู้สอบ  100 คน 

คา่ความยากหาได้โดยการนําจํานวนคนท่ีตอบถกูหารด้วยจํานวนคนท่ีตอบทัง้หมด 

   1.4  อํานาจจําแนก 

    อํานาจจําแนกเป็นคณุสมบตัขิองข้อสอบท่ีสามารถจําแนกผู้ เรียนได้ตามความ

แตกตา่งของบคุคลวา่ใครเก่ง ปานกลาง ออ่น ใครรอบรู้ หรือไมร่อบรู้ โดยยดึหลกัการวา่ค นเก่งจะต้อง

ตอบข้อสอบข้อนัน้ถกู  คนไมเ่ก่งจะต้องตอบผดิ  ข้อสอบท่ีดีจะต้องแยก คนเก่งกับคนไมเ่ก่งออกจากกนั

ได้ อํานาจจําแนกมีความสมัพนัธ์กั บความเท่ียงตรงเชงิสภาพในทางบวก  กลา่วคื อถ้าเคร่ืองมือใดมี

อํานาจจําแนกสงู เคร่ืองมือนัน้ก็มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพสงูด้วย 

   1.5  ความเป็นปรนยั 

    ความเป็นปรนยั หมายถึง ความชดัเจน  ความถกูต้องต ามหลกัวิชา และความ

เข้าใจตรงกนั  ซึง่มีความหมายตรงข้ามกบัความเป็นอตันยั  ซึง่หมายถึงความยึ ดถือในความคดิเห็น  

ความรู้สกึ เหตผุลของแตล่ะบคุคลเป็นสําคญั 

    ความเป็นปรนยัเป็นคณุลกัษณะของเคร่ืองมือวดัผลท่ีแสดงลกัษณะ 3 ประการ 

ดงันี ้

     1.5.1 ความชดัเจนของคําถาม ข้อคําถามต้องชดัเจน รั ดกมุ  ไมว่กวน ไม่

กํากวม ทกุคนอา่นคําถามแล้วเข้าใจตรงกนัวา่คําถามนัน้ ถามถึงอะไร และภาษาท่ีใช้ต้องเหมาะสมกบั

วยัของผู้ตอบ 

     1.5.2 ความชดัเจนในการให้คะแนน หมายถึง การตรวจให้คะแนนได้ตรงกั น

ไมว่า่ผู้ออกข้อสอบเป็นคนตรวจ หรือใครเป็นผู้ตรวจก็ตามสามารถตรวจให้ คะแนนได้ตรงกนัหรือเฉลย

ได้ตรงกนั มีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนได้ตรงกนั 

     1.5.3 ความชดัเจนในการแปลความหมายของคะแนน หมายถึง การแปล

ความหมายของคะแนนได้ชดัเจน ไมว่า่ใครจะเป็นผู้แปลความหมายของคะแนนก็ให้ผลเป็นอยา่งเดียวกนั 

    กลา่วโดยสรุปความเป็นปรนยัเป็นคณุสมบตัท่ีิจําเป็นสํา หรับเคร่ืองมือทกุชนิด

หากเคร่ืองมือไมมี่ความเป็นปรนยัแล้ว  จะทําให้ความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ต่ําไปด้วย ความเป็น

ปรนยัของเคร่ืองมือตรวจสอบได้โดยนําไปทดลองวดักบักลุม่ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนักบักลุม่

ท่ีจะใช้เคร่ืองมือวดัจริงเพ่ือตรวจสอบความชดัเจนของคําถ ามและอาจนําไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ

อีกครัง้ 
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 3.8 งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  ศศวิิมล เนืองนติย์ (2543: 98) ได้ศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความ

รับผดิชอบในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับกาสอนโดยใช้ บทเรียน

โมดลูกบัการสอนตามคูมื่อครู กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเป็ นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียน

วดัตะเคียนวิทยาคม จงัหวดัปราจีนบรีุ จํานวน 52 คน เป็นกลุม่ทดลอง 26 คน กลุม่ควบคมุ 26 คน ใช้

เวลาในการทดลอง 26 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใช้เนือ้หาเดียวกนั  กลุ่มทดลองเรียนจากการสอนโดย

ใช้บทเรียนโมดลู กลุม่ควบคมุเรียนจากการสอนตามคูมื่อครู  ผลการวิจยัพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาภาษาไทยของนกัเรียนกลุม่ทดลองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

  รัชดา ขําครุฑ (2540: บทคดัยอ่) ได้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความสนใจ

ในวิชาภาษ าไทยของนกัเรียนวิทยาลยันาฏศลิป์ ระดบันาฏศลิป์ชัน้ปีท่ี  3 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้

บทเรียนสําเร็จรูป และการสอนตามคูมื่อครู พบวา่ 

   1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัภาษาไทยของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคมุแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

   2. ความสนใจในวิชาหลกัภาษาไทยของกลุม่นกัเรียน  กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

   3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัภาษาไทยของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคมุก่อนและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

   4.  ความสนใจในวิชาหลกัภาษาไทยของกลุม่นกัเรียน  กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ

ก่อนและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

  ลมโชย ดา่นขนุทด  (2544 : 50) ได้ทําการศกึษาเร่ืองการพฒันาผลสมัฤทธ์ิการอา่น

ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทกัษะการอา่นสําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียน

ท่ีได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการอา่นมีผลสมัฤทธ์ิการอา่นสงูกวา่นกัเรียนท่ีสอนโดยไมใ่ช้แบบ

ฝึกทกัษะการอา่นอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

  ฉนัทนา การสะอาด (2547: 100) ได้ทําการศกึษาเร่ือง การสร้างแบบฝึกทกัษะการอา่น

เชิงวิเคราะห์ สําหรั บนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลยั  มหาสารคาม  

ผลการวิจยัพบวา่แบบฝึกทกัษะการอา่นเชงิวิเค ราะห์มีประสิทธิภาพ  88.14/80.91 ซึ่งมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80 และทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เพิม่ขึน้หลงัเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะ

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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4.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับการสอนตามคู่มือครู 

 ความหมายของการสอนตามคู่มือครู 

  การสอนตามคูมื่อครูของกรมวิชาการ  หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีดําเนินไปตาม

กิจกรรมเสนอแนะในคูมื่อการสอนของกร มวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ  ซึง่การสอนนีใ้ช้วิธีบรรยาย  

อธิบาย ซกัถาม ให้ผู้ เรียนทําแบบฝึกหดั  หรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสมการดําเนนิการสอน

แตล่ะคาบใช้วิธีหลายๆ  อยา่ง  ควบคูก่นัไป  โดยพจิารณาให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์และเนือ้หา     

(กองวิจยัทางการศกึษา . 2536: 22) กระทรวงศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544 

ได้อธิบายสว่นประกอบในการสอนตามคูมื่อครูดงันี ้

   1.  คําแนะนําในการใช้หลกัสตูรและหนงัสือแบบเรียน 

   2.  จดุประสงค์การใช้หลกัสตูรสถานศกึษาเพ่ือให้ครูเลือกเนือ้หาในการเรียนการสอน

ได้สะดวกและชีแ้จงคล่ีคลา ยปัญหาในการจดัการเรียนการสอนให้เข้าใจแจม่ชั ดและเลือกใช้

กระบวนการเรียนการสอนให้ถกูต้อง 

   3.  เนือ้หาสาระและมาตรฐานในการเรียนรู้ของหลกัสตูรสถานศกึษาประกอบด้ว ย   

คํานํา หลกัการ  จดุมุง่หมาย  โครงสร้างหลกัสตูรและคําชีแ้จงในเร่ืองการทําเคร่ืองมือในแตล่ะบท         

มีโครงสร้างคือ  ประกอบด้วยวิสยัทศัน์  คณุภาพของผู้ เรียน  สาระการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้  

กระบวนการเรียนรู้  การวดัประเมินผล  แหลง่การเรียนรู้  ประกอบด้วยความรู้ท่ีคาดหวงั  ซึง่จะใช้วดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

   4.  วิธีใช้หลกัสตูรสถานศกึษา  มีไว้สําหรับใช้ประกอบการสอน  ซึง่จะชว่ยให้ครูใช้ได้

สะดวกย่ิงขึน้สําหรับการสอนตามปกตนิัน้ผู้สอนจะต้องยดึหลกัสตูรสถานศกึษาของตนเองเป็นสําคญั  

เน่ืองจากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544 สถานศกึษาสามารถจดัการเรียนรู้ได้ตาม

ความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมโดยยดึหลกัสตูรแกนกลางเป็นแบบอยา่ง 

  กรมวิชาการ (2545: 1) ได้ให้ความหมายคูมื่อครูวา่ หมายถึง เอกสารสําหรับชว่ยครูให้มี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หาบทเรียนอยา่งลกึซึง้และชดัเจน ตลอดจนให้ทราบถึงวิธีสอนท่ีมี

ประสทิธิภาพด้วย  

 ขัน้ตอนการสอนตามคู่มือครู 

  กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ  (2525: ก–ข) ได้ชีแ้จงการใช้คูมื่อครูประกอบการเรียน

การสอนไว้ดงันี ้
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   1.  ผู้สอนควรอา่นทําความเข้าใจ พอสงัเขปเนือ้ความในตอนต้นของคูมื่อครูก่อนท่ีจะ

ทําความเข้าใจในรายละเอียดท่ีกลา่วไว้ในหนงัสือเรียน เพราะใจความในข้อสงัเขปของคูมื่อครูไมไ่ด้จดั

เรียงลําดบัไว้ตามยอ่หน้าเหมื อนใจความในหนงัสือเรียนบางตอน  ใจความในหนงัสือเรียนมีแยกเป็น 

ข้อ ๆ อยา่งละเอียด  แตเ่นือ้ความในข้อสงัเขปในคูมื่อครูอาจจะรวมข้อยอ่ย  ๆ 2 – 3 ข้อ เป็นข้อสงัเขป

เดียว ครูจงึควรอา่นข้อสงัเขปให้ตลอดเสียก่อน ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความเ ข้าใจในการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนเป็นสําคญั 

   2. แผนการสอนแตล่ะบท  มกัมีคําชีแ้จงถึงเนือ้หาสําคญัของบทเรียนแตล่ะบทเรียน  

ในหนงัสือเรียนอาจมีตวัอยา่งเพิ่มเตมิ  จากท่ีมีไว้แล้วในหนงัสือเรียนนัน้  บางบทถ้าเห็นวา่เนือ้หา

ใจความชดัเจนอยูแ่ล้ว  ก็ไมมี่ตวัอยา่งเพิม่เตมิมาอีก  ตามปกตแิผนการสอนจะมีข้อเสนอแ นะกิจกรรม

การเรียนการสอนประจําบท แตข้่อเสนอแนะไมใ่ชข้่อกําหนดให้ครูกระทําแนน่อนเลยทีเดียว  ดงันัน้เม่ือ

ครูอา่นข้อเสนอแนะแล้วถ้าครูคดิวิธีจดักิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองหรือปรับปรุงดดัแปลง

กิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกบัสภาพในโรงเรียน หรือท้องถ่ินก็เป็นการสมควรอยา่งย่ิง 

   3. บางบทมีความรู้เพิม่เตมิจากหนงัสือเรียน ทัง้นีก็้เพราะมุง่หวงัท่ีจะให้เป็นแนวทาง

ให้ครูใช้ประโยชน์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพนกัเรียนท่ีแตกตา่งกนั  

เชน่ มีประโยชน์กบัโรงเรียน นกัเรียนบางกลุม่หรือบางคนท่ีมีศกัยภาพสงูท่ีจะได้ความรู้เพิม่เตมิจากการ

เรียนก็ได้ การเสริมความรู้อยา่งนีย้อ่มไมถื่อวา่จะต้องใช้ความรู้ท่ีมีในหนงัสือเรียน  หรือท่ีมีอยูใ่นหนงัสือ

คูมื่อครูเทา่นัน้  ครูอาจเสริมความรู้จากแหลง่วิทยาการใดหรือด้วยกลวิธีใด  หรือกิจกรรมการเรียนการ

สอนใดให้แก่นกัเรียนท่ีมีศกัยภาพสงูให้มีความรู้กว้างขวางขึน้ก็ได้ 

  จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนแบบปกตนิัน้ทําให้เข้าใจลกัษณะ

การสอนตามคูมื่อครูวา่การเรียนการสอนตามคูมื่อครูนัน้  ครูจะจดัการเรียนการสอนตามคมืูอครูท่ีทาง

กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ  หรือทางสถานศึกษาเป็นผู้ กําหนดเนือ้หาและศกึษา  ข้อเสนอแนะ

จากคูมื่อครูแล้วนํามาปรับใช้กบันกัเรียนตามศกัยภาพเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีครูกําหนด

ไว้ 

   ลกัษณะของคูมื่อครูวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย 2 สว่น ดงันี ้

    1.  คําแนะนําในการใช้หลกัสตูรและบทเรียน 

    2. คําแนะนําการใช้คูมื่อการ สอนเฉพาะบท ซึง่แบง่ออกได้เป็นจดุประสงค์หรือ

จดุมุง่หมายของการสอน ข้อคดิท่ีได้จากเร่ืองท่ีสอน ข้อเส นอแนะในการสอน ความรู้ประกอบ และ

หนงัสืออา่นประกอบ 
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  สจุริต เพียรชอบ (2525: 58-63) กลา่วถึงรายละเอียดของสว่นประกอบในคูมื่อครู ไว้ดงันี ้

   1. คําแนะนําในการใช้หลกัสตูรและบทเรียน 

   2.  จดุประสงค์ในการใช้คูมื่อครู เรียบเรียงขึน้เพ่ือให้ครูใช้หนงัสือในการเรียนการสอน

ได้โดยสะดวก โดยชีแ้จง และคล่ีคลายความหมายทกุตอนท่ีเนือ้หาซบัซ้อนเกินไปให้เข้าใจแจม่แจ้ง 

   3. เนือ้หาสาระของคูมื่อครู ประกอบด้วยคํานํา คําชีแ้จงในการใช้เคร่ื องมือในแตล่ะ

บท ซึง่จะมีโครงสร้างเหมือนกนั คือ ประกอบด้วยจดุประสงค์ทัว่ไป จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม เนือ้หา

สาระโดยสรุป เนือ้หาประกอบการสอน ข้อเสนอแนะวิธีการสอนและการจดักิจกรรม ส่ือการสอน การวดั

และประเมินผล หนงัสืออา่นประกอบ หนงัสืออเุทศ 

   4.  วิธีใช้คูมื่อครู มีไว้สําหรับให้ครูใช้ประกอบการสอน ถ้าครูทําตามคําแนะนําโดย

ตลอดจะทําให้การสอนดําเนินไปโดยสะดวกย่ิงขึน้ 

 

 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

  1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง  

  2.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัข้อมลู 

  3.  การดําเนนิการวิจยัและการเก็บรวบรวมข้อมลู 

  4.  การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

  ประชากรท่ีใช้ วิจยั ครัง้นี ้ เป็ นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเ รียนมธัยมสาธิต             

วดัพระศรีมหาธาต ุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศกึษา  2554 

จํานวน 4 ห้องเรียน รวม 199 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุม่ตวัอยา่งในการ วิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้มธัยม ศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมสาธิ ต  

วดัพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ซึง่ได้มาด้วยวิธีการสุม่อยา่งงา่ย  

(Simple Random Sampling) จํานวน 2 ห้องเรียน แล้วใช้วิธีจบัสลากเป็นกลุม่ทดลอง 1 ห้องเรียนและ

กลุม่ควบคมุ 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 50 คน โดยกลุม่ทดลองสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป และกลุม่

ควบคมุสอนตามคูมื่อครู 

 เนือ้หาในการวจัิย 

  เนือ้หาท่ีใช้ในการสร้างบทเรียนสําเร็จรูปเป็นเนือ้หาเก่ียวกบัหลกัภาษาไทย ตามหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544 ซึ่งมีเนือ้หาดงันี ้

   คําไทยแท้และคําภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย 

    1.1 คําไทยแท้ 

    1.2 คําท่ีมาจากภาษาบาลี 

    1.3 คําท่ีมาจากภาษาสนัสกฤต 
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     1.4 คําท่ีมาจากภาษาเขมร 

     1.5 คําท่ีมาจากภาษาจีน 

     1.6 คําท่ีมาจากภาษาองักฤษ 

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการ วิจยัดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 ใช้เวลาใน

การทดลองกลุม่ละ 18 คาบ คาบละ 50 นาที กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองใช้เวลาสอนสปัดาห์ละ 3 คาบ 

รวมเวลาท่ีใช้ทดลองสอนทัง้สิน้ 6 สปัดาห์ 

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้การ วิจยัเป็นเคร่ืองมือท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้  โดยมีการหาประสทิธิภาพ และมีการ

ตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ ประกอบด้วย 

   1. บทเรียนสําเร็จรูปและข้อแนะนําในการใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

   2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

    3. แผนการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อครู 

   4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย 

   5. แบบสอบถามวดัความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย   

 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือชิน้ท่ี 1 

 บทเรียนสําเร็จรูป 

  ขัน้ตอนการสร้าง บทเรียนสําเร็จรูป และคูมื่อฝึกทกัษะการเรียนรู้ เร่ือง คําไทยแท้ และคํา

ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 3 ท่ีสร้างขึน้เป็นการนําเสนอ

บทเรียนสําเร็จรูปแบบเส้นตรง ทัง้นีเ้พราะสามารถจดัการเรียนรู้ได้งา่ย เน่ืองจากผู้ เรียนสามารถเรียนได้

ทีละชดุ ๆ ในแตล่ะชดุประกอบด้วยกรอบความรู้ แตล่ะกรอบจะบรรจขุ้อมลูเ รียงลําดบัเนือ้หาจากงา่ย

ไปจนถึงยาก  เหมาะสมกบัสภาพของผู้ เรียนทัง้ด้านสตปัิญญาและยงัเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนตาม

ความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้ด้วยโดยในบทเรียนมีลกัษณะดงันี ้

   1.  คําแนะนําในการใช้บทเรียน 

   2.  นําเข้าสูบ่ทเรียน และบอกวตัถปุระสงค์ในการเรียนให้ผู้ เรียนทราบ 

   3.  เนือ้หาภายในบทเรียนแตล่ะกรอบ 

   4.  แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหดั  และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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  และผู้ วิจ ยัได้ดําเนินการสร้างบทเรียนสําเร็จรูปตามขัน้ตอนดงันี ้

   1. ศกึษารวบรวมเนือ้หาเร่ือง คําไทยแท้และคําภาษาตา่งประเทศในภาษาไท ยมีวิธี

สร้าง บทเรียนสําเร็จรูป จากหนงัสือ เอกสาร คูมื่อตา่ง ๆ รวมทัง้ทฤษฎี หลกัการ และรูปแบบจาก

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสรุปและจดัทําเป็นเนือ้หาบทเรียนสําเร็จรูป 

   2.  ตัง้จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของบทเรียนสําเร็จรูป 

   3.  จดัทําแผนภมูิขัน้ตอนการดําเนินงานของเนือ้หา   

    4.  ดําเนินการสร้าง บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง คําไทยแท้และคําภาษาตา่งประเทศใน

ภาษาไทย 

   วธีิการหาคุณภาพเคร่ืองมือชิน้ท่ี 1 

    1.  นําบทเรียนสําเร็จรูปท่ีสร้างขึน้ให้ คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านเนือ้หา และการ

สร้างบทเรียนสําเร็จรูปตรวจสอบและปรับปรุงตามคําแนะนํา        

     2.  ผู้ วิจยัทําการปรับปรุงแก้ไข บทเรียนสําเร็จรูป ตามคําแนะนําของคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาแล้วนําไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  3 ทา่น เพ่ือพจิารณาคา่ดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึง่มีคา่ความ

สอดคล้องระหวา่ง 0.66 -1.00 

   3.  นําบทเรียนสําเร็จรูปท่ีปรับปรุงแล้วไปหาประสิทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 กบั

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ซึง่มีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่งดงันี ้

    3.1 ขัน้ทดลองรายบคุคล นํา บทเรียนสําเร็จรูป ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไป

ทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง  จํานวน 3 คน  เพ่ือหาข้อบกพร่องของบทเรียนสําเร็จรูป 

    3.2 ขัน้ทดลองกลุม่ยอ่ย นําบทเรียนสําเร็จรูป ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไป

ทดลองใช้กบั นกัเรียนท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จํานวน  30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพและข้อบกพร่องของ

บทเรียนสําเร็จรูป  เพ่ือหาประสิทธิภาพ  โดยพจิารณาจากการตอบคําถามใน บทเรียนสําเร็จรูป  และ

แบบทดสอบท้ายบทเรียนสําเร็จรูป ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

     80 ตวัแรก หมายถึง  คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทัง้หมดท่ีตอบคําถามใน

บทเรียนสําเร็จรูป ได้คะแนนไมต่ํ่ากวา่ 80% 

     80 ตวัหลงั หมายถึง  คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทัง้หมดท่ีทําแบบทดสอบใน

บทเรียนสําเร็จรูป ได้คะแนนไมต่ํ่ากวา่ 80% 
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     เม่ือพิจารณาข้อมลู 80 ตวัแรกและ 80 ตวัหลงัถ้าได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

80/80 ถือวา่เป็น บทเรียนสําเร็จรูปท่ี สมบรูณ์ แตถ้่าไมถึ่งเกณฑ์ 80/80 ถือวา่ไมส่มบรูณ์ต้องปรับปรุง

แก้ไข  ได้คา่ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปเทากบั 85.72/84.75 

   4. นําบทเรียนสําเร็จรูป  และคูมื่อการฝึกทกัษะการเรียนรู้  ไปทดลองใช้กบักลุม่

ตวัอยา่งจริง 

   ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือชิน้ท่ี 2 

  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

  แผนการจดัการเรียนรู้การใช้บทเรียนสําเร็จรูป มีขัน้ตอนดงันี ้

    1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนสําเร็จ รูปมีการสร้างและทดลองใช้

แผนการจดัการเรียนรู้  ตามขัน้ตอนดงันี ้

     1.1 ศกึษาค้นคว้าเอกสารหลกัสตูร  คูมื่อครู แบบเรียนหลกัภาษาไทย         

กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ ชว่งชัน้ท่ี 3 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ตามหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

พ.ศ.2544 ตลอดจนเอกสารแล ะงานวิจยัท่ี เก่ียวข้องกบัการเขียนแผน การจดัการเรียนรู้วิธีสอนแบบ  

ตา่ง ๆ  

     1.2 สร้างบทเรียนสําเร็จรูปและคูมื่อการฝึกทกัษะการเรียนรู้ เร่ือง คําไทยแท้

และคําภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย จํานวน 16 ชั่วโมง 

   วธีิการหาคุณภาพเคร่ืองมือชิน้ท่ี 2 

   1.  นําแผนการจดัการเรี ยนรู้ท่ีสร้างขึน้ ไปให้ผู้ทรงคุ ณวฒุิ 3 ทา่นตรวจสอบความ

ถกูต้องเหมาะสม  

   2.  นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้ทรง คณุวฒุ ิและได้ปรับปรุง

แก้ไขแล้ว  ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาต ุ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระ นคร กรุงเทพมหานคร  จํานวน 30 คน ซึง่ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง  เพ่ือปรับปรุงใน

เร่ืองความสอดคล้องของกิจกรรม บทเรียนสําเร็จรูป กบัเนือ้หา  การประเ มินผลตามผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้หนึง่   

   3.  หาคา่ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป  โดยใช้สตูร 

E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ได้ผล 85.06/83.92 
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   4.  นําแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนสําเร็จรูป ท่ีสมบรูณ์แล้วไปทดลองใช้กบั

กลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

   ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือชิน้ท่ี 3 

   แผนการจดัการเรียนรู้การสอนตามคูมื่อครู   

   แผนการจดัการเรียนรู้การสอนตามคูมื่อครู มีการสร้างและทดลองใช้แผนการจดัการ

เรียนรู้ตามขัน้ตอนดงันี ้

    1. ศกึษาค้นคว้าเอกสารหลกัสตูร คูมื่อครู แบบเรียนหลกัภาษาไทย  กรมวิชาการ 

กระทรวงศกึษาธิการ ชว่งชัน้ท่ี 3 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ตามหลกัสตูร การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ.2544 

ตลอดจนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียนแผนการสอนการจดัการเรียนรู้วิธีสอนแบบตา่ง ๆ 

    2.  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัแผนการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของ

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 

  วธีิการหาคุณภาพเคร่ืองมือชิน้ท่ี 3 

   1.  นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ ไปให้ผู้ทรงคุ ณวฒุิ 3 ทา่นตรวจสอบความ

ถกูต้องเหมาะสม  

   2.  นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้ทรง คณุวฒุ ิและได้ปรับปรุง

แก้ไขแล้ว  ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาต ุ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 30 คน ซึง่ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง  เพ่ือปรับปรุงใน

เร่ืองความสอดคล้องของกิจกรรม การสอนตามคูมื่อครู กบัเนือ้หา  การประเ มินผลตามผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้หนึง่   

   3.  หาคา่ประสิทธิภาพของ แผนการจดัการเรียนรู้ การสอน ตามคูมื่อครู โดยใช้สตูร 

E1/E2

   4.  นําแผนการจดัการเรียนรู้ การสอนตามคูมื่อครู ท่ีสมบรูณ์แล้วไปทดลองใช้กบักลุม่

ตวัอยา่งตอ่ไป 

 ตามเกณฑ์ 80/80 ได้ผล 84.39/82.83 
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   ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือชิน้ท่ี 4 

  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลกัภาษาไทย   

  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลกัภาษาไทย  ผู้ วิจยัมีวิธีการสร้างดงันี ้

    1. ศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษา วิชาภาษาไทย ชว่งชัน้ท่ี 3 ระดบัชัน้มธัยมศกึษา   

ปีท่ี 3 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  เนือ้หา และแบบเรียนหลกัภาษาไทย กรมวิชากา รกระทรวงศกึษาธิการ  

เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

    2. ศกึษาเอกสารท่ี เก่ียวข้องกบัการสร้างแบบทดสอบ และเทคนิคการวิเคราะห์

ข้อสอบ  จากหนงัสือหลกัการวั ดและประเมินผลการศกึษาของ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2544 : 142-170 ) 

หนงัสือการประเมินผลการเรียนของภทัรา นิคมานนท์ (2538: 68-84) หนงัสือเทคนิคการสร้างและสอบ

ข้อสอบความถนดัทางการเรียนของ ล้วน สายยศ  และองัคณา สายยศ (2541: 79) และหนงัสือเทคนิค

การเขียนข้อสอบของชวาล แพรัตกลุ (2522: 52) 

  วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือชิน้ท่ี 4 

   1. นําแบบทดสอบท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้จํานวน  60 ข้อเป็นปรนยัแบบ  4 ตวัเลือกนําไปให้

ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น เพ่ือหาความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หา  โดยคํานวณหาคา่ดรรชนีความสอดคล้อง  (IOC) 

ของแบบทดสอบ  เลือกข้อสอบท่ีมีคา่ความเท่ียงตรงมากกวา่หรือเทา่กบั 0.5 ไว้ ซึ่งมีคา่ดรรชนีความ

สอดคล้อง (IOC) 0.66-1.00                                                                                          

   2. นําแบบทดสอบท่ีได้รับการแก้ไขปรับปรุง  ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญแล้วไป

ทดสอบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาต ุมหาวิทยาลยัราช ภฏั

พระนคร กรุงเทพมหานคร  จํานวน 100 คน เพ่ือหาคณุภาพของเคร่ืองมือตอ่ไป 

   3.  จากนัน้นํามาวิเคราะห์ความยากงา่ย (p) คา่อํานาจจําแนก (r) ในแตล่ะข้อ คดัเลือก

ข้อสอบท่ีมีระดบัความยากงา่ยระหวา่ง 0.20 - 0.80 และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป จาก 60 ข้อ

คดัเลือกไว้จํานวน 40 ข้อ โดยเลือกแบบทดสอบท่ีมีคา่ความยากงา่ยระหวา่ง 0.20-0.88 และคา่อํานาจ

จําแนกระหวา่ง 0.20-0.48 

   4. นําแบบทดสอบท่ีคดัเลือกไว้จํานวน 40 ข้อ ไปหาคา่ความเช่ือมัน่ โดยใช้คา่  

KR-20  ได้คา่ความเช่ือมัน่  .71 
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 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือชิน้ท่ี 5 

  แบบสอบถามวดัความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 

   แบบสอบถามวั ดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  มีลักษณะเป็นมาตราสว่น

ประเมินคา่ (Rating Scale) ดําเนินการสร้างตามขัน้ตอนดงันี ้

    1.  ศกึษาวิธีสร้างแบบสอบถาม วดัความสนใจในการเรียนภาษาไทยโดยใช้

หลกัการสร้างตามวิธีของลเิคร์ิท (Rensis Likert) จากหนงัสือวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์

ของพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540: 107-108)    

     2. สร้างข้อความท่ีแสดงลกัษณะของความสนใจในการเรียนภาษาไทย  เป็นแบบ

มาตราสว่นประเมินคา่ 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ มีเกณฑ์ให้คะแนนดงันี ้

ตวัอยา่งแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรียนภาษาไทย  

ข้อท่ี ข้อความ 

มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

5 4 2 3 1 

0 เม่ือครูต้องการอาสาสมคัรเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม

นทิรรศการเก่ียวกบัภาษาไทยข้าพเจ้าจะรีบ

สมคัรทนัที 

     

00 ข้าพเจ้าสนกุสนานกบักิจกรรมการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทย 

     

000 ข้าพเจ้าจะทบทวนเนือ้หาวิชาภาษาไทยก่อนถึง

คาบเรียนเสมอ 

     

  

 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือชิน้ท่ี 5 

    1. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ จํา นวน 30 ข้อ ให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น พิจารณา

ความสอดคล้องของข้อ คําถามกบันยิามศพัท์และสํานวนภาษา แล้วคดัเลือกข้อคําถามท่ีมีคา่ดรรชนี

ความสอดคล้องตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป ไว้จํานวน 25 ข้อ ซึง่ได้คา่ดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.66-1.00                                                                                           
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   2. นําแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรียนภาษาไทย ไปทดสอบกบันกัเรียน     

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรง เรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธ าตุ  มหาวิทยา ลยัราชภฏัพระนคร   

กรุงเทพมหานคร ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 50 คน 

   3. นําแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรียนภาษาไทย มาตรวจให้คะแนนแล้ว

เรียงคา่คะแนนจากสงูไปหาต่ําตดักลุม่สงูถึงต่ําโดยใช้สดัสว่น 25% จากนัน้วิเคราะห์คา่อํานาจจําแนก

เป็นรายข้อ โดยใช้สตูร t-distribution แล้วเลือกข้อความท่ีมีคา่ t ตัง้แต ่1.75 ขึน้ไป จํานวน  25 ข้อ 

   4. นําแบบสอบถ ามวดัความสนใจในการเรียนภาษาไทย ทีค่ดัเลือ กไว้หาคา่ความ

เช่ือมัน่ทัง้ฉบบั กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาต ุมหาวิทยาลยั

ราชภฏัพระนคร  กรุงเทพ มหานคร ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 50 คน  ท่ีไมใ่ชก่ลุม่เดมิและกลุม่

ตวัอยา่ง โ ดยวิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค  (ล้วน สายยศ ; และ

องัคณา สายยศ. 2539: 171-172; อ้างอิงจาก Cronbach. n.d.)  ได้คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั .88 

   5. นําแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรียนภาษาไทยไปใช้จริง 

 

การดาํเนินการวิจัยและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้ วิจยัดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

  การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง กลุม่ทดลองได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

กลุม่ควบคมุได้รับการสอนตามคูมื่อครู  ผู้ วิจ ัยใช้แบบแผนการวิจยัแบบ  Randomized Group Pretest-

Posttest Design (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2539: 226) ซึง่แบบการวิจยัดงัตาราง 

  1.  แบบแผนการทดลอง 

ตาราง  1  แบบแผนการทดลอง 

กลุ่มทดลอง ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 

ER T1   X T2 

CR T1 ~X T2 
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  สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิจยั  

     E  แทน กลุม่ทดลอง 

     C  แทน กลุม่ควบคมุ 

     R  แทน การกําหนดกลุม่ตวัอยา่งแบบสุม่ 

     T1  แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 

     T2  แทน การทดสอบหลงัการทดลอง 

    X  แทน การสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

    ~X  แทน การสอนตามคูมื่อครู 

  2.  การดาํเนินการทดลอง 

   ผู้ วิจยัดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

    2.1 ผู้ วิจยัสุม่ตวัอยา่งด้วยวิธีการสุม่อยา่งงา่ย  (Simple Random Sampling) โดย

ให้ห้องเรียนเป็นหนว่ยการสุม่จากประชากร 4 ห้องเรียน จํานวน 199 คน สุม่มา 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 

50 คน จํานวน 100 คน แล้วจบัสล ากเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ซึง่นกัเรียนทัง้ 4 ห้องเรียน  มี

การจดันกัเรียนแบบคละ 

    2.2 จดัปฐมนเิทศเพ่ือทําความเข้าใจกบันกัเรียน  เก่ียวกบักระบวนการเรียนการ

สอนบทบาทของนกัเรียน  เป้าหมายของการเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ กบักลุม่ทดลองและ

กลุม่ควบคมุ 

    2.3 ทดสอบก่อนการทดลอง  (Pretest) กบันกัเรียนกลุม่ทดลอ งและกลุม่ควบคมุ

ด้วย แบบทดสอบหลกัภาษาไทยและแบบสอบถ ามวดัความสนใจในการเรียนภาษาไทย ท่ีผู้ วิจยัสร้าง

ขึน้และผา่นการตรวจสอบคณุภาพแล้ว 

     2.4 ดําเนินการทดลอง โดยผู้ วิจยัทําการสอนทัง้กลุ่ มทดลองและกลุม่ควบคมุด้ วย

ตนเอง โดยใช้เนือ้หาเดียวกนั ระยะเวลาสอนเทา่กนั สอนกลุม่ละ  16 คาบ คาบละ 50 นาที สปัดาห์ละ 

3 คาบ รวม 6 สปัดาห์ แตวิ่ธีการสอนแตกตา่งกนั คือ กลุม่ทดลองสอนโดยใช้ บทเรียนสําเร็จรูป และ

กลุม่ควบคมุสอนตามคูมื่อครู 
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    2.5 เม่ือสอนครบ 16 คาบแล้ว  ทําการสอบหลงัการทดลอง  (Posttest) โดยใช้

แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและแบ บสอบถามวดัความสนใจในการเรีย น

ภาษาไทย ฉบบัเดียวกนักบัท่ีใช้ทดสอบก่อนการทดลอง 

    2.6 ตรวจแบบทดสอบและแบบสอบถาม นําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ

ทางสถิต ิเพ่ือทดสอบสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 

การจดักระทาํและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสนใจในการเรียนภาษาไทย 

ระหวา่งกลุม่ทดลองท่ีได้รับการสอนโดยใช้ บทเรียนสําเร็จรูป กบักลุม่ควบคมุท่ีได้รับการสอนตามคูมื่ อ

ครู โดยใช้ t-test for Independent Sample ในรูป Difference Scores ตามสมมตฐิานในข้อ 1 และ 4 

 2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสนใจในการเรียนภาษาไทย  

ภายในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ระหวา่งก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง โดยใช้ t-test for Dependent 

Sample  ตามสมมตฐิานในข้อ 2, 3, 5 และ 6 

 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิตพืิน้ฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู โดยคํานวณจากสตูร  ดงันี ้

  1.1  คา่คะแนนเฉล่ีย  (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ. 2543: 198) 

 

    

       

 

 

    

  

 

 

Χ = 
n
∑Χ

เม่ือ   Χ

n
∑Χ

แทน   คา่เฉล่ีย   

แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด แทน   ผลรวมของข้อมลู 

แทน   จํานวนข้อมลู 
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 1.2  คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540: 142) 
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  2.  สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

  2.1 หาคา่ดรรชนีความสอดคล้อง ระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ในรูปแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลกัภาษาไทยและความสนใจในการเรียน ภาษาไทย  โดยคํานวณจากสตูร  

(ล้วน สายยศ ; และองัคณา สายยศ . 2539: 248-249; อ้างอิงจาก Rovinelli; & Hambleton. 1977)  

ดงันี ้

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

=..DS

IOC = 

n
R∑

∑R

n

IOC เม่ือ แทน     คา่ดรรชนีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบั

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

แทน   จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

 

แทน   ผลรวมคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

 

เม่ือ   ..DS

∑Χ2

∑Χ

แทน   สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด แทน   ผลรวมของคะแนน 

แทน   ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกกําลงั 

n แทน   จํานวนนกัเรียนในกลุม่ 
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  2.2 หาคา่ความยากงา่ย (p) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบท ดสอบวดัผลสั มฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลกัภาษาไทย วิเคราะห์เป็นรายข้อ โดยหาความยากงา่ยใช้สตูร  (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ . 2553: 

140) ดงันี ้

 

 

 

 

 

            

  เม่ือ      แทน คา่ความยาก 

        แทน คา่อํานาจจําแนก 

        แทน จํานวนคนท่ีตอบถกูในกลุม่สงู 

       แทน จํานวนคนท่ีตอบถกูในกลุม่ต่ํา 

       แทน จํานวนคนในกลุม่สงูหรือกลุม่ต่ํา 

 

  2.3 หาความเช่ือมัน่ของแบบท ดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลกัภาษา ไทย โดย

คํานวณจากสตูร KR – 20 ของ คเูดอร์  ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) (ชศูรี วงศ์รัตนะ . 2549: 76)  

ดงันี ้

 

                        KR 20 : 

 

 

 

 

 

 

แทน  สดัสว่นของคนทําถกูในแตล่ะข้อ  

 

 

เม่ือ แทน  คา่ความเช่ือมัน่ 

แทน  จํานวนข้อของเคร่ืองมือวดั 
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q

st

2

แทน  จํานวนข้อ 

 
แทน  สดัสว่นของคนทําผิดในแตล่ะข้อ  ,  q = 1- p 

 
แทน  คะแนนความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 
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  2.4 หาคา่อํานาจจําแนกของแบ บสอบถามวดัความสนใจในการเรียน ภาษาไทยโดยใช้

สดัสว่น 25% กลุม่สงูและกลุม่ต่ํา แล้วหาคา่ t เป็นรายข้อตามวิธีการของ t-distribution จากสตูร    

(พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540: 131-132)  ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  2.5 หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรี ยนภาษาไทย โดยวิธีการ

หาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (∝-Coefficient) คํานวณจากสตูรของ ครอนบา ค (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ . 2547: 

248) 
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เม่ือ แทน   คา่อํานาจจําแนกของข้อสอบถาม 

แทน   คะแนนเฉล่ียของกลุม่สงู 

 

t

ΧΗ

s2

Η

n แทน   จํานวนคนในแตล่ะกลุม่ซึง่เทา่กนั 

 

ΧL

sL

2

แทน   คะแนนเฉล่ียของกลุม่ต่ํา 

 
แทน   คะแนนความแปรปรวนของกลุม่สงู 

 แทน   คะแนนความแปรปรวนของกลุม่ต่ํา 

 

เม่ือ แทน  คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวดั 

แทน  จํานวนข้อคําถาม 

 

∝
n

si

2
แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 

 st

2
แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 

 

= 
1−n

n∝











− ∑

s
s
t

i
2

2
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  2.6 หาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป จากสตูร E1/E2

 

 (เสาวณีย์ สกิขาบณัฑิต. 2528: 

284) 

 

          ;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 3. สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมตฐิาน 

  3.1 สถิตท่ีิใช้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลั กภาษาไทยและความสนใจในการ

เรียนภาษาไทย ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใช้สตูร t – test for Independent Sample 

ในรูป Difference Scores (Scott. 1967: 264) เพ่ือทดสอบการใช้สมมตฐิานในข้อ 1 กบั 4 ซึ่งมีสตูร

ดงันี ้ 

 

 

 

แทน     คะแนนท่ีได้จากการทําแบบฝึกหดัท้ายบทเรียนในแตล่ะบท 

            ของนกัเรียนทัง้หมด  คดิเป็นร้อยละ 80 

แทน     คะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบหลงัจากการเรียน 

            ของนกัเรียนทัง้หมด  คดิเป็นร้อยละ 80 

เม่ือ Ε1

n

แทน     คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดั 

 

Ε2

∑Χ

∑F

Β

Α

แทน     คะแนนรวมของนกัเรียนจากการทําแบบฝึกหดั 

 แทน     คะแนนรวมของนกัเรียนจากการทําแบบทดสอบหลงัเรียน 

 แทน     จํานวนนกัเรียน 

 

แทน     คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

 

Ε2 = 



















×

∑
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∑
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   t  =   
21

21

MDMD
MDMD

S −

−
 

   21 MDMDS −      = 
21

22

n
D

S

n
D

S
+  

   
D

S 2
  = 

( ) ( )
221

2
22

2
11

−+

−+−∑ ∑
nn

MDDMDD
 

   df  = 221 −+ nn  

  

   เม่ือ  t  แทน คา่ท่ีใช้พิจารณา t - distribution  

      1MD  แทน คะแนนเฉล่ียของความแตกตา่งระหวา่ง 

         การทดสอบหลงัการเรียนกบัก่อนการเรียนของกลุม่ทดลอง   

      2MD  แทน คะแนนเฉล่ียของความแตกตา่งระหวา่งการทดสอบหลงั   

         การเรียนกบัก่อนการเรียนของกลุม่ควบคมุ 

    
  D

S 2     แทน ความแปรปรวนของคะแนนความแตกตา่งระหวา่ง  

              การทดสอบหลงัการเรียนกบัก่อนการเรียนของกลุม่ทดลอง  

          และกลุม่ควบคมุ 

     1n   แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ทดลอง 

     2n   แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ควบคมุ 

           21 MDMDS −    แทน ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของผลตา่งของ    

           คา่เฉล่ียระหวา่ง   1MD และ  2MD  

  3.2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสนใจในการเรียน

ภาษาไ ทย  ภายในกลุม่เดียว กนัของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ คํานวณจากสตูร  t-test for 

Dependent Sample (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 104) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานในข้อ 2, 

3, 5, และ 6 
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D

df = 1−n

เม่ือ แทน  คา่ท่ีใช้ในการพิจารณาของการแจกแจงแบบที 

แทน  ความแตกตา่งของคะแนนแตล่ะคู ่

 

t

D

∑D

n แทน  จํานวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

 

∑D
2

แทน  ผลรวมกําลงัสองของความแตกตา่งจากการเปรียบเทียบกนัเป็น 

         รายบคุคลระหวา่งคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนการเรียน 

         กบัทดสอบหลงัเรียน 

 

 

แทน  ผลรวมของความแตกตา่งจากการเปรียบเทียบกนัเป็น 

         รายบคุคลระหวา่งคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนการเรียน 

         กบัทดสอบหลงัเรียน 

 



บทที่  4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสนใจ

ในการเรียนภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยการใช้บทเรียนสําเร็จรูปกบัการสอน

ตามคูมื่อครู ผู้ วิจยัได้กําหนดสญัลกัษณ์ทางสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  n   แทน จํานวนนกัเรียน  

  X    แทน คะแนนเฉล่ีย 

 S.D.  แทน ความเบียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

 MD   แทน คา่เฉล่ียผลตา่งของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 

 ∑D     แทน ผลรวมของความแตกตา่งระหวา่งคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 ∑ 2D   แทน ผลรวมกําลงัสองของความแตกตา่งระหวา่งคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ 

      หลงัเรียน 

 t   แทน คา่สถิตขิองการแจกแจงแบบที (t - distribution) 

 df   แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ  

  *    แทน ความมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 กลุม่ทดลอง แทน นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

 กลุม่ควบคมุ แทน นกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกั เรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้

บทเรียนสําเร็จรูปกบันกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู 

 2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้

บทเรียนสําเร็จรูปก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

 3. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนั กเรียนท่ีได้รับการสอนโดย         

การสอนตามคูมื่อครูก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 
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 4. เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน

สําเร็จรูปกบันกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู 

 5.  เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน

สําเร็จรูปก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

 6. เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยการสอน

ตามคูมื่อครูก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยของนักเรียนท่ีได้รับการสอน

โดยใช้บทเรียนสาํเร็จรูปกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนตามคู่มือครู 

 

ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกัเรียนกลุม่ทดลอง  

 และกลุม่ควบคมุหลงัการทดลอง 

 

กลุม่ตวัอยา่ง n X  S.D. t 

กลุม่ทดลอง 50 27.10 3.75 4.71* 

กลุม่ควบคมุ 50 25.18 3.33  

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

 

  จากตาราง 2 แสดงวา่ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกัเรียน

กลุม่ทดลองกบันกัเรียนกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นัน่คือ นกัเรียน ท่ี

ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปกบันกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครูมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

แตกตา่งกนั 
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  2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยของนักเรียนท่ีได้รับการสอน

โดยใช้บทเรียนสาํเร็จรูปก่อนการทดลองและหลังการทดลอง  

 

ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกัเรียนกลุม่ทดลองก่อน  

 การทดลองและหลงัการทดลอง 

 

กลุม่ทดลอง n X  S.D. ∑D  ∑D 2  t 

ก่อนการทดลอง 50 23.88 2.99 161 1,917 4.26* 

หลงัการทดลอง 50 27.10 3.75    

 

 * มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

 

  จากตาราง 3 แสดงวา่ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของ

นกัเรียนกลุม่ทดลองก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

.05 นัน่คือ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโ ดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป หลงัการทดลองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

แตกตา่งกนั 

 

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยของนักเรียนท่ีได้รับการสอน

โดยการสอนตามคู่มือครูก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 

 

ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกัเรียนกลุม่ควบคมุก่อน 

 การทดลองและหลงัการทดลอง 

 

กลุม่ทดลอง n X  S.D. ∑D  ∑D 2  t 

ก่อนการทดลอง 50 23.88 2.99 65 1,123 2.03* 

หลงัการทดลอง 50 25.18 3.34    

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 
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 จากตาราง 4 แสดงวา่ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกัเรียน

กลุม่ควบคมุก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 นั่น

คือ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครูหลงัการทดลองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนั 

  

 4.  เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดย

ใช้บทเรียนสาํเร็จรูปกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนตามคู่มือครู 

 

ตาราง 5  ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 

 และกลุม่ควบคมุหลงัการทดลอง 

 

กลุม่ตวัอยา่ง n X  SD. t 

กลุม่ทดลอง 50 3.33 0.32 0.68* 

กลุม่ควบคมุ 50 3.22 0.26  

 

 * มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

 

 จากตาราง 5 แสดงวา่ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนกลุม่

ทดลองกบันกัเรียนกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั.05 นัน่คือ นกัเรียนท่ีได้รับ

การสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปกบันกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครูมีความสนใจในการเรียน

ภาษาไทยแตกตา่งกนั 
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  5.  เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโ ดย

ใช้บทเรียนสาํเร็จรูปก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 

 

ตาราง 6  ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนกลุม่ทดลองก่อน 

 การทดลองและหลงัการทดลอง 

 

กลุม่ทดลอง n X  SD. ∑D  ∑D 2  t 

ก่อนการทดลอง 50 2.97 0.45 17.96 21.24 4.37* 

หลงัการทดลอง 50 3.33 0.32    

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

 

 จากตาราง 6 แสดงวา่ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนกลุม่

ทดลองก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง  แตกตา่งกนัอยา่งมี นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดั บ .05 นั่นคือ 

นกัเรียนท่ีได้รั บการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป  หลงัการทดลองมีความสนใจในการเรียนภาษาไทย

แตกตา่งกนั 

 

  6.  เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดย

การสอนตามคู่มือครูก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 

 

ตาราง 7  ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนกลุม่ควบคมุก่อน 

 การทดลองและหลงัการทดลอง 

 

กลุม่ทดลอง n X  S.D. ∑D  ∑D 2  t 

ก่อนการทดลอง 50 2.97 0.45 12.6 11.81 4.21* 

หลงัการทดลอง 50 3.22 0.26    

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 
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 จากตาราง 7 แสดงวา่ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนกลุม่

ควบคมุก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง  แตกตา่งกนัอยา่ง มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 นัน่คือ 

นกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครูหลงัการทดลองมีความสนใจในการเรียนภาษาไทยแตกตา่งกนั 

 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
   

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชงิทดลอง โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนหลกัภาษาไทยและความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดย

ใช้บทเรียนสําเร็จรูปกบัการสอนตามคูมื่อครู สรุปได้ดงันี ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้

บทเรียนสําเร็จรูปกบัการสอนตามคูมื่อครู 

 2. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้

บทเรียนสําเร็จรูปก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

 3. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยการ

สอนตามคูมื่อครูก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

 4. เพ่ือศกึษาความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน

สําเร็จรูปกบัการสอนตามคูมื่อครู 

 5.  เพ่ือศกึษาความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน

สําเร็จรูปก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

 6. เพ่ือศกึษาความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยการสอน

ตามคูมื่อครูก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

 

สมมตฐิานในการวจิยั 

 1.  นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กบัการสอนตามคูมื่อครูมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการด้านหลกัภาษาไทยแตกตา่งกนั 

 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน

สําเร็จรูป ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนั 

 3.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครูก่อน

การทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนั 

  4. นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กบัการสอนตามคูมื่อครูมีความสนใจใน

การเรียนภาษาไทยแตกตา่งกนั 
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 5. ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รั บการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนั 

 6. ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครูก่อนการทดลอง

และหลงัการทดลองแตกตา่งกนั 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 1.  ประชากร 

  ประชากรท่ีใช้วิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยม ศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมสาธิต             

วดัพระศรีมหาธาต ุมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 

จํานวน 4 ห้องเรียน รวม 199 คน 

 2.  กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  โรงเรียนมั ธยมสาธิต  

วดัพระศรีมหาธาต ุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร   กรุงเทพมหานคร  ซึง่ได้มาด้วยวิธีการสุม่อยา่งงา่ย  

(Simple Random Sampling) จํานวน 2 ห้องเรียน แล้วใช้วิธีจบัสลากเป็นกลุม่ทดลอง 1 ห้องเรียนและ

กลุม่ควบคมุ 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 50 คน 

  3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 

     1. บทเรียนสําเร็จรูป ได้คา่ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปเทากบั 85.72/84.75 

   2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนสําเร็จรูป  ได้คา่ประสิทธิภาพของ แผนการ

จดัการเรียนรู้ เทา่กบั 85.06/83.92 

    3. แผนการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อครู  ได้คา่ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้  

เทา่กบั 84.39/82.83 

   4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย ได้คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั 

เทา่กบั .71 

   5. แบบสอบถามวดัความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  ได้คา่ความเช่ือมัน่ทัง้

ฉบบั เทา่กบั .88  

 

  4.  วธีิการดาํเนินการทดลอง 

   ผู้ วิจยัดําเนนิการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งทัง้ 2 กลุม่ด้วยตนเอง ในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศกึษา 2554 ใช้เวลาเรียนทัง้หมด 16 คาบ คาบละ 50 นาที รวมเวลา  6 สปัดาห์ ใช้เนือ้หาเดียวกนั

มีขัน้ตอนในการดําเนินการทดลองดงันี ้
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   4.1 จดัปฐมนเิทศเพ่ือทําคว ามเข้าใจกบันกัเรียนทั ้ ง 2 กลุม่ เก่ียวกบักระบวนการจดั

กิจกรรมการเรียน การสอน บทบาทหน้าท่ีของนกัเรียน  เป้าหมายของการเรี ยนและวิธีการประเมินผล

การเรียน 

   4.2 ทําการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) กบันกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคมุด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและแบบสอบ ถามวดัความสนใจใน

การเรียนภาษาไทย 

   4.3 ดําเนินการทดลอง โดยสอนกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 2 กลุม่ตามแผนการสอน กลุม่ทดลอง

ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุม่ควบคมุได้รับการสอนตามคูมื่อครู ใช้เวลาสอนกลุม่ละ 

16 คาบเทา่กนั 

   4.4 หลงัเสร็จสิน้การทดลองแล้ว  ทําการทดสอบหลั งการทดลอง (Post-test) โดยใช้

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรียน

ภาษาไทยฉบบัเดียวกนักบัท่ีใช้ทดสอบก่อนการทดลอง 

   4.5 ตรวจแบบทดสอบและแบบสอบถาม แล้วนําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้

วิธีการทางสถิต ิเพ่ือทดสอบสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิในการเรียนหลกัภาษาไทยและความสนใจในการเรียนภาษาไทย 

ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปกบันกัเรี ยนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู โดยใช้  

t-test for Independent Sample  

 2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ ในการเรียนหลกัภาษาไทยและความสนใจในการเรียนภาษาไทย 

ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปกบันกัเรี ยนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู ก่อนการ

ทดลองและหลงัการทดลอง โดยใช้  t-test for Dependent Sample  

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเ รียนสําเร็จรูป กบัการสอนตามคูมื่อครูมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลกัภาษาไทยแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน

สําเร็จรูป ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครูก่อน

การทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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  4. นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กบัการสอนตามคูมื่อครูมีความสนใจใน

การเรียนภาษาไทยแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 5. ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 6. ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีไ ด้รับการสอนตามคูมื่อครูก่อนการ

ทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสนใจใน           

การเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยบทเรียนสําเร็จรูปกบันกัเรียนท่ีได้รับ

การสอนตามคูมื่อครู จากผลการวิจยั  ผู้ วิจยัได้อภิปรายผลตามลําดบัหวัข้อตอ่ไปนี ้

  1. จากสมมตฐิานข้อท่ี 1 นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กบัการสอน

ตามคูมื่อครูมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยแตกตา่งกนั 

   จากผลการทดลองพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับ

การสอนใช้บทเรียนสําเร็จรูปกบันกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยการสอนตามคูมื่อครูแตกตา่งกนัอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 แสดงวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยบทเรียนสําเร็จรูปกบันกัเรียนท่ี

ได้รับการสอนตามคูมื่อครูมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนั  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้และ

สอดคล้องกบังานวิจยัของณฏัฐินี  เฉลิมสิน (2537: 63) พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี

ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปกบันกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครูแตกตา่ งกนัอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

   จากผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่  การสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปนัน้  สง่ผลให้

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู  ทัง้นีอ้าจมีสาเหตมุาจาก  

บทเรียนสําเร็จรูปเป็นส่ือเทคโนโลยีท่ียดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางชว่ยสนบัสนนุและสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้

เรียนรู้และแสดงความสามารถด้วยตนเองเป็นสําคญั  เป็นการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเร้าความ

สนใจของผู้ เรียน  ท่ีสามารถศกึษาค้นคว้าและประเมินผลการเรียน ซึง่จะทราบผลการเรียนรู้หลงัจาก

การทําแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบทนัทีวา่ตอบถกูหรือผิดจากคําเฉลย ซึง่เป็นการชว่ยเพิ่มแรงจงูใจ ใน

การเรียน 

   สาเหตสํุาคญัอีกประการหนึง่ การสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปเป็นส่ือท่ีสนองความ

แตกตา่งระหวา่งบคุคล กลา่วคือ นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็วก็สามารถเรียนไป

ลว่งหน้าได้ไมต้่องเสียเวลารอผู้ ท่ีเรียนช้า เม่ือเรียนจบในแตล่ะหนว่ยการเรียน    
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  2. จากสมมตฐิานข้อท่ี 2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับ

การสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนั 

   จากผลการทดลองพบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเ รียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้

บทเรียนสําเร็จรูปก่อนการทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05

แสดงวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป  หลงัการทดลองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

แตกตา่งกนั  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้และสอดคล้อง กบังานวิจยัของ นิมิต มัน่เถา (2539: 33)  

ได้สร้างบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย เร่ืองคําวิเศษณ์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีระดบัผล

การเรียนต่ํากวา่ 2 จากผลการวิจยัพบวา่ หลงัจากนกัเรียนเรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองคําวิเศษณ์ 

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

   จากผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่ การสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัการทดลองสงูขึน้  ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการเรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูปนัน้ นกัเรียนสามารถ

ควบคมุหนว่ยการเรียนได้ คื อ ถ้านกัเรียนอา่นไมท่นัหรือไมเ่ข้าใจเนือ้หาเม่ือเรียนจบในแตล่ะหนว่ย

นกัเรียนสามารถย้อนกลบัไปทบทวนเนือ้หาในหนว่ยนัน้ ๆ ได้ตามความต้องการ  และลกัษณะเดน่อีก

ประการหนึง่ของบทเรียนสําเร็จรูปก็คือ การให้ผลย้อนกลบัในทนัที  การให้ผลย้อนกลบัเป็นการบอกให้

ผู้ เรียนทราบวา่  สิ่งท่ีตนเข้าใจนัน้ถกูต้องหรือไม ่ ชว่ยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสนใจในการ

เรียนตอ่ไป ซึง่เป็นลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสกินเนอร์ (Skinner) ซึง่เป็นการเสริมแรงท่ี มี

ผลตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน 

  3. จากสมมตฐิานข้อท่ี 3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับ

การสอนตามคูมื่อครูก่อนการทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนั 

   จากผลการทดลองพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ี

ได้รับการสอนตามคูมื่อครูก่อนการทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยั สําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .05  แสดงวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านหลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อ

ครูหลงัการทดลองแตกตา่งกนั  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

   จากผลการทดลองแสดงวา่  การสอนตามคูมื่อครูสง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัการทดลองสงูขึน้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก การจดักิจกรรมในบทท่ีหลากหลายและมีการ

นําส่ืออปุกรณ์ตา่ง ๆ เชน่ รูปภาพ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  มาประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ

ฝึกทกัษะในการเรียนของนกัเรียนให้นา่สนใจ  จงึสง่ผลให้เข้าใจเร่ืองราวตา่ง ๆ ได้ดี  มีการจดักิจกรรม

ตามแนวทฤษฎีการเรียนของธอร์นไดค์ ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้ปฏิบตักิิจกรรมหรือมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิ

กิจกรรมและอีกประการหนึง่ท่ีสง่ผลให้นกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครูมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สงูขึน้ นา่จะมาจากเนือ้หาท่ีนํามาฝึกให้กบันกัเรียนเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวัเก่ี ยวกบัภาษาท่ีใช้ในการ
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ตดิตอ่ส่ือสารในชีวิตประจําวนั ตรงกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีนกัเรียนควรเรียนรู้  จากเหตผุลดงักลา่ว

สอดคล้องกบัข้อสรุปของมยรีุ อนตัมงคล  (2536: 47) ท่ีได้กลา่วไว้วา่ การฝึกทกัษะเพ่ือให้ได้ผลวา่เป็น

การฝึกทกัษะด้านหนึง่ด้านใดอยูท่ี่การเลือกเร่ื องเนือ้หาและกิจกรรมท่ีจดัให้เข้ากบัเร่ื องและ

วตัถปุระสงค์ของการฝึก การจดักิจกรรมตามคูมื่อครูยงัเอือ้ตอ่การจดักิจกรรมกลุม่จงึเปิดโอกาสให้

นกัเรียนได้ร่วมอภิ ปราย แสดงความคดิเหน็ของตน และรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน โดยมีครูคอยให้

คําแนะนําและให้ความรู้เพิ่มเตมิตลอดเวลา 

  4.  จากสมมตฐิานข้อท่ี 4 นกัเรียนท่ีได้ รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กบัการสอน

ตามคูมื่อครูมีความสนใจในการเรียนภาษาไทยแตกตา่งกนั 

   จากผลการทดลองพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยบทเรียนสําเร็จรูปกบันกัเ รียนท่ี

ได้รับการสอนตามคูมื่อครู  มีความสนใจในการ เรียนภาษาไทยแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .05 แสดงวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยบทเรียนสําเร็จรูปกบันกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อ

ครู  มีความสนใจในการเรียนภาษาไทยแตกตา่งกนัซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้   

   จากผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่ การสอนโ ดยบทเรียนสําเร็จรูป สง่ผลให้นกัเรียนมี

ความสนใจในการเรียนภาษาไทยสงูกวา่นกัเรี ยนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู ทัง้นีอ้าจมีสาเหตมุาจาก 

บทเรียนสําเร็จรูปเป็นเทคโนโล ยีท่ียงัได้รับความนิยมทกุกลุม่ และยงัสามารถปรับเปล่ียนให้ทนัสมยั

ตามยคุสมยัได้  ดงันัน้การนําบทเรียนสําเ ร็จรูปมาชว่ยในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสง่ผลให้

นกัเรียนเ กิดความสนกุสนานในหนว่ยการเรียน เพราะมีการใช้คําถามยัว่ยเุน้นความสนใจให้เกิดการ

เรียนรู้ของนกัเรียน ทําให้เกิดความนา่ต่ืนเต้น มีความกร ะตือรือร้นและสนใจท่ีจะเรียนรู้ นอกจากนีใ้น

หนว่ยการเรียนยงัจดัทําให้มี สีสนัสวยงาม เนือ้เร่ืองมีตวัละครนํา เร่ือง สนทนาพดูคยุแนะนําบทเรียน    

มีกิจกรรมให้ปฏิบตัอิยา่งสม่ําเสมอ  ทําให้นกัเรียนมีจิตใจจดจอ่ตอ่บทเรียนและพยายามทํากิจกรรมให้

ผา่นเพ่ือจะได้ทราบผลของการทําแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบ 

   จากเหตผุลดงักลา่วนี ้ นา่จะเป็นเหตผุลสําคญัท่ีทํา ให้นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโ ดย

บทเรียนสําเร็จรูปมีความสนใจในการเรียนภาษาไทยสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู         

ซึง่สอดคล้องกบักบัข้อสรุป ของ สโุท เจริญสขุ (2522: 72) ท่ีวา่การสร้างความนา่สนใจในกระบวนการ

จดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนเกิดความสนใจนัน้จะต้องคํานงึถึงสญัชาตญิาณความอยากรู้อยากเห็น

ของนกัเรียนโดยนําเร่ืองราวหรือสิ่งแปลก ใหมม่าให้นกัเรียนดหูรือปฏิบตั ิ และการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนให้สนกุก็ต้องใช้อปุกรณ์การสอน หรือเทคนิคการสอนหลาย ๆ รูปแบบ 

  5. จากสมมตฐิานข้อท่ี 5 ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนั กเรียนท่ีได้รับการสอน

โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนั 
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   จากผลการทดลองพบวา่ ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการ

สอนโดยบทเรียนสําเร็จรูป ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .05 แสดงวา่  นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป หลงัการทดลองมีความสนใจใน

การเรียนภาษาไทยแตกตา่งกนัซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

   ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก รูปแบบของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน

สําเร็จรูปนอกจากจะจดักิจกรรมเป็นลําดบัขัน้ความยากงา่ยอย่างชดัเจนแล้ว ยงัได้แทรกกิจกรรมท่ีเป็น

แบบฝึกทกัษะของการพฒันาการเรี ยนรู้ท่ีหลากหลายคล้ายเกม เชน่ การเตมิคํา การจบัคู่  อกัษรไขว้  

และปริศนาคํา ทาย พร้อมทัง้ให้การเสริมแรง  ทําให้นกัเรียนรู้สกึท้าทายความสามารถ  สนกุสนาน

เพลิดเพลินและมีความภมูิใจเม่ือทําถกูต้อง พร้อมทั ง้สร้างความสนใจอยากเรียนในกรอบถดัไปวา่จะมี

อะไรให้เ รียนบ้างซึง่สอดคล้องกบั สรุางค์  โคว้ตระกลู (2541: 180) ท่ีกลา่ววา่ การสร้างความสนใจ

ให้แก่นกัเรียนนัน้ต้องพยายามให้งานท่ีสามารถวดัตามความสามารถและให้โอกาสนกัเรียนมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัความสําเร็จในการเรียนรู้แล้วให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่นกัเรียน ดงันัน้การสอนโดยใช้

บทเรียนสําเร็จรูปสามารถทําให้นกัเรียนมีคว ามสนใจในการเรียนภาษาไทยมากขึน้ และความสนใจนี ้

เป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีจะสง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้ด้วย 

  6. สมมตฐิานข้อท่ี  6 ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนตาม

คูมื่อครูก่อนการทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนั 

   จากผลการทดลองพบวา่  ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเ รียนท่ีได้รับการ

สอนตามคูมื่อครู  ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  

.05  แสดงวา่นกัเ รียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู  หลงัการทดลองมีพฒันาการด้านความสนใจในการ

เรียนภาษาไทยแตกตา่งกนั ซึง่เป็นตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

   ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก  รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามคูมื่อครูนัน้  มีการ

นําเข้าสูบ่ทเรียนด้วยการสร้างแรงจงูใจเพ่ือให้นกัเรียนส นใจทกุครัง้  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมใน

การเรียน  จงึทําให้นกัเรียนรู้สกึต่ืนเต้ น กระตือรือร้นและสนใจท่ีอยากจะเรี ยน นอกจากนีย้งัมีการใช้

อปุกรณ์ตา่ง ๆ ประกอบการเรียนการสอน เชน่ ใบความรู้  ใบงาน รูปภาพ และการฉายภาพผา่นส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์  ซึง่สามารถดงึดดูความ สนใจของนกัเรียนของนกัเรียนได้ดี  ตลอดจนการจดักิจกรรมท่ี

เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางโดยแทรกกิจกรรมกลุม่ทําให้นกัเรียนมีโอกาสได้แสดงได้พดูแสดงความ

คดิเห็นทัง้ภายในกลุม่และการนําเสนอหน้าชัน้เรียน  และเม่ือเพ่ือนหรือครูให้คําเสริมแรงให้คําชมก็เป็น

การเสริมแรงนกัเรียนก็ จะรู้สกึภมูใิจและมีกําลงัท่ีจะแสดงความสามารถอีกในโอกาสตอ่ไป  ซึง่การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนในลกัษณะนี ้ สอดคล้องกบัข้อสรุปของ กมลรัตน์  หล้าสวุงษ์ (2522: 234)     

ท่ีกลา่ววา่ การจดักิจกรรมการเรียนกาสอนให้นกัเรียนเกิดความใจนัน้ต้องศกึษาความต้องการของ



 
 

84 

นกัเรียนเพ่ือให้ตรงกบัความต้องการและพยายามให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการเรียนการสอนมากท่ีสดุ  

โดยให้นกัเรียนได้แสดงออกในด้านความคดิ การแก้ปัญหา  การสร้างสิ่งแปลกใหม ่การใช้อปุกรณ์หรือ

กิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือกระตุ้นความสนใจรวมทัง้ ต้องมีการเสริมแรงอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือให้นกัเรีย นสนใจ

ในการเรียนตอ่ไป 

 

ข้อเสนอแนะ  

 การวิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนและการทําวิจยั

ครัง้ตอ่ไป ดงันี ้

  1.  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

   1.1 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยควรนําวิธีการจดักิจกรรมโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปไป

ทดลองใช้กบันกัเรียนท่ี เรียนวิชาภาษาไทยในรายวิชาอ่ืน ๆ ซึง่เป็นนกัเรียนท่ีเรียนในระดบัตา่งกนั  

เพราะเป็นการเรียนท่ีสง่เสริมใ ห้นกัเรียนฝึกและเรียนด้วยตนเอง ทัง้เพ่ือเป็นการทบทวนการ เรียนการ

สอนของบทเรียนได้ด้วย 

   1.2 การจั ดกิจกรรมท่ีใช้บทเรียนสําเร็จรูป  ผู้สอนจําเ ป็นต้องมีการเตรียม พร้อม

ลว่งหน้า  ควรศกึษาเนือ้หาท่ีใช้ในการจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ อยา่งละเอียด  วางแผนการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนในแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ กําหนดเวลาท่ีให้ผู้ เรียนใช้ศกึษาความรู้ท่ีชดัเจน 

   1.3 การจัดกิจกรรมท่ีใช้บทเรียนสําเร็จรูป  ผู้สอนเป็นเพีย งผู้คอยให้คํา แนะนําการ

เรียนการสอน  ดงันัน้การจดักิจกรรมโดยเรียนด้วยตนเองจงึเป็นการสร้างทกัษะทางสงัคมท่ี ให้นกัเรียน

เป็นผู้กระทํากิจกรรม โดยผู้ เรียนอาจจะมีการพดูคยุ แลกเปล่ียนความคดิเห็นกนับ้าง  ซึง่เป็นการสร้าง

มนษุยสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียน   

   1.4 การจดักิจกรรมท่ีใช้บทเรียนสําเร็จรูป ผู้สอนควรใช้ภาษาในการดําเนินกิจกรรมท่ี

ผา่นตวัละครนัน้ ๆ ให้มีความกระชบั เข้าใจงา่ย อา่นแล้วสามารถปฏิบตัติามได้ทนัที 

  2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

   2.1 ผู้สอนควรศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปกบันกัเรียนท่ีมี

ระดบัความ สามารถในก ารเรียนวิชาภาษาไทยท่ีแตกตา่งกนั เชน่  เดก็เก่ง ปานกลาง  ออ่น วา่จะมีผล

การเรียนเป็นอยา่งไร และนําไปใช้กบันกัเรียนในระดบัชัน้อ่ืน ๆ 

   2.2 ผู้สอนควรศกึษาวิธีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปท่ีสามารถ

นําไปพฒันาการเรียนการสอนในเนือ้หาอ่ืน ๆ ของสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หรือแม้แตส่าขาวิชาอ่ืน ๆ 

ได้ด้วยเชน่ วิชาคณิตศาสตร์ สงัคมศกึษา ภาษาตา่งประเทศ เป็นต้น   
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   2.3 การจดักิจกรรมท่ีใช้บทเรียนสําเร็จรูป ผู้สอนอาจจะนําไปใช้เป็นบทเ รียนแบบ

ออนไลน์หรือระบบเครือขา่ย เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

   2.4  ผู้สอนควรศกึษาเร่ืองความรับผดิชอบในการเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป เพราะ

เป็นบทเรียนท่ีต้องเรียนด้วยตนเอง ดงันัน้จงึจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องฝึกความรับผิดชอบในการเรียน

ของผู้ เรียน 
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ภาคผนวก  ก 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 
จดหมายราชการ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 
ผู้เช่ียวชาญตรวจบทเรียนสาํเร็จรูป 

  1.  รองศาสตราจารย์อรอนงค์  ตัง้ก่อเกียรต ิ อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาไทย  

        คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

       มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

  2.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มกุดา  ลบิลบั   รองคณบดีคณะมนษุยศาสตร์ 

        และสงัคมศาสตร์   
  3.  วา่ท่ีร้อยตรีหญิงชชัญาภา  วฒันธรรม  อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยี- 

       การศกึษา วิทยาลยัการฝึกหดัครู  

        มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ผู้เช่ียวชาญตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

  1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมุานิน  รุ่งเรืองธรรม มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ 

  2.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ขจรศรี  ชาตกิานนท์ อาจารย์ประจํากลุม่สาระการเรียนรู้-  

       ภาษาไทย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 

        ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

  3.  อาจารย์จงกล  เก็ตมะยรู   รองผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและ 

        วฒันธรรม  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ผู้เช่ียวชาญตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

  1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ อาจารย์ประจําสาขาวิจยัและประเมิน  

        การศกึษาวิทยาลยัการฝึกหดัครู  

        มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร   

  2.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. กานดา  นาคะเวช อาจารย์ประจําสาขาวิจยัและประเมนิ- 

       การศกึษาวิทยาลยัการฝึกหดัครู   

        มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร   

   
3.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ทิวตัถ์  มณีโชต ิ    อาจารย์ประจําสาขาวิจยัและประเมิน 

            การศกึษาวิทยาลยัการฝึกหดัครู   

           มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร   
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ผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามวัดความสนใจ 

  1.  อาจารย์ ดร. สกล วรเจริญศรี      ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา 

           การศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ 

           มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

  2.  อาจารย์พีลาภ  วงษ์พานชิย์      ผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมธัยมสาธิต 

           วดัพระศรีมหาธาต ุมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

  3.  อาจารย์ชิดาพนัธ์  มลูผล      หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้กิจกรรมพฒันา- 

           ผู้ เรียน (กิจกรรมแนะแนว)  

           โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาต ุ

            มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
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ภาคผนวก  ข 

ตวัอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยบทเรียนสาํเร็จรูป 
และ 

ตัวอย่างบทเรียนสาํเร็จรูป 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 

(กลุ่มทดลอง) 

รายวิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  รหัสวิชา ท 33103    ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เร่ือง  คําไทยแท้และคําท่ีมาจากภาษาตา่งประเทศ   เวลา 16  คาบ 

หน่วยท่ี 4 คําท่ีมาจากภาษาเขมร     เวลา 2 คาบ 

โรงเรียน มธัยมสาธิตฯ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร   ภาคเรียนท่ี 1/2554 

 

สาระท่ี 4  หลักการใช้ภาษา 

  มาตรฐานการเรียนรู้  4.1 ข้อ 4  เข้าใจการยืมคําภาษาตา่งประเทศมาใช้ในภาษาไทย          

ทําให้ภาษาไทยเกิดความงอกงามและมีภาษาใช้ตามความเจริญทางวิชาการและเทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

  มีความรู้ความเข้าใจในลกัษณะของคําไทยแท้และแยกคําไทยแท้ออกจากภาษาอ่ืนได้  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  บอกลกัษณะของคําท่ีมาจากภาษาเขมรได้ 

    2.  อธิบายหลกัเกณฑ์คําท่ีมาจากภาษาเขมรได้ 

    3.   อธิบายวิธีการสงัเกตคําท่ีมาจากภาษาเขมรได้ 

    4.   ยกตวัอยา่งคําไทยท่ีมาจากภาษาเขมรได้ 

สาระสาํคัญ  

  ลกัษณะของคําท่ีใช้ในภาษาไทยจะประกอบไปด้วยคําท่ีเป็นคําไทยแท้และคําท่ีรับมาจาก

ภาษาอ่ืน  การแยกลกัษณะคําไทยแท้และลกัษณะของคําท่ีมาจากภาษาอ่ืนได้  จะชว่ยให้นกัเรียน

สามารถใช้คําได้อยา่งถกูต้อง ตรงตามวตัถปุระสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

  1.  ลกัษณะของคําท่ีมาจากภาษาเขมร 

  2.  หลกัเกณฑ์คําท่ีมาจากภาษาเขมร 

  3.  การสงัเกตคําท่ีมาจากภาษาสนัเขมร 

  4.  ตวัอยา่งคําไทยท่ีมาจากภาษาเขมร 
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กจิกรรมการเรียนรู้   

คาบท่ี 1-2 

 ขัน้นํา

  

 

  1.  ครูสนทนาเก่ียวกบัการเรียนเนือ้หาในแบบเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน  

2.  แจ้งจดุประสงค์และคําแนะนําวิธีการใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

ขัน้สอน 

3.  นกัเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ือง “คําท่ีมาจากภาษาเขมร”  จํานวน 10 ข้อ 

 4.  แจกชดุบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง “คําท่ีมาจากภาษาเขมร”  ให้นกัเรียนศกึษาเป็นรายบคุคล 

  5.  นกัเรียนทํากิจกรรมตามแตล่ะขัน้ตอนในบทเรียนพร้อมทัง้ทําแบบฝึกหดัจากบทเรียนสําเร็จรูป 

  6.  ครูให้คําแนะนําและสงัเกตการทํางานของนกัเรียน 

 ขัน้สรุป

ส่ือการเรียนรู้ 

  1.  ชดุบทเรียนสําเร็จรูป 

 

  7.  นกัเรียนและครูอภิปรายสรุป 

  8.  นกัเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนในบทเรียนสําเร็จรูป    

  9.  นกัเรียนจดบนัทกึผลการสรุปบทเรียนลงในสมดุ 

 2.  แบบ 

การประเมนิผล 
 

ประเดน็การประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 

๔ 

ดี 

๓ 

ปาน

กลาง 

๒ 

พอใช้ 

๑ 

ปรับปรุง 

1.  สงัเกต 

  1.1  พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน 

  1.2  การซกัถาม และการตอบคําถาม  

 1.3  การรายงานของนกัเรียน 

  1.4  การร่วมกิจกรรม และกระบวนการทํางาน 

 2.  ตรวจ 

  2.1  ตรวจแบบทดสอบ 

             2.2  ตรวจคําตอบของชดุแบบฝึก 
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บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 

  1.  ปัญหาหรือสิ่งท่ีต้องการพฒันา 

............................................................................................................................. .......................

........................................................................ ............................................................................

............................................................................................................................. .......................  

  2.  แนวทาง/วิธีการสอน/รูปแบบการสอน

............................................................................................................................. .......................

...................................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. .......................   

   

  3.  ผลท่ีเกิดกบัผู้ เรียน 

.............................. ......................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................

............................................................................................................................. .......................  

 4.  แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในครัง้ตอ่ไป 

............................................... .....................................................................................................

............................................................................................................................. .......................

.................................................................................................................................... ................ 

 

ลงช่ือ ................................................................... ผู้จดักระบวนการเรียนรู้ 

 ตําแหนง่ .............................. ..................................................................  
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บทเรียนสําเร็จรูป 
เร่ือง คาํไทยแท้และภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ณัฐธยาน์  การุญ 

หน่วยที่ ๔ คาํที่มาจากภาษาเขมร 
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    บทเรียนสาํเร็จรูปเร่ือง “คาํไทยที่มาจากภาษาเขมร” เป็นบทเรียนหน่วยที่ 

๔ ที่สร้างเป็นกรอบในรูปแบบบทเรียนสําเร็จรูปที่เรียนรู้ด้วยความสามารถของตนเอง 

ให้นักเรียนอ่านคาํแนะนําและทาํตามคาํชีแ้จงแต่ละขัน้ตอนตัง้แต่ต้นจนจบ ดังต่อไปนี ้

  ๑.  อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยที ่๔ เร่ืองคาํที่มาจากภาษาเขมรแล้วจะ

ทราบว่าเมื่อเรียนจบบทเรียนนีแ้ล้วนักเรียนจะสามารถทาํอะไรได้บ้าง 

  ๒.  ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ตามความเข้าใจ ด้วยความซื่อสัตย์ แล้ว

เก็บไว้ตรวจพร้อมกับแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

  ๓.  อ่านบทเรียนไปเร่ือย ๆ ตามลําดับทลีะกรอบ แล้วตอบคาํถามในกรอบที่มี

คาํถามด้วยตนเอง  

  ๔.  เมื่อตอบคาํถามอย่าเปิดดูคาํตอบ และเมื่อตอบคาํถามไม่ได้อย่าย้อนดูบทเรียน 

  ๕.  บทเรียนในหน้าที่มีคาํถามจะมีเฉลยไว้ในกรอบถัดไป ดังนัน้ควรตอบคาํถาม

ให้เสร็จก่อน 

  ๖.  เมื่อดูเฉลยแล้ว ถ้าตอบผดิ ให้กลับไปอ่านกรอบนัน้อีกครัง้หน่ึง แล้วตอบ

คาํถามอีกครัง้ให้ถูกต้อง 

  ๗.  ให้พยายามทาํความเข้าใจกับเนือ้หา ไปทีละกรอบ 

  ๘.  ให้นักเรียนศึกษาจนจบบทเรียนในแต่ละชุด การเรียนด้วยตนเองนี ้ถ้า

นักเรียนมีความซื่อสัตย์ และรับผดิชอบต่อตนเองแล้ว จะเข้าใจในบทเรียนและได้รับ

ประโยชน์จากบทเรียนนีเ้ป็นอย่างด ี

 “ปฏิบัตติามคาํแนะนํานะทุกคน  เพือ่ความเข้าใจที่คงทนในบทเรียน”   

ข้อแนะนําในการใช้บทเรียนสาํเร็จรูป 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

  ๑.  บอกลักษณะของคาํที่มาจากภาษาเขมรได้ 

  ๒.  อธิบายหลักเกณฑ์คาํที่มาจากภาษาเขมรได้ 

  ๓.   อธิบายวิธีการสังเกตคาํที่มาจากภาษาเขมรได้ 

  ๔.   บอกคาํที่มาจากภาษาเขมรได้ 

 
 

 

  มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะและหลักเกณฑ์ของคาํที่มา

จากภาษาเขมรและแยกคาํภาษาเขมรออกจากภาษาอ่ืนได้  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

น่ีคือคุณลักษณะที่เราจะเรียน

บทเรียนสาํเร็จรูปแล้วต้องให้

เกิดผลนะครับ 
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เร่ือง “คาํท่ีมาจากภาษาเขมร” 

    คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนทําเคร่ืองหมาย  ทบัตวัอกัษรหน้าข้อความท่ีเป็นคําตอบ 

      ท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงคําตอบเดียว 

 

๑. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภาษาเขมร 

  ก.  ไมน่ยิมใช้พยญัชนะควบกลํา้  ข.  มกัมีคํา บํา บนั บงั บรร  อยูห่น้า 

  ค.  มีคําแผลงขึน้ต้นด้วย ประ กระ อํา ง.  นิยมใช้คําเตมิกลางเพ่ือให้เกิดคําใหม ่

๒.  ข้อใดเป็นคาํเขมรทัง้หมด 

  ก.  ผจง  ผนวช  ผลติ   ข.  บนัดาล  บลัลงัก์  บัญชี 

  ค.  บําเรอ  บําราบ  บําบดั  ง.  อนจิจา  สําเร็จ  ประดจุ 

๓. “กเ็สดจ็โสรจสรงทรงเคร่ือง  อร่ามเรืองดั่งดวงแขไข” 

คาํประพันธ์นีม้าจากภาษาเขมรก่ีคาํ 

  ก.  ๓ คํา       ข.  ๔ คํา  ค.  ๕ คํา  ง.  ๖ คํา 

๔.  คาํในข้อใดเป็นคาํยืมท่ีมาจากภาษาเดียวกันกับคาํว่า “ดาํเนิน”

 

 ทุกคาํ 

  ก.  ตํารับ  โฉนด    ข.  กําเนดิ  กงัวาน 

  ค.  บํานาญ  ราชา   ง.  เสดจ็  พรรณ 

๕.   ข้อใดเป็นคาํเขมรทัง้หมด 

  ก.  บงัอาจ  บงัควร  บงัคม  ข.  บงัตา  บงัโคลน  บงัคน 

  ค.  บงัสรูย์  บงัสกุลุ  บงัเอิญ  ง.  บงัเหียน  บงัเกิด  บงักะโล 

๖.   ข้อใดเป็นคาํเขมรทัง้หมด 

  ก.  กระบือ  กระจาย  กระทํา  ข.  เสนียด  เสนง่  เสถียร 

  ค.  บญัญตั ิ บําเพญ็  บนัดาล  ง.  ขนง  เขนย  ขลงั 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
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๗.  ข้อใดเป็นคาํเขมรทัง้หมด 

  ก.  เผอิญ  อรัญ  สามญั   ข.  จรัส  ตรัส  ดํารัส 

  ค.  ขนม  เขนย  ขนนุ   ง.  ศาล  ตําบล  ประมลู 

๘.  คาํราชาศัพท์ในข้อใดมาจากภาษาเขมรทุกคาํ 

  ก.  ประทาน  ขนง  สรง   ข.  องัคาร  เพลา  ประทบั 

  ค.  พระเศียร  บรรทม  สลา  ง.  เสวย  โปรด  เขนย 

๙.  ข้อใดไม่ใช่

 

ภาษาเขมร 

  ก.  สไบ  ข.  สถปู   ค.  สราญ ง.  สงดั 

๑๐.  ไทยเรานําภาษาเขมรมาใข้ในกิจการใดมากท่ีสุด 

  ก.  วรรณคดี ข.  ศาสนา  ค.  การค้าขาย ง.  การปกครอง 
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กรอบที่ ๕๒ 

สาเหตุที่ทาํให้ภาษาเขมรเข้ามาปะปนในภาษาไทย 

  เพราะมีความสัมพันธ์ทางด้านการปกครอง ทาํให้ต้องรับภาษาและ

วัฒนธรรมเข้ามา  ภาษาเขมรที่ไทยเรารับมาใช้จะเป็นในรูปคาํราชาศัพท์ และ

คาํที่ใช้ในการประพันธ์  โดยมากแล้วมกัเปล่ียนรูปและเสียงใหม่ ทาํให้รูป

คาํผดิไปจากคาํเดมิ และน่ีคงเป็นเหตุหน่ึงที่ทาํให้เกิดการแผลงอักษรขึน้ใน

ภาษาไทย 

   

สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ ทุกคน มาพบกับ

เอือ้ยเช่นเดมินะคะ หวังว่ายังจาํกัน

ได้นะ วันนีเ้อือ้ยจะพาเพื่อน ๆ ไป

ศกึษาเร่ือง “คาํที่มาจากภาษาเขมร”  

กันนะคะ 

 
   ครับในหน่วยที่ ๔ นี ้เป็นเร่ืองภาษาที่มี 

อทิธิพลต่อภาษาไทยเราอีกภาษาหน่ึง คือ 

“คาํที่มาจากภาษาเขมร” ครับ หน่วยนีม้ีอะไร

น่าเรียนรู้ต้องคอยตดิตามกันเองนะครับ 
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กรอบที่ ๕๓ 

มารู้จกัข้อสังเกตคาํที่มาจากภาษาเขมรกันนะ

 

๑.  คาํเขมรนิยมใช้พยัญชนะตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เช่น  

 แม่ กด ใช้ จ ส เช่น ตรวจ  เสร็จ  เผดจ็  เสดจ็  จรัส  ตรัส เป็นต้น 

  แม่ กน  ใช้ ญ ร ล เช่น เจริญ ชํานาญ เผอญิ จญัไร ควาญ อัญเชิญ 

บาํเพญ็ ขจร บังอร สมควร ถกล ประมูล ตาํบล เมลิ กํานัล กังวล กําธร เป็นต้น  

(หลักการจาํ หญงิสาวเจ้าเรือล่ม) 

๒.  คาํ ๒ พยางค์จะขึน้ต้นด้วยคาํว่า กํา คาํ จาํ ดาํ ชํา ตาํ ทาํ สํา อาํ มักเป็นคาํ

ที่มาจากภาษาเขมร (คนเขมรชอบอาํ)  บางคาํแผลงได้ด้วยนะ ดูดี ๆ เช่น  

  กํา – กําหนด กําเนิด กําเหน็จ กําหนัด ฯลฯ 

  คาํ – คาํรบ คาํนับ คาํรน ฯลฯ 

  จาํ – จาํหน่าย จาํนน จาํแนก จาํเริญ จาํรูญ จาํเนียร ฯลฯ 

  ชํา – ชําร่วย ชํานาญ ชํารุด ฯลฯ 

  ดาํ – ดาํรง ดาํริ ดาํรัส ดาํเนิน ฯลฯ 

  ตาํ – ตาํรวจ ตาํรา ตาํหนิ ตาํหนัก ฯลฯ 

  ทาํ – ทาํนบ ทาํเนียบ ทาํนาย ทาํนอง ทาํนุ ฯลฯ 

  สํา – สํารวจ สําเร็จ สําราญ สํารวล ฯลฯ 

  อาํ – อาํนาจ อาํนวย  ฯลฯ 

  บาํ – บาํนาญ บาํเหน็จ บาํรุง บาํบัด บาํเพญ็ บาํราบ ฯลฯ 

ดูตัวอย่างคาํที่แผลงนะครับ  ทาํนาย แผลงมาจาก ทาย 

จาํแนก แผลงมาจาก แจก  จาํหน่าย แผลงมาจาก จ่าย ยังมี

คาํอื่น ๆ อีกนะครับ 
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  ๑.  บาํรุง แผลงมาจาก  ..................................... 

  ๒.  บาํราบ แผลงมาจาก  ..................................... 

  ๓.  สําเร็จ แผลงมาจาก  ..................................... 

  ๔.  ตาํรวจ แผลงมาจาก  ..................................... 

  ๕.  ตาํหนิ แผลงมาจาก  ..................................... 

  ๖.  ชําร่วย แผลงมาจาก  ..................................... 

  ๗.  ชํานาญ แผลงมาจาก  ..................................... 

  ๘.  กําเนิด แผลงมาจาก  ..................................... 

  ๙.  ดาํเนิน แผลงมาจาก  ..................................... 

  ๑๐. จาํเริญ แผลงมาจาก  ..................................... 

 

   

๓.  ภาษาเขมรเป็นคาํควบกลํา้และอักษรนํา  เช่น  เขลา  ไพร  โขลง  กระบือ  โขลนทวาร  

กราน  สรง  โปรด  ทรง  ฉนํา  ขวนขวาย  โตนด  ฉนาก  ขยาํ  ขนง  เสวย  ฯลฯ 

 

 

 

 

 

กรอบที่ ๕๔ 

ถ้าอย่างนัน้เราลองมาแผลงคาํกัน ไม่ยากเลยครับเพื่อน ๆ  

  สําหรับข้อ ๓ นี ้ยังมีมากกว่านีน้ะครับ แต่ที่

นํามานีแ้ค่ตัวอย่างเท่านัน้นะครับ  เดี๋ยวแกละจะ

มาเพิ่มเตมิให้ในแบบฝึกหดันะครับ 
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      ให้เพ่ือน ๆ ตคีวามปริศนาหรือข้อความท่ีกาํหนดให้ตามแนวตัง้หรือแนวนอนของแต่ละข้อ 

แล้วเตมิตวัอักษรของคาํท่ีคดิได้ลงในตารางท่ีมีตวัอังษรบางตวัใบ้ไว้ให้แล้ว 

แนวตัง้   

   ๑. แสงท่ีเหน็กระเดน็กระจายจากวัตถุที่ลุกเป็นไฟ 

   ๒. ไป , อยู่ 

   ๓. ควรอย่างยิ่ง 

  ๔. รับประทาน 

 แนวนอน 

   ๑. พจิารณาดูความเรียบร้อย 

  ๒. ส่วนกลางของกะโหลกศีรษะ 

  ๓. เกิด 

   ๔. อาบนํา้ 

 

เฉลยกรอบท่ี ๕๔ 

 

 

กรอบที่ ๕๕ 

๑.  ปรุง ๒.  ปราบ ๓.  เสร็จ ๔.  ตรวจ ๕.  ต ิ

๖.  ช่วย ๗.  ชาญ ๘.  เกิด ๙.  เดนิ ๑๐. เจริญ 

๔.  คาํที่ขึน้ต้นด้วยตระกูล  บัง  บัน   บาํ (อยู่ในข้อ ๒ แล้วค่ะ)  บรร  

จะเป็นคาํที่มาจากภาษาเขมร  จาํและทาํความเข้าใจกับเร่ืองนีน้ะคะ  

เช่น บัง     บังควร  บังเกิด  บังอาจ  บังคับ บังเอญิ ฯลฯ 

  บัน   บันดาล  บันเทงิ  บันดล  บันทกึ  บันได  บันลือ ฯลฯ     

  บรร    บรรทม  บรรทุก  บรรจุ  บรรจบ  บรรเจดิ  ฯลฯ 

    ดูดี ๆ นะครับ  

อยา่พลาดล่ะ 

มากรอบนีเ้รามารู้จกัลักษณะของคาํที่มาจากภาษาเขมรกันต่อนะ
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๓ ๔ 

    ดูดี ๆ นะครับ  

อย่าพลาดล่ะ 
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เฉลยกรอบท่ี ๕๕ 

 

 

กรอบที่ ๕๖ 

  ๕.  ภาษาเขมรไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ เช่น มาน (มี)  บาย (ข้าว)  ศก เลิก (ยก)    

 ดาํเนิน  อวย  แข  เพญ็  ยกเว้นบางคาํซึ่งมีใช้น้อยมาก เช่น  เขม่า  เสน่ง  

  ๖.  คาํไทยท่ีมาจากภาษาเขมรจะไม่ประวิสรรชนีย์ (ะ) เชน่ ลออ  สยม  ผอบ  เผชิญ  ผจง  

  ๗.  สังเกตจากคาํแผลงนะครับ 

  แผลง เป็น    ◌ํา   และแทรกพยัญชนะ 

  เกดา – กาํเดา   ขลัง – กาํลัง   จง – จาํนง 

  ต ิ– ตาํหนิ   แหง –  กาํแหง   อวย – อาํนวย 

  เถกงิ – ดาํเกงิ   ชาญ – ชาํนาญ   ถกล – ดาํกล 

  อาจ – อาํนาจ   เถลิง – ดาํเลิง   พัก – พาํนัก 

  ขจร – กาํจร   สรวล – สาํรวล   เสวย – สังเวย 

  ทลาย – ทาํลาย  ถวาย – ตังวาย   ฉัน – จังหัน 

  กราบ – กาํราบ   เทียบ – ทาํเนียบ  เสร็จ – สาํเร็จ 

  ตรัส – ดาํรัส   ตริ – ดาํริ   ทูล – ทาํนูล 

  ตรวจ – ตาํรวจ   ตรง – ดาํรง    ตรับ – ตาํรับ 

  ทรํง – ธาํมรงค์   เจรียง – จาํเรียง  เฉพาะ – จาํเพาะ 

  เจียน –จาํเนียน  แสดง – สาํแดง 

 

 

แนวตัง้  ๑.  ประกาย ๒.  เสดจ็ ๓.  บังควร ๔.  เสวย 

แนวนอน ๑.  ตรวจ ๒.  กบาล ๓.  บังเกดิ ๔. สรง 

    ยังมีอีกนะครับหลักการสังเกตคาํที่มาจากภาษา

เขมร ดังข้อต่อไปนี ้

ยังมีกรอบต่อไปอีกนะครับ 
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แผลง  ข  เป็น  กระ  

 ขจาย – กระจาย  ขจอก – กระจอก  แขส – กระแส  

 ขทง – กระทง   ขดาน – กระดาน  ขจัด – กระจัด 

 ขม่อม – กระหม่อม  ขโดง – กระโดง  เขทย – กระเทย 

แผลง ผ เป็น ประ –บรร 

ผจง –ประจง , บรรจง   ผทับ – ประทับ  

ผจบ – ประจบ , บรรจบ  ผทม – ประทม , บรรทม   

ผชุม – ประชุม    ผสม – ประสม , บรรสม   

เผดียง – ประเดียง   ผสบ – ประสบ 

 เผชญิ – ประเชิญ   เผดมิ – ประเดมิ   

ผดงุ – ประดุง    ลาญ – ผลาญ , ประลาญ  

ผจาน – ประจาน   ผอบ – ประอบ 

 ผกาย – ประกาย   ผสาน – ประสาน ,บรรสาน 
 

แผลงเป็น บัง  บาํ  บัน 

   บัง      บาํ    บัน 

 เผอิญ – บังเอิญ  บวง – บาํบวง   เหนิ – บันเหนิ 

 ควร – บังควร   เพญ็ – บาํเพญ็   เดนิ – บันเดนิ 

 คม – บังคม   ปราบ – บาํราบ  ลือ – บันลือ 

 เกิด – บังเกดิ   เปรอ – บาํเรอ   โดย – บันโดย 

 คับ – บังคับ   บัด – บาํบัด   ดาล – บันดาล 

 คัล – บังคัล   ปราส – บาํราศ   ดล – บันดล 

 อาจ – บังอาจ   ปรุง – บาํรุง 

กรอบที่ ๕๗ 

    มาต่อคาํแผลงอีกนิดนะครับ 
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กรอบที่ ๕๘ 

ขีดเส้นใต้คาํที่มาจากภาษาเขมรให้ถูกต้อง 

  ๑.  สบาย  จอง  กระบือ  สะใภ้ 

  ๒.  ขณิก  ขณะ  ขจิต  ขจาย 

  ๓.  กราล  กร้าง  กราบ  กร่าง 

  ๔.  จรวล  จรัส  จริณ  ตริยา 

 ๕.  ขนอง  ขนอบ  ขนิษฐ์  ขนอน 

  ๖.  สดาํ  สดก  สดัน  สดุดี 

  ๗.  กันยา  กันดาร  กันทรากร กันดาล 

  ๘.  เสน่ง  เขม่า  เขนย  บาํเพญ็ 

  ๙.  บาย  จง  กิจ  ใหญ่ 

  ๑๐. คูณ  เคณฑะ  คูปอง  คาํนัล 

  ๑๑. กรรณิการ์  กรรษา  กรรเจียก กรรณ 

  ๑๒. บังควร  บังสุกุล  บังกะโล บังสูรย์ 

 เพื่อน ๆ ฟังเอือ้ยนะคะ คาํที่มาจากภาษาเขมรนัน้ พอสรุปได้ดังนีค่้ะ 

  ๑.  ส่วนมากใช้เป็นคาํราชาศัพท์ เช่น เสวย เขนย ขนง โปรด 

ตรัส เสดจ็ ดาํเนิน ถวาย ทรง ผนวช ประชวร บรรทม ธํามรงค์ 

ประทับ เพลา กันแสง สรง ฯลฯ 

  ๒.  คาํเขมรที่ใช้ในคาํสามัญทั่วไป เช่น กระบือ กระบาล 

โตนด จมูก เสนียด ตาํบล ถนน จงัหวัด ทาํเนียบ ทาํเนา ลําเนา 

ชุมนุม ชมรม ฯลฯ 

  ๓. คาํเขมรเป็นคาํโดดคล้ายกับคาํไทย จนเราคดิว่าเป็น 

คาํไทย ที่สังเกตได้เพราะคาํเขมรนัน้ต้องแปลความหมายก่อน จงึจะ

เข้าใจ เช่น แข-ดวงจนัทร์  บาย-ข้าว  เมลิ-มอง  ศก-ผม   

  เหนิ-เหาะ  อวย-ให้   อุลิต-แตงโม  ฯลฯ 
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เฉลยกรอบท่ี ๕๘ 

 

 

 

 

 

กรอบที่ ๕๙ 

๑.  สบาย จอง กระบือ  ๒.  ขจาย  ๓.  กราล 

๔.  จรวล จรัส   ๕.  ขนอง  ๖.  สดาํ  

๗.  กันดาล    ๘.  เสน่ง   เขม่า   เขนย   บาํเพญ็ 

๙.  บาย  จง    ๑๐. คาํนัล  ๑๑. กรรเจียก 

๑๒. บังควร 

    จุกขอเพิ่มเตมิจากเอือ้ยนะครับ เอาแบบกระชับเลย  

จุกขอแยกเป็นข้อ ๆ แล้วกันนะครับ 

 ๑.  เขมรชอบ “อาํ” ครับ จึงไม่น่าคบหาสมาคมด้วย น่ันหมายความ

ว่า คาํท่ีขึน้ด้วย กาํ คาํ จาํ ดาํ ชาํ ตาํ ทาํ สาํ อาํ ทัง้หลาย แต่ก็

ต้องสังเกตให้ดนีะ  

  ๒. มีตวัสะกดตรงมาตราแต่ต้องแผลงได้คล้ายข้อ ๑ ครับ แล้วสามารถแผลงได้

จะเป็นคาํเขมร เช่น จาํ-จาํแนก  จ่าย-จาํหน่าย   ทาย-ทาํนาย   ทลาย-ทาํลาย   

ช่วย-ชาํร่วย เม่ือแผลงแล้วต้องขึน้ต้นด้วยคาํว่า  “อาํ” จาํด้วยนะครับ แต่ ตายจะแผลง

เป็น ตาํนาย คาํนีแ้ผลงไม่ได้แผลงแล้วไม่มีความหมายก็จะไม่ใช่คาํเขมรครับ 

  ๓.  มีตัวสะกดใน หญิง สาว เจ้า เรือ ล่ม  (ญ ส จ ร ล) ส่วนใหญ่แล้วเป็นคาํ

ท่ีมาจากภาษาเขมรครับ 

  ๔.  เขมรชอบควบและอยากเป็นผู้นํา (อักษรควบกลํา้และอักษรนํา) ยิ่งตระกูล  

ขา เสือ โฉด  หมายความว่า ข นํา  ส นํา และ ฉ นํา  เช่น  ขนม  ขยาํ   

             สนุก  เสน่ง  สบง   ฉบัง  โฉนด 
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เร่ือง “คาํท่ีมาจากภาษเขมร” 

    คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนทําเคร่ืองหมาย  ทบัตวัอกัษรหน้าข้อความท่ีเป็นคําตอบ 

      ท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงคําตอบเดียว 

๑. ข้อใดไม่ใช่

 

ลักษณะของภาษาเขมร 

  ก.  ไมน่ยิมใช้พยญัชนะควบกลํา้  ข.  มกัมีคํา บํา  บนั  บงั  บรร  อยูห่น้า 

  ค.  มีคําแผลงขึน้ต้นด้วย ประ กระ อํา ง.  นิยมใช้คําเตมิกลางเพ่ือให้เกิดคําใหม ่

๒.  ข้อใดเป็นคาํเขมรทัง้หมด 

  ก.  ผจง  ผนวช  ผลติ   ข.  บนัดาล  บลัลงัก์  บัญชี 

  ค.  บําเรอ  บําราบ  บําบดั  ง.  อนจิจา  สําเร็จ  ประดจุ 

๓. “กเ็สดจ็โสรจสรงทรงเคร่ือง  อร่ามเรืองดั่งดวงแขไข” 

คาํประพันธ์นีม้าจากภาษาเขมรก่ีคาํ 

  ก.  ๓ คํา  ข.  ๔ คํา ค.  ๕ คํา  ง.  ๖ คํา 

๔.  คาํในข้อใดเป็นคาํยมิท่ีมาจากภาษาเดียวกันกับคาํว่า “ดาํเนิน” ทุกคาํ 

  ก.  ตํารับ  โฉนด    ข.  กําเนดิ  กงัวาน 

  ค.  บํานาญ  ราชา   ง.  เสดจ็  พรรณ 

๕.   ข้อใดเป็นคาํเขมรทัง้หมด 

  ก.  บงัอาจ  บงัควร  บงัคม  ข.  บงัตา  บงัโคลน  บงัคน 

  ค.  บงัสรูย์  บงัสกุลุ  บงัเอิญ  ง.  บงัเหียน  บงัเกิด  บงักะโล 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

 

กรอบที่ ๖๐ 
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๖.   ข้อใดเป็นคาํเขมรทัง้หมด 

  ก.  กระบือ  กระจาย  กระทํา  ข.  เสนียด  เสนง่  เสถียร 

  ค.  บญัญตั ิ บําเพญ็  บนัดาล  ง.  ขนง  เขนย  ขลงั 

๗.  ข้อใดเป็นคาํเขมรทัง้หมด 

  ก.  เผอิญ  อรัญ  สามญั   ข.  จรัส  ตรัส  ดํารัส 

  ค.  ขนม  เขนย  ขนนุ   ง.  ศาล  ตําบล  ประมลู 

๘.  คาํราชาศัพท์ในข้อใดมาจากภาษาเขมรทุกคาํ 

  ก.  ประทาน  ขนง  สรง   ข.  องัคาร  เพลา  ประทบั 

  ค.  พระเศียร  บรรทม  สลา  ง.  เสวย  โปรด  เขนย 

๙.  ข้อใดไม่ใช่

 

ภาษาเขมร 

  ก.  สไบ       ข.  สถปู  ค.  สราญ  ง.  สงดั 

๑๐.  ไทยเรานําภาษาเขมรมาใช้ในกจิการใดมากท่ีสุด 

  ก.  วรรณคดี      ข.  ศาสนา  ค.  การค้าขาย  ง.  การปกครอง 

 

เฉลยกรอบท่ี ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบที่ ๖๑ 

๑. ก 

๒. ค (ก. ผลิต ภาษาบาลี  ข. บัลลังก์ ภาษาบาลี บัญชี  เป็นทัง้ภาษาบาลี 

      และสันสกฤต  ง. อนิจจา ภาษาบาลี) 

๓. ง (เสดจ็  โสรจ  สรง  ทรง  อร่าม  แข 

๔. ก (ข. กังวาน คาํไทย  ค. ราชา ภาษาบาลี  ง. พรรณ ภาษาสันสกฤต) 

๕. ก (ข. บังตา คาํไทย  ค. บังสูรย์ ภาษาสันสกฤต  บังสุกุล ภาษาบาลี   

      ง. บังกะโล ภาษาฮนิดี) 
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เฉลยกรอบท่ี ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

กรอบที่ ๖๒ 

๖. ง (ก. กระทาํ คาํไทย  ข. เสถียร ภาษาสันสกฤต  ค. บัญญัต ิภาษาบาลี)  

๗. ข (ก. สามัญ ภาษาบาลี  ค. ขนม คาํไทย  ง. ศาล ภาษาสันสกฤต)   

๘. ง (ก. ประทาน คาํไทย  ข. อังคาร ภาษาบาลี   

      ค. พระเศียร ภาษาสันสกฤต) 

๙. ข (สถูป ภาษาสันสกฤต) 

๑๐. ง การปกครอง 

ในที่สุดเพื่อน ๆ ทุกคนก็ได้มาถงึเส้นชัยแล้ว  

ดีใจด้วยนะครับที่ทาํแบบทดสอบกันได้คะแนนดีกัน

ทุกคนเลย  แล้วค่อยพบกันในหน่วยต่อไป  ส่วนจะ

เป็นเร่ืองอะไรนัน้เราถามเอือ้ยดีกว่านะ  

ค่ะ ในหน่วยต่อไปเราจะมาเรียนเร่ือง  

“คาํที่มาจากภาษาจนี” กันถ้าเพื่อนอยากเรียนรู้ก็ไป

ศึกษามาก่อนล่วงหน้าได้ค่ะ  ถ้าไม่เข้าใจอย่างไร แล้ว

เอือ้ยจะมาอธิบายให้เพื่อน ๆ เข้าใจเองค่ะ 
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ภาคผนวก  ค 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทย เฉลยแบบทดสอบ 
และ 

แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาไทย 
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คาํชีแ้จง 

๑.  แบบทดสอบฉบบันี  ้ มีจํานวนทัง้หมด ๔๐ ข้อ ใช้เวลา ๕๐ นาที  คะแนนเตม็ ๔๐ คะแนน 

๒.  แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ  ให้นกัเรียนเลือกเฉพาะคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงคําตอบ  

เดียวจาก  ก ข ค หรือ ง  แล้วให้นกัเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในชอ่ง  ของแตล่ะข้อ  

ดงัตวัอยา่งการเลือกคําตอบข้อ  ก  ดงันี  ้

    ก   ข   ค   ง 

         

๓.  ในการตอบ ให้ขีดคําตอบได้เพียงข้อละหนึง่คําตอบเทา่นัน้  ถ้าข้อใดมีเกิน 1  คําตอบ  

จะถือวา่ข้อนัน้ผิด  ถ้าต้องการเปล่ียนคําตอบใหม ่ ก็ให้ขีดเส้นหนา ๆ  ทบัเคร่ืองหมายเดมิ  แล้วขีด

คําตอบใหม ่ ดงัตวัอยา่งการเปล่ียนคําตอบจากข้อ  ก  ไปเป็นข้อ  ค  ดงันี ้ 

    ก   ข   ค   ง 

         

๔.  ให้ระวงัขีดคําตอบให้ตรงกบัข้อคําถามเสมอ  ถ้าพบข้อใดยากให้เว้น  ข้ามไปทําข้ออ่ืนก่อน   

เม่ือมีเวลาเหลือจงึคอ่ยย้อนกลบัมาทําข้อนัน้ ๆ ใหม ่ การเดาไมช่ว่ยให้คะแนนดีขึน้  เพราะฉะนัน้

นกัเรียนควรทําและคดิด้วยความรอบคอบ  

๕.  อยา่ขีดเขียนเคร่ืองหมายใด ๆ  ลงในแบบทดสอบเป็นอนัขาด  และหลงัจากทํา

แบบทดสอบเสร็จแล้ว  ให้นําแบบทดสอบพร้อมกระดาษคําตอบสง่คืนกรรมการคมุสอบ  

๖.  ถ้ามีข้อสงสยัให้ถามก่อนลงมือทําข้อสอบ 

  ๗.  ให้นกัเรียนเขียนช่ือ นามสกลุ  วนัสอบ  ในกระดาษให้ครบถ้วน  

 

................................................... ...............................  

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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แบบทดสอบ 

เร่ือง “คาํไทยแท้และคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย” 

คาํชีแ้จง

๑.  ข้อใดกล่าว

   เลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 

ไม่

๒.  ข้อใดมีคาํไทยแท้ท่ีแสดงลักษณะการสร้างคาํไทยท่ีเกดิจากการแทรกเสียง 

      ก. แมช่อบซือ้ของใช้กระจกุกระจกินา่รักดี   

  ข.  คณุปู่ ชอบปลกูมะมว่งไว้รอบบ้าน 

      ค. น้องเป็นไข้หนาวสัน่ระริกตลอดเวลา    

  ง.  น้านั่งมองตะวนัท่ีกําลงัลบัขอบฟ้า 

ถูกต้องเก่ียวกับคาํไทยแท้    

      ก.  เป็นคําพยางค์เดียว มีความหมายชดัเจน   

      ข.  มีการแทรกเสียงเข้าไประหวา่งคํา  

     ค.  มีอกัษรควบกลํา้และอกัษรนําใช้มาก 

      ง.  ตวัสะกดจะตรงมาตรา   

๓.  ประโยคในข้อใดแสดงลักษณะเฉพาะของภาษาไทยชัดเจนท่ีสุด 

      ก.  เธออารมณ์ไมดี่ ใครพดูทีโกรธหมด    

  ข.  พอ่สวมเสือ้ลายเสือนัง่บนเส่ือผืนใหญ่ 

      ค.  ยา่อยากจะซือ้อะไรก็ซือ้ได้เลยนะคะ   

  ง.  ฉนัอยากไปเท่ียวแตพ่อ่ไมใ่ห้ไป 

๔.  ข้อใดเป็นคาํไทยแท้ทุกคาํ 

      ก.  ได้ยินเสียงแวว่ดงัแผว่มาแตไ่กล ๆ   ข.  ชุม่ช่ืนฤทยัหาใดจะปาน 

       ค.  ฟังเสียงบรรเลงดงัเพลงขบัขาน  ง.  ดจุทิพย์วิมานสราญสขุใจ 

๕.  ข้อใดเกิดจาก การประสมคาํไทยกับคาํไทยทัง้ ๒ คาํ 

      ก.  แก่นสาร  ข้าทาส    ข.  ข้าวของ  มลูคา่ 

       ค.  แก่เฒา่  หยาบช้า    ง.  เทือกเขา  กาลเวลา 
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๖.  คาํบาลีในข้อใดมีหลักการสร้างคาํเช่นเดียวกับคาํว่า “มัชฌิม” 

      ก.  สงัข์      ข.  นิพพาน   

     ค.  วตัถ ุ     ง.  ลทัธิ 

๗.  วิธีการท่ีไทยพยายามรักษารูปศัพท์เดมิของภาษาบาลี – สันสกฤตไว้เม่ือนํามาใช้ใน

ภาษาไทย คือข้อใด 

   ก.  ตวัสะกดตวัตาม     

  ข.  การสร้างคําทัง้คําสมาสสนธิ 

     ค.  การแบง่พยญัชนะวรรค  

  ง.  การใช้ตวัการันต์ 

๘.  คาํในภาษาบาลีในข้อใดไม่มี

๙.  คาํภาษาบาลีในข้อใดมีหลักตัวสะกดตัวตามต่างจากข้ออ่ืน 

      ก.  สกัการะ     ข.  มจัจรุาช   

  ค.  ทฐิิ      ง.  ทพัพี 

การตัดตัวอักษร 

     ก.  วฒุ ิ     ข. รัฐ    

  ค.  วฒันา     ง. ขณะ 

๑๐.  ข้อใดกล่าวไม่

๑๑.  ภาษาสันสกฤต นิยมใช้ ส  กับพยัญชนะในวรรค ตะ ข้อใดใช้เป็นตวัอย่างประกอบ

คาํอธิบายข้างต้นได้ถูกต้อง 

      ก.  สถาน  สามานย์    ข.  สถาวร  สตัตบงกช 

      ค.  สดบั  สถาปนิก    ง.  สามญั  สญัญา 

ถูกต้อง 

      ก.  “สงัข์” มาจากภาษาบาลี เพราะตวัสะกดแถวท่ี ๕  สะกด และแถวท่ี ๑-๕  ตาม 

      ข.  “ประถม” มาจากภาษาสนัสกฤต เพราะใช้ตวัอกัษรควบ 

      ค.  “มรรค” มาจากภาษาสนัสกฤต เพราะใช้ ร หนั 

     ง.  “มณฑล” มาจากภาษาสนัสกฤต เพราะใช้ ฑ 
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๑๒.  ประโยคในข้อใดไม่มี

๑๓.  ข้อใดเป็นภาษาบาลีทุกคาํ 

      ก. สนัต ิ สตูร  อาทิตย์    ข. เมตตา  กญัญา  สริุยะ 

      ค. จกัร  ประพฤต ิ ศกุร์    ง. บาป  สถาน  บษุกร 

คาํภาษาบาลีปนอยู่เลย 

      ก.  สามญัชนทัว่ไปต้องหาเช้ากินค่ํา    

  ข.  กินข้าวเหนียวแล้วจะงว่งนอน 

      ค.  รสนิยมของวยัรุ่นคือการแตง่ตวัสายเด่ียว   

  ง.  สกัครู่จะแวะไปทําธุระท่ีบางเขนสกัหนอ่ย 

๑๔.  ข้อใดเป็นภาษาบาลีมากท่ีสุด 

      ก.  บปุผา  อิจฉา  อาสาฬหบชูา     ข.  สตรี  การุณย์  เขต 

      ค.  สญัญา  บคุคล  อรรณพ     ง.  พยคัฆ์   บญุ  สวามี 

๑๕. ข้อใดมีคาํท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต 

      ก.  อยากเรียนปรัชญาเป็นวิชาเอก ถ้าสอบคดัเลือกได้ 

      ข.  เม่ือถึงวนัเบญจเพส ทา่นจะมีฐานะทางการงานมัน่คง 

      ค.  มติรแท้นัน้หาได้ยากกวา่มติรเทียม 

      ง.  โรคเกิดขึน้ได้งา่ย แตด่แูลเยียวยานาน 

๑๖. ข้อใดไม่มี

๑๗.  ข้อใดเป็นภาษาสันสกฤตทัง้ ๓ คาํ 

       ก.  กษัตริย์   อคัคี   มฤตย ู  ข.  ศีรษะ   กรีฑา   โมลี 

       ค.  มรรค   มติร   อิตถี     ง.  อาชญา   ฤทธ์ิ   สถาน 

คาํภาษาบาลีและสันสกฤต 

     ก.  ความสขุเป็นผลพลอยได้จากการทํางาน  

      ข.  การดองเป็นวิธีถนอมอาหารอยา่งหนึง่ 

     ค.  ลกูคือของขวญัท่ีย่ิงใหญ่ของพอ่แม ่  

     ง.  การอบรมเลีย้งดบูตุรอยา่งใกล้ชดิทําให้เกิดวินยั  
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๑๘.  ข้อใดไม่ใช่

๑๙.  ข้อใด

ภาษาสันสกฤต 

      ก.  ประกาย     ข.  ประพฤต ิ

      ค.  ประวตั ิ    ง.  ประภาษ 

ไม่

๒๐.  “มิตรภาพไม่จืดจางตราบใดท่ีมีความสัมพันธ์ทางจติใจยังเก่ียวกันแน่น กาลเวลามอิาจ

พรากเราสองคนให้ห่างกัน ในความรู้สกึเธอและฉันเหมือนกันอยู่ด้วยตลอดไป”   

ข้อความข้างต้นมีคาํภาษาบาลี และสันสกฤตทัง้หมดก่ีคาํ (นับคาํซํา้ด้วย) 

     ก.   ๓ คํา     ข.  ๔ คํา    

      ค.  ๕ คํา     ง.  ๖ คํา 

เข้าพวกกับข้ออ่ืน  

      ก.  จรรต   เกษม     ข.  เวช   ลกัษณะ   

      ค.  บรุุษ   ศีลธรรม    ง.  ฤด ู  กษัตริย 

๒๑.  ข้อใดมีคาํท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตอย่างละ ๒ คาํ 

     ก.  พสิดาร   มจัฉา   รังสี   วิเคราะห์  ข.  อิจฉา   ไทยทาน   อศัจรรย์   นารายณ์ 

      ค.  กีฬา   ปราณี   วลัลีย์   อริยะ   ง.  อิสระ   กรีฑา   ปฤจฉา   วิศาล  

๒๒.  คาํภาษาบาลี  “พัสสะ,  สัททะ,  อัคคะ”  ภาษาสันสกฤตใช้อย่างไร  

      ก.  พษัษา   ศพัท์   อคัคี    ข.  พรรษา   ศพัท์   อคัร 

      ข.  พรรษา   ศษิย์   อคันี    ง.  พรรษา   สทุธิ   อคัร 

๒๓.  คาํภาษาสันสกฤต  “กษัตริย์   พฤทธิ   ประถม”  ภาษาบาลีใช้อย่างไร  

      ก.  ขตัตยิะ   วฒุ ิ  ปฐม    ข.  กษัตตย์   วทุธิ   ปถม 

     ค.  ขตัตย์   วฒุ ิ  ปฐม     ง.  ขตัริย์   วฒุ ิ  ประฐม 

๒๔.  ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ของภาษาเขมร 

      ก.  นยิมใช้เสียงพยญัชนะควบกลํา้   

      ข.  มกัใช้  จ  ร  ล  ย  ญ  ส เป็นตวัสะกด 

      ค.  ไมน่ิยมใช้รูปวรรณยกุต์   

      ง.  มีหลกัการใช้ตวัสะกดและตวัตาม 
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๒๕.  “ภาษาเขมรเป็นลักษณะภาษาตดิต่อ”  ข้อใดเป็นเหตผุลของคาํกล่าวนี ้

     ก.  การนําคํามาตอ่กนัเพ่ือสร้างคําใหม ่

     ข.  การสร้างคําท้ายคําไมกํ่าหนด 

     ค.  การแทรกคําลงกลางคํา 

    ง.  การเตมิคําทัง้หน้าคํา กลางคํา และท้ายคํา  

๒๖.  ข้อใดแผลงคาํท่ีมาจากภาษาเขมรไม่

๒๗.  ข้อใดเป็นภาษาเขมรทุกคาํ 

      ก.  ปรารถนา  ไพรี   พเิศษ   ข.  ไฉน  สวรรค์  เขนย 

     ค.  เจริญ  ขนม  จรัส    ง.  เสวย  ฉลาด  สําคญั 

ถูกต้อง 

     ก.  รับ  แผลงเป็น  สําหรับ   

    ข.  ผสม  แผลงเป็น  ประสม 

     ค.  จา่ย แผลงเป็น   ตําหนา่ย 

    ง.  ขจดั  แผลงเป็น  กระจดั 

๒๘.  ข้อใดไม่ใช่

๒๙.  ข้อความในข้อใดมีภาษาเขมรปนอยู่ 

    ก.  ลงุชมแกชํานาญการปีนต้นตาลโตนด   

  ข.  เวลาเช้าเราต้องรีบออกไปทํางาน 

      ค.  ปีนีอ้าจารย์เกษียณอายรุาชการหลายคน    

  ง.  ความโกรธ คือ โง ่โมโห คือ บ้า 

คาํภาษาเขมร 

     ก.  สไบ      ข.  สถปู    

     ค.  สราญ     ง.  สงดั 

๓๐.  ข้อใดเป็นคาํยืมท่ีมาจากภาษาเขมร 

      ก.  กําลงั  จมกู     ข.  พรรค  พวก   

       ค.  ปัจจบุนั  กําลงั    ง.  ซ่ือสตัย์  ใคร 
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๓๑.  ข้อใดเป็นคาํยืมมาจากภาษาจีนทุกคาํ 

      ก.  ก๋ง  เก๋ง  ระดะ    ข.  ห้าง  ก๋วยเต๋ียว  โพย 

      ค.  เทียน  เก้าอี ้ กงเตก็    ง.  เจ๊ง  ซวย  เก๊กฮวย 

๓๒.  ข้อใดมีคาํท่ีมาจากภาษาจีนมากท่ีสุด 

      ก.  เขาข่ีเก๋งไปซือ้เกาลดัท่ีเยาวราช    

      ข.  วนันีอ้ัว๊ซวย เจอเซียนปราบ 

      ค.  เส่ียใสก่างเกงขาก๊วยไมมี่ย่ีห้อไปกินโจ๊ก   

      ง.  เขาขายเต้าฮวยจนกลายเป็นเศรษฐี 

๓๓.  คาํท่ีขีดเส้นใต้ข้อใดไม่ใช่คาํภาษาจีน 

      ก.  เธอซือ้หวยหรือยงัจ๊ะ     

  ข.  ความเครียดทําให้เกิดมะเร็ง 

      ค.  ประเสริฐวิ่งเข้าเส้นชยัลําดบับ๊วย   

  ง.  พอ่ค้ากกัตนุ

๓๔.  คาํในข้อใดเป็นคาํท่ีมาจากภาษาจีนทุกคาํ 

     ก.  ก๋ง  ระดะ  จาน    ข.  เทียน  กงเตก็  เก้าอี ้

     ค.  เก๊กอวย  เจ๊ง  ซวย      ง.  ก้าง  เก๊ียะ  เอีย้มจุ๊น 

สนิค้าทกุครัง้ 

๓๕.  “เหล้าเป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีสารแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสารธรรมชาตทีิ่ได้จากการหมักน้ําตาล

กับยีสต์ เกดิเป็นสารท่ีมีช่ือทางวทิยาศาสตร์ว่า  เอทานอล”   

ข้อความนีมี้คาํท่ีมาจากภาษาอังกฤษก่ีคาํ 

      ก.   ๑   คํา  ข.  ๒  คํา  ค.  ๓  คํา  ง.   ๔  คํา 

๓๖.  ข้อใดสะกดถูกทัง้สองคาํ 

      ก.  โคมา่  โควต้า    ข.  วอลเลย์่บอล  บาสเกตบอล 

      ค.  แท็กซ่ี  ก๊อบปี้    ง.  คลินิก   ปิกนิก 

๓๗.  ข้อใดสะกดผิด  

      ก.  เค้ก   ข.  คุ้กกี ้  ค.  ก๊อกนํา้  ง.  เสือ้เชิต้ 
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๓๘.  จากข้อความ มีคาํภาษาต่างประเทศก่ีคาํ   

“ลูกของเจ้าเล่าแม่จะรับเล้ียง   ช่วยกล่อมเกล้ียงเล้ียงไว้ได้ถวาย”  

      ก.  ๔  คํา  ข.  ๓  คํา  ค.  ๒  คํา  ง.  ๑  คํา 

๓๙.  ข้อใดท่ีมีทัง้คาํไทยแท้ คาํท่ีมาจากภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาเขมร 

      ก.  การบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน ทําให้เกิดผลดีตอ่จิตใจของเรา 

      ข.  คนทําดีก็สมควรได้รับบําเหน็จความชอบ 

       ค.  ภาพยนตร์เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ีกลา่วยกยอ่งกนัมากวา่ดีเย่ียม 

       ง.  หนงัสือเลม่นีเ้ป็นของใคร ทําไมมาวางอยูใ่นลิน้ชกั 

๔๐.  ข้อใดไม่มี

 

คาํภาษาต่างประเทศ 

      ก.  ช้างตายทัง้ตวัเอาใบบวัมาปิด  

       ข.  สําเนียงบอกภาษา  กิริยาบอกสกลุ 

       ค.  ฝนตกขีห้มไูหล คนจญัไรมาพบกนั  

       ง.  แขง่เรือแขง่แพแขง่ได้ แขง่บญุวาสนาแขง่ไมไ่ด้ 
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เฉลยแบบทดสอบ 

 

1.  ค 11.  ค 21.  ข  31.  ข 
2.  ก 12.  ข 22.  ข 32.  ค 
3.  ข 13.  ข 23.  ก 33.  ข 
4.  ก 14.  ก 24.  ง 34.  ง 
5.  ค 15.  ก 25.  ง 35.  ค 
6.  ง 16.  ค 26.  ก  36.  ค 
7.  ง 17.  ก 27.  ค  37.  ข 
8.  ง 18.  ก 28.  ข 38.  ง 
9.  ง 19.  ข 29.  ก 39.  ก 
10. ง 20.  ค 30.  ก 40.  ก 
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คาํชีแ้จง 

  1.  แบบสอบถามนี ้ถามเก่ียวกบัความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

  2.  การตอบแบบสอบถามนีไ้มม่ผีลตอ่คะแนนการเรียนของนกัเรียนแตป่ระการใด  ผลการตอบแบบสอบถาม

ของนกัเรียนจะมีประโยชน์และมีคณุคา่มากที่สดุ ก็ตอ่เมื่อนกัเรียนตอบตรงกบัความเป็นจริงมากที่สดุ 

  3.  วิธีตอบแบบสอบถามวดัความสนใจแตล่ะข้อมีช่องวา่งให้นกัเรียนเลอืกตอบ 5 ช่อง คือ มากที่สดุ มาก  

ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ  ให้นกัเรียนอา่นข้อความแตข้่อให้เข้าใจแล้วทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งท่ีนกัเรียนเห็นวา่

ตรงกบัความสนใจของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

ข้อ

ท่ี ข้อความ 
ระดบัความสนใจ 

มาก

ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย

ที่สุด 
1 เม่ือมีเวลาวา่งข้าพเจ้าชอบอา่นหนงัสือภาษาไทย      

2 ข้าพเจ้าสนกุสนานกบักิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทย 

     

3 ข้าพเจ้าทบทวนเนือ้หาวิชาภาษาไทยก่อนถึงคาบเรียน

เสมอ 

     

4 ข้าพเจ้าทําการบ้านวิชาภาษาไทยเสร็จก่อนเวลาท่ี

อาจารย์กําหนด 

     

5 ข้าพเจ้าแก้ไขแบบฝึกหดัวิชาภาษาไทยท่ีทําผดิให้ถกูต้อง

เสมอ 

     

6 เม่ือครูต้องการอาสาสมคัรเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ

เก่ียวกบัภาษาไทยข้าพเจ้าจะรีบสมคัรทนัที 

     

7 ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นท่ีจะสง่ผลงานเก่ียวกบั

ภาษาไทยเข้าประกวดแขง่ขนั 

     

8 ข้าพเจ้ามีความรู้สกึวา่บทเรียนวิชาภาษาไทยให้ทัง้ความรู้

และความเพลิดเพลิน 

     

 

ข้อ

ท่ี ข้อความ ระดบัความสนใจ 
มาก มาก ปาน น้อย น้อย

แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาไทย 
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ที่สุด กลาง ที่สุด 
9 ข้าพเจ้าจะค้นคว้าหาความรู้เพิม่เติมเก่ียวกบั

วิชาภาษาไทยนอกเหนือจากการเรียนใน

ห้องเรียน 

     

10 เม่ือขาดเรียน ข้าพเจ้าจะตดิตามบทเรียน

และการบ้านจากเพ่ือนหรือครูทกครัง้ 

     

11 เม่ือข้าพเจ้าไมแ่นใ่จเก่ียวกบัการสะกดคํา

จากส่ือตา่งๆ วา่ถกูต้องหรือไม ่จะเปิด

พจนานกุรมเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง

เสมอ 

     

12 ข้าพเจ้าจะนําวิธีการตา่ง ๆ ท่ีครูสอนไปฝึก

ใช้กบัเหตกุารณ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลงึกนั 

     

13 เม่ือมีการบ้าน ข้าพเจ้าจะเลือกทําการบ้าน

วิชาภาษาไทยก่อนวิชาอ่ืน 

     

14 เม่ืออยูใ่นคาบเรียนวิชาภาษาไทยข้าพเจ้า

จะตัง้ใจฟังครูสอนโดยตลอด 

     

15 ข้าพเจ้าจะซกัถามปัญหาเก่ียวกบัภาษาไทย

ท่ีพบเหน็จากส่ือตา่ง ๆ จากครูเสมอ           

     

16 ข้าพเจ้าชอบฟังครูเลา่เร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ี

เก่ียวกบัวิชาภาษาไทย 

     

17 ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจดั

นิทรรศการภาษาไทยกบัเพ่ือน ๆ ในวนั

สําคญัเก่ียวกบัภาษาไทยเสมอ 

     

18 ข้าพเจ้าชอบเขียนความเรียงสัน้ ๆ เม่ือ

ประทบัใจภาพตา่ง ๆ 

     

19 การเรียนวิชาภาษาไทยทําให้ข้าพเจ้าชอบ

ค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกบัภาษาไทยโดย

อา่นด้วยตนเองมากขึน้ 

     

 

ข้อ ข้อความ ระดบัความสนใจ 
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ท่ี มาก

ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย

ที่สุด 
20 ข้าพเจ้าจะทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทย

ด้วยตนเองนอกเวลาเรียน 

     

21 เม่ือไมเ่ข้าใจเนือ้หาตอนใดในบทเรียน

ข้าพเจ้าจะถามครูและเพ่ือนทกุครัง้          

ในคาบเรียนภาษาไทย 

     

22 ข้าพเจ้าจดบนัทกึท่ีครูสอนในคาบเรียน

ภาษาไทย 

     

23 ข้าพเจ้าชอบตอบคําถามในคาบเรียน

ภาษาไทย 

     

24 ข้าพเจ้าสนใจฟังและชมรายการวิทยแุละ

โทรทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบัภาษาไทย 

     

25 ข้าพเจ้าไมเ่หน็ด้วยกบัการออกสําเนียง

ภาษาไทยไมช่ดัถือเป็นการทนัสมยั 
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