
การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธย ในพระอุปถัมภ   

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ 

ของ 

ไพโรจน   เมฆอรุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  

เมษายน  2551   



การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธย ในพระอุปถัมภ   

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ 

ของ 

ไพโรจน   เมฆอรุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  

เมษายน  2551   

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   



การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธย ในพระอุปถัมภ   

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 

ของ 

ไพโรจน   เมฆอรุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  

เมษายน  2551   



ไพโรจน  เมฆอรุณ. (2551). การพฒันาชุดการเรยีนดวยตนเองเรื่องไตรยางศและการผนัอกัษร 

  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ   

 สมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เขตราชเทวี 

 กรุงเทพมหานคร.  สารนิพนธ กศ.ม.(การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ :  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ :   

 ผูชวยศาสตราจารยขจรศรี   ชาติกานนท . 
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โสภาพัณณวดี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  จํานวน 50 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster 

Random Sampling) ใชระยะเวลาในการทดลองจํานวน 18 คาบ  คาบละ 50 นาที ดําเนินการทดลองโดย

ใชแบบแผนการวิจัยแบบ (Randomized  One Group   Pretest – Posttest  Design)  

 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ ชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผัน

อักษร  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ t-test แบบ 

Dependent Sample  

 ผลการศึกษาคนควาพบวา  

 1. ชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ืองไตรยางศและการผันอักษร มีประสิทธิภาพ 80.15/84.74 

 2. นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ืองไตรยางศและการผันอักษร มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purpose of this study was to develop self – learning packages on Trai Yang and 

Toning System for mathayomsuksa I students at Sriayudhya school under the royal patronage of 

H.R.H.  Princess Bejraratanarajasuda. 

   The sample were 50 mathayomsuksa I students in the second semester of the 2007 

academic year, at Sriayudhya school under the royal patronage of H.R.H. Princess 

Bejraratanarajasuda, Bangkok. They were randomly selected by cluster random sampling, 

and were taught through the self – learning packages on Trai Yang and Toning System for 

eighteen 50 – minute periods.  Randomized One Group Pretest – Posttest Design was used 

in this study.  The instrument used in this study were self – study learning packages on Trai 

Yang and Toning System and achievement test.       The data were statistically analyzed by 

t-test for dependent samples. 

 The results of this study indicated that:  

1. The efficiency of self – study learning packages on Trai Yang and Toning 

System was 80.15/84.74 

2. The students’ achievement before and after the experiment was significantly 

different at the .01 level. 
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ดร.บังอร   พานทอง  และรองศาสตราจารยอัจฉรา  สุขารมณ  ทีก่รุณาใหคําปรึกษาดวยความเอาใจใส 

แนะนาํในสิง่ทีเ่ปนประโยชนและชวยปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ มาโดยตลอด ผูศึกษารูสึกซาบซึ้ง

ในพระคุณและความกรุณาของอาจารยเปนอยางยิง่ จงึขอกราบขอบพระคุณไว  ณ  ที่นี ้

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูศึกษาคนควา ซึ่งผูศึกษา

คนควาจะนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนตอไป 

 นอกจากนี้ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสถานศึกษาและคณาจารยในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ ทุกทาน ที่ใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกตลอด

ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารยปราโมทย  สกุลรักษความสขุ  อาจารย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝายมัธยม) และอาจารยใจเด็ด  หวานชะเอม  

อาจารยโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ  ที่กรุณาชวยเหลือใหคําแนะนําและตรวจสอบแกไข

เครื่องมือที่ใชในการทดลอง และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทุกคนที่ใหความรวมมือใน

การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้เปนอยางดี 

 ขอขอบพระคุณทานเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน ที่ผูศึกษาคนควาไดนํามาอางอิงไว

ในการทําสารนิพนธ และขอขอบคุณโรงเรียนวัดดิสหงสาราม ที่เอื้อเฟอสถานที่ในการประชุมกลุม

ดวยดีเสมอมา 

 ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการมัธยมศึกษา (การสอนภาษาไทย) ทุกๆ คน   

ที่เปนกําลังใจและใหความชวยเหลือแนะนําสิ่งที่ดีตลอดมา และทําใหงานวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ทายสุดผูวิจัยขอขอบพระคุณ พอ แม พี่ นองและครอบครัวของผูวิจัยที่คอยเปนกําลังใจที่

สําคัญที่สุด ซึ่งทําใหผูวิจัยมีความมานะและพยายามจนประสบความสําเร็จในการศึกษา  
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     4    แสดงการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกอนและหลงัการเรียน 

    โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผนัอักษร       49 

 
 
 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ภาษาเปนเครื่องมือส่ือสารที่สําคัญในสังคมและชวยสรางสรรคความเขาใจอันดีตอกัน ของ

คนในสังคม   เปนสื่อในการถายทอดความรู ความคิด  ความเชื่อ  และประสบการณตางๆ ชวยพัฒนา

ความคิด ความเจริญกาวหนาใหแกชนทุกชาติ การสื่อสารยังชวยใหเกิดความเขาใจ  อันดีตอกันของ

คนในชาติที่แสดงถึงเอกลักษณในการบงบอกถึงความเปนเอกราชของชาติไทยที่มีความรุงเรืองแหง

อารยธรรม  ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (2529:1–5)  

ที่วา “ภาษาจึงมีความจําเปนเพราะถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ  จึงตองศึกษาหาความรูใหมี

ความเชี่ยวชาญแตกฉานเปนอยางดี”   

 ภาษาไทยเปนเครื่องมือที่ใชติดตอส่ือสารกันระหวางคนไทยทั้งชาติและเปนวัฒนธรรมที่แสดง

ถึงเอกลักษณของความเปนชาติไทย คนไทยใชภาษาไทยในการถายทอดความรูความคิด และเสริมสราง

ความเขาใจอันดีของคนในสังคม ฉะนั้น การเรียนวิชาภาษาไทยจึงเปนวิชาที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาคน

ในชาติและเปนพื้นฐานของการเรียนวิชาอื่นๆ  ดังนั้น ความสามารถในการใชภาษาสื่อสารจึงนับวามี

ความสําคัญมากในยุคปจจุบัน      

 จากความสําคัญของภาษาไทยดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหภาษาไทยเปน

วิชาพื้นฐานในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหพรอมที่จะทําประโยชนใหกับสังคมตามบทบาทหนาที่ของตนในฐานะพลเมืองที่ดี ตามระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

 ฉะนั้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  จึงกําหนดใหผูเรียนไดรับการปลกูฝง

ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ คือใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางดี  มีทักษะในการฟง ดู พูด 

อานและเขียน มีนิสัยรักการอาน มีการแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนาตน  มีความคิดสรางสรรค  

คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง ตระหนักในวัฒนธรรม

การใชภาษาและความเปนไทย ภูมิใจ ชื่นชมในวรรณคดี วรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย มี

มนุษยสัมพันธที่ดีและสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ.2544:3) 

 การสอนภาษาไทยจะประกอบไปดวยการใชภาษาไทย หลักภาษา และวรรณคดี ซึ่งจะมี          

การสอดแทรกวัฒนธรรมของภาษาดวย การใชภาษาจึงนับวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการเรียน 

การสอนภาษาไทย และการที่จะใชภาษาไดดีก็ตองเขาใจหลักภาษาเปนอยางดี ดังนั้น การสอนภาษา     

จึงถือวาหลักภาษาเปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยใหการใชภาษาดีขึ้น  ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับ   
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ฐะปะนีย  นาครทรรพ (2526:5) ที่กลาวถึงความสําคัญของหลักภาษาวา การมีหลักภาษาไทยเปน

ความจําเปนอยางยิ่ง หากขาดหลักภาษา การเรียนรูก็จะบกพรอง ผิดพลาดและไขวเขว นานไปก็จะทํา

ใหเสื่อมสลายได 

 จากการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยา   

ในพระอุปถมัภฯ พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในเกณฑปานกลาง อันเนื่องจากการอานหนงัสือไม

แตกฉาน และการเขียนตอบคําถามแบบอตันัยของนักเรยีน เขียนคาํหรือตัวอักษรไมถูกตอง โดยเฉพาะ

การเขียนวางตําแหนงรูปวรรณยุกตไมถูกตองหรือตรงกบัตัวอักษร  ทีค่วรจะวาง   

 การเรียนรูเร่ืองไตรยางศและการผันอักษรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพยัญชนะ สระและวรรณยุกต 

ซึ่งเปนการศึกษาทบทวนความรูเดิมที่เคยเรียนผานมาแลวในชวงชั้นที่ 2  อีกทั้งเปนการย้ําความรูให

แนนกวาเดิม เพื่อเพิ่มพูนความรู  ชวยใหจดจําไดนานและนํามาเขียนไดถูกตอง 

 การสงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจและมีทักษะในการใชภาษาไทยเปนอยางดีนั้นเปนหนาที่

โดยตรงของครูภาษาไทยที่จะตองพยายามคิดคนหาวิธีการตางๆ มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด 

การเรียนรูใหสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงคของหลักสูตร และการปรับปรุง การสอนภาษาไทยใหไดผลดี

ตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวังจะตองประกอบดวย ความพรอมของครู  นักเรียน  กลวิธีการสอนและ

อุปกรณการจัดการเรียนรู  ซึ่งปจจุบันการปฏิรูปการศึกษา ไดเนนใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยเนน

ที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน (2541:13) กลาวถึง การจัดการเรียน

การสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาวา เปนการจัด  การเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง

แทจริง  มีความสามารถทางความคิด สรางความรูที่มีคุณธรรม จริยธรรมสอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งประกอบไปดวย  การจัดกิจกรรมที่หลากหลายวิธี แตตามสภาพความเปนจริง 

ผูเรียนแตละคนมีความรูความสามารถที่แตกตางกันในหลายๆ ดาน  ไดแก ดานสติปญญา  ดานความ

สนใจ ดานรางกาย ดานอารมณและสังคม เปนตน   

 ดังนั้น  การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา จะประสบความสําเร็จไดตอง

ข้ึนอยูกับผูสอนที่จะตองสงเสริม สนับสนุน แนะแนวทาง กระตุนและคอยชวยเหลือใหผูเรียนแสวงหา

ขอมูล สรางความรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง โดยที่ผูสอนไมตองบอกความรูหรือครอบงํา

ความคิดของผูเรียน แตควรคิดคนและแสวงหาวิธีการ การจัดกระบวนการเรียนการสอน  ที่สอดคลอง

กับบทเรียนและความสนใจของผูเรียน โดยที่ผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามศักยภาพของตนเอง  

ชุดการเรียนเปนสื่อการสอนประเภทหนึ่งที่มีจุดมุงหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอนเทานั้น  และถือวา

เปนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และมีอิสระใน  การเรียนรู 

โดยที่ผูเรียนจะเรียนแตละชุดเร็วหรือชานั้น จะเกิดจากความสามารถของตนเอง ดังที่ อัมพา อรุณพราหมณ 

(2539:3) ไดกลาวไวคือ (1) ผูเรียนที่เรียนรูชาก็สามารถเรียนได แมใชเวลามากกวาโดยไมตองแขงขัน
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กับผูอ่ืน (2) ผูเรียนที่เรียนรูไดเร็วก็ใชเวลาเรียนตามความสามารถโดยไมตองรอคอยผูอ่ืน สามารถเลอืก

วิธีเรียนและกําหนดเวลาเรียนที่จะประเมินตนเองได (3) ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเอง ตามลําพังหรือ

จะปรึกษาหารือทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน หรือขอคําแนะนําจากครูก็ได  ซึ่งเปนการสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคลไดมากที่สุด 

 จากที่กลาวมา สรุปไดวา การพัฒนาวิธีการสอนใหดีและมีประสิทธิภาพนั้น ครูผูสอนจึงควร

พัฒนาวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ใหผูเรียนใชหลักภาษาไทยไดอยางถูกตอง 

เกิดความสนใจ มีความสนุกสนานและสามารถนําหลักภาษาไทยไปใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

ไดและจากเหตุผลดังกลาว จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองหาแนวทางในการพัฒนาการสอนดวยวิธีสอนที่จะ

สงเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลาวคือ ทําอยางไรผูเรียนจึงจะ

เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษา มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสื่อสารไดอยางเหมาะสม ปจจุบันมีกลวิธี

การสอนมากมายที่พัฒนาทักษะทางภาษา แตมีวิธีสอนวิธีหนึ่งที่ผูวิจัยสนใจที่จะนําไปใชแกปญหา

ดังกลาว คือ การสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง  ซึ่งเปนวิธีสอนที่จัดสรางขึ้นเพื่อเอื้อความแตกตาง

ระหวางบุคคล ผูเรียนมีอิสระที่จะพัฒนาตามศักยภาพ สามารถเรียนไดตามความสามารถของตนและ

ไมจํากัดเวลา ไมตองแขงขันกับผูอ่ืน นอกจากนี้ยังชวยแกปญหาการขาดแคลนครูผูสอน การเตรียมการ

สอนและประหยัดเวลาดวย    ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธรัญญา  นาคหอม (2545:4) ที่กลาววา ชุด

การเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้น สามารถนําไปใชแทนการสอนปกติได โดยที่แนวโนมของผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนจะสูงขึ้น    

  จากสภาพปญหาและแนวคิดดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง 

เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร  เพื่อเปนสื่อในการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท31101 สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรับประสบการณ

การเรียนรูที่ดี สนุกสนานในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน  

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร  

 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนและหลังการเรยีนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 

เร่ือง ไตรยางศและการผันอกัษร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ทําใหไดชุดการเรียนดวยตนเองเรื่อง ไตรยางศและการผันอักษร สําหรับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1  

 2.  เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองรายวิชาภาษาไทยให

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวจิัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนศรีอยุธยา ใน

พระอุปถัมภฯ  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550 จํานวน 12 หอง รวมนกัเรียน 600 คน   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 50 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster random Sampling) 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ระยะที่ใชในการทดลองจะดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ใชเวลาใน

การทดลอง 18 คาบ คาบละ 50 นาทีเปนเวลา 6 สัปดาห  สัปดาหละ  3 คาบ 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาในชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร วิชาภาษาไทย ท31101 

ระดับมัธยมศกึษาปที่1  ในหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบดวยหนวยการเรียนรูเร่ืองตางๆ ดังนี ้

 หนวยที่ 1 อักษรไทยและไตรยางศ   แบงเปน  5 ชุดการเรียน  คือ 

  ชุดที่ 1 พยัญชนะไทย 

  ชุดที่ 2 สระ 

  ชุดที่ 3 วรรณยุกต 

  ชุดที่ 4 พยางคและคํา 

  ชุดที่ 5 ไตรยางศ 

 หนวยที่ 2  อักษรคู  อักษรเดี่ยว    

  ชุดที่ 6 อักษรคู อักษรเดี่ยว 

 หนวยที่ 3  คําเปน คําตาย    

  ชุดที่ 7 คําเปน คําตาย 
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 หนวยที่ 4  การผันอักษร   แบงเปน  4  ชุดการเรียน  คือ 

  ชุดที่ 8 วิเคราะหคําตามเสียงวรรณยุกต (อักษรสูง) 

  ชุดที่ 9 วิเคราะหคําตามเสียงวรรณยุกต (อักษรกลาง) 

  ชุดที่ 10 วิเคราะหคําตามเสียงวรรณยุกต (อักษรต่ํา) 

  ชุดที่ 11 วิเคราะหคําตามเสียงวรรณยุกต (อักษรเดี่ยวและอักษรคู) 

 หนวยที่ 5  อักษรนํา  อักษรตาม   

  ชุดที่ 12 อักษรนํา 

 หนวยที่ 6  อักษรหรรษา   แบงเปน  4  ชุดการเรียน  คือ 

  ชุดที่ 13 เติมคําตามอักษร 

  ชุดที่ 14 วรรณยุกตพิศวง 

  ชุดที่ 15 อักษรไขวไตรยางศ 

  ชุดที่ 16 ปริศนาผันวรรณยุกต 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรตน คือ การเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องไตรยางศและการผันอักษร 

 2.  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองไตรยางศและการผันอักษร 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ชุดการเรียนดวยตนเอง หมายถึง ชุดการเรียนที่ประกอบดวย คูมือการใชชุดการเรียน 

ดวยตนเอง บัตรคําสั่ง บัตรกิจกรรมพรอมเฉลย บัตรเนื้อหา  บัตรแบบฝกหัดพรอมเฉลย บัตรแบบทดสอบ

พรอมเฉลยและสื่อตาง  ๆไดแก รูปภาพและเกม ที่จัดขึ้นใหนักเรียนเรียนได ในเวลาที่ตองการตามความสามารถ

และอัตราการเรียนรูของตนเอง นักเรียนจะไดศึกษาเนื้อหาและทํากิจกรรมการเรียนที่ระบุไวในชุดการ

เรียน เมื่อศึกษาเนื้อหาในแตละเรื่องตามลําดับแลว จึงทําการประเมินผล ซึ่งสามารถทราบขอมูล

ยอนกลับไดทันทีจากแบบเฉลยที่กําหนดไว 

 2.  ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่องไตรยางศและการผันอักษร หมายถึง 

ชุดการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด

การเรียนแบงออกเปน 16 ชุดการเรียน  โดยมีเนื้อหาตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษาของกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย โดยพิจารณาความยากงายใหอยูในระดับเดียวกับแบบเรียนวิชาภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   

 ชุดการเรียนดวยตนเองประกอบดวย 

  2.1  คูมือการใชชุดการเรียนดวยตนเอง 

  2.2  ชื่อเร่ือง 
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        2.3  คําชี้แจง 

        2.4  จุดประสงคการเรียนรู 

        2.5  เวลาที่ใช 

       2.6  เนื้อหาสาระ 

        2.7  กิจกรรมและสื่อการเรียน 

        2.8  การวัดประเมินผล 

 3. การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง หมายถึง การนําชุดการเรียนดวยตนเองที่ผูวิจัย 

คนควาสรางขึ้นไปทดลองใชและปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

  80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของ

นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ืองไตรยางศและการผันอักษร  ไมนอยกวารอยละ 80    

  80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ืองไตรยางศและการผันอักษร ไมนอยกวารอยละ 80    

 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในดาน ความรู ความจํา        

ความเขาใจ และการนําไปใชในเร่ืองไตรยางศและการผันอักษรของนักเรียนหลังจากเรียนดวยชุดการ

เรียนดวยตนเอง ซึ่งวัดไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร 

 5.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไตรยางศและการผันอักษร หมายถึง 

เครื่องมือที่ใชในการทดสอบที่วัดความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช ในเรื่อง ไตรยางศและการ

ผันอักษร  ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นและผานการทดลองหาคุณภาพแลว 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 นักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษรมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียน 

ตัวแปรตน 
การเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 

เร่ือง ไตรยางศและการผันอกัษร 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เร่ือง ไตรยางศและการผันอกัษร 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนดวยตนเอง 
1.1 ความหมายของชุดการเรียนดวยตนเอง 
1.2 ประเภทของชุดการเรียนดวยตนเอง 
1.3 องคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเอง 
1.4 ข้ันตอนการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
1.5 ทฤษฎีและหลักการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
1.6 ลักษณะของชุดการเรียนดวยตนเองที่ดี 
1.7 วัตถุประสงคของชุดการเรียนดวยตนเอง 
1.8 ประโยชนของชุดการเรียนดวยตนเอง 
1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนดวยตนเอง 

1.9.1 งานวิจัยในประเทศ 
1.9.2 งานวิจัยตางประเทศ 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.2 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.4 กระบวนการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.5 ประโยชนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.6.2 งานวิจัยตางประเทศ 

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับไตรยางศและการผันอักษร 
3.1 ความหมายของไตรยางศ 
3.2 ความหมายของอักษรคู อักษรเดี่ยว 
3.3 ความหมายของคําเปน คําตาย 
3.4 ความหมายของการผันอักษร 
3.5 ความหมายของอักษรนํา  อักษรตาม 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับชุดการเรียนดวยตนเอง 
 

 1. ความหมายของชุดการเรียนดวยตนเอง 

 ชุดการเรียนดวยตนเองหรือชุดการสอน  คือ ส่ือการเรียนหลายอยางประกอบกันจัดเขาไว

ดวยกันเปนชุด เรียกวา ส่ือประสม เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ มีชื่อหลายอยาง  

เชน  Learning Package, Instructional Package หรือ Instructional Kils บุญชม  ศรีสะอาด (2537: 95)   

มีผูใหความหมายของชุดการเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองไวอีกหลายทาน ดังนี้ 

 กาญจนา เกียรติประวัติ (2524:174 -175) ไดใหความหมายของชุดการเรียนดวยตัวเองและ

ชุดการสอนวาเปนระบบการผลิตและการนําสื่อการเรียนตางๆ   ที่สัมพันธกับเนื้อหามาสงเสริมใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และไดบอกถึงความ

แตกตางของคําวาชุดการสอนกับชุดการเรียนดวยตนเองวา ชุดการสอน เปนคําดั้งเดิม แตเนื่องจากคํา

ดังกลาวทําใหครูผูผลิตสื่อการเรียนดังกลาว จัดขึ้นมาเพื่อใหครูผูสอนใช ดังนั้น นักเรียนจึงเปนแตเพียง

ผูสังเกตและฟงจากผูสอนเทานั้น ทําใหนักศึกษาในปจจุบันเปลี่ยนคําดังกลาวเปนคําวาเปนชุดการเรียน

ดวยตนเองเพื่อใหเกิดเปนแนวทางในการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู ผูเรียนมีโอกาสใน

การเรียนรูและศึกษาดวยตนเองมากขึ้น 

 วาสนา   ชาวหา (2522:129) ไดกลาวถึงความหมายของชุดการเรียนการสอนไววา หมายถึง  

การวางแผนการเรียนการสอนโดยใชวิธีตางๆ รวมกันหรือหมายถึงการใชส่ือประสม เพื่อสรางประสบการณ

ในการเรียนรูอยางกวางขวางและเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไวโดยจัดไวเปนชุดในลักษณะของซอง

หรือกลอง 

 บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2530:67) ไดกลาวถึง ชุดการเรียนดวยตนเองวา หมายถึง การใชส่ือ

การสอนตั้งแตสองชนิดขึ้นไปรวมกันที่ตองการสื่อที่นํามาใชรวมกันนี้จะชวยเสริมประสบการณซึ่งกัน

และกันตามลําดับข้ันที่จัดเอาไว 

 วิภาภรณ   เดโชชัยวุฒิ (2533:17–18) ไดกลาวถึงชุดการเรียนดวยตนเองวา ชุดการเรียน

ดวยตนเองเปนสื่อการเรียนสําเร็จรูปที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองตามขั้นตอนที่ระบุไวในชุด 

โดยพึ่งครูนอยที่สุด ผูเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระตามความสามารถของแตละบุคคล  ซึ่งเปนการ

ฝกใหผูเรียนรูจักพึ่งตนเองในการศึกษาหาความรู 

 ยุพิน  พิพิธกุล  (2537:176)  ไดใหความหมายของชุดการเรียนดวยตนเองวาเปนชุดการเรียน

ดวยตนเองที่ใหนักเรียนเรียนดวยตนเอง ในชุดการเรียนดวยตนเองนั้นประกอบดวย  บัตรคําสั่ง บัตรกิจกรรม   

บัตรเนื้อหา บัตรแบบฝกหัดหรือบัตรงานพรอมเฉลย  บัตรทดสอบพรอมเฉลย  ในชุดการเรียนดวยตนเอง

นี้จะมีส่ือการเรียนไวพรอม  เพื่อใหนักเรียนใชประกอบการเรียนเรื่องนั้นๆ 
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 ฮุสตัน และคนอื่น ๆ  (Houston ; et al. 1972:10-15)  ไดใหความหมายของชุดการเรียนดวย

ตนเองวาเปนชุดของประสบการณที่จัดเตรียมไวใหกับนักเรียน  เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไว  ซึ่ง

ใกลเคียงกับ ดวน  (Duane.1973:169)  ที่กลาววา ชุดการเรียนดวยตนเองเปนสื่อที่ทําใหผูนักเรียน

ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปาหมายตามอัตราความสามารถและความตองการของตนเอง 

 เวบเบอร (webber. 1977:392)  ไดกลาวถึงชุดการเรียนดวยตนเองไววา การเรียนจากชุด

การเรียนดวยตนเองนั้น   นักเรียนจะตองเปนผูลงมือกระทํากิจกรรมในการเรียนดวยตนเองตลอดเวลา  

ด้ังนั้น  ถานักเรียนยังเปนเด็กเล็กที่ขาดวุฒิภาวะและวินัยในตนเองแลวยอมสงผลใหเกิดการเรียนที่ไร

ประสิทธิ์ภาพ   เพราะเด็กอาจยังไมเขาใจวัตถุประสงคในการเรียน ไมเขาใจคําสั่งของงานที่ใหทําหรือ

ขาดการมีสวนรวมในการเรียน  เนื่องจากมีความสนใจระยะสั้นจึงทําใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียน 

 จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา ชุดการเรียนดวยตนเองเปนเครื่องชวยสอนหรือเปนสื่อการเรียน

ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเองเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมยอยตาม

ความสามารถและความตองการในการเรียนรูของนักเรียน   โดยที่ครูเปนผูอํานวยความสะดวกและให

คําแนะนําปรึกษาในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการเรียนหรือการปฏิบัติกิจกรรมในชุดการเรียนนั้นๆ ซึ่งจะ

ทําใหนักเรียนไดรับการสงเสริมความรับผิดชอบตอตนเองและทําใหนักเรียนไดรับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามจุดมุงหมาย   
 

 2.  ประเภทของชุดการเรียนดวยตนเอง 
 กาญจนา เกียรติประวัติ (2524:61)ไดแบงประเภทของชุดการเรียนดวยตนเองตามลักษณะ

ของผูใชเปน 3 ประเภท คือ 

 1. ชุดการเรียนรูสําหรับครูหรือชุดการเรียนการสอนเหมาะสําหรับครูที่มีประสบการณนอย 

ประกอบดวยคูมือและเครื่องมือที่ครูใชในการสอนนักเรียนโดยครูเปนผูทําและควบคุมกิจกรรมทั้งหมด

นักเรียนเปนผูมีสวนรวมในการทํากิจกรรมภายใตการดูแลของครู 

 2. ชุดการเรียนรูสําหรับนักเรียน นักเรียนจะตองเรียนรูและทํากิจกรรมดวยตนเอง สามารถ

กําหนดเวลาและสถานที่ไดตามความตองการครูเปนผูทําหนาที่แนะนําชุดการเรียนการสอนใหกับ

นักเรียน คอยแนะนําและประเมินผลจากการทํางานของนักเรียน เหมาะสําหรับการเรียนการสอนที่มี

ระยะเวลาในการเรียนนอย ชวยในเรื่องของความแตกตางระหวางนักเรียนที่มีการเรียนรูชาหรือเรียนรู

ไดเร็ว นักเรียนที่ไดเรียนโดยใชชุดการเรียนรูนี้จะทําใหเปนผูที่มีความรับผิดชอบ สามารถควบคมุตนเอง

และเกิดการพัฒนาตนเองในการใฝหาความรู 

 3.   ชุดการเรียนรูที่ครูและนักเรียนใชรวมกันเปนการนําชุดการเรียนรู 2 ประเภทแรกมาผสม

กันโดยครูจะเปนผูควบคุมและทํากิจกรรมบางอยางใหนักเรียนดูบางกิจกรรมครูและนักเรียนตอง

รวมกันทํา บางกิจกรรมตองทําคนเดียวหรือรวมกันทําขึ้นอยูกับเนื้อหาและกิจกรรมของชุดการเรียน      

ชุดการเรียนประเภทนี้เหมาะกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 



 10 

 3. องคประกอบของชุดการเรียนรูดวยเอง 
 บุญเกื้อ ควรหาเวช  (2530:71) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของชุดการเรียนดวยตนเอง

วาจําแนกออกเปน 4 สวน คือ 

 1. คูมือเปนคําชี้แจงสําหรับผูใชที่กลาวถึงวิธีการใชชุดการสอนโดยละเอียด 

 2.  บัตรคําสั่งหรือคําแนะนําเปนสวนที่บอกใหชุดการเรียนดวยตนเองดําเนินการใชหรือ

ประกอบกิจกรรมในชุดการเรียนดวยตนเองตามลําดับข้ันตอนที่กําหนดไวซึ่งประกอบดวยคําอธิบายใน

เร่ืองที่จะศึกษาคําสั่งใหผูใชดําเนินกิจกรรมการสรุปบทเรียน 

 3.  เนื้อหาสาระและสื่อจะสรางขึ้นตามรูปแบบของสื่อในชุดการเรียนดวยตนเองวิชานั้นอาจ

ประกอบดวยบทเรียนโปรแกรม สไลด เทปบักทึกเสียง  แผนภาพโปรงใส ของตัวอยางรูปภาพ เปนตน 

โดยใหผูเรียนศึกษาจากสื่อการสอนที่ถูกบรรจุอยูในชุดการเรียนดวยตนเองตามที่กําหนดไวในบัตรคํา 

 4.  แบบประเมินผล ผูใชชุดการเรียนดวยตนเองจะตองทําการประเมินผลความรูของตนเอง

กอนและหลังการใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งแบบประเมินผลในชุดการเรียนดวยตนเองอาจจะเปน

การทําแบบฝกหัดใหเติมคําในชองวาง การเลือกคําตอบ การจับคู การดูผลจากการทําการทดลองหรือ

จากทํากิจกรรม เปนตน 

 ลัดดา   ศุขปรีดี (2533:32) กลาววา ชุดการเรียนดวยตนเองประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 

 1.  จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียน 

 2.  ขอทดสอบความรูเดิมของนักเรียน ซึ่งมีจุดมุงหมาย 2 อยาง คือวัดความรูเดิมของนักเรียน

วาเขาใจบทเรียนไดหรือไมและวัดความรูเดิมของนักเรียนวามีความรูเกี่ยวกับบทเรียนมากนอยเพียงใด 

 3.  บัตรแนะนําวิธีการเรียนดวยตนเอง 

 4.  ส่ือการเรียน 

 5.  ขอทดสอบหลังเรียน 

 บุญชม ศรีสะอาด (2537:95-69) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของชุดการเรียนดวยตนเอง

วามี 4 ดาน ดังนี้ 

 1. คูมือการใชชุดการเรียนดวยตนเอง เปนคูมือที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูใชชุดการเรียนดวย

ตนเองศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อใหการใชบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. บัตรงานเปนบัตรที่มีคําสั่งใหนักเรียนปฏิบัติตามโดยระบุกิจกรรมตามลําดับข้ันตอนของ

การเรียน 

 3. แบบทดสอบวัดผลความกาวหนาของนักเรียน เปนแบบทดสอบที่ใชในการตรวจสอบ

หลังการใชชุดการเรียนดวยตนเองเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนวาตรงตาม

จุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
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 4. ส่ือการเรียนตางๆ เปนสื่อที่ใชประกอบการศึกษาในชุดการเรียนดวยตนเองสําหรับนักเรียน  

ซึ่งมีหลายชนิดประกอบกัน เชน ส่ือส่ิงการพิมพตางๆ อาทิ บทความ จุลสาร บทเรียนโปรแกรม หรือส่ือ

ประเภทโสตทัศนูปกรณ อาทิ รูปภาพ แผนภูมิตางๆ เทปบันทึกเสียง สไลดของจริง เปนตน 

 กิดานันท   มลิทอง (2540:181) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเองไวดังนี้ 

 1. คูมือสําหรับผูสอนในการใชชุดการเรียนดวยตนเองและสําหรับนักเรียนใชในชุดการเรียน

ดวยตนเอง 

 2. คําสั่ง เพื่อกําหนดแนวทางในการเรียน 

 3.  เนื้อหาสาระของบทเรียน จะจัดอยูในสื่อตาง ๆ เชน สไลด เทป ฯลฯ 

 4.  กิจกรรมการเรียน เปนการกําหนดกิจกรรมใหนักเรียนทํารายงานหรือคนควาตอจากที่

เรียนไป 

 5.  การประเมินผล เปนแบบทดสอบที่เกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนนั้น 

 ฮุสตัน และคณะ (1972:10-15) กลาวถึงองคประกอบตางๆของชุดการเรียนดวยตนเอง โดย

แบงเปน 5 สวน ดังนี้ 

           1. คําชี้แจง อธิบายถึงความสําคัญของจุดมุงหมาย ขอบขายของชุดการเรียนดวยตนเอง 

ส่ิงที่นักเรียนจะตองมีความรูกอนเรียนและขอบขายของขบวนการทั้งหมดในชุดการเรียนดวยตนเอง 

 2. จุดมุงหมาย  คือ ขอความที่แจมชัดไมกํากวมที่กําหนดวานักเรียนมี จะประสบความสําเร็จ

อะไรหลังจากเรียน 

 3. การประเมินเบื้องตน  มีวัตถุประสงคสองประการ คือ เพื่อใหทราบวานักเรียนอยูในระดับใด

ในการเรียนรูดวยตนเองและเพื่อดูวาผูเรียนมีสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายเพียงใด โดยอาจใชการทดสอบ

แบบขอเขียน  ปากเปลา  การทํางาน  ปฏิกิริยาตอบสนองหรือคําถามงายๆ เพื่อใหรูถึงความถูกตองการ

และความเขาใจ 

 4. การกําหนดกิจกรรม คือ การกําหนดแนวทางและวิธีเพื่อไปสูจุดหมายที่ต้ังไว โดยใหนักเรียน

ไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย 

 5. การประเมินผลขั้นสุดทายเปนขอทดสอบเพื่อวัดผลหลังจากการเรียนแลว 

 จากการศึกษาองคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเองที่นักการศึกษาหลายทานได  กลาวไว 

สามารถสรุปองคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเองได ดังนี้ 

 -  คูมือการใชชุดการเรียนดวยตนเอง 

 -  ชื่อเร่ือง 

 -  คําชี้แจง 

 -  จุดประสงคการเรียนรู 
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 -  เวลาที่ใช 

 -  เนื้อหาสาระ 

 -  กิจกรรมและสื่อการเรียน 

 -  การวัดประเมินผล 
 

 4. ขั้นตอนการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
 วิชัย   วงศใหญ (2525:134–139) ไดเสนอขั้นตอนในการผลิตชุดการเรียนดวยตนเอง โดย

แบงเปน  10  ข้ัน คือ 

1. ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาอยางละเอียด 

 2. แบงหนวยการเรียน เพื่อพิจารณาวาเปนชุดการเรียนแบบใด โดยคํานึงถึงวานักเรียนคือ

ใคร นักเรียนจะไดความรูอะไร จะทํากิจกรรมใด ผลที่ไดจะดีเพียงใด 

 3. กําหนดหนวยการเรียน เพื่อประมาณเนื้อหาสาระในการถายทอดความรูใหกับนักเรียน

ไดตามกําหนดของชั่วโมงเรียน 

 4. กําหนดความคิดรวบยอด ใหสอดคลองกับหนวยและหัวเรื่อง โดยสรุปรวมแนวคิด สาระ 

และหลักเกณฑที่สําคัญไว เพื่อเปนแนวทางในการจัดเนื้อหาที่สอนใหสอดคลองกัน 

 5. กําหนดจุดประสงคการเรียนใหสอดคลองกับแนวคิดรวบยอดโดยกําหนดจุดประสงคเชิง

พฤติกรรม เพื่อใหเห็นความสามารถของนักเรียนที่แสดงออกมาใหเห็นไดในภายหลัง 

 6. วิเคราะหงาน คือ การนําจุดประสงคการเรียนแตละขอมาวิเคราะหเพื่อหากิจกรรมการ

เรียนแลวจัดกิจกรรมการเรียนเหมาะสมถูกตองสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนด 

 7. เรียงลําดับกิจกรรมการเรียน นํากิจกรรมที่จัดเตรียมไวมาหลอมรวมใหเปนกิจกรรม การ

เรียนที่สมบูรณที่สุด เพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนในการเรียน โดยคํานึงถึงพฤติกรรมพื้นฐานของนักเรียน

วิธีดําเนินการใหเกิดการเรียนการสอน และการประเมินติดตามผลพฤติกรรม ที่นักเรียนแสดงออกมา 

เมื่อไดรับการเรียนรูแลว 

 8. ส่ือการเรียน คือ วัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนรูที่ครูและนักเรียนจะตองกระทํา เพื่อ

เปนแนวทางในการเรียนรู ซึ่งครูจะเปนผูจัดเตรียมไวในชุดการเรียนใหเรียบรอย 

 9. การประเมินผล  สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากไดรับ การเรียน

แลวบรรลุผลตามจุดประสงคที่ต้ังไวหรือไม 

 10. การทดลองใชชุดการเรียนดวยตนเองเพื่อหาประสิทธิภาพ ดวยการนําไปทดลองหา

ขอบกพรองและประสิทธิภาพกับเด็กกลุมเล็ก ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงใหเหมาะสม แลวจึงนําไปทดลองใช

กับเด็กกลุมใหญหรือเด็กทั้งชั้นเรียน 
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 ชม   ภูมิภาค (2524:103 – 104) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการพัฒนาการสรางชุดการเรียน           

ดวยตนเองไว ดังนี้ 

1. วิเคราะหและกําหนดความตองการ 

2. กําหนดจุดหมายและจุดมุงหมาย 

3. ออกแบบองคประกอบของระบบ 

4. วิเคราะหแหลงวิทยาการที่ตองการ แหลงวิทยาการที่มีอยูและขอจํากัด 

5. การปฏิบัติเพื่อขจัดหรือปรับปรุงขอจํากัด 

6. เลือกหรือพัฒนาวัสดุเพื่อการสอน 

7. ออกแบบการประเมินผลการกระทําของนักเรียน 

8. ทําการทดสอบ ทดลอง ประเมินผล เพื่อพัฒนาและฝกอบรมครู 

9. การปรับปรุงแกไขและประเมินผล 

10. การประเมินผลเพื่อสรุป 

11. การสรางเปนชุดหรือติดตั้งเพื่อใช 
 วาสนา   ชาวหา (2522:132–137) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางชุดการเรียนดวยตนเองไว     

4 ข้ันตอนดังนี้ 

 1.  ข้ันวางแผนทางวิชาการ ซึ่งประกอบดวย 

  1.1  กําหนดเนื้อหา ขอบขายของเรื่องและระดับชั้น เพื่อที่จะไดดําเนินเรื่องใหเหมาะสม

กับวัย ประสบการณของนักเรียนไดถูกตอง 

  1.2  การวางจุดมุงหมาย เพื่อเปนแนวทางในการเขียนบทเรียนใหเปนตามจุดมุงหมายที่

ไดต้ังไว ซึ่งแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

   1.2.1  จุดมุงหมายทั่วไป เปนจุดมุงหมายกวาง ๆ ของวิชา 

   1.2.2  จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เปนจุดมุงหมายที่สําคัญทําใหครูสามารถดําเนิน

เร่ืองไดตามความมุงหมาย จุดมุงหมายชนิดนี้ชัดเจนที่สุด ซึ่งทุกคนสามารถเขาใจไดตรงกัน ผูวัด

สามารถทราบผลในสิ่งที่ตองการวัดได 

  1.3 การวิเคราะหเนื้อหา  เปนการแจกแจงเนื้อหาใหละเอียดและเรียงลําดับจากงายไป

หายาก โดยระมัดระวังการขามขั้นตอนที่ควรจะไดกลาวถึงและความสับสนในการเรียงลําดับเนื้อหา ส่ิง

ใดควรกลาวกอน ส่ิงใดควรกลาวหลังการกระทํานั้น เรียกวา “การวิเคราะหภารกิจ”   ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ

เพราะจะทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูเขาใจไดอยางตอเนื่องตลอดบทเรียน 

  1.4  สรางแบบทดสอบ การสรางแบบทดสอบเพื่อนํามาใชสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

บทเรียนควรจะเปนบทเรียนเดียวกัน หากเปนคนละฉบับ แบบทดสอบควรจะจัดในเนื้อหาเดิม และตรง

กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมเพียงแตขอความและวิธีการอาจพลิกแพลงแตกตางกันออกไป 
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      2.  ข้ันดําเนินการเขียนในการเขียนบทเรียนนั้นจะประกอบหนวยยอยๆ ที่เรียกวากรอบ โดย

เร่ิมจากกรอบเริ่มตน แลวตามดวยกรอบแบบฝกหัด ทั้งสองกรอบรวมกัน เรียกวา กรอบสอน  ในกรอบ

จะปอนความรูใหทีละนอยจนคาดวานักเรียนเขาใจไดดีในเรื่องที่เรียนแลว จึงจะไปยังกรอบสอนและ

กรอบฝกตอไป 

        3.  ข้ันนําออกทดลอง แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 การทดลองเปนรายบุคคลและการแกไข ควรเลือกนักเรียนในการทดลองที่มผีล

การเรียนออนกวาปานกลางเล็กนอย โดยทําแบบทดสอบกอนเรียนเสียกอน จากนั้นใหบทเรียน ใน

ขณะเดียวกันผูสรางตองคอยสังเกตพฤติกรรมผูเรียนแลวจดบันทึกไว เพื่อที่จะนําไปขัดเกลาบทเรียนให

ใชไดเหมาะสมตอไป เมื่อนักเรียนเรียนจบแลวก็จะทําการทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง 

  ระยะที่ 2 การทดลองเปนกลุมและปรับปรุงแกไข นักเรียนที่นํามาทดลองในระยะนี้ ควร

เปนนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง จํานวน 5 – 8 คน กอนทําการทดลองควรจะสรางความเขาใจ

ใหแกนักเรียนเสียกอน เพื่อใหนักเรียนเขาใจวาตนเปนที่ปรึกษาและใหความชวยเหลือในการแกไข

ปรับปรุงบทเรียนใหดีข้ึน จากนั้นก็ดําเนินการทดลองเหมือนกับการทดลองระยะที่ 1 

  ระยะที่ 3 การทดลองภาคสนามหรือการทดลองกับหองเรียนจริงและการปรับปรุง แกไข

ดําเนินการเหมือนระยะแรก เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข จนเปนที่แนใจวาเหมาะที่จะนํามาใช 

       4.  ข้ันการใชผลผลิต เปนขั้นตอนที่นําบทเรียนที่ผานการทดลองทั้ง 3 คร้ังไปใชกับนักเรยีนที่

มีอยูเปนสภาพชั้นเรียนทั่วไป  ซึ่งนักเรียนจะตองติดตามผลการใชบทเรียนอยูเสมอ  เพื่อเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 
 

 5.  ทฤษฎีและหลักการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
 ชัยยงค พรหมวงศ (2523:119–120) ไดกลาวถึงแนวคิดและหลักการในการนําเอาชุดการ

เรียนดวยตนเองมาใชในระบบการศึกษาไว 5 ประการ คือ 

 1.  การประยุกตทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล โดยคํานึงความตองการ ความถนัด 

และความสนใจของนักเรียนเปนสําคัญ เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนเปนรายบุคคลและ

การศึกษาดวยตนเอง ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหมีอิสระในการเรียนตามระดับปญญา ความสนใจ และ

ความสามารถของตนเองโดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลือตามความเหมาะสม 

 2.  ความพยายามที่จะเปลี่ยนแนวการเรียนการสอนไปจากเดิม จากการยึดครูเปนหลักมา

เปนการจัดประสบการณใหนักเรียนไดศึกษาจากแหลงเรียนรูจากสื่อ หรือวิธีการตางๆ ดวยตนเองโดย

จะตองมีการจัดสื่อใหตรงกับเนื้อหาและประสบการณตามหนวยการเรียนในรูปแบบของชุดการเรียน

ดวยตนเอง ซึ่งนักเรียนจะไดเรียนกับครูเพียง 1 ใน 4 สวน ซึ่งนักเรียนจะตองเรียนรูเอง 3 สวน 
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 3.  การใชส่ือการสอนไดเปลี่ยนแปลงและขยายตัวออกไป โดยเปลี่ยนแปลงจากการนําสื่อที่

มีการผลิตตามกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนสื่อที่ครูใชในการชวยสอน มาผสมผสานกันใหเหมาะสมและใชเปน

แหลงการเรียนรูสําหรับนักเรียนแทนการใชครูเปนผูถายทอดความรู นักเรียนสามารถหยิบและใชส่ือ 

การสอนไดดวยตนเองโดยสื่อดังกลาวจะอยูในรูปของชุดการเรียนดวยตนเอง 

 4.  ปฏิกิริยาสัมพนัธระหวางครกูับนักเรยีน ครูกับนักเรียนและนักเรียนกับสภาพแวดลอม  

เนื่องจากความสัมพนัธระหวางครูกับนักเรียนเปนไปตามรูปแบบของครูเปนผูนําและนักเรียนเปนผูตาม 

นักเรียนไมมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น หรือการทาํงานเปนกลุม เพื่อปรึกษาหารือกันระหวาง

นักเรียนกับนักเรียน ซึง่มีผลตอการทํางานเปนกลุมของนกัเรียนในอนาคต จึงตองมกีารนํากระบวนการ

กลุมสัมพนัธเขามาใชในการจัดระบบการผลิตสื่อในรูปของชุดการเรียนดวยตนเอง 

 5. การจัดสภาพสิ่งแวดลอมการเรียนรูไดยึดหลักจิตวิทยามาใชโดยจัดสภาพ  การออกมา

เปนการสอนแบบโปรแกรม เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดวยตนเอง   

มีโอกาสทราบผลการตัดสินใจของตนเองวาถูกหรือผิด สรางแรงเสริมใหกับนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 

และรูจักการเรียนรูไปตามขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนโดยไมถูกบังคับ 

เครื่องมือที่สําคัญที่ใชในการชวยใหบรรลุจุดมุงหมายปลายทาง คือ การสอนแบบโปรแกรมและการใช

ชุดการเรียนดวยตนเอง 

 ธีรชัย ปูรณโชติ (2537:40) ไดอาศัยแนวความคิดในการสรางชุดการเรียนดวยตนเองจาก

หลักการทางจิตวิทยาการเรียนรูของสกินเนอร และธอรนไดคโดยสรุปได ดังนี้ 

 ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอร ที่นํามาเปนแนวทางในการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง คือ 

 1. เงื่อนไขของการตอบสนอง ไดแก การเสริมแรงหรือการไมเสริมแรง  เมื่อนักเรียนไดทํา

การตอบสนอง 

 2. การเสริมแรง เปนสิ่งสําคัญตอพฤติกรรมที่ดีควรไดรับรางวัลหรือการเสริมแรง สวนพฤติกรรม

ที่ไมดีก็ไมนาจะสนับสนุนใหเกิดขึ้นอีกตอไป โดยละเวนมิใหเกิดการเสริมแรงนั้น ในการเรียนโดยใชชุด

การเรียนดวยตนเอง การรูผลการเรียนหรือรูคําตอบเปนตัวเสริมแรงอยางหนึ่ง และในการเสริมแรงนั้น

จะตองกระทําทันทีทันใด 

 3. การดัดรูปพฤติกรรม  เปนพฤติกรรมการเรียนรูบางอยางจะมีความซับซอนมาก ประกอบดวย

ข้ันตางๆ ตอเนื่องกันไป การดัดรูปพฤติกรรมก็คือตองรูวาขั้นตอนสุดทายนั้นเปนอะไร แลวจึงเสริมแรง

แตละขั้นไปเรื่อยๆ ต้ังแตข้ันแรกไปจนถึงขั้นสุดทายใหเปนไปในทางที่ตองการ 

 ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดคที่นํามาใชเปนแนวทางในการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง คือ 

 1.  กฎแหงเหตุผล คือการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา และการตอบสนอง  ถานักเรียนตอบสนอง

แลวไดรับผลที่สมประสงค การตอบสนองนั้น ๆ ก็มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอีก ตรงกันขามถานักเรียน
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ตอบสนองแลวไดรับความไมสบายใจ ความไมสมประสงค การตอบสนองนั้นก็มีแนวโนมวาจะไม

เกิดขึ้นอีก 

 2. กฎแหงการฝกหัด คือ การที่บุคคลไดมีโอกาสไดกระทําซ้ําๆ   ในพฤติกรรมใดพฤติกรรม

หนึ่ง จะทําใหพฤติกรรมนั้นๆ สมบูรณยิ่งขึ้น 

 3.  กฎแหงความพรอม คือ การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี เมื่อนักเรียนพรอมที่จะเรียน 

 ดังนั้น ชุดการเรียนดวยตนเองถือเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนเรียนรูที่เนน

การเรียนรูดวยตนเอง จากกิจกรรมแตละกิจกรรม ประเมินผล เรียนรูดวยตนเอง รับทราบ ตรวจเช็คการ

ประเมินผลและปรับปรุงใหพัฒนาข้ึนได เนื่องจากนักเรียนเปนผูกระทํา นอกจากนี้   นักเรียนยังมี

โอกาสในการแสดงออกทางความคิดอยางอิสระโดยที่ครูเปนผูที่จัดประสบการณที่เอื้อตอการเรียนรู  

ซึ่งเปนการชวยสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหแกนักเรียน 
 

 6.  ลักษณะของชุดการเรียนดวยตนเองที่ดี 
 นิพนธ   ศุขปรีดี (2519:67–68) ไดกลาวถึง ลักษณะของชุดการเรียนดวยตนเองที่ดี ดังนี้ 

1. เปนชุดการเรียนดวยตนเองที่เหมาะสมตรงตามจุดมุงหมายที่ต้ังไวมากที่สุด 

2. เหมาะสมกับประสบการณเดิมของนักเรียน 

3. ส่ือที่ใชสามารถเราความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี 
4. มีคําแนะนําและวิธีการใชอยางละเอียดงายตอการใช 
5. มีวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอนทั้งหมดที่กําหนดไวในบทเรียนอยางครบถวน 

6. ไดมีแบบทดสอบและปรับปรุงใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ 

7. มีความคงทนตอการเก็บและการหยิบใช 
 สมิท  (Smith. 1973:25–26) ไดใหความคิดวา ชุดการเรียนดวยตนเองที่ดีนั้นจะตองหาสิ่งที่

อํานวยความสะดวกและวิธีการตางๆ ใหกับนักเรียนเพื่อใหการเรียนบรรลุเปาหมาย เชน 

 1. ใชส่ือหลาย ๆ อยาง เพื่อใหนักเรียนเกิดประสบการณในการเรียนที่ดีข้ึน 

 2. หาวิธีการหลายรูปแบบโดยมีจุดมุงหมายและกระบวนการหลายอยาง 

 3. ควรแบงเนื้อหาออกเปนขั้นตอนตามลําดับความยากงาย 

 4. ควรมีกิจกรรมหลายอยางใหนักเรียนไดเลือกและใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน 

 จากที่นักการศึกษาทั้งสองทานไดกลาวถึงลักษณะของชุดการเรียนดวยตนเองที่ดี สรุปไดวา 

ชุดการเรียนดวยตนเองที่ดี จะตองประกอบดวยสื่อหลากหลายที่เราความสนใจ ทําใหนักเรียนเกิด

ประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับประสบการณเดิม มีคําแนะนํา และวิธีการดําเนินกิจกรรมที่

ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน 
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 7. วัตถุประสงคในการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
 สุนันท   ปทมาคม (2519:3 – 4) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของชุดการเรียนดวยตนเองไวดังนี้ 

 1.  เพื่อใชสอนเนื้อหา บทเรียนตามหลักสูตรและวัตถุประสงคทางดานการศึกษา 

 2.  เพื่อเปนเครื่องสําเร็จรูปของครูที่ใชสอนนักเรียน โดยที่ครูไมจําเปนตองเตรียมอุปกรณ

การเรียน พรอมที่จะใหนักเรียนหยิบใชไดทันที ฉะนั้น ชุดการเรียนดวยตนเองจึงไมคํานึงถึงความ

แตกตางในความหมายของการสอนของครู 

 3.  เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ชุดการเรียนดวยตนเองสําหรับนักเรียนนั้นจะสราง

ข้ึนใหนักเรียนใช นักเรียนจะทําตามคําแนะนําที่บอกไวในชุดการเรียนดวยตนเองนั้นๆ ดวยตนเอง 

ศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง 

 4.  สรางขึ้นสําหรับหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง ชุดการเรียนดวยตนเองจะถูกสรางขึ้นเปน

รายวิชา แตละวิชาถูกแบงออกเปนหนวยยอย ๆ ในแตละหนวยสรางชุดการเรียนขึ้น 1 ชุด แตละชุดจะ

เรียงจากงายไปหายากตามลําดับ ผูเรียนจะเริ่มต้ังแตชุดแรกแลวก็เรียนแตละชุดตอๆ กันไปเรื่อยๆ จน

จบบทเรียน 

 สมหญิง  กลั่นศิริ (2523:59) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการสรางชุดการเรียนดวยตนเองไว

ดังนี้ 

 1.  เพื่อใชสอนเนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของการศึกษาในระบบ 

 2.  เพื่อเปนเครื่องอํานวยความสะดวกในการสอนของครู 

 3.  เพื่อแกปญหาการขาดแคลนครู เนื่องจากนักเรียนสามารถเรียนจากชุดการเรียนดวย

ตนเอง หรืออาศัยความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย ทําใหครูคนหนึ่งสอนนักเรียนไดจํานวนมากขึ้น 

 4. เพื่อชวยในการศึกษามวลชนทั้งในและนอกระบบ เพราะชุดการเรียนสามารถนําไปใชได

ทุกสถานที่และเวลา 

 สรุปไดวา วัตถุประสงคของชุดการเรียนดวยตนเอง ก็คือเปนเครื่องมือชวยอํานวยความสะดวก

ในการสอนและนําไปปรับปรุงวิธีสอนของครู เพื่อใหนักเรียนเรียนตามความสามารถของตนเอง และ

เปนการฝกความรับผิดชอบระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนดวย 
 

 8. ประโยชนของชุดการเรียนดวยตนเอง 
 วาสนา   ชาวหา (2522:34) ไดกลาวถึงประโยชนในการใชชุดการเรียนดวยตนเอง ดังนี้ 

 1. นักเรียนสามารถเรียนไดตามลําพังเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล โดยไมตองอาศัยครูผูสอน 

และเปนไปตามความสามารถของนักเรียน ในอัตราความเร็วของแตละบุคคลโดยไมตองกังวลวาจะ

ตามเพื่อนไมทันหรือตองเสียเวลาคอยเพื่อน 

 2. นักเรียนสามารถนําไปเรียนที่ใดหรือเวลาใดก็ไดที่ตนสะดวกและพอใจ 
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 3. แกปญหาเรื่องขาดแคลนครูไดในบางโอกาส อาจจะใชชุดการเรียนดวยตนเองนี้กับ

นักเรียน เนื่องจากครูไมเพียงพอหรือมีความจําเปนมาสอนไมได ซึ่งการเรียนจากชุดการเรียนดวย

ตนเองนี้ยังสงผลทางดานคุณภาพการเรียนรูดวย 

 4.  ฝกนักเรียนใหเรียนรูโดยการกระทําที่นอกเหนือไปจากสภาพการณในชั้นเรียนปรกติที่

ปฏิบัติอยูเปนประจํา เปนการสรางประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียนอยางกวางขวางและเปนการ

เนนขบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหาวิชา  

 บุญเกื้อ   ควรหาเวช (2530:84) กลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนดวยตนเอง ดังนี้ 

 1. สงเสริมการเรียนเปนรายบุคคล นักเรียนเรียนไดตามความสามารถความสนใจตามเวลา

และโอกาสที่เหมาะสมของแตละคน 

 2.  ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการเรียนดวยตนเองชวยใหนักเรียนเรียนได

ดวยตนเองหรือตองการความชวยเหลือจากผูสอนเพียงเล็กนอย 

 3.  ชวยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะนักเรียนสามารถนําเอาชุดการเรียนดวย

ตนเองไปใชไดทุกสถานที่และทุกเวลา 

 4.  ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหแกครู เพราะชุดการเรียนดวย 

ตนเองผลิตไวเปนหมวดหมูสามารถนํามาใชไดทันที 

 5.   เปนประโยชนในการเรียนแบบศูนยการเรียน 

 6.  ชวยครูวัดการเรียนรูไดตรงตามจุดมุงหมาย 

 7.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง 

และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 8.  ชวยใหนักเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 9.  ชวยใหนักเรียนรูจักเคารพ นับถือ ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 กาญจนา  เกียรติประวัติ (2524:175–176) บอกถึงประโยชนของชุดการเรียนดวยตนเองไว 

ดังนี้ 

 1.  ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการบอกของครู 

 2.  ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียน เพราะสื่อประสมที่ไดจัดไวในระบบเปน

การแปรเปลี่ยนกิจกรรมและชวยรักษาระดับความสนใจของนักเรียนอยูตลอดเวลา 

 3.  เปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง ทําใหมีทักษะในการแสวงหาความรู พิจารณา

ขอมูลและฝกความรับผิดชอบการตัดสินใจ 

 4.  เปนแหลงความรูที่ทันสมัยและคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู 

 



 19 

 5.  ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู เพราะนักเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง 

 6.  สงเสริมการศึกษานอกระบบ เพราะสามารถนําไปใชไดทุกเวลาและไมจําเปนตองใช

เฉพาะในโรงเรียน 

 วราภา   โพธิสัทธา (2532:17–18) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนดวยตนเองไว คือ 

 1.  เปนรูปแบบของการเรียนที่สอดคลองกับหลักความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนแต

ละคนจะเปนตามระดับความสามารถ ความสนใจและความพรอม อัตราความเร็วชา ในการเรียนเปน

เร่ืองเฉพาะบุคคล 

 2.  เนื่องจากนักเรียนตองกระทํากิจกรรมทุกขั้นตอนดวยตนเอง ต้ังแตการทดสอบกอนเรียน 

กิจกรรมการเรียนและการทดสอบหลังเรียน จึงทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง 

 3.  เปนเครื่องกระตุนและคงไวซึ่งความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี เนื่องจากมีส่ิงที่

นักเรียนจะตองตอบสนองและหลังจากการตอบสนองจะไดรวมผลของการกระทําทันที จึงทําให

บทเรียนนาสนใจและนาติดตาม นอกจากนี้ยังเปนการลดความตรึงเครียดในการเรียน เพราะเมื่อตอบ

ผิดก็ไมมีใครรูและไมถูกลงโทษ 

 4.  ชวยใหนักเรียนปลอดจากอารมณของครู 

 5.  เมื่อครูเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนมาเปนผูประสานงาน ชี้แนะและใหคําปรึกษา ทําใหครู

มีเวลามาเอาใจใสนักเรียนแตละคนไดมากขึ้น และมีเวลาในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 6. ชวยแกปญหาการขาดแคลนครูบางสาขาวิชา 

 7. ชวยใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคไดดี เนื่องจากมีทิศทางในการเรียนและการวัดที่แนนอน 

มีการเสริมแรงเปนระยะอยาสม่ําเสมอ รวมทั้งนักเรียนมีโอกาสประยุกตใชส่ิงที่ตนไดเรียนรูมาแลว 

 สรุปไดวา ประโยชนของชุดการเรียนดวยตนเองนั้น สามารถชวยแกปญหาการขาดแคลนครู

ไดอยางดี  อีกทั้งชุดการเรียนดวยตนเองยังรวบรวมสื่อสําเร็จรูปหลายรูปแบบ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา

ดวยตนเองตามความสามารถของแตละบุคคล ชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การเรียนรูตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนักเรียนสามารถทราบผลของการปฏิบัติ

กิจกรรม ซึ่งจะเปนการเสริมแรงในการเรียน ทําใหนักเรียนไมเกิดความเบื่อหนายหรือทอถอยในการ

เรียนได 

 

 

 

 



 20 

 9. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนดวยตนเอง 
  9.1  งานวิจัยในประเทศ 
  งานวิจัยเกี่ยวกับชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษามีดังนี้ 

  วราภา  โพธิสัทธา (2532:54) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยและเจตคติตอการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยใชชุดการเรียนและสอน

ตามแผนการสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษาที่ 1 ผลการศึกษาพบวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนจากการสอนโดยใชชุดการสอน สูงกวา

นักเรียนที่เรียนตามแผนการสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษาที่ 1  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเจตคติตอการสอนของนักเรียนทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน  

  อัมพา   อรุณพราหมณ (2539:76) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนกับ

การสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ไดรับการสอนโดยใช

ชุดการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

ความรับผิดชอบของนักเรียนตอหนาที่การงานในหองเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 

  อุษาวรรณ   ปาลียะ (2543:98) ไดทําการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย

เร่ืองราชาศัพทและศัพทสําหรับพระภิกษุและสุภาพชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 การศึกษาคนควา

คร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทยเรื่องราชาศัพทและศัพทสําหรับ

พระภิกษุและสุภาพชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 90/90 ผลของ

การศึกษาคนควาพบวา ไดชุดการเรียนดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดได 

ทั้ง 3 ชุด ดังนี้  ชุดที่ 1 เร่ือง คําราชาศัพทและศัพทสําหรับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศมี

ประสิทธิภาพเปน 93/91 ชุดที่ 2 เร่ืองศัพทสําหรับภิกษุ มีประสิทธิภาพเปน 91/90 ชุดที่ 3 เร่ืองถอยคํา

สําหรับสุภาพชนมีประสิทธิภาพเปน 96/94 

  ธรัญญา นาคหอม (2545:83) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง 

วิชาภาษาไทย เร่ือง การสะกดคําใหถูกตอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ

วิทยา จังหวัดอุตรดิตถ โดยนําชุดการเรียนดวยตนเองไปทดลองใชเพื่อวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชดุ

การเรียนดวยตนเองตามลําดับข้ันการทดลอง จํานวน 30 คน ผลการศึกษาคนควา พบวา ชุดการเรียน

ดวยตนเอง  ที่สรางขึ้นนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 85/85  เพราะทําไดถึง  89.27/91.22 

  สุพัตรา   ชื่นเจริญ (2546:69) ไดทําการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย 

เร่ืองการเขียนบทรอยกรอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีจุดมุงหมาย

เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เร่ือง การเขียนบทรอยกรอง 
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สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 ผลการศึกษาคนควา

พบวา ไดชุดการเรียนดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดมีประสิทธิภาพเปน 

95.22/94.80 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 85/85 
 

  9.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  ไบรแอน และสมิท (Bryan; & Smith. 1975:24 - 25) ไดกลาวถึงผลการวิจัยการใชชุด

การเรียนดวยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยเซาทแคโรไรนา  ในวิชาประวัติศาสตรศิลปะใชการทดลอง 3 ภาค

เรียน  ผลปรากฏวานักเรียนรอยละ 60  มีผลการเรียนสูงขึ้นกวาเดิม รอยละ 95 มีความสนุกสนานใน

การเรียนเพิ่มข้ึนและรอยละ 74 ชอบการเรียนดวยชุดการเรียนมากกวาการเรียนแบบปกติ 

  คูดนี  (Cudney. 1975:26) ไดศึกษาผลของการใชชุดการเรียนดวยตนเอง เพื่อฝกทักษะ

การพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเดลาแวร การวิจัยครั้งนี้กระทํากับกลุมทดลองจํานวน 25 คน จากนักศึกษา

ทั้งหมด 100 คน ซึ่งใชเวลาในการเรียนนอกเวลาสัปดาหละ 4 วัน โดยการเรียนกับ ชุดการเรียนดวย

ตนเองเปนเวลา 56 ชั่วโมง ปรากฏวา ผลการเรียนไดรับผลดีเทากับกลุมที่เรียนตามปกติเปนเวลาสอง

ภาคเรียน 

  บรอวเลย (Brawlay. 1975:4280–A) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของการใชชุดการ

เรียนแบบสื่อประสม สอนเรื่องการบอกเวลากับเด็กเรียนชา กลุมตัวอยางไดจากการสุมเด็กที่เรียนชา

โดยใชแบบสอบถาม  ผลปรากฏวา  กลุมทดลองที่ใชชุดการเรียนบอกเวลาตอเนื่อง  บรอวเลยมีผลการ

เรียนดีกวากลุมควบคุมที่ไมไดใชชุดการเรียน 

  ฌอ (Show. 1978:5227–A) ใชชุดการเรียนจํานวน 11 ชุดในการศึกษาผลการใชหลักสูตร

ที่เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีความสามารถตอการแกปญหาเปนเวลา 6 เดือนหรือ 24 สัปดาห  

โดยกลุมควบคุมและกลุมทดลองใชเรียนในเรื่องเดียวกันแตกลุมควบคุมจะไมเนนทักษะการแกปญหา 

พบวาคะแนนเฉลี่ยทักษะการแกปญหาของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ   

ทางสถิติ นักเรียนในกลุมทดลองมีความสามารถดานทักษะกําหนดและควบคุมตัวแปรทักษะการแปล

ความหมายขอมูลและนิยามเชิงปฏิบัติการดีขึ้น ยกเวนทักษะการตั้งสมมติฐาน 

  จากงานวิจัยทั้งในและตางประเทศจะเห็นไดวา งานวิจัยที่ทําการพัฒนาชุดการเรียน    

ดวยตนเองจะไดชุดการเรียนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑและสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการ

สอนไดจริงและไดผลดี  อันสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีตอการ

เรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 1. ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผูใหความหมายไวดังนี้ 

 พวงรัตน  ทวีรัตน (2529:29–32) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ

รวมถึงความรูความสามารถของบุคคล  อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือคือมวลประสบการณ

ทั้งปวงที่บุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตางๆ 

ของสมรรถภาพสมอง 

 ประกิจ   รัตนสุวรรณ (2525:200) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ

และความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณจากการเรียนรู จากการฝกฝนอบรมหรือการสอน 

 อัจฉรา  สุขารมณและอรพินทร ชูชม (2530:10) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถงึ 

ความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่ง ซึ่งอาจเปนผลมาจากการกระทํา

ที่อาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนขนาดของความสําเร็จ

ที่ไดจากการเรียนที่อาศัยการทดสอบ เชน จากการสังเกตหรือการตรวจการบาน หรืออาจอยูในรูปของ

เกรดที่ไดมาจากโรงเรียน ซึ่งตองอาศัยกรรมวิธีที่ซับซอนและชวงเวลาในการประเมินอันยาวนานหรือ

อีกวิธีหนึ่งอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 

 ไพศาล   หวังพานิช (2533:209) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว คือ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  คุณลักษณะและความสามารถของบุคคล อันเกิดจากการเรียน      

การสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการอบรมหรือจาก      

การสอน การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวา

เรียนรูแลวเทาไร  มีความสามารถชนิดใด ซึ่งสามารถวัดได 2 แบบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะวิชาที่

สอน คือ 

 1. การวัดดวยการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะ

ของผูเรียน โดยผูเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปการกระทําจริงใหออกมาเปนผลงาน เชน  

วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบนี้จึงตองวัดโดยใชขอสอบปฏิบัติ 

 2. การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอันเปนประสบการณ

การเรียนรูของนักเรียน รวมถึงการตรวจสอบความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดไดโดยใชขอสอบ

ผลสัมฤทธิ์ 

 วรรณี   โสมประยูร (2537:262) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาหมายถึง 

ความสามารถหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู ซึ่งพัฒนาขึ้นหลังจากอบรมสั่งสอนและ

ฝกฝนโดยตรง 
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 กูด (Good.  1973:103) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษา โดยปกติ

วัดจากคะแนนที่ครูเปนผูใหหรือจากแบบทดสอบ หรืออาจรวมทั้งคะแนนที่ครูเปนผูใหและคะแนนที่ได

จากแบบทดสอบ 

 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูดานวิชาการ

และทักษะ ซึ่งเกิดจากการทํางานที่ประสานกัน ทั้งองคประกอบทางดานสติปญญาที่แสดงออก  ในรูป

ของความสําเร็จ โดยประเมินผลจากการใชแบบทดสอบหลังการเรียน 
 

 2. องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผูไดใหคําอธิบายไวดังนี้ 

 เพรสคอตต (Prescott. 1961:14-16) ไดใชความรูทางชีววิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยาและ

การแพทย ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน สรุปผลการศึกษาวา

องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีดังนี้ 

 1.  องคประกอบทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย สุขภาพ 

ขอบกพรองทางกายและบุคลิกภาพทาทาง 

 2.  องคประกอบทางความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดามารดา ความสัมพันธของบิดา

กับลูก มารดากับลูก ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 

 3.  องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยูของ

ครอบครัว สภาพแวดลอมทางบานและฐานะทางบาน 

 4.  องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน ไดแก ปญหาปรับตัว การแสดงออกทางอารมณของ

องคประกอบตางๆ ที่มีผลตอระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยนําเอาครู นักเรียนและ

หลักสูตรมาเปนองคประกอบสําคัญ โดยเชื่อวาเวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอ

ปริมาณความรูที่นักเรียนไดรับ 

 แครรอล (Carroll. 1963:723–733) ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับอิทธิพลขององคประกอบตางๆที่

มีตอระดับผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียน โดยการนําเอาคร ูนกัเรียนและหลกัสูตรมาเปนองคประกอบที่สําคัญ 

โดยเชื่อวาเวลาและคุณภาพของการสอนมอิีทธิพลโดยตรงตอปริมาณความรูที่นกัเรียนจะไดรับ  

 แมดดอกซ (Maddox. 1963:9) ไดทาํการศกึษาพบวาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของแตละบุคคล  

ข้ึนอยูกับองคประกอบทางสติปญญาและความสามารถทางสมองรอยละ 50-60  ข้ึนอยูกับโอกาสและ

ส่ิงแวดลอม  รอยละ 10 -15  

 ดังนัน้จึงกลาวไดวามีองคประกอบหลายประการทีท่ําใหเกิดผลกระทบตอผลสัมฤทธิท์างการ

เรียน  แตทีท่ําใหเกิดผลโดยตรงนั้นคือ การสอนของครูนัน่เอง 
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 3. ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลฤทธิ์ทางการเรียน 
 ประกิจ รัตนสวุรรณ (2525:210) ไดแบงประเภทของแบบทดทดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี ้

 1. แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น  

 ครูผูสอนจัดสรางขึ้น เพื่อวัดความกาวหนาของนักเรียน หลังจากไดมีการเรียนการสอนไป

ระยะหนึ่งแลว โดยปกติแบบทดสอบประเภทนี้จะใชเฉพาะภายในกลุมนักเรียนที่ครูผูออกขอสอบเปน

ผูสอน  จะไมนําไปใชกับนักเรียนกลุมออน ทั้งนี้โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบนักเรียนวา มีความรู

ความสามารถตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด และจะนําผลสอบนี้ไปใชทั้ง

ปรับปรุงซอมเสริม การเรียนการสอนกับนําไปตัดสินผลการเรียนของนักเรียนดวยตัวอยางแบบทดสอบ

ที่ครูใชการสอบปลายภาค หรือปลายป หรือเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแตละบทเรียนนั้นเอง 

 2. แบบทดสอบมาตรฐาน  

 เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เชนเดียวกับแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชเอง แตมีจุดมุงหมาย

เพื่อเปรียบเทียบการเรียนดานตาง ๆ ของนักเรียนที่ตางกลุมกัน 

 บุญชม ศรีสะอาด (2532:8 – 9) ไดแบงลักษณะของแบบทดสอบออกเปน 2 ประเภท คือ   

 1. แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ หมายถึง แบบทดสอบที่สรางขึ้นตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  

มีคะแนนเกณฑที่ใชตัดสินใจวา ผูเรียนมีความรูตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไมการวัดเพื่อใหตรงตาม

จุดประสงคซึ่งเปนหัวใจของการทดสอบประเภทนี้ 

 2. แบบทดสอบแบบอิงกลุม หมายถึง แบบทดสอบที่สรางเพื่อวัดใหครอบคลุมหลักสูตร

สรางตามตารางวิเคราะหหลักสูตร สามารถจําแนกผูเรียนตามเกงออนได การรายงานผลการสอบ

อาศัยคะแนนมาตรฐานซึ่งเปนคะแนนมาตรฐานที่สามารถวัดไดและแสดงสถานภาพความสามารถ

ของบุคคล  เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่ใชกลุมเปรียบเทียบ ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 

(2536:146-147) ไดแบงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไดเปน 2 ประเภท คือ 

 1.  แบบทดสอบของครู หมายถงึ ชุดของคําถามที่ครูเปนผูสรางขึ้นซึง่เปนขอคําถามเกี่ยวกับ

ความรูทีน่ักเรยีนไดเรียนในหองเรียนวานักเรียนมีความรูมากแคไหน บกพรองตรงไหน จะไดสอนซอมเสริม  

หรือเปนการวดัความพรอมที่จะไดเรียนในบทเรยีนใหม  ข้ึนอยูกับความตองการของครู 

 2.  แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา

หรือจากครูผูสอนวิชานั้น แตผานการทดลองคุณภาพหลายครั้ง จนกระทั่งมีคุณภาพดี  จึงสรางเกณฑ

ปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเปนหลักเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาของการเรียนการสอนใน

เร่ืองใดก็ได แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอบ บอกวิธีสอนและยังมีมาตรฐานในดาน 

การแปลคะแนนดวยทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นและแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการสรางขอคําถาม

เหมือนเปนคําถามที่วัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแลวจะเปนพฤติกรรมที่สามารถตั้งคําถามวัดได

ซึ่งควรจัดใหครอบคลุมพฤติกรรมตางๆ ดังนี้ 



 25 

 1.  ความรูความจํา 

 2.  ความเขาใจ 

 3.  การนําไปใช 

 4.  การวิเคราะห 

 5.  การสังเคราะห 

 6.  การประเมินคา 

 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ได คือ 

 1.  เปนแบบทดสอบของครู หรือแบบทดสอบมาตรฐาน 

 2.  เปนแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ หรือแบบทดสอบแบบอิงกลุม 

 3.  เปนลักษณะการวัดดานปฏิบัติหรือการวัดเนื้อหา 
 

 4.  กระบวนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
 บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ (2525:21–30) ไดกลาวถึงขั้นตอนของกระบวนการสราง

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้ 

 ขั้นที ่1 การวางแผนสรางแบบทดสอบ พิจารณาถงึจดุประสงคของการนาํแบบทดสอบไปใช 

 การวางแผนสรางแบบทดสอบวาจะสรางแบบทดสอบอยางไร หรือทราบจุดประสงคของการ

นําแบบทดสอบความรูกอนทําการเรียนการสอน เพื่อที่ผูสอนจะสามารถนํามาปรับปรุง วิธีการสอน 

ดังนั้นจุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใชอาจจําแนกเปน 4 จุดประสงค คือ 

 1.  ใชตรวจสอบความรูเดิมจะทําการสอบกอนที่จะเริ่มตนทําการสอน เพื่อพิจารณาวา

นักเรียนมีความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับเนื้อหาที่จะเรียนเพียงพอหรือไมและนักเรียนมีความรูเนื้อหาที่

จะสอนหรือไม 

 2.  ใชตรวจสอบความกาวหนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 

 3.  ใชวินิจฉัยผูเรียน 

 4.  ใชสรุปบทเรียน 

เนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด 

 เนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด คือ เนื้อหาและพฤติกรรมที่ทําการสอน การวิเคราะห

หลักสูตร 

 การวิเคราะหหลักสูตรเปนกระบวนการในการจําแนกแยกแยะในวิชานั้น ๆ มีหัวขอเนื้อหา

สาระที่สําคัญอะไรบางมีจุดประสงคที่จะใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง ดังนั้น การวิเคราะหหลักสูตรจึง

ประกอบ ดวยการวิเคราะห 2  อยาง คือ 
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 1. การวิเคราะหเนื้อหาวิชา 

 2. การวิเคราะหจุดประสงค 

 การวิเคราะหเนื้อหาวิชา เปนการจําแนกหรือจัดหมวดหมูเนื้อหาวิชาเปนหัวขอสําคัญ โดย

คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

 1. ความสัมพันธเกี่ยวของกันของเนื้อหา 

 2. ความยากงายของเนื้อหา 

 3. ขนาดของเนื้อหา 

 4. เวลาที่สอน 

การวิเคราะหจุดประสงค 

 การวิเคราะหจุดประสงคเปนการจําแนกหรือจัดหมวดหมูเนื้อหาวิชาเปนหัวขอสําคัญ โดย

คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

 1. รวบรวมจุดประสงคของเนื้อหาวิชาทั้งหมด จากหนังสือหลักสูตรและคูมือครู 

 2. เขียนพฤติกรรมที่สําคัญของแตละจุดประสงคทั้งหมด 

 3. ยุบพฤติกรรมที่สําคัญที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหเปนพฤติกรรมเดียวกัน 

 4. นิยามความหมายของพฤติกรรมที่ยุบรวมแลว 
 ขั้นที่ 2  การเตรียมงานและเขียนขอสอบ 
 เมื่อวางแผนการสรางแบบทดสอบโดยการสรางเปนตารางวิเคราะหหลักสูตรเรียบรอยแลว 

ตองเตรียมงานและเขียนขอสอบตอไป 
 ขั้นที่ 3 การทดลองสอบ 
 เมื่อเขียนขอสอบและจัดพิมพเรียบรอยแลว จึงนําไปทดลองสอบ 
 ขั้นที่ 4 การประเมินผลแบบทดสอบ 
 การประเมินผลแบบทดสอบเปนการตรวจสอบวา แบบทดสอบมีคุณภาพหรือไม โดยพิจารณา

ตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ ดังนี้ 

 1.  ความแมนตรง หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมไดตรงตามที่ระบุไวใน      

จุดประสงคและตามที่ทําการสอนจริง 

 2.  ความเชื่อมั่น หมายถึง แบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกันทุกครั้ง 

 3.  อํานาจจําแนก หมายถึง ขอสอบที่แบงแยกคนเกงออนออกจากกันได กลาวคือ คนเกง 

จะตอบถูก คนออนจะตอบผิด 

 4.  ความเปนปรนัย หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการใหคะแนนชัดเจน 

 5.  ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการใหคะแนนชัดเจน 
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 6.  ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบที่ใชนั้น ประหยัดเวลาในการสราง การดําเนินการสอบ 

การตรวจใหคะแนนใหแตผลการสอบถูกตอง 

 7. ความสมดุล หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบคลุมตามจุดประสงคและมี

เนื้อหา มีสัดสวนจํานวนขอสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 

 8. ความยุติธรรม หมายถึง แบบทดสอบมีความชัดเจนไมคลุมเครือ และเปดโอกาสใหทุก

คนมีโอกาสที่จะตอบถูกไดเทากัน 

 9. ความเหมาะสมของเวลา หมายถึง แบบทดสอบไดกําหนดเวลาใหอยางเพียงพอในการ

ตอบขอสอบจนเสร็จ 

 อุทุมพร   จามรมาน (2540:27) กลาวถึงการสรางขอสอบที่เปนระบบนั้นมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. การระบุจํานวนจุดมุงหมายในการทดสอบ 

 2. การระบุเนื้อหาใหชัดเจน 

 3. การทําตารางเนื้อหากับจุดมุงหมายในการทดสอบ 

 4. การทําน้ําหนัก 

 5. การกําหนดเวลาสอบ 

 6. การกําหนดจํานวนขอหรือคะแนน 

 7. การเขียนขอสอบ 

 8. การตรวจสอบขอเขียนที่เขียนขึ้น 

 9. การทดลองใช แกไข ปรับปรุง 
 

 5. ประโยชนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สุริยัน   แสงแกว (2535:23; อางอิงจาก Chauncey; & Dobbin. 1963:63 – 67) กลาวถึง

ประโยชนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว 5 ประการ ดังนี้ 

 1. เพื่อดูระดับพัฒนาการ 

 2. ใชเปนประโยชนในการแนะแนวนักเรียน 

 3. เพื่อประโยชนในดานการวางแผนสรางหลักสูตรตอไป 

 4. เพื่อใชในการสอบคัดเลือกและเลื่อนชั้น 

 5. เพื่อใชในการเปรียบเทียบความสามารถในการสอนของครูในโรงเรียนเดียวกันหรือ 

เปรียบเทียบระหวางโรงเรียน 

 จากการศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคุณลักษณะ

รวมถึงความรูความสามารถของบุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในดานตาง ๆ และถือเปนวิธีการที่จะทราบวานักเรียนไดบรรลุเปาหมายของการเรียนหรือไม

รวมทั้งเพื่อการแกไขปญหาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
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 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
  นฤนาถ  ดวงมุสิทธิ์ (2532:79) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 ที่เรียนโดยวิธีการ อาร เอส เอ็ม กับการเรียนปกติ พบวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีอาร เอส เอ็ม             

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นักเรียนที่เรียน ดวยวิธี 

อาร เอส เอ็ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนตามปกติ 

  มณี   เทพาชมภู (2536:บทคัดยอ) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และทัศนคติตอการ

เขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการสอนโดยใชเกมกับการสอนแบบธรรมดา 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําของนักเรียนที่เรียนโดยใชเกมกับการสอนแบบธรรมดา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ณัฏฐินี   เฉลิมสิน (2537:63) ทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสนใจวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยการใชบทเรียน

สําเร็จรูปกับการสอนตามคูมือครู โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานโปง           

“สามัคคีคุณูปถัมภ”  จังหวัดราชบุรี จํานวน 140 คน บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นนี้ใชสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ผลการวิจัยปรากฏวาบทเรียนสําเร็จรูป ที่สรางขึ้นใชสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ เชื่อถือไดตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 เพราะทําไดถึง 94.11/83.33 และคะแนน

กอนหลังเรียนของนักเรียนก็แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ชุลีพร   ฤทธิเดช  (2547:บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน เร่ือง ชนิดของคําในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรู  โดยใช

และไมใชแผนที่ความคิด พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนกับหลังเรียนของกลุมทดลองที่จัด การ

เรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดยไมใชแผนที่ความคิด มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ของคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองชนิดของ

คําในภาษาไทย ที่จัดการเรียนรู โดยใชแผนที่ความคิดของกลุมทดลองอยูในระดับปานกลาง โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.17 และกลุมควบคุมอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.24 

  สุนันท  กลอมฤทธิ์  (2547:บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชา  ท  32101  ภาษาไทย  เร่ืองขุนชางขุนแผน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ เปนงานวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนแบบ

บูรณาการ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  อําเภอเสนา  



 29 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน  60  คน  ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิชาภาษาไทย  แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติวิชา

ภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียน

โดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการ  และการจัดการเรียนรูแบบปกติ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ท32101 ภาษาไทยไมแตกตางกัน

และมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับดี 
   6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
    ลอเรย (Lowrey. 1978:817) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใชแบบฝก

ทักษะมีคะแนนการทดสอบหลังการทําแบบฝกมากกวาคะแนนทดสอบกอนทําแบบฝก 

   บรุซ (Bruce. 1972:429 – A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยใชชุดการเรียนดวยตนเองกับการสอนแบบธรรมดาที่มหาวิทยาลัยไอโอวา พบวา การสอนโดยใชชดุ

การเรียนดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบธรรมดา 

 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได

วา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพและตระหนักถึงตัวผูเรียนเปนสําคัญจะสงผล

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 

เอกสารที่เกี่ยวกับไตรยางศและการผันอักษร 
 

 1.  ความหมายของไตรยางศและการผันอักษร 
  1.1  ความหมายของไตรยางศ  
  ความมายของไตรยางศ  มีผูใหความหมายไวดังนี้ 

  ไตรยางศ หมายถึง การจัดแยกพยัญชนะออกเปนสามหมูนั้น ถือเอาเสียงเปนสําคัญ   

คือพื้นเสียงของพยัญชนะตัวใดที่ยังไมไดผันมีเสียงสูง ก็จัดวาเปนอักษรสูง  แตถาพื้นเสียงพยัญชนะตัว

ใดยังไมไดผันอยูในระดับกลาง ก็จัดวาเปนอักษรกลาง สวนที่เหลือก็จัดวาเปนอักษรต่ํา ที่เรียกวาอักษร

ตํ่านั้น หมายถึง เสียงต่ํากวาอักษรสองพวกขางตน  กฤตวิทย   ดวงสรอย  (2522:121) 

  ไตรยางศ หมายถึง การแบงพยัญชนะออกเปน 3 พวก เพื่อใหสอดคลองกับวิธีการผัน

เสียงวรรณยุกต โดยกําหนดใหอักษรกลุมหนึ่งมีจํานวน 9 ตัว ผันเสียงวรรณยุกตไดครบ 5 เสียง 

เรียกวา อักษรกลาง  แตอักษรอีกกลุมหนึ่งมีจํานวน 11 ตัว  มีพื้นเสียงเปนเสียงจัตวา ( สูง ) จึงเรียกวา 

อักษรสูง ซึ่งผันเสียงวรรณยุกตไดเพียง 3  เสียง คือ จัตวา เอก โท สวนที่เหลืออีก 24 ตัว เรียกวา อักษร

ตํ่า เพราะใชคูกับอักษรสูงในการผันเสียงวรรณยุกตใหครบ 5 เสียง โดยมีพื้นเสียงเปนเสียงสามัญผัน

ตางรูปตางเสียง  นั่นก็คือ รูปเอก  เสียงโท  และ รูปโท  เสียงตรี  (สมชาย  ลําดวน. 2526:64) 
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  พระยาอุปกิตศิลปสาร (2539 : 14 ) ใหความหมาย ไตรยางศ  แปลวา  3  สวน  คือ แบง

พยัญชนะออกเปน  3  พวก  ตามวิธีวรรณยุกต  เพราะวรรณยุกตนั้นเกี่ยวของกับพยัญชนะ ทานจึง

เขียนรูปวรรณยุกตไวบนพยัญชนะ ถึงสระจะเปนตนเสียงก็ดี เสียงสระก็ตองสูงต่ําไปตามรูปวรรณยุกต

ที่อยูบนพยัญชนะ ไตรยางศ คือ อักษร  3  หมูนั้น ดังนี้ 

  1. อักษรสูง มี 11 ตัว คือ   ข    ฃ   ฉ    ฐ     ถ    ผ     ฝ     ศ     ษ     ส     ห 

  2. อักษรกลาง  มี  9  ตัว  คือ    ก    จ     ฎ     ฏ     ด     ต      บ      ป      อ 

  3. อักษรต่ํา ม ี 24  ตัว  คือ    ค    ฅ    ฆ      ง      ช    ซ     ฌ     ญ     ฑ     ฒ     ณ    ท     

ธ    น    พ     ฟ     ภ     ม     ย     ร      ล    ว     ฬ     ฮ     

  กําชัย   ทองหลอ (2540:78) ใหความหมาย ไตรยางศ คือ อักษร 3 หมู ซึ่งจัดแยก

ออกมาเปนพวกๆ จากพยญัชนะ 44 ตัว ไดแก อักษรสูง  อักษรกลาง  อักษรต่ํา ดังนี ้

  1. อักษรสูง มี 11 ตัว คือ   ข    ฃ   ฉ    ฐ     ถ    ผ     ฝ     ศ     ษ     ส     ห 

  2. อักษรกลาง  มี  9  ตัว  คือ    ก    จ     ฎ     ฏ     ด     ต      บ      ป      อ 

  3. อักษรต่ํา ม ี 24  ตัว  คือ    ค    ฅ    ฆ      ง      ช    ซ     ฌ     ญ     ฑ     ฒ     ณ    ท     

ธ    น    พ     ฟ   ภ     ม     ย     ร      ล    ว     ฬ     ฮ     

  สองศรี   รัชนีกรและคณะ (2537:18) กลาววา ไตรยางศ คือ อักษร 3 หมูที่จัดแยกไว

ตามเสียงของวรรณยุกต ไดแก อักษรเสียงสูง  อักษรเสียงกลาง  อักษรเสียงต่ํา แตเวลาเรียกจะเรียก

เพียงวา  อักษรสูง  อักษรกลาง  อักษรต่ํา 

  เสนีย   วิลาวรรณ (2546:41) กลาววา อักษรสามหมูหรือไตรยางศ ไดแก พยัญชนะที่

แบงออก 3 กลุม เพื่อสะดวกแกการผันเสียงวรรณยุกตของพยางคหรือคํา คือ อักษรสูง อักษรกลาง  

อักษรต่ํา ดังนี้ 

  1. อักษรสูง มี 11 ตัว คือ   ข    ฃ   ฉ    ฐ     ถ    ผ     ฝ     ศ     ษ     ส     ห 

  2. อักษรกลาง  มี  9  ตัว  คือ    ก    จ     ฎ     ฏ     ด     ต      บ      ป      อ 

  3. อักษรต่ํา มี  24  ตัว  คือ    ค    ฅ    ฆ      ง      ช    ซ     ฌ     ญ     ฑ     ฒ     ณ    ท     

ธ    น    พ     ฟ     ภ     ม     ย     ร      ล    ว     ฬ     ฮ     

  นริศร   เลี่ยมทอง (2543:47) ใหความหมาย ไตรยางศ คือ การจัดแบงตัวพยัญชนะไทย

ออกเปน 3 หมู เพื่อประโยชนในการผันอักษร การเขียนและการอานคําในภาษาไทยไดอยางถูกตอง  

โดยแบงเปน  

  หมูที ่1 เรียกวา อักษรสูง มี 11 ตัว คือ   ข    ฃ   ฉ    ฐ     ถ    ผ     ฝ     ศ     ษ  ส    ห 

วิธีชวยจํา ไดแก  ฉัน ขาย ฃวด ฐาน สูง ผา ฝาย ให ศึก ษา ถม 
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  หมูที ่2 เรียกวา อักษรกลาง มี 9 ตัว คือ   ก    จ     ฎ     ฏ     ด     ต      บ      ป    อ     

วิธีชวยจํา ไดแก   ไก จกิ เด็ก ฎ ฏ ตาย บน ปาก โอง 

  หมูที ่3 เรียกวา อักษรต่ํา ม ี24 ตัว คือ   ค    ฅ    ฆ      ง      ช    ซ     ฌ     ญ     ฑ     

ฒ     ณ    ท     ธ    น    พ     ฟ     ภ     ม     ย     ร      ล    ว     ฬ     ฮ     

    จากการศึกษาความหมายของไตรยางศ สรุปความหมายของไตรยางค คือ การแบง

พยัญชนะออกเปน  3  หมู  ไดแก  อักษรสูง    อักษรกลาง  อักษรต่ํา ดังนี้ 

  1. อักษรสูง มี 11 ตัว คือ   ข    ฃ   ฉ    ฐ     ถ    ผ     ฝ     ศ     ษ     ส     ห 

  2. อักษรกลาง  มี  9  ตัว  คือ    ก    จ     ฎ     ฏ     ด     ต      บ      ป      อ 

  3. อักษรต่ํา ม ี 24  ตัว  คือ    ค    ฅ    ฆ      ง      ช    ซ     ฌ     ญ     ฑ     ฒ     ณ    ท     

ธ    น    พ     ฟ     ภ     ม     ย     ร      ล    ว     ฬ     ฮ     
  1.2  ความหมายของอักษรคู  อักษรเดี่ยว 
  เสนีย   วิลาวรรณ(2539:30) ใหความหมายของอักษรคูและอักษรเดี่ยว ดังนี้ 

  อักษรคู คือ อักษรต่ําที่มีเสียงเหมือนกับอักษรสูง ไดแก พยัญชนะแถที่ 3 และแถว 

ที่ 4 ทุกวรรคและ ซ  ฮ  ในเศษวรรค 

  อักษรเดี่ยว คือ อักษรที่มีเสียงตางจากอักษรสูง ไดแก พยัญชนะแถวที่ 5 ทุกวรรค และ ย  

ร  ล  ฬ  ว  ในเศษวรรค   

  อัครา  บุญทิพย (2534:34) ไดใหความหมายของอักษรคูและอักษรเดี่ยว ดังนี้ 

  อักษรคู คืออักษรต่ําที่มีเสียงคูกับอักษรสูงเพื่อชวยในการผันวรรณยุกตใหไดครบ 

 5   เสียง  อักษรเดี่ยว คือ อักษรต่ําที่ไมมีเสียงอักษรสูงเปนคู เมื่อจะผันวรรณยุกตใหไดครบ 5 

เสียง จะตองใชอักษรกลางหรืออักษรสูงนํา มี 10 ตัว ไดแก  ง   ญ   ณ   น   ม   ย   ร   ล   ว   ฬ   

  สุนันท  อัญชลีนุกูล (2546:85 - 86) ใหความหมายของอักษรคูและอักษรเดี่ยว ดังนี้  

อักษรคู คือ อักษรต่ําที่มีเสียงคูหรือเสียงเดียวกับอักษรสูง บางครั้งเรียกวา อักษรต่ําคู 

  อักษรเดี่ยว คือ อักษรต่ําที่ไมมีเสียงคูกับอักษรสงู หรือเรียกวาอกัษรต่าํเดี่ยว มี 10 รูป   

7 หนวยเสยีง ไดแก   ง   ญ   ณ   น   ม   ย   ร   ล   ว   ฬ    

  พิณทอง   ทองแถม (2539: 83) ใหความหมายของอักษรคูและอักษรเดี่ยว ดังนี้ 

อักษรคู คือ อักษรต่ําที่มีเสียงคลายอักษรสูง มี 14 ตัว ไดแก  ค  ฅ   ฆ  ช  ซ   ฌ   ฑ  ฒ  ท   ธ   พ   ฟ   

ภ   ฮ  อักษรเดี่ยว คือ อักษรตํ่าที่ไมมีมีเสียงคลายคลึงอักษรสูง มี 10 ตัว ไดแก   ง   ญ   ณ   น   ม   ย   

ร   ล   ว   ฬ    
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  ดวงตา   ตาฬวัฒนและคณะ (2538 : 165) กลาวถึงอักษรคูและอักษรเดี่ยว ดังนี้ 

อักษรต่ําคู หรือ อักษรคู คือ อักษรต่ําทีม่ีเสยีงคูกับอักษรสูง ม ี14 ตัว ไดแก   ค  ฅ   ฆ  ช  ซ   ฌ   ฑ  ฒ  

ท   ธ   พ   ฟ   ภ   ฮ  อักษรต่ําเดี่ยว หรืออักษรเดี่ยว คือ อักษรต่ําที่ไมมีเสียงคูกบัอักษรสูง ม ี10 ตัว 

ไดแก   ง   ญ   ณ   น   ม   ย   ร   ล   ว   ฬ    

 จากการศึกษาความหมายของอักษรคู  อักษรเดี่ยว  สรุปความหมายของอักษรค ู   อักษร

เดี่ยว ดังนี้   อักษรคู คืออักษรต่ําที่มีเสียงคูกับอักษรสูงเพื่อชวยในการผันวรรณยุกตใหไดครบ 5 เสียง  

อักษรเดี่ยว คือ อักษรต่ําที่ไมมีเสียงคลายคลึงอักษรสูง มี 10 ตัว ไดแก   ง   ญ   ณ   น   ม    ย   ร   ล   

ว   ฬ   และเมื่อจะผันวรรณยุกตใหไดครบ 5 เสียง จะตองใชอักษรกลางหรืออักษรสูงนํา 
  1.3  ความหมายของคําเปน คําตาย 
  สุนันท  อัญชลีนุกูล (2546:96- 97) กลาววา คําเปน หมายถึง คําหรือพยางคที่สะกด

ดวยสระเสียงยาว มาตรา ก.กา และคําหรือพยางคนั้นมีตัวสะกดเปนตัวสะกดในมาตรา แมกง แมกน  

แมเกย  แมเกอว ทั้งที่เปนสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว 

  คําตาย หมายถึง คําหรือพยางคที่สะกดดวยสระเสียงสั้น และคําตายก็สามารถมี

ตัวสะกดในมาตราแมกก แมกด แมกบ ทั้งที่เปนสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว  

  พิณทอง   ทองแถม (2546:85 ) ไดใหความหมายของคําเปน คําตาย ดังนี้ 

  คําเปน คือ คําที่ประสมสระเสียงยาวและคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น อํา ใอ ไอ เอา  

และคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้นหรือยาวก็ไดที่มีตัวสะกดในมาตราแม  กง  กน  กม  เกย  เกอว   

  คําตาย คือ คําที่ประสมสระเสียงสั้น และ คําที่ประสมดวยสระเสียงสั้นหรือยาวก็ไดที่มี

ตัวสะกดในมาตราแม  กก  กด  กบ 

  สุทธิวงศ   พงศไพบูลย (2520: 21) ใหความหมายของคําเปน คําตายไวดังนี้ 

  คําเปน ไดแกคําที่เกิดจากพยัญชนะที่ประสมกับสระเสียงยาวในแม ก.กา คําที่มี

ตัวสะกดในมาตราแม กง  กน  กม  เกย  เกอว  และคําที่ประสมดวยสระ อํา ใอ ไอ เอา   

  คําตาย ไดแก คําที่เกิดจากพยัญชนะที่ประสมกับสระเสียงสั้นในแม ก.กา  คําที่มี

ตัวสะกดในมาตราแม กก กด  กบ 

  นริศร   เลี่ยมทอง (2543:48 – 49) กลาวถึงคําเปน คําตาย ไวดังนี้ 

  คําเปน จะมีลักษณะของพยางคทีป่ระสมดวยสระเสียงยาวในแม ก กา และ พยางคที่

ประสมดวยสระ อํา ไอ ใอ เอา  อีกทั้งพยางคที่มีพยัญชนะตัวสะกดในมาตรา แม กง  กน  กม  เกย  เกอว 

  คําตาย  คือ คําที่มีลักษณะของพยางคที่ประสมดวยสระเสียงสั้น ในแม ก กา และ 

พยางคที่มีตัวสะกดในมาตรา แม กก  กด  กบ 

  สองศรี   รัชนีกรและคณะ (2537:19) ใหความหมายของคําเปน คําตาย ไวดังนี้ 
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  คําเปน ไดแก คําที่ประสมกับสระเสียงยาวในแม ก กา และ คําที่ประสมดวยสระ  อํา  ใอ  

ไอ  เอา  รวมทั้งคําที่มีตัวสะกดในมาตราแม กง  กน  กม  เกย  เกอว 

  คําตาย ได แก คําที่ประสมดวยสระเสียงสั้นในแม ก กา  และคําที่มีสะกดในมาตราแม 

กก กด  กบ 

 จากการศึกษาความหมายของคําเปน คําตาย  สรุปความหมายของคําเปน  คําตาย ดังนี้ 

คําเปน คือคําที่เกิดจากคําหรือพยางคที่ประสมกับสระเสียงยาวในแม ก.กา  คําที่มีตัวสะกดในมาตรา

แม กง  กน  กม  เกย  เกอว  และคําที่ประสมดวยสระ อํา ใอ ไอ เอา  คําตาย คือ คําที่เกิดจากคําหรือ

พยางคที่ประสมกับสระเสียงสั้นในแม ก.กา  คําที่มีตัวสะกดในมาตราแมกก  กด  กบ 
  1.4 ความหมายของการผันอักษร  
  ความหมายของการผันอักษร มีผูใหความหมายไวดังนี้ 

  กําชัย   ทองหลอ (2540:78 – 79) กลาววา การที่จําแนกพยัญชนะออกเปนอักษรสูง    

อักษรกลาง  อักษรต่ํานั้นนับวาเปนประโยชนตอการผันคํา ( อักษร ) ใหมีเสียงและรูปตาง ๆ  เมื่อเสียง

และรูปตางกัน ความหมายก็ตางกันดวย เชน  ไข   ไข    ไข   ยอมแสดงความหมายคลี่คลายไปจากเดิม 

  กฤตวิทย   ดวงสรอย (2522:123) ใหความหมายการผันอักษร คือ การผันอักษรตาม

เสียงวรรณยุกต คําที่เปนอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ําที่เปนคําเปนและคําตายจะผันเสียงไดไม

เทากัน คําที่เปนอักษรสูงจะผันได  3  เสียง  อักษรกลาง   5  เสียง และอักษรต่ํา  3 เสียง     

  เสนีย   วิลาวรรณ (2546:45) ใหความหมายการผันอักษร คือ การเปลี่ยนเสียงของคํา 

ใหสูงต่ําไปตามรูปวรรณยุกตที่กํากับอยู เนื่องจากคําในภาษาไทยนั้นมีเสียงใกลเคียงกันมาก การผัน

อักษรจึงมีความจําเปน เพราะความหมายของคําขึ้นอยูกับวรรณยุกตที่ผันไปตามเสียงนั้นๆ    

  อัครา   บุญทิพย (2534:35) ใหความหมายการผันอักษร คือ การผันวรรณยุกตอักษรทั้ง 

3 หมู และเปนการเปลี่ยนเสียงของคํา ตามรูปวรรณยุกตที่กํากับอยู    

 จากการศึกษาความหมายของการผันอักษร สรุปความหมายของการผันอักษร คือ  การ

เปลี่ยนเสียงของคําตามเสียงวรรณยุกต เมื่อเสียงและรูปตางกัน ความหมายก็ตางกันดวย เชน    ปา    

ปา    ปา    ปา    ปา  ยอมแสดงความหมายของคําตามรูปวรรณยุกตที่กํากับอยู 
  1.5 ความหมายของอักษรนํา  อักษรตาม 
  เปลื้อง   ณ   นคร (2549:45) ใหความหมายของอักษรนํา คือ พยัญชนะ  2  ตัว 

เรียงกนั ประสมสระเดียวกนั แตออกเสียงเปน  2  พยางค โดยที่อักษร  ส   พ   จ    ห  เปนอกัษรนํา  

เชน จรัส   สมาธิ   พยาบาท   สมาคม  หรือ  เปนตน 

  วันเพ็ญ   เทพโสภา (2547:59) ใหความหมายของอักษรนํา หมายถึง พยัญชนะตัวหนา

ของคําจะออกเสียง สระอะ แฝงอยู คือ ไมปรากฏรูปซึ่งมีดังนี้ 
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  1. อักษรนําที่อยูนอกรูปสระ และติดกับอักษรที่ออกเสียง เชน   สนุก   ขนม    อรอย 

  2. อักษรนําที่อยูในรูปสระเดียวกันกับอักษรที่ออกเสียง  เชน   ไสว   แขนง 

  3. อักษรนําที่ค่ันสระอยูกลางแตไมติดกับอักษรที่ออกเสียง  เชน   สไบ   ชไม 

  วีระชัย  มีชอบธรรมและคณะ (2530:128) ใหความหมายของอักษรนํา หมายถึง 

พยัญชนะ  2  ตัว ประสมสระเดียวกันออกเสียงเปน  2  พยางค  พยางคแรกออกเสียงอะ พยางคหลัง

ออกเสียงตามสระที่ประสมอยู  

  ศรีสิทธิ์   ฉะออนศรี (2527 : 57) ไดใหความหมายของอกัษรนาํ – อักษรตาม หมายถึง 

พยัญชนะ  2 ตัวเรียงกนั ประสมดวยสระเดียวกนั กลาวคือ ถาอักษรสูงหรืออักษรกลางนําอักษรเดี่ยว 

หรือ  อ  นํา  ย   และ  ห  นําอักษรเดี่ยว  เชน  ถนน  สนาม  ขนาด   อยา   อยาก   หวาน    ใหญ  ฯลฯ 

  เสนีย  วิลาวรรณ (2539:31) ใหความหมายของอักษรนํา–อักษรตาม คือ พยัญชนะ  2 ตัว 

ในกรณีที่พยัญชนะตน ออกเสียงทั้งพยัญชนะตัวหนาและตัวหลัง พยัญชนะตัวหนาออกเสียงเหมือนมี

สระ  อะ  ประสมอยูดวยกึ่งมาตรา พยัญชนะตัวหลังออกเสียงตามรูปสระที่ประสมอยู ถาพยัญชนะ  

ตัวหลังเปนอักษรเดี่ยว ผันเสียงวรรณยุกตตามพยัญชนะตัวหนา  และ ถาพยัญชนะตัวหนาเปน  ห 

พยัญชนะตัวหลังเปนอักษรเดี่ยว ผันเสียงวรรณยุกตตามพยัญชนะตัวหนา 

  นริศร   เลี่ยมทอง (2543:52) ไดกลาวถึงอักษรนําและอักษรตาม หมายถึง พยัญชนะ

สองตัวเรียงกันประสมดวยสระเดียวกัน ตัวแรกเปนอักษรสูงหรืออักษรกลาง จะบังคับใหพยางคหลงั ซึง่

เปนอักษรเดี่ยว มีเสียงวรรณยุกตตามพยัญชนะตัวแรก เชน คําวา  ตลาด   พยัญชนะ  ต  และ  ล   

ประสมดวยสระเดียวกัน คือ สระอา  (ต  เปนอักษรกลาง นํา  ล  ซึ่งเปนอักษรเดี่ยว  จึงออกเสียง

วรรณยุกตตามตัวแรก คือ ตาด เปนเสียงวรรณยุกตเอก จึงตองอานพยางคหลังเปนเสียงเอกดวย โดย

อานวา ตะ – หลาด) 

  ดวงตา   ตาฬวัฒนและคณะ (2538:167) ไดใหความหมายของอักษรนําและอักษรตาม 

วา  คือ พยัญชนะสองตัวเรียงกัน ประสมดวยสระเดียวกัน ตัวแรกเปนอักษรสูงหรืออักษรกลาง จะ

บังคับใหพยางคหลัง ซึ่งมีพยัญชนะตนเปนอักษรเดี่ยวมีเสียงวรรณยุกตตามพยัญชนะตัวแรก เชน  

ขยาย   สนาม  ตลิ่ง  หรือ  คําที่มี   ห  นําอักษรเดี่ยวทุกตัว  แตจะไมออกเสียง  ห   เชน  หมอน  แหวน  

หญา  เปนตน 

 จากการศึกษาความหมายของอักษรนํา อักษรตาม  พอจะสรุปความหมายของอักษรนํา  

อักษรตาม  หมายถึง  พยัญชนะ  2  ตัว ประสมสระเดียวกัน ออกเสียงเปน 2 พยางค  โดยที่พยางคแรก

ออกเสียงกึ่งมาตราและพยางคหลังจะออกเสียงตามสระที่ประสมอยู  เชน  หมอน   ตลาด  ฯลฯ 



 บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนศรีอยุธยา   

ในพระอุปถัมภฯ   ภาคเรียนที ่2  ปการศกึษา 2550 จํานวน 12 หอง รวมนักเรียน 600 คน   
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ      

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่ไดจากการสุมแบบกลุม  (Cluster random Sampling) ดวยการจับ

ฉลากมา 1  หองเรียน  จาก 12 หอง  จํานวน  50  คน 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. ชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
1.  ชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่อง ไตรยางศและการผันอักษร 
 การสรางและหาคุณภาพชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ไตรยางศและการผันอักษร  ผูวิจัย

ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

 1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง และการหาประสิทธิภาพของ

ชุดการเรียนดวยตนเองจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 1.2  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544  ระดับชวงชั้น

ที่ 3  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1)  
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 1.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและคูมือการสอนภาษาไทย เร่ือง ไตรยางศและการผันอกัษร 

จากแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และจากหนังสือหลักภาษาของอาจารยกาํชยั ทอง

หลอ และ พระยาอุปกิตศิลปสาร 

 1.4 แบงเนื้อหาออกเปน 6 หนวย สําหรับสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 16 ชุด ดังนี้ 

 หนวยที่ 1 อักษรไทยและไตรยางศ   แบงเปน  5 ชุดการเรียน  คือ 

  ชุดที่ 1  พยัญชนะไทย 

  ชุดที่ 2  สระ 

  ชุดที่ 3  วรรณยุกต 

  ชุดที่ 4  พยางคและคํา 

  ชุดที่ 5  ไตรยางศ 

 หนวยที่ 2  อักษรคู  อักษรเดี่ยว    

  ชุดที่ 6  อักษรคู อักษรเดี่ยว 

 หนวยที่ 3  คําเปน คําตาย    

  ชุดที่ 7  คําเปน คําตาย 

 หนวยที่ 4  การผันอักษร   แบงเปน  4  ชุดการเรียน  คือ 

  ชุดที่ 8  วิเคราะหคําตามเสียงวรรณยุกต (อักษรสูง) 

  ชุดที่ 9  วิเคราะหคําตามเสียงวรรณยุกต (อักษรกลาง) 

  ชุดที่ 10  วิเคราะหคําตามเสียงวรรณยุกต (อักษรต่ํา) 

  ชุดที่ 11  วิเคราะหคําตามเสียงวรรณยุกต (อักษรเดี่ยวและอักษรคู) 

 หนวยที่ 5  อักษรนํา  อักษรตาม   

  ชุดที่ 12  อักษรนํา 

 หนวยที่ 6  อักษรหรรษา   แบงเปน  4  ชุดการเรียน  คือ 

  ชุดที่ 13  เติมคําตามอักษร 

  ชุดที่ 14  วรรณยุกตพิศวง 

  ชุดที่ 15  อักษรไขวไตรยางศ 

  ชุดที่ 16  ปริศนาผันวรรณยุกต 

 1.5 สรางชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร ดังนี้ 

   1.5.1 กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหสอดคลองกับข้ันตอนตางๆ ใน หลักการสอน

วิชาภาษาไทย 

  1.5.2 กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไว 
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  1.5.3  เขียนคูมือหรือคําชี้แจงเกี่ยวกับการใชชุดการเรียนดวยตนเอง 

  1.5.4  จัดทําบัตรคําสั่ง เพื่อชี้แจงรายละเอียดใหนักเรียน 

 1.6 นําชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจดานเนื้อหา เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองในเนื้อหาตามความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนในชุดการเรียน โดยใชแบบ

ประเมินคุณภาพ ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยกําหนดความหมายไดดังนี้ 

  คะแนน  5  หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 

  คะแนน  4  หมายถึง  มีคุณภาพดี 

  คะแนน  3  หมายถึง  มีคุณภาพพอใช 

  คะแนน  2  หมายถึง  ตองปรับปรุง 

  คะแนน  1 หมายถึง ไมมีคุณภาพ 

 1.7 นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ย เพื่อใชเปนเกณฑในการยอมรับคุณภาพ

ของชุดการเรียนดวยตนเอง โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีคุณภาพดมีาก 

  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีคุณภาพดี 

  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีคุณภาพพอใช 

  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ตองปรับปรุง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  ไมมีคุณภาพ 

 เกณฑในการยอมรับวาชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นมีคุณภาพ ผูศึกษากําหนดใหมี

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ข้ึนไป 

 1.8  นําชุดการเรียนดวยตนเองมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไปใช

ทดลองกับกลุมตัวอยาง 

 1.9 หาคาความเชื่อมั่นในการตรวจใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน วิธีการคํานวณคา

ความเชื่อมั่นใชสูตรสหสัมพันธของ เค็นดัล  ที่เรียกวา สัมประสิทธิ์ของคอนคอแดนซ 
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ตัวอยาง 
 

ตารางแบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุดการเรียน เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร

(ผูวิจัยไดประยุกตแบบประเมินของชลอรัตน  ศิริเขตรกรณ. 2545:112-117) 
 

คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน 

 

ระดับความคดิเห็น 
เรื่องที่ประเมนิ 

5 4 3 2 1 

1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 

    1.1 ความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงค 

    1.2 ความถูกตองของเนื้อหา 

    1.3 การเรียงลําดับเนื้อหา 

    1.4 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 

    1.5 ความถูกตองของภาษาที่ใช 

    1.6 ความเหมาะสมของเนื้อหาในแตละชุดการเรียน 

   1.7 ความเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 

   1.8 ความชัดเจนของคําอธิบายในการใชชุดการเรียน 

2. แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ 

    2.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 

    2.2 ความชัดเจนของขอคําถาม 

    2.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบทดสอบ 
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ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ  

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

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

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

 

                                                                                 ลงชื่อ.......................................ผูประเมิน 

               (......................................) 
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 วิธีการหาคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง  
 ในการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง เพื่อใหไดตามเกณฑ 80/80 ผูวิจัย

ไดทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระ

อุปถัมภฯ โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 1.  การทดลองครั้งที่ 1 นําชุดการเรียนดวยตนเองไปทดลองกับนักเรียน จํานวน 3 คน  เพื่อ

หาขอบกพรอง แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข   

 2.  การทดลองครั้งที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง โดยใชนักเรียน 15 คน 

เพื่อหาคุณภาพของชุดการเรียน  

 3.  จากนั้นชุดการเรียนดวยตนเองที่ปรับปรุงแกไขจนไดชุดการเรียนดวยตนเองที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80 / 80 ไปใชกับกลุมตัวอยาง   50   คน 
2. การสรางและการหาคุณภาพแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและ

การผันอักษร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

 2.1 ศึกษาจุดประสงคหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน ชวงชั้นที่ 3 ( ม.1 ) แลววิเคราะหจุดประสงคเนื้อหาที่เกี่ยวกับไตรยางศและการผันอักษร เพื่อ

กําหนดผลการเรียนที่คาดหวัง 

 2.2  ศึกษาวิธีเขียนขอสอบจากหนังสือการเขียนขอสอบวิชาภาษาไทยของจันทิมา  พรหมโชติกุล 

(2519:21–102) และเทคนิคการวัดผลการเรียนรูของลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ (2539:62–166) 

เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2.3  นําแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 65 ขอ ไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาไทย 

จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาวาขอสอบมีความสอดคลอง

กับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาหรือไม โดยใชเกณฑการกําหนดคะแนนความคิดเห็นของ             

พวงรัตน   ทวีรัตน (2530:17) ดังนี้ 

 + 1 หมายถึง หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

    0  หมายถึง  ไมแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 

 - 1 หมายถึง  แนใจวาแบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 

 2.4 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบที่มีคา IOC ตํ่ากวา .67 และความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง 

3 ทาน  

 2.5 นําแบบทดสอบที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน 
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 2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นักเรียนทํามาใหคะแนน  ขอที่ตอบถูกให   

1 คะแนน  ขอที่ตอบผิดหรือไมไดตอบให 0 คะแนน นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (p) 

และคาอํานาจจําแนก (r)  ของขอสอบเปนรายขอ จากนั้นคัดเลือกขอสอบไวจํานวน 35 ขอ ที่มีคา

ความยากงายระหวาง 0.22 – 0.73  และคาอํานาจจําแนก  0.20  ข้ึนไป   

 2.7 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 35 ขอ ไปทดลองกับนักเรียน  

จํานวน 50 คน  เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยใชสูตร  KR – 20  ของคูเดอร  ริชารดสันได

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .84 

 2.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานการตรวจแกไขจากผูเชี่ยวชาญแลว ไป

ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
 1. แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental   Research) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลอง

ตามแบบแผนการทดลองชนิด (Randomized  One Group   Pretest – Post test  Design) ซึ่งมีกลุม

ทดลองกลุมเดียว (ลวน สายยศและอังคณา  สายยศ.2538:249) ดังตารางแบบแผนการทดลอง 

 

ตาราง  1  แบบแผนการทดลองแบบ  Randomized  One Group  Pretest – Posttest  Design 

 

กลุม   สอบกอน  ทดลอง   สอบหลัง 

 

E        T1      X       T2 

 
 

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 

  E    แทน  กลุมทดลอง 

  X  แทน  การสอนโดยใชชุดการเรียน 

  T1  แทน  การสอบกอนการจัดกระทําทดลอง (Pre – test) 

  T2  แทน  การสอบหลังการจัดกระทําทดลอง (Post – test) 
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 2.  ดําเนินการวิจัย 
  2.1   ข้ันเตรียมการ 

      2.1.1  ดําเนินการติดตอกับผูบริหารโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ เพื่อขอ

อนุมัติการศึกษาคนควาโดยใชชุดการเรียน 

      2.1.2   การจัดตารางเวลาในการทดลอง  โดยทําการทดลองในภาคเรียนที่  2  

ปการศึกษา  2550  ใชเวลาในการทดลองทั้งสิ้น  6 สัปดาห  สัปดาหละ  3  คาบ  รวม  18  คาบ 

      2.1.3 จัดสรางชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ไตรยางศและการผันอักษร 

  2.2 ข้ันทดลอง 
 การทดลองครั้งที่  1 
 1.  ผูวิจัยไดนาํชุดการเรียนไปทดลองใชกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที1่ โรงเรียนศรีอยุธยา

ในพระอุปถมัภฯ ที่ไมเคยเรียนเนื้อหานีม้ากอน จาํนวน 3 คน โดยใชชุดการเรียน 1 ชุด ตอ  นกัเรยีน 1 คน 

 2.  ในขณะทดลองผูวิจัยจะเก็บขอมูลตางๆ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกบัสภาพการใชชุดการเรยีน

วาเหมาะสม มปีญหาหรือไม โดยสงัเกตพฤติกรรมอยางใกลชิด และสัมภาษณนกัเรยีน เพื่อนําไปปรับปรุง

แกไข 

 3. ปรับปรุงแกไขชุดการเรียน 
 การทดลองครั้งที่  2 
 ผูวิจัยไดนาํชุดการเรียน ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวครั้งที ่1  ไปทดลองใชกับนักเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ ฯ  ที่ไมเคยเรียนเนื้อหานีม้ากอน จาํนวน 15 คน   

โดยใชชุดการเรียน ตอนักเรยีน 1 คนโดยดําเนนิการทดลองดังนี ้

 1.  ใหนักเรียนทําชุดการเรียน   ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา  จาํนวน  6  หนวย   

 2.  ในขณะที่นักเรียนเรียนดวยชุดการเรียนเสร็จแตละตอน นักเรียนจะไดทําแบบทดสอบ

ยอยหลังเรียน  และนํามาหาคาคะแนนเฉลี่ย เพื่อเก็บขอมูลไววิเคราะหหาแนวโนมประสทิธิภาพ 

 3.    เมื่อนักเรยีนเรยีนชุดการเรียน ครบทกุหนวยแลว  ใหนักเรียนทาํแบบทดสอบหลังเรียน 

 4.  นําผลจากการทําแบบทดสอบมาหาคาคะแนนเฉลี่ย  เพื่อเก็บขอมูลไววิเคราะหหาแนวโนม

ประสิทธิภาพของชุดการเรียน  และปรับปรุงแกไขแลวเพื่อดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป 

 หลังจากปรับปรุงแกไขแลว ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผัน

อักษร  ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ  ที่ไมเคยเรียน

เนื้อหานี้มากอน  จํานวน  50  คน  โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร  ชุด

การเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร  1 ชุด  ตอนักเรียน 1  คน  โดยดําเนินการทดลอง

ดังนี้ 
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 1. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  จํานวน   35  ขอ   

 2.  ใหนักเรียนทําชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร  ซึ่งประกอบดวย

เนื้อหา  จํานวน  6  หนวย   

 3.   ในการทําชุดการเรียนแตละชุด  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนจากชุดการเรียนทุกชุด

แลวนํามาหาคาเฉลี่ย   

 4.   เมื่อนักเรียนเรียนชุดการเรียนดวยตนเองครบทุกหนวยแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

หลังเรียน 

 5. นําผลจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน  และแบบทดสอบหลังการเรียนมาหาคา

คะแนนเฉลี่ย เพื่อเก็บขอมูลไววิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศ

และการผันอักษร  ตามเกณฑ  80 / 80 

 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 3.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  3.1 สถิติพื้นฐาน 
   3.1.1  คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน   สายยศ; และ 

อังคณา   สายยศ . 2538 : 73)  
 

X    =   
n
X∑  

 

 เมื่อ     X     แทน    คะแนนเฉลี่ย 

   ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    n  แทน จํานวนคนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 

   3.1.2  หาคาความแปรปรวนของคะแนน คํานวณจากสูตร (ลวน   สายยศ; และ 

อังคณา   สายยศ . 2538 : 76 – 77) 

    S 2

  =   

( )
( )1

22

−−

−∑ ∑
NN

xN x
 

 

 เมื่อ  S 2

 แทน    ความแปรปรวนของคะแนน 

   ∑ x  แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   ∑ 2x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลงัสอง 

   N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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  3.2  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   3.2.1  หาคาความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง เร่ืองไตรยางศและการผัน

อักษร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ. 2526:88 – 91)    

 

       IOC     = 
N

R∑  

 

 เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

    ∑R  แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

    N  แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

   3.2.2 คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาไทย ของขอสอบโดยใชการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ  (ณัฐพงษ  เจริญพิทย. 

2542:215) 

           P     =        
N
R    

 

 เมื่อ  P แทน  คาความยากของคําถามแตละขอ 

   R แทน จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 

   N แทน จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
 

   3.2.3  คาความเชื่อมัน่โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอรริชารสัน (ลวน  สายยศ; และ 

อังคณา   สายยศ . 2538:208–219) 

         rtt     =  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
∑
St

pq
n

n
21

1
 

 

 เมื่อ  rtt  แทน  คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

   n  แทน  จํานวนขอ 

   P  แทน  สัดสวนผูตอบถูกตอผูเขาสอบทั้งหมด 

   q   แทน สัดสวนผูตอบผิดตอผูเขาสอบทั้งหมด 

   S2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้หมด 
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   3.2.4  การหาคาความเชื่อมั่นของการจัดอันดับ โดยใชสูตรสหสัมพันธของเค็นดัล              

(Kendall) ที่เรียกวาสัมประสิทธิ์ของคอนคอแดนซ (Confficent of concordance = W)  

(ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538:176)  
 

  W      =      ( )n
S

nK −32

12  

 

 เมื่อ  W  แทน  คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของการจัดอันดับ 

   S   แทน  ผลรวมทั้งหมดของอันดับคะแนนของขอคําถามแตละขอที่เบี่ยงเบน 

     ออกจากคะแนนอันดับเฉลี่ย 

   K   แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

   N   แทน  จํานวนขอคําถาม 
 

      3.2.5  สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80  สูตร E1 / E2 (เสาวนีย   สิกขาบัณฑิต.  2528: 294 – 295) 
 

   E1    =       100×

∑

A
N

x

 
 

 เมื่อ  E1  แทน    ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในบทเรียนสาํเร็จรูป 

     คิดเปนรอยละ จากการทําแบบฝกหัดและหรือประกอบกิจกรรม 

     ระหวางเรียน 

  ∑ x  แทน    คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดและหรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 

  A  แทน   คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหรือกิจกรรมการเรียน 

  N  แทน    จํานวนผูเรียน 
 

   E2   =        100×

∑

B
N

F

 
 

 เมื่อ  E2  แทน   ประสิทธิภาพของผลลัพธ  (พฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนในตวัผูเรียน 

     หลังจาก การเรียนดวยบทเรยีนสําเร็จรูป)  คิดเปนรอยละจาก 

     การทาํแบบทดสอบหลังเรียนและหรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 

  ∑F  แทน    คะแนนรวมจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนหรือกิจกรรมหลังเรียน 

       B แทน    คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนและหรือกิจกรรมหลังเรียน 

  N  แทน    จํานวนผูเรียน 



 45 

 3.3 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
 ใชวิธีการทางสถิติแบบ t-test Dependent Samples  (ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ. 

2538:104–106) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง 

ไตรยางศและการผันอักษร  กอนและหลังไดรับการเรียนโดยชุดการเรียนดวยตนเอง  

 

  สูตร t  = 
( )
1

22

−
∑ ∑
∑

N
DN

D

D
      :   df         =      1−N  

 

 เมื่อ  t  แทน    คําที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบท ี

   D แทน    ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

  N  แทน    จํานวนคู 

 ∑D   แทน    ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกนัเปนรายบุคคล 

      ระหวางคะแนนที่ไดรับจากการทดสอบกอนเรียนกับทดสอบหลังเรียน 

 ∑D2  แทน    ผลรวมกําลงัสองของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกัน 

           เปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรยีนกับ    

           ทดสอบหลงัเรียน 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ืองไตรยางศและการผัน

อักษร   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  เพื่อความเขาใจตรงกันผูวิจัยจงึกําหนดสัญลกัษณที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

 

N แทน จํานวนนักเรียน 

1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในแบบฝกคิดเปนรอยละจาก   

การทาํแบบฝกระหวางเรียน 

2E  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธคิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบหลงัเรียน 

X  แทน คาเฉลี่ยคะแนนจากแบบทดสอบ 

SD แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

∑D  แทน คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 

∑ 2D  แทน คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน

ยกกําลงัสอง 

t แทน คาที่ใชในการพิจารณาใน t - distribution 

p แทน คาความนาจะเปนของคาสถติิที่ใชทดสอบ 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่  1  ผลการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 

 ผูวิจัยไดสรางชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ไตรยางศและการผันอักษร  สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน 16 ชุด  แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน ประเมิน

คุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง  ผลการประเมินดังแสดงใน ตาราง 2 
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ตาราง 2  ผลการประเมนิคุณภาพดานเนือ้หาของชุดการเรียนดวยตนเอง  โดยผูเชีย่วชาญดานเนือ้หา 

 

ขอ รายการประเมนิ X  ระดับคุณภาพ 

1 เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 

1.1 ความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค 
1.2 ความถกูตองของเนื้อหา 

1.3 การเรียงลาํดบัเนื้อหา 

1.4 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 

1.5 ความถกูตองของภาษาที่ใช 
1.6 ความเหมาะสมของเนื้อหาในแตละชุดการเรียน 

1.7 ความเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 

1.8 ความชัดเจนของคําอธิบายในการใชชุดการเรียน 

 

5.00 

4.67 

4.67 

4.00 

4.00 

4.67 

4.33 

4.67 

 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดี 

ดี 

ดีมาก 

ดี 

ดีมาก 

2 แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ 

   2.1 ความชดัเจนของคําสัง่ 

   2.2 ความชดัเจนของขอคําถาม 

   2.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบทดสอบ 

 

5.00 

4.33 

4.33 

 

ดีมาก 

ดี 

ดี 

 รวม 4.52 ดีมาก 

 

 จากตาราง  2  แสดงวาผลการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง  โดยการตอบ

แบบประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  พบวา  ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตอชุดการเรียนดวยตนเอง

โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก ( X  = 4.52) และเมื่อพิจารณาตามรายการประเมินดาน

เนื้อหา พบวา  มีคุณภาพอยูในระดับดีถึงดีมาก ( X  = 4.00 – 5.00) 

ตอนที่  2  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 

 ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง  ไตรยางคและการผันอักษร  สําหรับนักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน 16 ชุด ที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลวไปทดลอง

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เปนกลุมตัวอยาง  แลวดําเนินการหาประสิทธิภาพของชุดการ

เรียนตามเกณฑ  80 / 80  ตามขั้นตอนตอไปน้ี 
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 การทดลองครั้งที่  1 

  นําชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษรไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 

ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 คน โดยใชชุดการเรียน 1 ชุด ตอนักเรียน 1 คน เพื่อหา

ขอบกพรองของการใชชุดการเรียนในดานตางๆ โดยการบันทึกและสังเกตพฤติกรรมในขณะทดลอง

อยางใกลชิด และสัมภาษณถึงปญหาในการเรียน ซึ่งผูวิจัยพบวายังมีปญหาและสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไข

ดังนี้  คือ ชุดการเรียนที่ 1 ถึง ชุดการเรียนที่ 16 มีเนื้อหามากเกินไป  ทําใหนักเรียนไมสามารถทําชุด

การเรียนไดทันเวลาที่กําหนด    และไมไดใสหมายเลขหนาของแตละชุดการเรียนทั้งหมด ในชุดที่ 9 

กิจกรรมที่ 2 ขอความที่ใหจับคูกับเฉลยไมตรงกัน  ในชุดที่ 16 กิจกรรมที่ 2 ไมมีตัวอยางใหศึกษาและ

ไมไดเฉลยการผันวรรณยุกต ผูวิจัยทําการปรับปรุงแกไข 

 การทดลองครั้งที่  2 

  นําชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ืองไตรยางศและการผันอักษรที่ไดทําการปรับปรุงแกไข

แลวไปทดลองกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 15 คน โดยใชชุดการเรียน 

1 ชุด ตอ นักเรียน 1 คน เพื่อหาแนวโนมของประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง โดยใหผูเรียนทํา

แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนไดใหขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับเนื้อหาของการสะกดคําผิด ผูวิจัยไดทําการแกไขปรับปรุง 

 การทดลองครั้งที่  3 

  นําชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษรที่ไดทําการปรับปรุงแกไข

แลวไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน 50 คน  โดยใชชุด

การเรียน 1 ชุด ตอ นักเรียน 1 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน  โดยใหผูเรียนทําแบบฝกหัด

ระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังการเรียนครบทุกชุด  แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห  เพื่อหา

ประสิทธิภาพของชุดการเรียนตามเกณฑ  80 / 80  ซึ่งไดผลการทดลองดังแสดงในตาราง 3   

ตาราง 3   การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร  ใหมีประสิทธิภาพ    

 ตามเกณฑ 80/80  

 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ ์ ประสิทธิภาพ 

คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย 
1E  คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย 

2E  1 2E /E  
160 128.24 80.15 35 29.66 84.74 80.15/84.74 
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 จากตาราง 3  ผลการวิเคราะหขอมูลพบมปีระสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง 

ไตรยางศและการผันอักษร ไดคาเปน 80.15 / 84.74  ซึง่เปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว 

 

ตอนที่  3  การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง  

เร่ือง  ไตรยางศและการผันอักษรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยวิธีการทางสถิติ  t – test  แบบ  

Dependent  Samples ไดผลดังตาราง 4 

 
ตาราง 4  แสดงการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกอนและหลงัการเรียน 

 โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง ไตรยางศและการผนัอักษร   

 

 n X  SD ∑D  ∑ 2D  t p 

กอนเรียน 50 20.60 3.70  

117 

 

639 

 

6.06** 

 

.000 

หลังเรียน 50 22.94 3.98     

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 

 จากตาราง 4  การวิเคราะหขอมูลพบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังไดรับการเรียน

โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ืองไตรยางศและการผันอักษรสูงกวากอนไดรับการเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  

 



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเพื่อพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ืองไตรยางศและการผันอักษร 

 2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 3.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง    

เร่ืองไตรยางศและการผันอักษร  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 นักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษรมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
วิธีการศึกษาวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1  โรงเรียนศรีอยุธยา ใน 

พระอุปถัมภฯ   ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2550 จํานวน 12 หอง รวมนักเรียน 600 คน   

 กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอปุถัมภฯ      

ภาคเรียนที ่2   ปการศึกษา 2550   ที่ไดจากการสุมแบบกลุม  (Cluster Random Sampling)        
 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  2.1   ชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร 

  2.2   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 ผูศึกษาวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โดยผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง 

ในภาคเรียนที่ 2 ดังนี้ 
 1.  การทดลองครั้งที่ 1นําชุดการเรียนดวยตนเองไปทดลองกับนักเรียน จํานวน 3 คน  เพื่อ

หาขอบกพรอง แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข   

 2.  การทดลองครั้งที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง โดยใชนักเรียน       

15 คน เพื่อหาคุณภาพของชุดการเรียน  
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 3.  นําชุดการเรียนดวยตนเองที่ปรับปรุงแกไขจนไดชุดการเรียนดวยตนเอง ที่มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน  80 / 80 ไปใชกับกลุมตัวอยาง  50  คน 

 4. จัดปฐมนิเทศนักเรียนกลุมตัวอยางเกี่ยวกับข้ันตอนการเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง 

 5. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 6. นักเรียนเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร จํานวน 16 ชุด 

โดยนักเรียนทําแบบฝกหัดหลังชุดการเรียนทุกชุดและทําแบบทดสอบหลังจากเรียนจบแลวทั้ง 16 ชุด 

เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน 

 7. ทดสอบหลังเรียน (Postest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบ

ฉบับเดียวกับการทดสอบกอนเรียน 

 8. นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนและนํามาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ

สมมติฐาน 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. หาสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบ คือ คาคะแนนเฉลีย่และคาความแปรปรวน 

 2. กาคาความยากงาย คาอาํนาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผล 

สัมฤทธิท์างการเรียน 

 3. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองตามเกณฑ 80/80 

 4. ตรวจสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลงัใชชดุการเรียน 

ดวยตนเอง โดยใช  t – test  แบบ  Dependent  Samples 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวจิัยครั้งนี ้พบวา 

 1. การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร ของนักเรียน ใหมี 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 พบวา มีประสิทธิภาพ 80.15/84.74 แสดงวาชุดการเรียนดวยตนเอง  

ที่สรางและพฒันาขึน้นัน้มปีระสิทธิภาพตามเกณฑที่กาํหนดไว 

 2. นักเรียนที่ไดเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษรมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูงกวากอนใชชุดการเรียนดวยตนเองอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ไตรยางศและการผันอักษร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอ      

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยมีดังนี ้

 1. จากผลการทดลองพบวา ชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่อง ไตรยางศและการผันอักษร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอ      

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพ

เทากับ 80.15/84.74 แสดงวา ชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 

คือ 80/80  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน และผลการทดลองครั้งนี้ไดสอดคลองกับผลการทดลองของ 

ธรัญญา  นาคหอม (2545) สุพัตรา ชื่นเจริญ (2546) รัตนาวลี คําชมภู (2549) และวชิราพรรณ  

จันทนเทศ (2549) แสดงใหเห็นวา ชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึน้มปีระสิทธภิาพตามเกณฑทีก่าํหนดไว 

ทั้งนี้เพราะชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นผานกระบวนการขั้นตอนการสรางอยางมีระบบและวิธีการ

อยางเหมาะสม คือ ศึกษาหลักสูตร เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ทฤษฎี เปนแนวทาง โดยคํานึงถึง

ความเหมาะสมของเนื้อหาและสื่อการสอนที่หลากหลายที่เอื้อกันอยางเปนระบบ ทั้งการวิเคราะห

เนื้อหาและจุดประสงค การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการเลือกสื่อตางๆ ใหเหมาะสม 

รวมถึงการสรางชุดการเรียนดวยตนเองใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ซึ่งไดมีการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลอง  มี

ความสัมพันธซึ่งกันและกัน ผานการประเมินตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญใน

ดานเนื้อหาของชุดการเรียนและแบบทดสอบ นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม

คําแนะนําและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหไดชุดการเรียนดวยตนเองที่

เหมาะสม โดยมีภาพประกอบที่สรางแรงจูงใจใหนักเรียนสนใจรวมทํากิจกรรม จากการสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนพบวา นักเรียนใหความสนใจรวมทํากิจกรรมในชุดการเรียนทุกขั้นตอนและ

พยายามหาคําตอบที่ถูกตอง แสดงวาชุดการเรียนนี้สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี   

 2. จากการทดลอง พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่ไดเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กวากอนเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว จากผลที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีข้ึน เนื่องจากนักเรียน

ไดศึกษาตามกระบวนการโดยการใชชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง  ไตรยางศและการผันอักษร ต้ังแตชุด

ที่ 1 ถึงชุดที่ 16 เปนผลใหนักเรียนไดรับประสบการณในการเรียนรูเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อัมพา อรุณพราหมณ (2539:76) ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและความ
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รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองกับการสอนตามคูมือ

ครู ผลการเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิขาภาษาไทยของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการวิจัยของรัตนาวลี คําชมภู (2549:73) ที่

พัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดของคํา วาเปนการพัฒนาชุดการเรียนอยางเปน

ระบบตามลําดับข้ันตอน มี การทดลองหาขอบกพรองและทําการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามเกณฑที่

กําหนดไว จึงสงผลใหชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เร่ือง ชนิดของคํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาไทย  สูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบวานักเรียนที่ไดรับ

การเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง มีความตั้งใจ เปนกันเองกับเพื่อนๆ และใหความรวมมือเปนอยาง

ดี โดยที่นักเรียนสามารถเรียนรูจากชุดการเรียนใดกอนก็ได และหากเกิดความผิดพลาดก็สามารถที่จะ

เรียนซ้ําได ซึ่งถือวาเปนวิธีที่สามารถชวยใหผูเรียนไดรับความรู ความเขาใจเนื้อหา ผลการเรียนรูก็จะ

สูงขึ้น 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้จะเห็นไดวา ชุดการเรียนดวยตนเองจัดเปนสื่อการเรียนการสอน      

ที่สรางความพึงพอใจแกนักเรียน เพราะมีข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม นักเรียนมีอิสระในการ

ดําเนินกิจกรรม รวมทั้งเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาและทําแบบทดสอบโดยผานกระบวนการคิดของ

ตนเองแทนการสอนของครู สงผลใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและสนใจชุดการเรียนดวยตนเองอยู

ตลอดเวลา และเมื่อนํามาใชจึงทําใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด คือ  80/80 แสดงวาชุดการ

เรียนดวยตนเองที่ผูวิจัยสรางขึ้น สามารถนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

  1.1 ในการกําหนดระยะเวลาทํากิจกรรมในแตละชุดการเรียนครูควรคํานึงถึงความ

แตกตางของนักเรียนแตละบุคคล 

  1.2 การกําหนดกิจกรรมในชุดการเรียนแตละชุด ควรมีความหลากหลาย เพื่อทําให

ผูเรียนสนใจและไมเบื่อ 

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรมีการสรางชุดการเรียนดวยตนเองในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในระดับชั้น

อ่ืนๆ เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูใหแกนักเรียนอยางกวางขวาง 

  2.2 ควรมีการศึกษาผลการใชชุดการเรียนดวยตนเองกับตัวแปรอื่นๆ เชน ความสนใจ 

ความรับผิดชอบ 
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ขอความนี้ไดถกูตอง 

ก. ใชคําเปนทั้งหมด   ข.  ใชคําตายทั้งหมด 

ค.   ใชคําเปน 14 คํา คําตาย  1 คํา  ง.  ใชคําเปน  12  คํา  คําตาย  3  คํา 

15. ขอใดมีคําเปนคําตายสลับกนั 

ก. สมสมัยนิยม    ข.  ระแวดระวงัภัย 

ค.   พิศวงงงงวย    ง.  ระทวยระทดใจ 

16. ขอใดอธิบายเหตุผลเร่ืองคําเปนไดดีที่สุด 

ก. เสีย  เปนคาํเปน เพราะสะกดดวยแมเกย 

ข. บัว  เปนคาํเปน เพราะสะกดดวยแมเกอว 

ค. ยาว  เปนคําเปน เพราะประสมดวยสระเสยีงสั้นในแม  ก  กา 

ง. เกลือ  เปนคําเปน เพราะประสมดวยสระเสยีงยาวในแม  ก  กา 

17. ขอใดเมื่อเติมรูปวรรณยุกตเอก จะมเีสียงโท 

ก. กาว     ข.  คาว    

ค.   ดาว     ง.   สาว 
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18. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตตรงกับคําวา “ ศาล ” 
ก. ตาล     ข.  บอก    
ค.   ขาย      ง.  บาน 

19. ขอใดมีเสียงสามัญทกุคํา 
ก. ลุงใบกินแกง    ข.   เขานอนในดง 
ค.   เขามาหาใคร    ง.   เธอจะไปไหน 

20. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตไมตรงกับรูปทุกคาํ 
ก. ไกบาน     ข.  ตํ่าตอย   

ค.  บาใบ     ง.  เพื่อนแท 

21.  “เหน็โศกใหญใกลน้ําระกาํแฝง  ทัง้รักแซงแซมสวาทประหลาดเหลอื”  ขอความนีม้ี
อักษรนํากี่คํา 
ก. 2 คํา     ข.  3 คํา   
ค.  4 คํา     ง.  5 คํา 

22. คําใดไมมีเสียงโท 
ก. นองฟา     ข.   ไดแกว 

ค.  ลูกโทษ     ง.   นอกคอก 
23. ขอใดมีเสียงเอกทั้งหมด 

ก. หนึง่นัง่กอดอก    ข.  คาเชาจายเถอะ 
ค.  เดก็เล็กหัดเลน    ง.  ขวดหมึกตกแตก 

24. ขอใดไมปรากฏวรรณยุกตจัตวา 

ก. ฝากสืบขาว    ข.   ขุนชางขุนแผน 
ค.  ศรศิลปไมกินกนั    ง.   ผาฝายสวมใสสบายด ี

25. คําใดมีเสียงวรรณยุกตเอกทุกคํา 
ก. ขาวสด     ข.   ถูกเผา 
ค.  สูญเสยี     ง.   หลักฐาน 

26. ขอใดมีเสียงเอกทั้งหมด 
ก. พี่ชวยพอแม    ข.  เรงรีบเกือบแย 
ค.   เหลก็สี่ขีดเลม    ง.  หมวกหนีบจีบจับ 

27. ขอใดมีเสียงโททัง้หมด 
ก. บานไมใชน้ํา    ข.  ราดหนายอดผัก 
ค.   ผามานรอบบาน    ง.  ขอบรูปเรียบหมด 
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28. “ ทะเลาะเบาะแวง” ขอความนี้ผันเสียงวรรณยุกตตามขอใด 

ก. ตรี    ตรี  เอก  ตรี   ข.  เอก  โท   ตรี   ตรี 

ค.  โท   ตรี   เอก  ตรี    ง.  โท   ตรี  เอก  โท 

29. ขอใดผันวรรณยุกตเหมือนกันทุกคํา 

ก. เตนรํา     ข.  สุขสนัต   

ค.   ฝนเหน็     ง.  หวานด ี

30. “ อยารักเหากวาผม อยารักลมกวาน้าํ อยารักถ้ํากวาเรือน อยารักเดือนกวาตะวนั”  

ขอความนีม้ีเสยีงวรรณยุกตใดมากที่สุด  

ก. วรรณยุกตเอก    ข.    วรรณยุกตโท 

ค.   วรรณยุกตตรี    ง.    วรรณยุกตจัตวา 

31. ในขอใดมีเสียงวรรณยุกตไมตรงกับรูป 

ก. อยารักเหากวาผม   ข.    อยารักลมกวาน้าํ 

ค.   อยารักถ้ํากวาเรือน   ง.    อยารักเดอืนกวาตะวนั 

32. ขอใดไมมีอักษรต่ําคําเปน 

ก. คางคกขึ้นวอ    ข.   เด็กชายใหมรักหมู 

ค.   นกัเรียนอานหนงัสือ   ง.   ฉันเก็บเกีย่วประสบการณ 

33. ขอใดไมปรากฏวรรณยุกตจัตวา 

ก. ฝากสืบขาว    ข.   ขุนชางขุนแผน 

ค.  ศรศิลปไมกินกนั    ง.   ผาฝายสวมใสสบายด ี

34. “ ถึงทางลัดตดัทางมากลางนา”  จากขอความนี้ขอใดบอกเสียงวรรณยุกตไดถูกตอง 

ก. สามัญ เอก โท จัตวา   ข.   สามัญ  โท  ตรี   จัตวา 

ค.   สามัญ  เอก  ตรี  จัตวา   ง.    สามัญ  เอก  โท  ตรี  จตัวา 

35.  “ ถงึบางพลูคิดถึงคูเมื่ออยูครอง เคยใสซองสงใหลวนใบเหลือง”  คําใดบางที่มีเสียง

วรรณยุกตโท 

ก. คิด คู     ข.   ให   ลวน 

ค.   ให  คู     ง.    ลวน  คิด 
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เฉลยขอทดสอบ 
 
 1.  ง 2. ข 3. ง 

 4. ค 5. ข 6. ก 

 7. ข 8. ค 9. ค 

 10. ข 11. ค 12.  ง 

 13. ค 14. ค 15. ก 

 16. ง 17. ข 18. ค 

 19. ก 20. ง 21. ค 

 22. ก 23. ง 24. ก 

 25. ก 26. ง 27. ค 

 28. ก 29. ค 30. ก 

 31. ข 32. ง 33. ก 

 34. ค 35. ค 
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ตัวอยางชุดการเรียนดวยตนเอง 
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ชุดการเรยีนดวยตนเอง เรื่องไตรยางศและการผันอักษร 

ชุดท่ี ๕ 
ไตรยางศ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ชือ่................................นามสกลุ.......................................... 
ชั้น ม.๑ / .................  เลขที่.................. 
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ชุดการเรยีนดวยตนเอง เรื่องไตรยางศและการผันอักษร 

ชุดท่ี ๕ 
ไตรยางศ 

 
 

คําแนะนําการใชชดุการเรียน  
๑. ชุดการเรียน เรื่อง ไตรยางศ ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้ 

  ความหมายของไตรยางศ 

  การจัดกลุมของอักษร 

๒. นักเรียนศึกษาเนื้อหาตามลําดับ แลวตอบคําถามแตละกจิกรรมและ ตรวจคําตอบ 

     จากบัตรเฉลย 

๓.  ถาตอบผิดใหศึกษาเนื้อหาเร่ืองนัน้ใหมจนเขาใจ แลวตอบใหม จากนั้นจึงผานไปเรียน 

     เรื่องตอไป 

๔. เมื่อศึกษาเนื้อหาและทํากิจกรรมครบทุกสวนแลว ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อ 

     ตรวจสอบวาตนเองมคีวามรูเพิม่เติมมากนอยเพียงใด 

๕. ตรวจคําเฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน และคําเฉลยกิจกรรมทายเลม 

๖. อยาเปดดูคําตอบที่เฉลยไวกอนจะตอบคําถามเสร็จเรียบรอย 
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ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง  
 

เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของไตรยางศและลักษณะ

ของพยัญชนะแตละหมูในไตรยางศ  

 

 

 
 

จุดประสงคการเรยีนรู  นักเรียนสามารถ    
 

๑. บอกความหมายของไตรยางศไดถูกตอง 
๒. จําแนกอักษรแตละหมูใน “ ไตรยางศ ” ไดถูกตอง 
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ไตรยางศ 
 

  ชวนอาน ชวนคดิ 
  ในภาษาไทยไดมีการแบงพยัญชนะออกเปนหมวดหมู ตามฐานที่เกิด ดังนี ้

แถว 
ฐานที่เกิด 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คอ ก ข  ฃ ค  ฅ ฆ ง 

เพดาน จ ฉ ช  ซ   ฌ ญ 

ปุมเหงือก ฎ  ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 

ฟน ด  ต ถ ท ธ น 

ริมฝปาก บ  ป ผ  ฝ พ  ฟ ภ ม 

เศษวรรค   ย  ร  ล  ว  ศ   ษ  ส  ห  ฬ   อ   ฮ 

 

           

 

อักษรแถวที่ ๑ และ  อ  ในเศษวรรค เปนอักษรกลาง 

อักษรแถวที่ ๒ และ ศ  ษ  ส  ห  ในเศษวรรค 

เปนอักษรสูง 

อักษรแถวที่ ๓ , ๔ , ๕ และ ย  ร  ล  ว  ฬ 

ซึ่งอยูในเศษวรรคเปนอักษรต่ํา 
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กิจกรรมที่ ๑ 
 

ลองดู  นาจํา 
ตัวอยาง  คําคลองจองเรื่อง ไตรยางศ 

                 
ใหเขียนพยญัชนะตนของทุกคําอีกคร้ัง 

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

 
ใหเขียนพยญัชนะตนของทุกคําอีกคร้ัง 

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

           
      ไหนลองเขียนใหดูซจิาํไดรึเปลา 

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

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

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

 

อักษรสูง 

 ผูฝกสอนใหฉันศึกษาถึงฐานขาว (ฃ) 

อักษรกลาง 

ไกจิกเด็กตาย (ฎ  ฏ) บนปากโอง 

อักษรต่ํา 

เปนพยญัชนะที่เหลืออีกกลุมหนึ่ง   
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เฉลยกิจกรรมที่ ๑ 
 

    
 

 

อักษรสูง ผูฝกสอนใหฉันศึกษาถึงฐานขาว (ฃ) 

ใหเขียนพยญัชนะตนของทุกคําอีกคร้ัง 

   ผ  ฝ   ส   ห   ฉ   ศ   ษ   ถ   ฐ    ข   ฃ  

อักษรกลาง ไกจิกเด็กตาย (ฎ  ฏ) บนปากโอง 

ใหเขียนพยญัชนะตนของทุกคําอีกคร้ัง 

   ก  จ   ด   ต   ฎ   ฏ    บ   ป   อ 

อักษรต่ํา เปนพยญัชนะที่เหลืออีกกลุมหนึ่ง  ไหนลองเขียนใหดูซิจําไดรึเปลา 

ค   ฅ   ฆ   ง    ช    ซ    ฌ    ญ    ฑ    ฒ    ณ     ท    ธ    น    พ    ฟ   ภ   

ม   ย    ร    ล    ว    ฬ     ฮ 

 

    
 

 

 

 

ตอบไดไหมจะ 

งายมาก...ใชไหมละ 
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กิจกรรมที่ ๒ 
 

  
 

   
๑. ขีดเสนใตคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง 

  “ ดูหางยานบานชองทัง้สองฝง ระวังทั้งสัตวน้ําจะทําเขญ็ 

เปนที่อยูผูรายไมวายเวน  เที่ยวซอนเรนตีเรือเหลือระอา” 

   
๒. ขีดเสนใตคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง 

   “ แสนวิตกอกเอยมาอางวาง  ในทุงกวางเห็นแตแขมแซมสลอน 

จนดึกดาวพราวพรางกลางอัมพร กระเรียนรอนรองกองเมือ่สองยาม” 

   
๓. ขีดเสนใตคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรตํ่า 

    “ โอยามเข็ญเห็นอยูแตหนูพัด ชวยนั่งปดยงุใหไมไกลกาย 

จนเดือนเดนเห็นเหลากระจับจอก ระดะดอกบัวเผื่อนเมื่อเดือนหงาย” 

 

 

ชวยหาคําทีม่ีพยญัชนะตนเปนอักษรสูง กลาง ต่ํา 

จากบทกลอนดวยซิจะ 
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เฉลยกิจกรรมที่ ๒ 
 

  
 

   
๑. ขีดเสนใตคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง 

  “ ดูหางยานบานชองทัง้สองฝง ระวังทั้งสตัวน้ําจะทําเขญ็ 

เปนที่อยูผูรายไมวายเวน  เที่ยวซอนเรนตีเรือเหลอืระอา” 

   
๒. ขีดเสนใตคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง 

   “ แสนวิตกอกเอยมาอางวาง ในทุงกวางเห็นแตแขมแซมสลอน 

จนดึกดาวพราวพรางกลางอมัพร กระเรียนรอนรองกองเมือ่สองยาม” 

   
๓. ขีดเสนใตคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรตํ่า 

    “ โอยามเข็ญเห็นอยูแตหนูพัด ชวยนั่งปดยงุใหไมไกลกาย 

จนเดือนเดนเห็นเหลากระจับจอก ระดะดอกบัวเผื่อนเมื่อเดือนหงาย” 

 

ชวยหาคําทีม่ีพยญัชนะตนเปนอักษรสูง กลาง ต่ํา 

จากบทกลอนดวยซิจะ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 
คําส่ัง 
 ใหนักเรียนอานคําถามทีละขอ แลวทําเครื่องหมาย x  ลงในกระดาษคาํตอบที่กาํหนดให  โดยเลือก

คําตอบที่ถูกทีสุ่ดเพียงขอเดียว จากตัวเลือก ๔ ตัวเลือก 

 

๑. ขอใดคือความหมายของไตรยางศที่ถกูตองที่สุด 

ก. อักษรสามหมู 
ข. มาจากคําวา ไตร = สาม และ องค = สวน 

ค. การแบงอักษรตามระดับเสียงเปน ๓ ระดับ 

ง. อักษรสามกลุมท่ีแบงมาจากอักษรไทย ๔๔ ตัว 

๒. ขอใดมีพยัญชนะตนเปนอักษรกลางมากที่สุด 

ก. แสนวิตกอกเอยมาอางวาง  ข.   ในทุงกวางเห็นแตแขมแซมสลอน 

ค.   จนดึกดาวพราวพรางกลางอัมพร  ง.   กระเรียนรอนรองกองเมื่อสองยาม 

๓. ขอใดมพียัญชนะตนเปนอักษรสูงมากที่สุด 

ก. ดูหางยานบานชองทั้งสองฝง  ข.   ระวังทั้งสัตวนํ้าจะทําเขญ็ 

ค.   เปนที่อยูผูรายไมวายเวน   ง.   เที่ยวซอนเรนตีเรือเหลือระอา 

๔. ขอใดไมมีพยญัชนะตนเปนอักษรต่ํา 

ก. โอยามเข็ญเหน็อยูแตหนูพัด  ข.   ชวยนั่งปดยุงใหไมไกลกาย 

ค.  จนเดือนเดนเห็นเหลากระจับจอก  ง.   ระดะดอกบัวเผื่อนเมื่อเดือนหงาย 

๕. ขอใดมีพยัญชนะเปนอักษรกลางทุกตัว 

ก. ดอกปบ     ข.   ดาวเรือง 

ค.   กุหลาบ     ง.   ทานตะวัน 

๖. “ กลองขาวนอยใบนี”้  

จากขอความนี้ ขอใดมีเสียงและรูปวรรณยุกตตรงกัน 

ก. กลอง  นอย    ข.   ขาว   นี้ 

ค.  กลอง   ขาว    ง.   นอย   นี้ 
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๗. คําในขอใดมีรูปพยัญชนะตนเปนอักษรหมูเดียวกับคําวา “ เกกฮวย ” 

ก. ชาเย็น     ข.   โอเลี้ยง 

ค.   นมสด     ง.   โซดา 

๘. คําวา “ เอาทองไปรูกระเบื้อง ” ไมมีอักษรชนิดใดเลย 

ก. อักษรสูง    ข.   อักษรต่ํา 

ค.   อักษรกลาง    ง.   อักษรต่ําเดี่ยว 

๙. ตัวสะกดในขอใดใชอักษรกลางมากที่สุด 

ก. วัวใครเขาคอกคนนัน้   ข.   อดเปร้ียวไวกินหวาน  

ค.   น้ําขุนไวใน น้ําใสไวนอก   ง.   น้ํามาปลากินมด น้าํลดมดกินปลา 

๑๐. สํานวนในขอใดมีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ําทั้งหมด 

ก. ชักแมน้าํทั้งหา    ข.   ขี่ชางจับตั๊กแตน   

ค.   ลางเนื้อชอบลางยา   ง.   เห็นกงจักรเปนดอกบัว 
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เฉลย 
 

๑.   ง   

๒.   ค   

๓.   ค   

๔.   ข   

๕.   ก 

๖.   ค   

๗.   ค   

๘.   ก   

๙.   ง   

๑๐.ค 



 
 
 
 
 
     
 
 
 
  
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ ชื่อสกุล    นายไพโรจน เมฆอรุณ 

วัน เดือน ปเกดิ   24  ธันวาคม  2506 

สถานที่เกิด    จังหวัดนครราชสีมา 

สถานที่อยูปจจุบัน  6008/69 ถนนประชาสงเคราะห  แขวงดนิแดง 

     เขตดินแดง  จงัหวัดกรุงเทพมหานคร  14000 

ตําแหนงหนาที่การงาน  ครู คศ.2  ปฏิบัติการสอนวชิาภาษาไทย 

โรงเรียนศรีอยธุยา  ในพระอปุถัมภสมเด็จพระเจาภคินเีธอ 

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   

497 ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 10400 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2523  มัธยมศึกษาตอนตน 

จากโรงเรียนขามทะเลสอวทิยา จงัหวัดนครราชสีมา 

 พ.ศ. 2526  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

    จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จงัหวัดนครราชสีมา 

 พ.ศ. 2531  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกภาษาไทย 

    จากมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 พ.ศ. 2551  การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) 

สาขาวิชาการมัธยมศึกษา(การสอนภาษาไทย) 

    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
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