
บทที่ 1 

 

บทนํา 

 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานอนัสาํคญัของการพฒันาและเป็นเคร่ืองมือช้ีนาํสังคม  ผูท่ี้

ไดรั้บการศึกษาจึงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ  และเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศ  จาก

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละวทิยาการอนัทนัสมยัในปัจจุบนั  ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและการศึกษา  ดงันั้นการใหก้ารศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีมี

ความสาํคญัมากในการพฒันาคนใหเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า มีประสิทธิภาพและศกัยภาพในการให้

การศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาปรับปรุงการจดัการศึกษาและจดักระบวนการเรียนการสอน  เพื่อให้

เยาวชนเป็นคนคิดอยา่งมีเหตุผล  ทาํงานอยา่งมีระเบียบ มีความสามารถในการแกปั้ญหา และรู้จกั

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม ระบบการศึกษาจะตอ้งตอบสนอง          

การทาํงานในยคุข่าวสาร  เป็นผลใหก้ารจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความ  คิดสร้างสรรค ์ 

การไดรั้บการพฒันาความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 กล่าววา่ “การจดัการศึกษาตอ้งยดึ

หลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด  

กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ ” การจดั

กระบวนการเรียนการสอนตอ้งจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความ

ถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการฝึก

ปฏิบติัจริง ใหผู้เ้รียนสามารถคิดวเิคราะห์ไดด้ว้ยตนเอง (กรมวชิาการ, 2545, หนา้ 1) 

ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติ  เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อใหเ้กิดความเป็น

เอกภาพของความเป็นไทย  เป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษยใ์ชส่ื้อสารกนัและกนั  เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดี

ระหวา่งบุคคลในสังคมและมีความสาํคญัยิง่  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพชีวติพร้อม 

ๆ กนั ทกัษะความเขา้ใจในการอ่านจะช่วยเพิ่มพนูความรู้ ความคิดไม่มีขอบเขต  ส่งผลใหบุ้คคลเกิด

ความรู้ความเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ สามารถแสวงหาความรู้และประสบการณ์ได ้(สาํนกังานนิเทศและ

พฒันามาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 , 

หนา้ 1) 
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ปัจจุบนัความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการดา้นต่างๆในยคุโลกาภิวตัน์มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย จึงตอ้งมีการปฏิรูป

การศึกษา ปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงถือเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพของ

คนไทยใหท้ดัเทียมอารยประเทศในแถบเอเชียและประเทศเพื่อนบา้น และหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กรม

วชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา้ 1-4) ไดก้ล่าววา่ ภาษาไทยมีส่วนท่ีเป็นเน้ือหาสาระ ไดแ้ก่ 

กฎเกณฑท์างภาษา ซ่ึงผูใ้ชจ้ะตอ้งรู้และใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง 

เน่ืองจากภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดวชิาการ ความรู้ ประสบการณ์ และความ

เขา้ใจของประชาชนในชาติทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต กระทรวงศึกษาธิการไดต้ระหนกัถึง

ความสาํคญัดงักล่าว จึงไดจ้ดัใหว้ชิาภาษาไทยเป็นวชิากลุ่มทกัษะท่ีตอ้งเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและอาศยั

การฝึกฝน ซ่ึงการฝึกฝนหรือทกัษะสัมพนัธ์มีทั้งหมดส่ีดา้น ประกอบดว้ยทกัษะการฟัง การพดู การ

อ่าน และการเขียน โดยเฉพาะการอ่านและการเขียนถือวา่เป็นทกัษะสาํคญัท่ีนบัวา่เป็นปัจจยัและ

รากฐานสาํคญัในการศึกษาเน้ือหาวชิาแขนงต่างๆในทุกระดบัชั้น  

ตามท่ี ศุภวฒัน์  ช่ืนชอบ (2524, หนา้ 2) ไดก้ล่าววา่ การท่ีเราเกิดมาเป็นคนไทยมีภาษาพดู

และภาษาเขียนนั้น การท่ีจะใชใ้หไ้ดเ้หมาะสมทุกประการนั้นจะตอ้งไดศึ้กษาเล่าเรียนกนัมาก่อน 

การท่ีคนไทยรู้จกัใชภ้าษาเพื่อเป็นการส่ือความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นยงัไม่พอ เราควรรักษาระเบียบของ

ภาษาไทย และความงดงามของภาษา ซ่ึงแสดงถึงวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ประจาํชาติดว้ย ดงันั้น

ในการเรียนการสอนภาษาไทยนอกจากจะใหบ้รรลุตามจุดประสงคใ์นการเรียน และการนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัแลว้ ผูเ้รียนควรรู้ถึงหลกัเกณฑท์างภาษาเพื่อรักษาโครงสร้างและ

รูปแบบดนัดีงามไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอจัฉรา ชีวพนัธ์ (2531, หนา้ 6) ไดก้ล่าววา่ การเรียนการสอน

ภาษาไทยในปัจจุบนัเนน้ทกัษะสัมพนัธ์ทั้งส่ีดา้น คือ การฟัง การพดู ส่วนการอ่านและการเขียน

ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดรั้บการฝึกฝนทกัษะจนมีพฒันาการและคล่องแคล่ว โดยมีความรู้ความเขา้ใจ

หลกัเกณฑท์างภาษาอนัเป็นพื้นฐานของการเรียนภาษาไทย รวมทั้งสามารถใชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้ง 

เหมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล ซ่ึงหลกัเกณฑท์างภาษาส่วนหน่ึงประกอบดว้ย ชนิดของคาํใน

ภาษาไทย ความหมาย และหนา้ท่ีในประโยค ไดแ้ก่ คาํนาม คาํสรรพนาม คาํกริยา คาํวเิศษณ์  

คาํบุพบท คาํสันธาน และคาํอุทาน ไดร้ะบุความรู้ทางภาษาของหนงัสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐาน

ภาษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ และการใชภ้าษา ไดแ้ก่ การ

เขียนตามรูปแบบ การเขียนส่ือสาร การเขียนดว้ยความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึง วชัราภรณ์ สนองคุณ 

(2533, หนา้ 1) กล่าววา่ บุคคลท่ีมีความสามารถในการใชภ้าษา คือ ผูท่ี้ไดรั้บการฝึกฝนดา้นหลกัและ

การใชภ้าษาดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้งนัน่เอง 
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ความรู้ดา้นหลกัการใชภ้าษา เร่ือง ของคาํในภาษาไทย  มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีครูผูส้อน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะตอ้งคน้หาวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดรั้บองคค์วามรู้

จนสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั และเป็นการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมใหด้าํรงอยู่

ตลอดไป  อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรีย นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ซ่ึงผูร้ายงานได้ จดักิจกรรม

การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนเทศบาล  1       

(วดัเทวสังฆาราม ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี  พบปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  อยูใ่นเกณฑต์ํ่ากวา่เป้าหมายของโรงเรียน 

 

ตารางที ่1 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 5  โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  

จงัหวดักาญจนบุรี 

 

ปีการศึกษา 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

คะแนนด้านหลกัภาษา 

และการใช้ภาษา (ร้อยละ) 

คะแนนรวมทกัษะ 4 ด้าน 

(ฟัง พูด อ่าน เขียน) (ร้อยละ) 

2548 

2549 

2550 

75 

75 

75 

52.41 

54.32 

55.87 

65.50 

68.31 

71.49 

 

ท่ีมา : โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม)  2548 - 2550  เอกสารการวดัผล ประเมินผล (ปพ.5) 

 

จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเทศบาล 1             

(วดัเทวสังฆาราม) ยอ้นหลงั 3 ปี  จะเห็นวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวา่เกณฑข์ั้นตํ่าท่ีโรงเรียน

ไดก้าํหนดไว้ ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ จึงไดว้เิคราะห์คะแนนท่ีผูเ้รียนทาํการทดสอบผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงัของแต่ละเน้ือหา  พบวา่  เร่ืองหลกัเกณฑท์างภาษาและการใชภ้าษา  เป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข

ก่อน เพราะผูเ้รียนประเมินไดต้ํ่ากวา่เร่ืองอ่ืน ๆ และตํ่ากวา่เกณฑ ์ท่ีโรงเรียนกาํหนดไว ้ จากการ

วเิคราะห์หาสาเหตุ พบวา่ ส่วนหน่ึงมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูไม่น่าสนใจ เขา้ใจยาก 

จึงไดป้รับเปล่ียนวธีิการสอนใหห้ลากหลาย  แต่แกปั้ญหาไดเ้พียงเล็กนอ้ย  สาเหตุอีกอยา่งหน่ึงคือ 

ปัญหาดา้นครอบครัวผูเ้รียนขาดเรียนบ่อย เพราะตอ้งช่วยครอบครัวทาํงานหารายได ้ไม่สามรถช่วย

ดูแลในดา้นการเรียนได ้รวมทั้งพื้นฐานดา้นความรู้ ความสามารถดา้นการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ความ
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เขา้ใจเน้ือหาสาระเก่ียวกบัหลกัภาษาและการใชภ้าษาไทย  ตลอดจนเจตคติท่ีมีต่อวชิาภาษาไทย  เป็น

ส่ิงท่ีเขา้ใจยากสาํหรับผูเ้รียน ผูร้ายงานเห็นวา่ส่ิงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาไดดี้ คือ  การพฒันาดา้น

กระบวนการการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  การนาํส่ือนวตักรรมใหม่ ๆ  มาให้

ผูเ้รียนไดใ้ช ้ จึงมีแนวคิดหาวธีิจดักิจกรรมการเรียนรู้อีกแนวหน่ึง คือ การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป 

ซ่ึงเป็นส่ือหรือนวตักรรมทางการศึกษาอีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะสร้างความสนใจใหผู้เ้รียนเกิดความ

กระตือรือร้น  พอใจท่ีจะเรียน  โดยจดักระบวนการเรียนรู้เน้ือหาท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล  ใหค้วามสาํคญักบัความแตกต่างระหวา่งบุคคลมากข้ึน เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีกาํหนดให้

ผูเ้รียนมีโอกาสตรวจสอบความรู้  ความสามารถของตนเองแลว้เลือกวธีิการเรียนท่ีเหมาะสมกบั

ตนเอง  เพื่อท่ีจะไดเ้รียนตามความถนดัและความสามารถพร้อมทั้งประเมินความสามารถของตนได ้ 

และสามารถใชเ้รียนดว้ยตนเองไม่จาํกดัเวลาและสถานท่ี  โดยผูร้ายงานไดเ้ลือกเน้ือหาความรู้เร่ือง

ชนิดของคาํในภาษาไทย  ซ่ึงประกอบดว้ย คาํนาม คาํสรรพนาม คาํกริยา คาํวเิศษณ์ คาํบุพบท 

คาํสันธาน และคาํอุทาน ซ่ึงคาํเหล่าน้ีเป็นส่ิงจาํเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจาํวนัเสมอ การเรียนใน

ระดบัชั้นประถมศึกษานั้นเป็นการวางรากฐานใหมี้ความรู้ขั้นตน้เก่ียวกบัคาํเหล่านั้น เช่น 

ความหมาย ลกัษณะของคาํ หนา้ท่ีของคาํในประโยคและการใชค้าํเหล่านั้น ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา

จะไดเ้รียนเน้ือหาน้ีต่อเน่ืองกนั และจะเนน้เน้ือหาเชิงลึกมากข้ึน ถา้ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานท่ีดีจาก

ชั้นประถมศึกษาจะทาํใหผู้เ้รียน เรียนไดดี้  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีในระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ยอ่มทาํใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อวชิาภาษาไทยดว้ย ดงันั้นการใหเ้น้ือหาท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง เนน้ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้อนัเป็นผลใหค้วามรู้นั้นเป็นความรู้ท่ีคงทน 

ผูร้ายงานจึงนาํเร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทยมาใชใ้นการจดัทาํบทเรียนสาํเร็จรูป  

บทเรียนสาํเร็จรูปหรือเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่บทเรียนโปรแกรม ( Programmed 

Instruction) เป็นนวตักรรมทางการศึกษาอีกรูปแบบหน่ึงของการสอนท่ีช่วยลดการสอนของครู  

(Reduce Instructional Time หรือ RIT) ทั้งยงัช่วยในการจดัระบบการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนได้

เรียนตามความสามารถของตนเอง ดว้ยการลงมือประกอบกิจกรรมอยา่งกระฉบักระเฉงตามลาํดบั

ขั้นทีละนอ้ย  มีโอกาสไดรั้บขอ้ติชมทนัที  กา้วหนา้ไปตามความสามารถของแต่ละคน (ธีระชยั   

ปูรณโชติ, 2539, หนา้ 6)  

การเรียนการสอนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูปเป็นส่ือและวธีิสอนวธีิหน่ึงท่ีคาดวา่เหมาะสมกบั

การสอนหลกัเกณฑท์างภาษา เพราะผูเ้รียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง และเป็นวธีิจดัการ

เรียนรู้ท่ีตอบสนองความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน ผูร้ายงานเห็นความจาํเป็นท่ี

ตอ้งคิดคน้หาวธีิสอนในส่วนท่ีเป็นเน้ือหาดา้นหลกัเกณฑท์างภาษา ดว้ยวธีิการท่ีนอกเหนือไปจาก

การสอนปกติในชั้นเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัเกณฑท์างภาษาไทย 
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ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นสูงต่อไป เป็นการอนุรักษม์รดกทางภาษาและยงัมีประโยชน์                  

ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีดีข้ึน เป็นการเสริมแรงใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อวชิา

ภาษาไทย  ผูร้ายงานเห็นวา่การใชน้วตักรรมทางการศึกษา คือบทเรียนสาํเร็จรูปเป็นส่ือและวธีิสอน

วธีิหน่ึง ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดเ้หมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบนั    อีกทั้ง

ยงัเป็นแนวทางหรือเหตุผลใหค้รูผูส้อนวชิาภาษาไทยหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนวชิา

ภาษาไทย  ใหต้ดัสินใจสร้างส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมในดา้นเน้ือหาและผูเ้รียน   สาํหรับวชิา

ภาษาไทย และวชิาอ่ืนๆ เพื่อช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

เจตนารมณ์ของหลกัสูตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัเก่ียวกบับทเรียนสาํเร็จรูปของสุทิน  

สุทธิสมบูรณ์  (2536 , หนา้ 89) ไดส้ร้างบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ือง ชนิดของคาํในภาษาไทย ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลลาํปาง อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง พบวา่ บทเรียนสาํเร็จรูปท่ี

สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 90.20/90.40 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้สาํหรับการพฒันาการ

เรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ

ผลงานวจิยัของ ชีวติรี อยูสี่มารักษ ์(2541, หนา้ 47) เร่ืองการใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป เร่ือง คาํพอ้งรูป  

คาํพอ้งเสียง และคาํพอ้งความหมาย ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวทิยา อาํเภอ

เมือง จงัหวดันนทบุรี พบวา่ มีประสิทธ์ิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้80/80 คือ 83.10/82.60 

คะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 แสดงวา่ บทเรียนสาํเร็จรูป  ซ่ึงเป็นส่ือการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงท่ีช่วยแกปั้ญหาดา้นการ

เรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี  ผูร้ายงานจึงสนใจจะแกปั้ญหาการเรียนการสอนหลกั เกณฑท์างภาษา

และการใชภ้าษา  เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย ของนกัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการสร้าง

บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5 เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการจดักระบวนการเรียนรู้  เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของ

ผูเ้รียนดงักล่าว 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

2. เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่ง 
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ก่อนเรียนกั บหลงัเรียน ดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูป  เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

  

สมมติฐานของการศึกษา 

1. บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

2. ดชันีประสิทธิผลของบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิผลตามเกณฑม์าตรฐาน 0.50  

ข้ึนไป 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูป สูงกวา่ก่อนเรียน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียน

เทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม) สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 1  ปี

การศึกษา 2551 จาํนวน 3 หอ้งเรียน 

  1.2   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 

โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551  จาํนวน 25 คน ท่ีไดจ้ากการ

การสุ่มแบบกลุ่ม0 (Cluster Random Sampling)   

2. ส่ิงท่ีศึกษา 

2.1 นวตักรรมท่ีใช้  ไดแ้ก่ การเรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ใน

ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   

2.2 ผลท่ีเกิดข้ึน 

2.2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ือง ชนิดของคาํในภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

2.2.2 ดชันีประสิทธิผลของบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

2.2.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียน 
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ดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5     

3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการ ศึกษาคร้ังน้ี คือ เน้ือหาเร่ือง ชนิดของคาํในภาษาไทย กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 7 เล่ม คือ คาํนาม คาํสรรพนาม คาํกริยา คาํ

วเิศษณ์ คาํบุพบท คาํสันธาน และคาํอุทาน 

4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ทาํการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2551   ใชเ้วลา 

42 คาบ ๆ ละ 20 นาที 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. บทเรียนสําเร็จรูป  หมายถึง บทเรียนสาํเร็จรูป  เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีผูร้ายงานคน้ควา้พฒันาข้ึน  เพื่อใหผู้เ้รียนศึกษา

ดว้ยตนเอง ซ่ึงจดัลาํดบัเน้ือหาของบทเรียนเป็นหน่วยยอ่ยๆ เรียกวา่ กรอบ (Frame) ซ่ึงแต่ละกรอบมี

การอธิบายเน้ือหา มีคาํถามอยา่งต่อเน่ืองกนัไป จากง่ายไปหายากตามลาํดบั มีการนาํความรู้ หรือ

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกรอบตน้เป็นแนวทางในการเรียนกรอบต่อไป ส่วนเฉลยหรือคาํตอบจะอยูห่นา้

หรือกรอบถดัไป ซ่ึงผูเ้รียนสามารถตรวจสอบคาํถามและคาํตอบไดท้นัที ทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บการ

เสริมแรงจากการทาํความเขา้ใจใหม่ได ้

2. ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป  หมายถึง คุณภาพของบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ือง

ชนิดของคาํในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑม์าตรฐาน 

80/80 

80 ตวัแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ซ่ึงเป็ นค่าร้อยละของ

คะแนนเฉล่ียท่ีนกัเรียนทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูป 

80 ตวัหลงั หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ซ่ึงเป็นค่าร้อยละของ

คะแนนเฉล่ียท่ีนกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูป 

3. ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ความกา้วหนา้ในการเรียนของนกัเรียนโดยการเทียบ 

คะแนนท่ีเพิ่มข้ึนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน  

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ ของผูเ้รียนในเร่ืองชนิดของคาํ

ท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิด

ของคาํในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
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5. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง เคร่ืองมือท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนเพื่อ

วดัความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการเรียน หลงัจากเรียนรู้ดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ือง 

ชนิดของคาํในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

6. ชนิดของคําในภาษาไทย หมายถึง คาํท่ีใชใ้นภาษาไทยสาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ซ่ึงประกอบดว้ยคาํชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ คาํนาม คาํสรรพนาม คาํกริยา คาํวเิศษณ์ คาํบุพบท คาํสันธาน 

และคาํอุทาน ซ่ึงมีลกัษณะ ความหมาย และวธีิการใชใ้นประโยคส่ือสารประจาํวนั 

7. ผู้เรียน หมายถึง นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆา -

ราม) สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2551 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5  ไดช่้วยลดบทบาทของครู มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ในการเรียนผูเ้รียนสามารถ

ศึกษา    ดว้ยตนเอง เป็นการฝึกใหมี้ความรับผดิชอบ ความมีวนิยัในตนเองของผูเ้รียน ตลอดจนเป็น

การเนน้คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยต์่อตนเอง ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้แบบคิดเป็น ทาํ

เป็น และแกปั้ญหาเป็น เรียนอยา่งมีความสุขตามศกัยภาพของผูเ้รียน ซ่ึงมีความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล 

2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไดเ้รียนรู้จากบทเรียนสาํเร็จรูปดว้ยตวัเองไดจ้นเกิด

ความรู้ ความเขา้ใจ สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการเรียนเร่ืองอ่ืน ๆ และ  ในระดบัท่ีสูงข้ึน  

ตลอดจนนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

3. นาํบทเรียนสาํเร็จรูปท่ีสร้างข้ึนไปใชเ้ป็นส่ือในการแกปั้ญหานกัเรียนท่ีขาดเรียนบ่อย 

และเรียนชา้ หรือเรียนอ่อนจนสามารถนาํไปศึกษาคน้ควา้ ทบทวนหลงัเวลาเลิกเรียนแลว้ ทาํให้

นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

4. ไดบ้ทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ท่ีเป็นเคร่ืองมือจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถนาํไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นแนวทางใน

การพฒันา และจดัทาํนวตักรรมอ่ืน ๆ ของครูต่อไป 

5. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาบทเรียนสาํเร็จรูปเร่ืองอ่ืนๆ ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ต่อไป 
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6. ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไดแ้นวทางในการจดัทาํนวตักรรมซ่ึง

สามารถนาํไปพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 


	นิยามศัพท์เฉพาะ
	ประโยชน์ที่ได้รับ

