บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

การศึกษาเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานอันสําคัญของการพัฒนาและเป็ นเครื่ องมือชี้นาํ สังคม ผูท้ ี่
ได้รับการศึกษาจึงเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการอันทันสมัยในปั จจุบนั ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและการศึกษา ดังนั้นการให้การศึกษาจึงเป็ นสิ่ งที่มี
ความสําคัญมากในการพัฒนาคนให้เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพในการให้
การศึกษาจึงจําเป็ นต้องพัฒนาปรับปรุ งการจัดการศึกษาและจัดกระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อให้
เยาวชนเป็ นคนคิดอย่างมีเหตุผล ทํางานอย่างมีระเบียบ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และรู ้จกั
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ระบบการศึกษาจะต้องตอบสนอง
การทํางานในยุคข่าวสาร เป็ นผลให้การจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ คิดสร้างสรรค์
การได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ” การจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากการฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ ง ให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดวิเคราะห์ได้ดว้ ยตนเอง (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 1)
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ประจําชาติ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็ น
เอกภาพของความเป็ นไทย เป็ นเครื่ องมือที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันและกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างบุคคลในสังคมและมีความสําคัญยิง่ เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวติ พร้อม
ๆ กัน ทักษะความเข้าใจในการอ่านจะช่วยเพิ่มพูนความรู ้ ความคิดไม่มีขอบเขต ส่ งผลให้บุคคลเกิด
ความรู ้ความเข้าใจปั ญหาต่าง ๆ สามารถแสวงหาความรู ้และประสบการณ์ได้ (สํานักงานนิเทศและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ, 2545 ,
หน้า 1)
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ปั จจุบนั ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆในยุคโลกาภิวตั น์มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย จึงต้องมีการปฏิรูป
การศึกษา ปรับปรุ งหลักสู ตรการศึกษาแห่งชาติ ซึ่ งถือเป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยให้ทดั เทียมอารยประเทศในแถบเอเชียและประเทศเพื่อนบ้าน และหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย (กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ, 2545, หน้า 1-4) ได้กล่าวว่า ภาษาไทยมีส่วนที่เป็ นเนื้อหาสาระ ได้แก่
กฎเกณฑ์ทางภาษา ซึ่ งผูใ้ ช้จะต้องรู ้และใช้ภาษาได้ถูกต้อง
เนื่องจากภาษาไทยเป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอดวิชาการ ความรู ้ ประสบการณ์ และความ
เข้าใจของประชาชนในชาติท้ งั ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต กระทรวงศึกษาธิ การได้ตระหนักถึง
ความสําคัญดังกล่าว จึงได้จดั ให้วชิ าภาษาไทยเป็ นวิชากลุ่มทักษะที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ท้งั ทฤษฎีและอาศัย
การฝึ กฝน ซึ่งการฝึ กฝนหรื อทักษะสัมพันธ์มีท้งั หมดสี่ ดา้ น ประกอบด้วยทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โดยเฉพาะการอ่านและการเขียนถือว่าเป็ นทักษะสําคัญที่นบั ว่าเป็ นปั จจัยและ
รากฐานสําคัญในการศึกษาเนื้อหาวิชาแขนงต่างๆในทุกระดับชั้น
ตามที่ ศุภวัฒน์ ชื่นชอบ (2524, หน้า 2) ได้กล่าวว่า การที่เราเกิดมาเป็ นคนไทยมีภาษาพูด
และภาษาเขียนนั้น การที่จะใช้ให้ได้เหมาะสมทุกประการนั้นจะต้องได้ศึกษาเล่าเรี ยนกันมาก่อน
การที่คนไทยรู ้จกั ใช้ภาษาเพื่อเป็ นการสื่ อความรู ้สึกนึกคิดเท่านั้นยังไม่พอ เราควรรักษาระเบียบของ
ภาษาไทย และความงดงามของภาษา ซึ่ งแสดงถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจําชาติดว้ ย ดังนั้น
ในการเรี ยนการสอนภาษาไทยนอกจากจะให้บรรลุตามจุดประสงค์ในการเรี ยน และการนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันแล้ว ผูเ้ รี ยนควรรู ้ถึงหลักเกณฑ์ทางภาษาเพื่อรักษาโครงสร้างและ
รู ปแบบดันดีงามไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับอัจฉรา ชีวพันธ์ (2531, หน้า 6) ได้กล่าวว่า การเรี ยนการสอน
ภาษาไทยในปั จจุบนั เน้นทักษะสัมพันธ์ท้งั สี่ ดา้ น คือ การฟัง การพูด ส่ วนการอ่านและการเขียน
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้รับการฝึ กฝนทักษะจนมีพฒั นาการและคล่องแคล่ว โดยมีความรู ้ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์ทางภาษาอันเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนภาษาไทย รวมทั้งสามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ซึ่ งหลักเกณฑ์ทางภาษาส่ วนหนึ่งประกอบด้วย ชนิดของคําใน
ภาษาไทย ความหมาย และหน้าที่ในประโยค ได้แก่ คํานาม คําสรรพนาม คํากริ ยา คําวิเศษณ์
คําบุพบท คําสันธาน และคําอุทาน ได้ระบุความรู ้ทางภาษาของหนังสื อเรี ยนภาษาไทย ชุดพื้นฐาน
ภาษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ และการใช้ภาษา ได้แก่ การ
เขียนตามรู ปแบบ การเขียนสื่ อสาร การเขียนด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ ง วัชราภรณ์ สนองคุณ
(2533, หน้า 1) กล่าวว่า บุคคลที่มีความสามารถในการใช้ภาษา คือ ผูท้ ี่ได้รับการฝึ กฝนด้านหลักและ
การใช้ภาษาด้วยวิธีการที่ถูกต้องนัน่ เอง
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ความรู ้ดา้ นหลักการใช้ภาษา เรื่ อง ของคําในภาษาไทย มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ครู ผสู ้ อน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย จะต้องค้นหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้รับองค์ความรู้
จนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน และเป็ นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้ดาํ รงอยู่
ตลอดไป อย่างถูกต้องและเหมาะสม
จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ซึ่ งผูร้ ายงานได้ จัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาล 1
(วัดเทวสังฆาราม ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พบปั ญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย อยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ กว่าเป้ าหมายของโรงเรี ยน
ตารางที่ 1

ปี การศึกษา
2548
2549
2550

คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
เป้าหมาย
(ร้ อยละ)
75
75
75

คะแนนด้ านหลักภาษา
และการใช้ ภาษา (ร้ อยละ)
52.41
54.32
55.87

คะแนนรวมทักษะ 4 ด้ าน
(ฟัง พูด อ่าน เขียน) (ร้ อยละ)
65.50
68.31
71.49

ที่มา : โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) 2548 - 2550 เอกสารการวัดผล ประเมินผล (ปพ.5)
จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
โรงเรี ยนเทศบาล 1
(วัดเทวสังฆาราม) ย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ตํ่าที่โรงเรี ยน
ได้กาํ หนดไว้ ไม่เป็ นที่น่าพอใจ จึงได้วเิ คราะห์คะแนนที่ผเู ้ รี ยนทําการทดสอบผลการเรี ยนรู ้ที่
คาดหวังของแต่ละเนื้อหา พบว่า เรื่ องหลักเกณฑ์ทางภาษาและการใช้ภาษา เป็ นปัญหาที่ตอ้ งแก้ไข
ก่อน เพราะผูเ้ รี ยนประเมินได้ต่าํ กว่าเรื่ องอื่น ๆ และตํ่ากว่าเกณฑ์ ที่โรงเรี ยนกําหนดไว้ จากการ
วิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่า ส่ วนหนึ่งมาจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ไม่น่าสนใจ เข้าใจยาก
จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้หลากหลาย แต่แก้ปัญหาได้เพียงเล็กน้อย สาเหตุอีกอย่างหนึ่งคือ
ปั ญหาด้านครอบครัวผูเ้ รี ยนขาดเรี ยนบ่อย เพราะต้องช่วยครอบครัวทํางานหารายได้ ไม่สามรถช่วย
ดูแลในด้านการเรี ยนได้ รวมทั้งพื้นฐานด้านความรู ้ ความสามารถด้านการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกั น ความ
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เข้าใจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ตลอดจนเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาไทย เป็ น
สิ่ งที่เข้าใจยากสําหรับผูเ้ รี ยน ผูร้ ายงานเห็นว่าสิ่ งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ดี คือ
การพัฒนาด้าน
กระบวนการการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การนําสื่ อนวัตกรรมใหม่ ๆ มาให้
ผูเ้ รี ยนได้ใช้ จึงมีแนวคิดหาวิธีจดั กิจกรรมการเรี ยนรู้อีกแนวหนึ่ง คือ การสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
ซึ่ งเป็ นสื่ อหรื อนวัตกรรมทางการศึกษาอีกรู ปแบบหนึ่งที่จะสร้างความสนใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ
กระตือรื อร้น พอใจที่จะเรี ยน โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เนื้อหาที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ให้ความสําคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้น เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดให้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสตรวจสอบความรู ้ ความสามารถของตนเองแล้วเลือกวิธีการเรี ยนที่เหมาะสมกับ
ตนเอง เพื่อที่จะได้เรี ยนตามความถนัดและความสามารถพร้อมทั้งประเมินความสามารถของตนได้
และสามารถใช้เรี ยนด้วยตนเองไม่จาํ กัดเวลาและสถานที่ โดยผูร้ ายงานได้เลือกเนื้อหาความรู ้เรื่ อง
ชนิดของคําในภาษาไทย ซึ่ งประกอบด้วย คํานาม คําสรรพนาม คํากริ ยา คําวิเศษณ์ คําบุพบท
คําสันธาน และคําอุทาน ซึ่ งคําเหล่านี้เป็ นสิ่ งจําเป็ นต้องใช้ในชีวติ ประจําวันเสมอ การเรี ยนใน
ระดับชั้นประถมศึกษานั้นเป็ นการวางรากฐานให้มีความรู ้ข้นั ต้นเกี่ยวกับคําเหล่านั้น เช่น
ความหมาย ลักษณะของคํา หน้าที่ของคําในประโยคและการใช้คาํ เหล่านั้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
จะได้เรี ยนเนื้อหานี้ต่อเนื่องกัน และจะเน้นเนื้อหาเชิงลึกมากขึ้น ถ้าผูเ้ รี ยนมีความรู ้พ้ืนฐานที่ดีจาก
ชั้นประถมศึกษาจะทําให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนได้ดี มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ย่อมทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยด้วย ดังนั้นการให้เนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เน้นความพร้อมที่จะเรี ยนรู้อนั เป็ นผลให้ความรู้น้ นั เป็ นความรู้ที่คงทน
ผูร้ ายงานจึงนําเรื่ องชนิดของคําในภาษาไทยมาใช้ในการจัดทําบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปหรื อเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่าบทเรี ยนโปรแกรม (
Programmed
Instruction) เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาอีกรู ปแบบหนึ่งของการสอนที่ช่วยลดการสอนของครู
(Reduce Instructional Time หรื อ RIT) ทั้งยังช่วยในการจัดระบบการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนตามความสามารถของตนเอง ด้วยการลงมือประกอบกิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉงตามลําดับ
ขั้นทีละน้อย มีโอกาสได้รับข้อติชมทันที ก้าวหน้าไปตามความสามารถของแต่ละคน (ธี ระชัย
ปูรณโชติ, 2539, หน้า 6)
การเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปเป็ นสื่ อและวิธีสอนวิธีหนึ่งที่คาดว่าเหมาะสมกับ
การสอนหลักเกณฑ์ทางภาษา เพราะผูเ้ รี ยนมีโอกาสศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และเป็ นวิธีจดั การ
เรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความสามารถ และความสนใจของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ผูร้ ายงานเห็นความจําเป็ นที่
ต้องคิดค้นหาวิธีสอนในส่ วนที่เป็ นเนื้อหาด้านหลักเกณฑ์ทางภาษา ด้วยวิธีการที่นอกเหนือไปจาก
การสอนปกติในชั้นเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย
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ตลอดจนเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนชั้นสู งต่อไป เป็ นการอนุรักษ์มรดกทางภาษาและยังมีประโยชน์
ในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ดีข้ ึน เป็ นการเสริ มแรงให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาไทย ผูร้ ายงานเห็นว่าการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา คือบทเรี ยนสําเร็ จรู ปเป็ นสื่ อและวิธีสอน
วิธีหนึ่ง ที่สามารถนําไปใช้ได้เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เป็ นปั ญหาในปั จจุบนั อีกทั้ง
ยังเป็ นแนวทางหรื อเหตุผลให้ครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทยหรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนวิชา
ภาษาไทย ให้ตดั สิ นใจสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมในด้านเนื้อหาและผูเ้ รี ยน สําหรับวิชา
ภาษาไทย และวิชาอื่นๆ เพื่อช่วยให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลตาม
เจตนารมณ์ของหลักสู ตร ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั เกี่ยวกับบทเรี ยนสําเร็ จรู ปของสุ ทิน
สุ ทธิ สมบูรณ์ (2536 , หน้า 89) ได้สร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ อง ชนิดของคําในภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนอนุบาลลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่
สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 90.20/90.40 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ สําหรับการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ผลงานวิจยั ของ ชีวติ รี อยูส่ ี มารักษ์ (2541, หน้า 47) เรื่ องการใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ อง คําพ้องรู ป
คําพ้องเสี ยง และคําพ้องความหมาย ของชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนทานสัมฤทธิ์วทิ ยา อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า มีประสิ ทธิ์ ภาพสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้งั ไว้ 80/80 คือ 83.10/82.60
คะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ซึ่ งเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้อีกรู ปแบบหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาด้านการ
เรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี ผูร้ ายงานจึงสนใจจะแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนหลัก เกณฑ์ทางภาษา
และการใช้ภาษา เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการสร้าง
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 เพื่อใช้เป็ นสื่ อในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้ รี ยนดังกล่าว

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

1. เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิ ทธิ ผลของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่าง
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ก่อนเรี ยนกั บหลังเรี ยน ด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

สมมติฐานของการศึกษา

1. บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ดัชนีประสิ ทธิ ผลของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีประสิ ทธิ ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน 0.50
ขึ้นไป
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป สู งกว่าก่อนเรี ยน

ขอบเขตของการศึกษา

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5โรงเรี ยน
เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2551 จํานวน 3 ห้องเรี ยน
1.2
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/2
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551 จํานวน 25 คน ที่ได้จากการ
การสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
2. สิ่ งที่ศึกษา
2.1 นวัตกรรมที่ใช้ ได้แก่ การเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ใน
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2.2 ผลที่เกิดขึ้น
2.2.1 ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ อง ชนิดของคําในภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2.2.2 ดัชนีประสิ ทธิ ผลของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2.2.3 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยน
0
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ด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
3. เนื้อหาที่ใช้ในการ ศึกษาครั้งนี้ คือ เนื้อหาเรื่ อง ชนิดของคําในภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 7 เล่ม คือ คํานาม คําสรรพนาม คํากริ ยา คํา
วิเศษณ์ คําบุพบท คําสันธาน และคําอุทาน
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ทําการศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551 ใช้เวลา
42 คาบ ๆ ละ 20 นาที

นิยามศัพท์ เฉพาะ

1. บทเรียนสํ าเร็จรู ป หมายถึง บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผรู ้ ายงานค้นคว้าพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผเู้ รี ยนศึกษา
ด้วยตนเอง ซึ่ งจัดลําดับเนื้อหาของบทเรี ยนเป็ นหน่วยย่อยๆ เรี ยกว่า กรอบ (Frame) ซึ่ งแต่ละกรอบมี
การอธิ บายเนื้อหา มีคาํ ถามอย่างต่อเนื่องกันไป จากง่ายไปหายากตามลําดับ มีการนําความรู ้ หรื อ
ข้อมูลที่ได้รับจากกรอบต้นเป็ นแนวทางในการเรี ยนกรอบต่อไป ส่ วนเฉลยหรื อคําตอบจะอยูห่ น้า
หรื อกรอบถัดไป ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถตรวจสอบคําถามและคําตอบได้ทนั ที ทําให้ผเู ้ รี ยนได้รับการ
เสริ มแรงจากการทําความเข้าใจใหม่ได้
2. ประสิ ทธิภาพของบทเรียนสํ าเร็จรูป หมายถึง คุณภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ อง
ชนิดของคําในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ ซึ่ งเป็ นค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยที่นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ ซึ่ งเป็ นค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยที่นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
3. ดัชนีประสิ ทธิผล หมายถึง ความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักเรี ยนโดยการเทียบ
คะแนนที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรี ยน
4. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู ้ ความเข้าใจ ของผูเ้ รี ยนในเรื่ องชนิดของคํา
ที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิด
ของคําในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
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5. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่ องมือที่ผรู ้ ายงานสร้างขึ้นเพื่อ
วัดความรู ้ ความเข้าใจ และความสามารถในการเรี ยน หลังจากเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ อง
ชนิดของคําในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
6. ชนิดของคําในภาษาไทย หมายถึง คําที่ใช้ในภาษาไทยสําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ซึ่ งประกอบด้วยคําชนิดต่างๆ ได้แก่ คํานาม คําสรรพนาม คํากริ ยา คําวิเศษณ์ คําบุพบท คําสันธาน
และคําอุทาน ซึ่ งมีลกั ษณะ ความหมาย และวิธีการใช้ในประโยคสื่ อสารประจําวัน
7. ผู้เรียน หมายถึง นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/2 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2551

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

1. บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ได้ช่วยลดบทบาทของครู มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ในการเรี ยนผูเ้ รี ยนสามารถ
ศึกษา ด้วยตนเอง เป็ นการฝึ กให้มีความรับผิดชอบ ความมีวนิ ยั ในตนเองของผูเ้ รี ยน ตลอดจนเป็ น
การเน้นคุณธรรม จริ ยธรรม ความซื่ อสัตย์ต่อตนเอง ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้แบบคิดเป็ น ทํา
เป็ น และแก้ปัญหาเป็ น เรี ยนอย่างมีความสุ ขตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน ซึ่ งมีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
2. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ได้เรี ยนรู้จากบทเรี ยนสําเร็ จรู ปด้วยตัวเองได้จนเกิด
ความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนําความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการเรี ยนเรื่ องอื่น ๆ และ ในระดับที่สูงขึ้น
ตลอดจนนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้ และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
3. นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่สร้างขึ้นไปใช้เป็ นสื่ อในการแก้ปัญหานักเรี ยนที่ขาดเรี ยนบ่อย
และเรี ยนช้า หรื อเรี ยนอ่อนจนสามารถนําไปศึกษาค้นคว้า ทบทวนหลังเวลาเลิกเรี ยนแล้ว ทําให้
นักเรี ยนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
4. ได้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เป็ นเครื่ องมือจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และเป็ นแนวทางใน
การพัฒนา และจัดทํานวัตกรรมอื่น ๆ ของครู ต่อไป
5. เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างและพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปเรื่ องอื่นๆ ในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระอื่น ๆ ต่อไป
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6. ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ได้แนวทางในการจัดทํานวัตกรรมซึ่ ง
สามารถนําไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7. นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย

