
บทที ่3 

 

วธีิดาํเนินการ 

 

ผูร้ายงานไดผ้ลิตส่ือการเรียนการสอน บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย        

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยมีรายละเอียดในการดาํเนินการดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนเทศบาล 

1 (วดัเทวสังฆาราม) สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 

2551 จาํนวน 3 หอ้งเรียน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียน 

เทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551  จาํนวน 25 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบ

กลุ่ม0 (Cluster Random Sampling )   

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาทดลองใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป  เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นระถมศึกษาปีท่ี 5 ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (วดั

เทวสังฆาราม) อาํเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 25 คน ในปีการศึกษา 255 1 มี

เคร่ืองมือท่ีใชด้งัน้ี 

1. บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูร้ายงานจดัทาํข้ึนจาํนวน 7 เล่ม แต่ละเล่มประกอบดว้ย  คาํแนะนาํ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั แบบทดสอบก่อนเรียนพร้อมเฉลย เน้ือหา กิจกรรม 

แบบทดสอบหลงัเรียนพร้อมเฉลย บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัทาํมีดงัน้ี 

1.1   คาํนาม  

1.2 คาํสรรพนาม 

1.3 คาํกริยา 

1.4 คาํวเิศษณ์ 
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1.5 คาํบุพบท 

1.6 คาํสันธาน  

1.7 คาํอุทาน 

2.   คู่มือการใช ้บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ตามหลกัสูตร แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวนแผนการจดัการเรียนรู้  7 แผน เวลา 42  คาบ ๆ ละ 20 นาที 

 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนบทเรียนสาํเร็จรูป  เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ 

 4. แบบประเมินบทเรียนสาํเร็จรูปสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญ 

 

วธีิการสร้างเคร่ืองมอืในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาทดลองคร้ังน้ี ผูร้ายงานไดจ้ดัสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  

 1. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

  ผูร้ายงานไดส้ร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ือง

ชนิดของคาํ วชิาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ข้ึนมา 1 ชุด จาํนวนขอ้สอบ  80 ขอ้ เป็น

แบบทดสอบมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั เลือกตอบ ชนิด 4 ตวัเลือก  โดยผูร้ายงานได้

ดาํเนินการสร้างโดยยดึสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และ ตวัช้ีวดัตลอดจนคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ ตามหลกัสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ใชป้ระเมินผลก่อนเรียน

และหลงัเรียน โดยมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

 1.1   ศึกษาหลกัสูตร แกยกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อทาํความ

เขา้ใจจุดมุ่งหมาย หลกัการ และโครงสร้างของหลกัสูตร  

 1.2   ศึกษาสาระ มาตรฐาน ตวัช้ีวดัและรายละเอียดของเน้ือหาวชิา  เพื่อเป็นขอ้มูล

ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 1.3   ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบจากหนงัสือการวดัผลการศึกษา  (สมนึก  

ภทัทิยธนี, 2544, หนา้ 130-137) สาํหรับเป็นแนวทางในการทาํแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ 

 1.4   กาํหนดรูปแบบ และสร้างแบบทดสอบในท่ีน้ีกาํหนดแบบทดสอบเป็นแบบ

ปรนยั เลือกตอบ 4 ตวัเลือก เน่ืองจากมีความเหมาะสม และครอบคลุมเน้ือหา ตาม ตวัช้ีวดั ของ

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 แลว้สร้างแบบทดสอบบทเรียนสาํเร็จรูป 

เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 1 ชุด 
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จาํนวน 80 ขอ้ เลือกนาํมาใชจ้าํนวน 40 ขอ้ ตามมาตรฐาน สาระ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและเน้ือหา

ท่ีกาํหนด 

 1.5   นาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุ และผูเ้ช่ียวชาญวเิคราะห์ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงตามคาํแนะนาํ คือ แกส้าํนวนภาษาท่ีใชใ้หเ้หมาะสม 

  ผูท้รงคุณวฒิุ และผูเ้ช่ียวชาญท่ีตรวจสอบไดแ้ก่   

1) ผูอ้าํนวยการเจริญ   สหกิจ  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (วดั

เทวสังฆาราม) สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  อาํเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี 

2) นางสาวสมเพช็ร   หลกัเงินชยั  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  โรงเรียน

เทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม ) สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  อาํเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวดั

กาญจนบุรี 

3) นางสาวอุไร   ถาวรงามยิง่สกุล  ตาํแหน่งครู  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

(คณิตศาสตร์) โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม ) สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  อาํเภอเมือง

กาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี 

4) นางวไิล  เดชรัตนสุวรรณ์  ตาํแหน่งครู  วทิยฐานะชาํนาการพิเศษ 

(ภาษาไทย) โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นชุกกุ่ม) สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  อาํเภอเมืองกาญจนบุรี  

จงัหวดักาญจนบุรี 

5) นางรัชดาพร   รุ่งสวา่ง  ตาํแหน่งครู  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ (สังคม

ศึกษา) โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม ) สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อาํเภอเมืองกาญจนบุรี  

จงัหวดักาญจนบุรี 

 1.6   นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้เสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิม

ประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบแต่ละขอ้กบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี โดยมีเกณฑก์าร

ใหค้ะแนนดงัน้ี 

   เคร่ืองหมาย  ในช่อง +1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัผลการเรียนรู้ของผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีระบุไวจ้ริง 

   เคร่ืองหมาย  ในช่อง 0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัผลการเรียนรู้ของผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีระบุไวจ้ริง 

   เคร่ืองหมาย  ในช่อง -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นไม่ไดว้ดัผลการเรียนรู้ของ

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีระบุไวจ้ริง 
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 1.7   นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชสู้ตร IOC (สมนึก 

ภทัทิยธนี, 2544 , หนา้ 167) ผลปรากฏวา่ ขอ้สอบท่ีอยูใ่นเกณฑค์วามเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาท่ีใชไ้ด้

จาํนวน 80 ขอ้ เลือกมา 40 ขอ้ ซ่ึงมีค่า IOC ท่ี 0.80 ถึง 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ข)  

 1.8   นาํแบบทดสอบท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ไปทดสอบกบั

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม) จาํนวน 26 คน และนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม) จาํนวน 24 คน รวมทั้งหมด 50 คน 

 1.9   นาํผลการทดลองใชข้อ้สอบมาวเิคราะห์หาค่าความยาก ง่าย (P) และค่าอาํนาจ

จาํแนก (B) โดยกาํหนดค่าความยาก (P) ระหวา่ง .20 - .08 และค่าอาํนาจจาํแนก (B) ตั้งแต่ .20 ข้ึน

ไป เป็นขอ้ทดสอบท่ีใชไ้ด ้

 1.10  ปรับปรุงขอ้สอบท่ีมีค่าความยาก ง่าย (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (B) ท่ีไม่อยูใ่น

เกณฑท่ี์กาํหนดมาปรับปรุงใหม่ แลว้นาํไปทดลองอีกคร้ังหน่ึง นาํผลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าความ

ยาก (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (B) ของแบบทดสอบโดยวธีิของ Brennan (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 , 

หนา้ 63-65) ปรากฏวา่ขอ้ทดสอบมีค่าคุณภาพ ดงัน้ี  

  1.10.1  ค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่  .41 - .79 (รายละเอียดในภาคผนวก ข)  

  1.10.2  ค่าอาํนาจจาํแนก (B) ตั้งแต่ .25 ข้ึนไป (รายละเอียดในภาคผนวก ข)  

 1.11 นาํขอ้สอบทั้ง 40 ขอ้ มาคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั

ตามวธีิของ Lovett (บุญชม  ศรีสะอาด, 254 5, หนา้ 96) ซ่ึงพบวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 

0.87  แลว้จดัพิมพเ์ป็นฉบบัจริงเพื่อใชใ้นการทดสอบในการทดลองจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 2.   การสร้างนวตักรรม  

   การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูร้ายงานไดจ้ดัทาํข้ึน มีขั้นตอนในการสร้างและพฒันา ดงัน้ี  

 2.1 วเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงมาจาก  

 2.1.1 การสังเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะทาํการสอน  

 2.1.2  การบนัทึกปัญหาระหวา่งการจดัการเรียนการสอน  

 2.1.3   การศึกษาวเิคราะห์ผลการเรียน  

 2.1.4 สอบถามครูท่ีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา  

ปีท่ี 5 

 2.2   ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตร คู่มือครู หนงัสือเรียน และเน้ือหา บทเรียน

สาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตาม

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อวเิคราะห์เน้ือหา ตวัช้ีวดัและกิจกรรม 
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 2.3   ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการ และวธีิการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป จาก

เอกสารการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป ของเปร่ือง กุมุท (2519 , หนา้ 112-116); ไชยยศ   เรืองสุวรรณ 

(2526. หนา้ 85-89) ; วาสนา ชาวหา (525, หนา้ 14-148) และธีระชยั ปูรณโชติ (2539, หนา้ 57-69) 

 2.4  เลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสมแบ่งเป็นตอน ๆ เพื่อแกปั้ญหา โดยผูร้ายงานได้

กาํหนดจุดมุ่งหมายใหแ้น่นอนวา่ บทเรียนสาํเร็จรูปชุดน้ีควรประกอบดว้ยเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง

อะไรบา้ง เน้ือหาท่ีกาํหนดข้ึนเหมาะสม และครอบคลุมตาม ตวัช้ีวดั  และเน้ือหาตามหลกัสูตร

หรือไม่ มีการวเิคราะห์หลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนมีส่วนในการใช้

บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5 อยา่งไรบา้ง 

 2.5   กาํหนดโครงเร่ืองใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา ตวัช้ีวดัของบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ือง

ชนิดของคาํในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ใชเ้วลาในการสอน 

จาํนวน 42 คาบ (14 ชัว่โมง) คาบละ 20 นาที ในการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป จะแบ่งเน้ือหาออกเป็น

ตอน ๆ เตม็คาบเวลาเรียนท่ีกาํหนดไว ้ไดบ้ทเรียนสาํเร็จรูป จาํนวน 7 ชุด ดงัน้ี 

 2.5.1 คาํนาม  

 2.5.2   คาํสรรพนาม  

 2.5.3   คาํกริยา  

 2.5.4   คาํวเิศษณ์  

 2.5.5   คาํบุพบท  

 2.5.6   คาํสันธาน  

 2.5.7   คาํอุทาน  

 2.6   ศึกษารูปแบบการเขียนบทเรียนสาํเร็จรูป และกาํหนดส่วนประกอบภายใน 

คือ 

 2. 6.1  คาํนาํ  

 2. 6.2    สารบญั  

 2.6.3    เวลาเรียน 

 2. 6.4    คาํแนะนาํ  

 2. 6.5    ตวัช้ีวดั 

 2. 6.6    แบบทดสอบก่อนเรียน  พร้อมเฉลย 

 2. 6.7    เน้ือหา  

 2. 6.8    ตวัอยา่ง พร้อมเฉลย  
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 2. 6.9    แบบฝึกหดั พร้อมเฉลย  

 2. 6.10  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

 2. 6.11  แบบทดสอบหลงัเรียน พร้อมเฉลย  

 2.7   สร้างบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยเขียนเน้ือหาในแต่ละตอน รวมทั้งภาพประกอบ แบบทดสอบ

ก่อนเรียนและหลงัเรียน และแบบฝึกแต่ละตอน 

 2.8   นาํบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุผูเ้ช่ียวชาญ และผูมี้ประสบการณ์ดา้น

หลกัสูตร  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตส่ือการใชส่ื้อการเรียนการสอน             

เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งตามหลกัการสร้างความครอบคลุมเน้ือหา  ความสอดคลอ้ง

ระหวา่งขอ้มูลกบัตวัช้ีวดั และสาํนวนภาษาท่ีใช ้เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ ยิง่ข้ึน 

 รายนามผูท้รงคุณวฒิุ และผูเ้ช่ียวชาญท่ีตรวจสอบ ไดแ้ก่ 

1) นางสาวสมเพช็ร  หลกัเงินชยั  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

เทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม) สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อาํเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดั

กาญจนบุรี 

2) นางวไิล  เดชรัตนสุวรรณ์   ตาํแหน่งครู  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ  

(ภาษาไทย) โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นชุกกุ่ม) สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อาํเภอเมืองกาญจนบุรี   

จงัหวดักาญจนบุรี 

3) นางนํ้าวน  ฝักบวั  ตาํแหน่งครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ (ภาษาไทย) 

โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์ ) สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อาํเภอเมืองกาญจนบุรี  

จงัหวดักาญจนบุรี 

 2.9  ปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ เก่ียวกบัการใชภ้าษาและ   

ขนาดตวัอกัษร ใหอ้่านแลว้เขา้ใจง่าย การตั้งคาํถามไม่ยาวเกินไป 

 2.10  นาํบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการแกไ้ขแลว้เสนอใหผู้ท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึงก่อนท่ีจะนาํไปทดลองหาประสิทธิภาพ 

 2.11  นาํบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปทดลองหาประสิทธิภาพกบันกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
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ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาขอ้บกพร่อง ดา้นเน้ือหา การใชภ้าษา เวลาการส่ือความหมาย โดย

ผูร้ายงานดาํเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 2.11.1 การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง ผูร้ายงานไดท้ดลองหาประสิทธิภาพ

กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

โดยใชน้กัเรียน 3 คน คือ นกัเรียนเก่ง นกัเรียนปานกลาง และนกัเรียนอ่อน อยา่งละ 1 คน ตาม ปพ.5 

โดยผูร้ายงานคอยสังเกตพฤติกรรมอยา่งใกลชิ้ดและจดบนัทึกขอ้บกพร่อง รวมทั้งขอ้สงสัยต่าง ๆ 

ของนกัเรียน ซ่ึงปรากฏวา่นกัเรียนอ่อนไม่สามารถทาํเสร็จในเวลาท่ีกาํหนด ส่วนนกัเรียนเก่งทาํ

เรียบร้อยเหมาะสมกบัเวลา บทเรียนสาํเร็จรูปมีพิมพผ์ดิบา้ง และนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปคิดคาํนวณหา

ค่าสถิติไดค่้าประสิทธิภาพ เท่ากบั 69.52/68.33 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค) ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์

มาตรฐาน 60/60 ท่ีตั้งไว ้จากนั้น ได้นาํบทเรียนสาํเร็จรูปมา แกไ้ขปรับปรุง  และทดลองใชใ้นคร้ัง

ต่อไป 

 2.11.2   การทดลองกบักลุ่มเล็ก ผู ้ รายงานไดท้ดลองเพื่อหาประสิทธิภาพกบั

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 (ไม่ใชน้กัเรียนคนเดิมท่ีทดลองมาแลว้) โรงเรียนเทศบาล 1        

(วดัเทวสังฆาราม) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จาํนวน 9 คน นกัเรียนเก่ง นกัเรียนปานกลาง และ

นกัเรียนอ่อน อยา่งละ 3 คน ตาม ปพ.5 เพื่อทดสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมกบัเน้ือหา เวลา 

การใชภ้าษา การส่ือความหมาย ผลปรากฏวา่ นกัเรียนเก่งทาํไดเ้หมาะสมกบัเวลา ส่วนนกัเรียนปาน

กลางและนกัเรียนอ่อนทาํแบบฝึกไดไ้ม่ทนักบัเวลา และและนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปคิดคาํนวณหาค่าสถิติ

ไดค้่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 78.41/76.11 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค) ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์

มาตรฐาน 70/70 ท่ีตั้งไว ้จากนั้นไดน้าํบทเรียนสาํเร็จรูปมา ปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาและกิจกรรมใหม่ 

เพื่อความเหมาะสมยิง่ข้ึน 

 2.11.3 การทดลองภาคสนาม (Field sting) ผูร้ายงานไดท้ดลองหา

ประสิทธิภาพกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม) เทศบาล

เมืองกาญจนบุรี โดยใชน้กัเรียนทั้งหอ้งเรียน จาํนวน 24 คน เพื่อทดสอบ ความถูกตอ้งและความ

เหมาะสมกบัเน้ือหา เวลา การใชภ้าษา การส่ือความหมาย  ปรากฏวา่มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 

82.05/81.00 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค) ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว ้ แสดงวา่

บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5 มีความเหมาะสมมาก  

 2.11. 4   นาํแบบประเมินใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิด

ของคาํในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มาหาค่าเฉล่ียแลว้นาํไป

เทียบเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน ปรากฏวา่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.91 และ
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โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.91 หมายความวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (รายละเอียด

แสดงในภาคผนวก ง) 

 2.11. 5   นาํบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปจดัทาํเป็นรูปเล่ม จาํนวน 25 ชุด นาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง      

คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 ใชส้อนประกอบแผนการสอนบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ใน

ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงกาํหนดกิจกรรมการเรียนการ

สอนไวอ้ยา่งชดัเจน 

 3.    แบบประเมินบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับผู้เช่ียวชาญ  

  แบบประเมินบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญ ผูร้ายงานไดด้าํเนินการสร้างและหาคุณภาพ

ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 3.1   ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมินบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ใน

ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 , หนา้      

6-65)  

 3.2   การสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) ตามวธีิการของลิเคอร์ท  (Likert) ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ เหมาะสมมาก

ท่ีสุด เหมาะสมมาก เหมาสมปานกลาง เหมาะสมนอ้ย เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด (บุญชม  ศรีสะอาด, 

2545, หนา้ 102-103)  

  แบบประเมินของผูเ้ช่ียวชาญท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน ครอบคลุมองคป์ระกอบของ

บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา       

ปีท่ี 5 รวม 5 ดา้น ดงัน้ี 

3.2.1 ตวัช้ีวดั 

3.2.2 เน้ือหาสาระ 

3.2.3 รูปแบบของบทเรียนสาํเร็จรูป 

3.2.4 การนาํเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.2.5 การประเมินผล 

 3.3   นาํแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง แลว้

นาํมาปรับปรุงแกไ้ขการพิมพผ์ดิและตดัขอ้ท่ีซํ้ ากนั หลงัจากนั้นนาํเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ังก่อนท่ีจะนาํไปใช ้
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 3.4   จดัพิมพแ์บบประเมินบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย                

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ฉบบัสมบูรณ์สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญทาํการ

ประเมินต่อไป 

 3.5   นาํเสนอแบบประเมินบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ เพื่อทาํการประเมิน    

โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 99-100) 

     เหมาะสมมากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 คะแนน  

     เหมาะสมมาก  ใหค้ะแนน 4 คะแนน  

     เหมาะสมปานกลาง ใหค้ะแนน 3 คะแนน  

     เหมาะสมนอ้ย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน  

     เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 คะแนน  

 3.6   หาค่าเฉล่ียท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินแต่ละขอ้แลว้เทียบเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี  

    4.51 - 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด 

    3.51 - 4.50  หมายถึง มีความเหมาะสมอยูร่ะดบัมาก 

    2.51 - 3.50  หมายถึง มีความเหมาะสมอยูร่ะดบัปานกลาง 

    1.51 - 2.50  หมายถึง มีความเหมาะสมอยูร่ะดบันอ้ย 

    1.00  - 1.50  หมายถึง มีความเหมาะสมอยูร่ะดบันอ้ยท่ีสุด 

 

วธีิดําเนินการศึกษา 

 1.    แบบแผนการทดลอง   

  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากบัผูเ้รียนกลุ่มเดียว ซ่ึงมีการวดัผลก่อน  และหลงัการ

ทดลอง โดยใชแ้บบแผนทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Designs (พวงรัตน์  ทวรัีตน์, 

2540, หนา้ 60) ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 แบบการทดลอง One Group Pretest Posttest Designs 

 

กลุ่ม การทดสอบก่อนเรียน การทดลอง การทดสอบหลงัเรียน 

กลุ่มตวัอยา่ง T1 X T2 
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  X  หมายถึง การทดลอง  

  T1  หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 

  T2  หมายถึง การทดสอบหลงัเรียน  

 

 2.   การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 2.1   นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บทเรียนสาํเร็จรูป  เร่ืองชนิดของ

คาํในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึนมาทดสอบ

นกัเรียน   กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม) 

จาํนวนทั้งหมด คือ 25 คน ก่อนเรียน (Pre-test) แลว้บนัทึกคะแนนเป็นรายบุคคลไว ้

 2.2   ดาํเนินการสอนตามแผนการสอนโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป  เร่ืองชนิดของคาํ

ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากบทเรียนชุดท่ี 1  - 7 จาํนวน       

7 ชุด ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 

 2.3   บนัทึกคะแนนจากการทาํแบบฝึกในบทเรียนและรวบรวมไว้  

 2.4   ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เม่ือส้ินสุดการทดลองทั้ง 7 ชุดแลว้ โดยใช้

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย              

วชิาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงเป็นฉบบัเดียวกนักบัท่ีใชใ้นการทดสอบก่อนเรียนแต่สลบั

ขอ้กนั หลงัจากนั้นตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบท่ีผูเ้รียนแต่ละคนทาํ เพื่อนาํไปวเิคราะห์ทางสถิติ 

และหาค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีผูเ้รียนทาํได ้

 2.5   เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ก่อนเรียนแล ะหลงัเรียน 

 3.   การวเิคราะห์ข้อมูล  

  ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูร้ายงานวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 3.1   วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ ์80/80 (ชยัยงค์  พรหมวงศ,์ 2537 , 

หนา้ 495) 

 3.2   วเิคราะห์หาค่าดชันีประสิทธิผลของบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ใน

ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยวธีิของ กดูแมน, เฟลคเทอร์ 

และชไนเดอร์ (เผชิญ  กิจระการ, 2542 , หนา้ 1-3 ; Goodman, Flecther and Schneider 1980 : 30 - 

34) 
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 3.3   วเิคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้  t-test 

(Dependent Samples) 

 4.   สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 4.1   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์หาคุณภาพเคร่ืองมือ 

  4.1.1 การหาค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสู้ตร B (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 90) 

 

 

  

 เม่ือ  แทน ค่าอาํนาจจาํแนก  

 แทน จาํนวนผูร้อบรู้ หรือสอบผา่นเกณฑท่ี์ตอบถูก  

 แทน จาํนวนผูไ้ม่รอบรู้ หรือสอบไม่ผา่นเกณฑท่ี์ตอบถูก 

 แทน จาํนวนผูร้อบรู้ หรือสอบผา่นเกณฑ์  

 แทน จาํนวนผูไ้ม่รอบรู้ หรือสอบไม่ผา่นเกณฑ์  

 

 4.1.2   การหาค่าความเช่ือมัน่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวธีิการของ Lovett (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 96) 

 

       

     

 เม่ือ แทน ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์  

 แทน จาํนวนขอ้สอบของแบบทดสอบทั้งฉบบั  

 แทน คะแนนสอบของนกัเรียนแต่ละคน  

 แทน คะแนนจุดตดัของแบบทดสอบ  

 

 4.1.3   การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ใชสู้ตรดงัน้ี 

 

 

     เม่ือ  แทน ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของขอ้สอบ  

      แทน ผลรวมของคะแนนการตรวจของผูเ้ก่ียวขอ้ง  
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      แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ  

 

 4.1.4   การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบใชสู้ตรดงัน้ี  (เทคนิค 50/50) 

     

    

 เม่ือ แทน ความยากง่ายของแบบทดสอบ  

 แทน จาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มสูง  

 แทน จาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มตํ่า  

 

 4.2   สถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่ 

 4.2.1 ร้อยละ (Percentage)  ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด,  2545 , หนา้ 

104)  

 

 เม่ือ แทน ร้อยละ  

 แทน   ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ  

 แทน จาํนวนความถ่ีทั้งหมด  

 

 4.2.2   คะแนนเฉล่ีย           ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 104) 

 

  

 

เม่ือ  แทน คะแนนเฉล่ีย  

 แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม  

 แทน จาํนวนคะแนนลุ่ม  
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4.2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสู้ตรดงัน้ี  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 104) 

 

  

  

 เม่ือ แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 แทน คะแนนแต่ละตวั  

 แทน จาํนวนคะแนนในกลุ่ม 

 แทน ผลรวม  

 

 4.2.4   สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐานของคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงั

เรียน ใชสู้ตร t-test (Dependent Samples) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 109-111) 

 

 

 

      

 

 เม่ือ แทน ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤติ  

 แทน ค่าผลต่างระหวา่งคู่คะแนน  

 แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง หรือจาํนวนคู่คะแนน  

 

 4. 2.5   การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาํเร็จรูป ตามเกณฑ ์80/80 โดยใช้

สูตร E1/ E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2537, หนา้ 495) 

    สูตร 1  

    

 เม่ือ แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ  

 แทน คะแนนรวมของแบบประเมินผลการเรียนรู้  

แทน คะแนนเตม็ของแบบประเมินผลการเรียนรู้  

 และแบบฝึกทุกช้ินรวมกนั  

 แทน จาํนวนผูเ้รียน  

S.D.  = 

S.D.   
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    สูตร 2      

      

  

 เม่ือ แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์  

    แทน คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน  

 แทน คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน  

 ดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

 แทน จาํนวนผูเ้รียน  

 

4.2.6 สถิติท่ีใชห้าดชันีประสิทธิผลของบทเรียนสาํเร็จรูปโดยวธีิการ  

ของกดูแมน,  เฟลคเทอร์  และชไนเดอร์  (เผชิญ  กิจระการ, 2542, หนา้ 1-3 ; อา้งอิงมาจาก Goodman, 

Flecther and Schneider. 1980 : 30-34) 

 

 ดชันีประสิทธิผล  =  ผลรวมคะแนนทดสอบหลงัเรียน - ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

                                         (จาํนวนนกัเรียน ×  คะแนนเตม็) -  ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
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