บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการ
ผูร้ ายงานได้ผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5โรงเรี ยนเทศบาล
1 (วัดเทวสังฆาราม) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2551 จํานวน 3 ห้องเรี ยน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/2 โรงเรี ยน
เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551 จํานวน 25 คน ที่ได้จากการสุ่ มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling )
0

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา

ในการศึกษาทดลองใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้นระถมศึกษาปี ที่ 5 ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/2 ของโรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัด
เทวสังฆาราม) อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 25 คน ในปี การศึกษา 255 1 มี
เครื่ องมือที่ใช้ดงั นี้
1. บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผรู ้ ายงานจัดทําขึ้นจํานวน 7 เล่ม แต่ละเล่มประกอบด้วย คําแนะนํา
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง แบบทดสอบก่อนเรี ยนพร้อมเฉลย เนื้อหา กิจกรรม
แบบทดสอบหลังเรี ยนพร้อมเฉลย บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่จดั ทํามีดงั นี้
1.1 คํานาม
1.2 คําสรรพนาม
1.3 คํากริ ยา
1.4 คําวิเศษณ์
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1.5 คําบุพบท
1.6 คําสันธาน
1.7 คําอุทาน
2. คู่มือการใช้ บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ตามหลักสู ตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวนแผนการจัดการเรี ยนรู้ 7 แผน เวลา 42 คาบ ๆ ละ 20 นาที
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 เป็ นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ
4. แบบประเมินบทเรี ยนสําเร็ จรู ปสําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ

วิธีการสร้ างเครื่องมือในการศึกษา

เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลองครั้งนี้ ผูร้ ายงานได้จดั สร้างขึ้นโดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ผูร้ ายงานได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ อง
ชนิดของคํา วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 ขึ้นมา 1 ชุด จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ เป็ น
แบบทดสอบมีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย เลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก โดยผูร้ ายงานได้
ดําเนินการสร้างโดยยึดสาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้และ ตัวชี้วดั ตลอดจนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสู ตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ประเมินผลก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน โดยมีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสู ตร
แกยกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อทําความ
เข้าใจจุดมุ่งหมาย หลักการ และโครงสร้างของหลักสู ตร
1.2 ศึกษาสาระ มาตรฐาน
ตัวชี้วดั และรายละเอียดของเนื้อหาวิชา เพื่อเป็ นข้อมูล
ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
1.3 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากหนังสื อการวัดผลการศึกษา (สมนึก
ภัททิยธนี, 2544, หน้า 130-137) สําหรับเป็ นแนวทางในการทําแบบทดสอบที่มีคุณภาพ
1.4 กําหนดรู ปแบบ และสร้างแบบทดสอบในที่น้ ีกาํ หนดแบบทดสอบเป็ นแบบ
ปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก เนื่องจากมีความเหมาะสม และครอบคลุมเนื้ อหา ตาม
ตัวชี้วดั ของ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วสร้างแบบทดสอบบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 1 ชุด
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จํานวน 80 ข้อ เลือกนํามาใช้จาํ นวน 40 ข้อ ตามมาตรฐาน สาระ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังและเนื้อหา
ที่กาํ หนด
1.5 นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์
ตรวจสอบ และปรับปรุ งตามคําแนะนํา คือ แก้สาํ นวนภาษาที่ใช้ให้เหมาะสม
ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญที่ตรวจสอบได้แก่
1) ผูอ้ าํ นวยการเจริ ญ สหกิจ ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัด
เทวสังฆาราม) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2) นางสาวสมเพ็ชร หลักเงินชัย รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
โรงเรี ยน
เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี
3) นางสาวอุไร ถาวรงามยิง่ สกุล ตําแหน่งครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(คณิ ตศาสตร์ ) โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
4) นางวิไล เดชรัตนสุ วรรณ์ ตําแหน่งครู วิทยฐานะชํานาการพิเศษ
(ภาษาไทย) โรงเรี ยนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
5) นางรัชดาพร รุ่ งสว่าง ตําแหน่งครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (สังคม
ศึกษา) โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
1.6 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแล้วเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญชุดเดิม
ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนดังนี้
เครื่ องหมาย
 ในช่อง +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดผลการเรี ยนรู้ของผล
การเรี ยนรู ้ที่คาดหวังที่ระบุไว้จริ ง
เครื่ องหมาย
 ในช่อง 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดผลการเรี ยนรู้ของผล
การเรี ยนรู ้ที่คาดหวังที่ระบุไว้จริ ง
เครื่ องหมาย
 ในช่อง -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วดั ผลการเรี ยนรู้ของ
ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังที่ระบุไว้จริ ง
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1.7 นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร
IOC (สมนึก
ภัททิยธนี, 2544 , หน้า 167) ผลปรากฏว่า ข้อสอบที่อยูใ่ นเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้
จํานวน 80 ข้อ เลือกมา 40 ข้อ ซึ่งมีค่า IOC ที่ 0.80 ถึง 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
1.8 นําแบบทดสอบที่ผา่ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ไปทดสอบกับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) จํานวน 26 คน และนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/3 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) จํานวน 24 คน รวมทั้งหมด 50 คน
1.9 นําผลการทดลองใช้ขอ้ สอบมาวิเคราะห์หาค่าความยาก
ง่าย (P) และค่าอํานาจ
จําแนก (B) โดยกําหนดค่าความยาก (P) ระหว่าง .20 - .08 และค่าอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต่ .20 ขึ้น
ไป เป็ นข้อทดสอบที่ใช้ได้
1.10 ปรับปรุ งข้อสอบที่มีค่าความยาก
ง่าย (P) และค่าอํานาจจําแนก (B) ที่ไม่อยูใ่ น
เกณฑ์ที่กาํ หนดมาปรับปรุ งใหม่ แล้วนําไปทดลองอีกครั้งหนึ่ง นําผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความ
ยาก (P) และค่าอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบโดยวิธีของ Brennan (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 ,
หน้า 63-65) ปรากฏว่าข้อทดสอบมีค่าคุณภาพ ดังนี้
1.10.1
ค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ .41 - .79 (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
1.10.2 ค่าอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต่ .25 ขึ้นไป (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
1.11 นําข้อสอบทั้ง 40 ข้อ มาคํานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ
ตามวิธีของ Lovett (บุญชม ศรี สะอาด, 254 5, หน้า 96) ซึ่ งพบว่าได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ
0.87 แล้วจัดพิมพ์เป็ นฉบับจริ งเพื่อใช้ในการทดสอบในการทดลองจริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้ างนวัตกรรม
การสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผรู ้ ายงานได้จดั ทําขึ้น มีข้นั ตอนในการสร้างและพัฒนา ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งมาจาก
2.1.1 การสังเกตปั ญหาที่เกิดขึ้นขณะทําการสอน
2.1.2 การบันทึกปั ญหาระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน
2.1.3 การศึกษาวิเคราะห์ผลการเรี ยน
2.1.4 สอบถามครู ที่สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5
2.2 ศึกษารายละเอียดของหลักสู ตร คู่มือครู หนังสื อเรี ยน และเนื้อหา บทเรี ยน
สําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ตาม
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา ตัวชี้วดั และกิจกรรม
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2.3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป จาก
เอกสารการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ของเปรื่ อง กุมุท (2519 , หน้า 112-116); ไชยยศ เรื องสุ วรรณ
(2526. หน้า 85-89) ; วาสนา ชาวหา (525, หน้า 14-148) และธีระชัย ปูรณโชติ (2539, หน้า 57-69)
2.4 เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมแบ่งเป็ นตอน ๆ เพื่อแก้ปัญหา โดยผูร้ ายงานได้
กําหนดจุดมุ่งหมายให้แน่นอนว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปชุดนี้ควรประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
อะไรบ้าง เนื้อหาที่กาํ หนดขึ้นเหมาะสม และครอบคลุมตาม ตัวชี้วดั และเนื้อหาตามหลักสู ตร
หรื อไม่ มีการวิเคราะห์หลักสู ตรท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนมีส่วนในการใช้
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 อย่างไรบ้าง
2.5 กําหนดโครงเรื่ องให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ตัวชี้วดั ของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ อง
ชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ใช้เวลาในการสอน
จํานวน 42 คาบ (14 ชัว่ โมง) คาบละ 20 นาที ในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป จะแบ่งเนื้อหาออกเป็ น
ตอน ๆ เต็มคาบเวลาเรี ยนที่กาํ หนดไว้ ได้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป จํานวน 7 ชุด ดังนี้
2.5.1 คํานาม
2.5.2 คําสรรพนาม
2.5.3 คํากริ ยา
2.5.4 คําวิเศษณ์
2.5.5 คําบุพบท
2.5.6 คําสันธาน
2.5.7 คําอุทาน
2.6 ศึกษารู ปแบบการเขียนบทเรี ยนสําเร็ จรู ป และกําหนดส่ วนประกอบภายใน
คือ
2.
6.1 คํานํา
2.
6.2 สารบัญ
2.6.3 เวลาเรี ยน
2.
6.4 คําแนะนํา
2.
6.5 ตัวชี้วดั
2.
6.6 แบบทดสอบก่อนเรี ยน พร้อมเฉลย
2.
6.7 เนื้อหา
2.
6.8 ตัวอย่าง พร้อมเฉลย
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2.
6.9 แบบฝึ กหัด พร้อมเฉลย
2.
6.10 เกณฑ์การให้คะแนน
2.
6.11 แบบทดสอบหลังเรี ยน พร้อมเฉลย
2.7 สร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยเขียนเนื้อหาในแต่ละตอน รวมทั้งภาพประกอบ แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และแบบฝึ กแต่ละตอน
2.8 นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่สร้างขึ้นไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิผเู ้ ชี่ยวชาญ และผูม้ ีประสบการณ์ดา้ น
หลักสู ตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การผลิตสื่ อการใช้สื่อการเรี ยนการสอน
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องตามหลักการสร้างความครอบคลุมเนื้อหา ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อมูลกับตัวชี้วดั และสํานวนภาษาที่ใช้ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ยิง่ ขึ้น
รายนามผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญที่ตรวจสอบ ได้แก่
1) นางสาวสมเพ็ชร หลักเงินชัย รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยน
เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี
2) นางวิไล เดชรัตนสุ วรรณ์ ตําแหน่งครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ภาษาไทย) โรงเรี ยนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
3) นางนํ้าวน ฝักบัว ตําแหน่งครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ภาษาไทย)
โรงเรี ยนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์ ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
2.9 ปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการใช้ภาษาและ
ขนาดตัวอักษร ให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย การตั้งคําถามไม่ยาวเกินไป
2.10 นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอให้ผทู ้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนําไปทดลองหาประสิ ทธิ ภาพ
2.11 นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ไปทดลองหาประสิ ทธิ ภาพกับนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่
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ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาข้อบกพร่ อง ด้านเนื้อหา การใช้ภาษา เวลาการสื่ อความหมาย โดย
ผูร้ ายงานดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
2.11.1 การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ผูร้ ายงานได้ทดลองหาประสิ ทธิ ภาพ
กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
โดยใช้นกั เรี ยน 3 คน คือ นักเรี ยนเก่ง นักเรี ยนปานกลาง และนักเรี ยนอ่อน อย่างละ 1 คน ตาม ปพ.5
โดยผูร้ ายงานคอยสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและจดบันทึกข้อบกพร่ อง รวมทั้งข้อสงสัยต่าง ๆ
ของนักเรี ยน ซึ่ งปรากฏว่านักเรี ยนอ่อนไม่สามารถทําเสร็ จในเวลาที่กาํ หนด ส่ วนนักเรี ยนเก่งทํา
เรี ยบร้อยเหมาะสมกับเวลา บทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีพิมพ์ผดิ บ้าง และนําข้อมูลที่ได้ไปคิดคํานวณหา
ค่าสถิติได้ค่าประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 69.52/68.33 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค) ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 60/60 ที่ต้งั ไว้ จากนั้น ได้นาํ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปมา แก้ไขปรับปรุ ง และทดลองใช้ในครั้ง
ต่อไป
2.11.2 การทดลองกับกลุ่มเล็ก ผู ้
รายงานได้ทดลองเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพกับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1 (ไม่ใช้นกั เรี ยนคนเดิมที่ทดลองมาแล้ว) โรงเรี ยนเทศบาล
1
(วัดเทวสังฆาราม) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จํานวน 9 คน นักเรี ยนเก่ง นักเรี ยนปานกลาง และ
นักเรี ยนอ่อน อย่างละ 3 คน ตาม ปพ.5 เพื่อทดสอบความถูกต้องและความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา
การใช้ภาษา การสื่ อความหมาย ผลปรากฏว่า นักเรี ยนเก่งทําได้เหมาะสมกับเวลา ส่ วนนักเรี ยนปาน
กลางและนักเรี ยนอ่อนทําแบบฝึ กได้ไม่ทนั กับเวลา และและนําข้อมูลที่ได้ไปคิดคํานวณหาค่าสถิติ
ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 78.41/76.11 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค) ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 70/70 ที่ต้งั ไว้ จากนั้นได้นาํ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปมา ปรับปรุ งแก้ไขเนื้อหาและกิจกรรมใหม่
เพื่อความเหมาะสมยิง่ ขึ้น
2.11.3 การทดลองภาคสนาม (Field sting) ผูร้ ายงานได้ทดลองหา
ประสิ ทธิ ภาพกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/3 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) เทศบาล
เมืองกาญจนบุรี โดยใช้นกั เรี ยนทั้งห้องเรี ยน จํานวน 24 คน เพื่อทดสอบ ความถูกต้องและความ
เหมาะสมกับเนื้อหา เวลา การใช้ภาษา การสื่ อความหมาย ปรากฏว่ามีค่าประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ
82.05/81.00 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค) ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ต้งั ไว้ แสดงว่า
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 มีความเหมาะสมมาก
2.11.
4 นําแบบประเมินให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิด
ของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มาหาค่าเฉลี่ยแล้วนําไป
เทียบเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และ
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โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 หมายความว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก ง)
2.11.
5 นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ไปจัดทําเป็ นรู ปเล่ม จํานวน 25 ชุด นําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/2 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551 ใช้สอนประกอบแผนการสอนบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ใน
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ซึ่ งกําหนดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนไว้อย่างชัดเจน
3.
แบบประเมินบทเรียนสํ าเร็จรูปสํ าหรับผู้เชี่ ยวชาญ
แบบประเมินบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 สําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูร้ ายงานได้ดาํ เนินการสร้างและหาคุณภาพ
ตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ใน
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 , หน้า
6-65)
3.2 การสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคอร์ ท (Likert) ซึ่ งมี 5 ระดับ คือ เหมาะสมมาก
ที่สุด เหมาะสมมาก เหมาสมปานกลาง เหมาะสมน้อย เหมาะสมน้อยที่สุด (บุญชม
ศรี สะอาด,
2545, หน้า 102-103)
แบบประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ผรู ้ ายงานสร้างขึ้น ครอบคลุมองค์ประกอบของ
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 รวม 5 ด้าน ดังนี้
3.2.1 ตัวชี้วดั
3.2.2 เนื้อหาสาระ
3.2.3 รู ปแบบของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
3.2.4 การนําเสนอกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3.2.5 การประเมินผล
3.3 นําแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความถูกต้อง แล้ว
นํามาปรับปรุ งแก้ไขการพิมพ์ผดิ และตัดข้อที่ซ้ าํ กัน หลังจากนั้นนําเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ ตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมอีกครั้งก่อนที่จะนําไปใช้
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3.4 จัดพิมพ์แบบประเมินบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ฉบับสมบูรณ์สาํ หรับผูเ้ ชี่ยวชาญทําการ
ประเมินต่อไป
3.5 นําเสนอแบบประเมินบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่สร้างขึ้นไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ เพื่อทําการประเมิน
โดยกําหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 99-100)
เหมาะสมมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน
เหมาะสมมาก ให้คะแนน 4 คะแนน
เหมาะสมปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน
เหมาะสมน้อย ให้คะแนน 2 คะแนน
เหมาะสมน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน
3.6 หาค่าเฉลี่ยที่ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินแต่ละข้อแล้วเทียบเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
4.51
- 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูร่ ะดับมากที่สุด
3.51
- 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูร่ ะดับมาก
2.51
- 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูร่ ะดับปานกลาง
1.51
- 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูร่ ะดับน้อย
1.00
- 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูร่ ะดับน้อยที่สุด

วิธีดําเนินการศึกษา

1.
แบบแผนการทดลอง
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษากับผูเ้ รี ยนกลุ่มเดียว ซึ่ งมีการวัดผลก่อน
และหลังการ
ทดลอง โดยใช้แบบแผนทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Designs (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,
2540, หน้า 60) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แบบการทดลอง One Group Pretest Posttest Designs
กลุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง

การทดสอบก่อนเรี ยน
T1

การทดลอง
X

การทดสอบหลังเรี ยน
T2
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X หมายถึง การทดลอง
T1
หมายถึง การทดสอบก่อนเรี ยน
T2
หมายถึง การทดสอบหลังเรี ยน
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
เรื่ องชนิดของ
คํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่สร้างขึ้นมาทดสอบ
นักเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/2 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม)
จํานวนทั้งหมด คือ 25 คน ก่อนเรี ยน (Pre-test) แล้วบันทึกคะแนนเป็ นรายบุคคลไว้
2.2 ดําเนินการสอนตามแผนการสอนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากบทเรี ยนชุดที่ 1 - 7 จํานวน
7 ชุด ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551
2.3 บันทึกคะแนนจากการทําแบบฝึ กในบทเรี ยนและรวบรวมไว้
2.4 ทดสอบหลังเรี ยน
(Post-test) เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองทั้ง 7 ชุดแล้ว โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ซึ่งเป็ นฉบับเดียวกันกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรี ยนแต่สลับ
ข้อกัน หลังจากนั้นตรวจให้คะแนนแบบทดสอบที่ผเู ้ รี ยนแต่ละคนทํา เพื่อนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ
และหาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ผเู ้ รี ยนทําได้
2.5 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ก่อนเรี ยนแล
ะหลังเรี ยน
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูร้ ายงานวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
3.1 วิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2537 ,
หน้า 495)
3.2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ใน
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยวิธีของ กูดแมน, เฟลคเทอร์
และชไนเดอร์ (เผชิญ กิจระการ, 2542 , หน้า 1-3 ; Goodman, Flecther and Schneider 1980 : 30 34)
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3.3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้
t-test
(Dependent Samples)
4. สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่ องมือ
4.1.1 การหาค่าอํานาจจําแนก
(Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้สูตร B (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 90)
B=

U
L
−
N1 N 2

B ค่าอํานาจจําแนก
เมื่อ แทน
แทน จํานวนผูร้ อบรู ้ หรื อสอบผ่Uานเกณฑ์ที่ตอบถูก
แทน จํานวนผูไ้ ม่รอบรู ้ หรื อสอบไม่
L ผา่ นเกณฑ์ที่ตอบถูก
แทน จํานวนผูร้ อบรู ้ หรื อสอบผ่Nา1นเกณฑ์
แทน จํานวนผูไ้ ม่รอบรู ้ หรื อสอบไม่
N 2 ผา่ นเกณฑ์

4.1.2 การหาค่าความเชื่อมัน่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยวิธีการของ Lovett (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 96)
rcc = 1 −

k ∑ X i − ∑ X i2

(k − 1)∑ ( X i − C )2

rcc
เมื่อ แทน ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบอิ
งเกณฑ์
k แทน จํานวนข้อสอบของแบบทดสอบทั้งฉบับ
แทน คะแนนสอบของนักเรี ยนแต่
X i ละคน
แทน คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบ
C

4.1.3 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ใช้สูตรดังนี้
IOC =

∑R
N

เมื่อ แทน ค่าความเที่ยงตรงเชิงIOC
เนื้อหาของข้อสอบ
แทน ผลรวมของคะแนนการตรวจของผู
∑ R เ้ กี่ยวข้อง
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แทน จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

N

4.1.4 การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบใช้สูตรดังนี้
P=

(เทคนิค 50/50)

H +L
N

เมื่อ แทน ความยากง่ายของแบบทดสอบ
P
แทน จํานวนผูต้ อบถูกในกลุ่มสูHง
แทน จํานวนผูต้ อบถูกในกลุ่มตํL่า

104)

4.2 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่
4.2.1 ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 , หน้า
P=

f
×100
N

เมื่อ แทน
P ร้อยละ
แทน ความถี่ที่ตอ้ งการแปลงให้f เป็ นร้อยละ
แทน จํานวนความถี่ท้ งั หมด N
4.2.2 คะแนนเฉลี่ย

(X )ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 104)

เมื่อ แทน
X คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมดในกลุ
∑ X่ม
แทน จํานวนคะแนนลุ่ม
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4.2.3 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรดังนี้
(บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 104)

S.D. =

แทน คะแนนแต่ละตัว
แทน ผลรวม

เมื่อ แทน
S.D.ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X

แทน จํานวนคะแนนในกลุ่ม
∑

4.2.4 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน ใช้สูตร t-test (Dependent Samples) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 109-111)

เมื่อ แทนt ค่าสถิติที่จะใช้เปรี ยบเทียบกับค่าวิกฤติ
แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนนD
แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง หรื อจํานวนคู่คะแนน
4.
2.5 การหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้
สู ตร E 1 / E 2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2537, หน้า 495)
สู ตร 1
∑X /N
E1 =

A

×100

E1
เมื่อ แทน ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ
แทน คะแนนรวมของแบบประเมิ
∑นXผลการเรี ยนรู้
แทน คะแนนเต็มของแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้
A
และแบบฝึ กทุกชิ้นรวมกัน
แทน จํานวนผูเ้ รี ยน
N
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สู ตร 2
E2 =

∑ X / N ×100
B

E2 ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์
เมื่อ แทน
แทน คะแนนรวมของผลลัพธ์∑หลัXงเรี ยน
แทน คะแนนเต็มของการสอบหลั
B งเรี ยน
ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แทน จํานวนผูเ้ รี ยน
N

4.2.6 สถิติที่ใช้หาดัชนีประสิ ทธิ ผลของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปโดยวิธีการ
ของกูดแมน, เฟลคเทอร์ และชไนเดอร์ (เผชิญ กิจระการ, 2542, หน้า 1-3 ; อ้างอิงมาจาก Goodman,
Flecther and Schneider. 1980 : 30-34)
ดัชนีประสิ ทธิ ผล

= ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรี ยน - ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน
(จํานวนนักเรี ยน × คะแนนเต็ม) - ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน

