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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเร่ืองการสร้างค า ใน
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2) เพ่ือศึกษาจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับ การสอน 
โดยใช้ชุดการสอนเร่ืองการสร้างค าในภาษาไทยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 ของคะแนนเต็ม 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนภาษาไทย  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยา
คม) กลุ่มแก้ววารี อ าเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 โดยมีนักเรียนจ านวน 19 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ 1) ชุดการสอน เร่ือง การสร้างค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงมีประสิทธิภาพ 80.97/80.11 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีความตรงเชิงเนื้อหา ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.25-0.83 อ านาจจ าแนก
อยู่ระหว่าง 0.20-0.83 และค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.94 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.97/80.11 2) จ านวนนักเรียนร้อยละ 
89.47 ของนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
และ 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยชุดการสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ค าส าคัญ: ชุดการสอน / การสร้างค าในภาษาไทย 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to build and find the effectiveness of the 
Instructional Package on the Formation of Thai words for Mathayomsuksa I Students, 2) to study a 
number of students having Thai achievement after being learned Thai using the Instructional 
Package on the Formation of Thai words passed 70 percent, 3) to compare the Mathayomsuksa I 
students achievement between   before and after learning from the Instructional Package. 
 The samples in the research were 19 students of Watbangkaew School, in Kaewwaree 
group, Banphotpisai District, Nakhonsawan Province under the Nakhonsawan Primary Educational 
Service Area Office 2 and were selected by using the cluster random sampling.  
 The research instruments used in this research were 1) the Instructional Package on the 
Formation of Thai words for Mathayomsuksa I Students with efficiency criterion at 80.97/80.11, 2) 
the Thai achievement test with 4 multiple choices of 30 items, having the degree of difficulty 
between 0.25-0.83, the degree of discrimination between 0.20-0.83 and the coefficient of reliability 
at 0.94.  
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 The research findings were as follows: 1) The developed Instructional Package had 
efficiency criterion at 80.97/80.11. 2) The 89.47 percent of students who learned by using the 
Instructional Package on the Formation of Thai words for Mathayomsuksa I Students had Thai 
achievement passed 70 percent at .05 level of significance.3) The Mathayomsuksa I students who 
learned by using the Instructional Package on the Formation of Thai words for Mathayomsuksa I 
Students had Thai achievement of the posttest higher than pretest at .05 level of significance. 
Keywords: instructional package / Thai words 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของาสระการเ รียน
ภาษาไทยไว้เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ
ภาษา พลังของภาษา ภูมิปัญญาของภาษาและรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 
9) โดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาในส่วนท่ีเป็นเนื้อหา ซ่ึงได้แก่ กฎเกณฑ์ทางภาษา หรือท่ีเรียกกันว่าหลักภาษาของ
หลักสูตร มุ่งให้ผู้เรียนได้ทราบแบบแผนของภาษาและสามารถน าความรู้ทางหลักภาษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หาก
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของกฎเกณฑ์ท่ีเป็นแบบแผนของภาษาไทยอย่างดีพอ ก็จะท าให้ใช้ภาษาไทยในการ
ส่ือสารขาดประสิทธิภาพ 
 เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย เป็นเนื้อหาหนึ่งในหลักภาษาไทย ท่ีหากผู้เรียนมีความรู้ในเร่ืองนี้อย่างดีแล้ว
จะท าให้การเรียนในเร่ืองของหลักการใช้ภาษามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน แต่นักเรียนท าคะแนนได้น้อยกว่าทักษะอ่ืน
ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผ่านมา (ฉวีวรรณ ผิวผ่อง, 2555, หน้า 1) ด้วยเหตุท่ีเนื้อหาวิชาด้านหลักภาษาในเร่ืองของ
การสร้างค านั้นเป็นเนื้อหาวิชาท่ีมาก และยากต่อการเข้าใจ ท้ังในเร่ืองค าไทยแท้ ค าประสม ค าซ้อน ค าซ้ า และค า
ยืม จึงท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบ่ือหน่ายกับการเรียนหลักภาษา รวมท้ังผู้สอนนั้นยังยึดตนเองเป็นศูนย์กลางของการเรียน
การสอน ขาดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือมีกิจกรรมแต่ไม่น่าสนใจ อีกท้ังมีส่ือท่ีไม่หลากหลาย นอกจากนี้การ
เรียนการสอนจ าเป็นต้องมี การฝึกทักษะนี้ต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยตนเองซ้ าๆ จึงจะท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหา
นั้น (สถาบันทดสอบทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2, 2556, หน้า 19)  
 จากท่ีกล่าวข้างต้นมีนักวิชาการได้กล่าวถึงปัญหาการเรียนหลักภาษาไทยเนื่องจากส่ือการสอนภาษาไทยท่ี
ไม่เพียงพอ ล้าสมัย ไม่ต่ืนตาต่ืนใจ ส่ือบางช้ินช ารุด เสียหาย ขาดงบประมาณใหม่ ในการจัดซ้ือส่ือการสอน จึงท าให้
นักเรียนไม่สนใจ เบ่ือหน่าย การเรียนวิชาภาษาไทย ท่ีมีแต่กระดานด า เพราะการเรียนการสอนขาดส่ือช่วยกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียน จึงจ าเป็นต้องหาส่ือมาใช้ในการเรียนการสอนหลักภาษาเพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจในการ
เรียนเนื้อหาท่ียาก และน่าเบ่ือนี้ (สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์, 2538, หน้า 16) 
 แนวทางแก้ไขโดย การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของส่ิงท่ีได้เรียนว่าน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ผู้เรียนก็จะอยากเรียนนอกเหนือจากการใช้วิธีสอนท่ีหลากหลายแ ล้ว 
การใช้ส่ือการสอนก็ส าคัญย่ิง การน านวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนนั้น จะท าให้นักเรียนบรรลุถึงจุดประสงค์
ของการเรียน อีกท้ังยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอนได้ดีย่ิงข้ึน ซ่ึงนวัตกรรมทางการเรียนในท่ีนี้ได้แก่ 
บทเรียนส าเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดกิจกรรม และชุดการสอน เป็นต้น (ดวงเดือน พิทักษ์ทิม, 2553, หน้า 2) 
 ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมทางการสอนท่ีเป็นส่ือประสม ช่วยให้นักเรียนได้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ีผู้สอน
จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้เรียนมี
อิสระทางความคิด หาความรู้ได้ด้วยตนเอง ถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีท้าทาย การมีกิจกรรมหลากหลายในแต่ละหน่วยการ
เรียน จึงไม่ท าให้เบ่ือหน่ายในการเรียน อีกท้ังส่ือนี้ยังช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึนด้วย (ดวงเดือน พิทักษ์ทิม, 2553, หน้า 2) ดังงานวิจัยของคณิตถึง พัตราสิงห์ (2555) ได้ท าวิจัย
เร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การสร้างค า ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน 
นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ และงานวิจัยของอัจฉรา อ้ิมทับ (2555) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เร่ือง การสร้างค า ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเช่นกัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี1  

2. เพ่ือศึกษาจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอน โดยใช้ชุดการสอนท่ี มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนภาษาไทย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างชุดการสอนภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดังงานวิจัยท่ีปรากฏดังนั้นผู้วิจัยจึงน ามาก าหนดสมมุติฐานในการวิจัยในคร้ังนี้ไว้ดังนี้ 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มมี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เนื้อหาท่ีใ ช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เ ป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลักสูตรแกนกลาง  กระทรวง 

ศึกษาธิการ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง การสร้างค า โดยใช้เวลาในการสอน 12 ช่ัวโมง ดังนี้ 
หน่วยท่ี 1  ค ามูล ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยท่ี 2  ค ายืมต่างประเทศ ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยท่ี 3  ค าประสม ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง 
หน่วยท่ี 4  ค าซ้อน ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง 
หน่วยท่ี 5  ค าซ้ า ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 

ขอบเขตด้านเวลา 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ใช้เวลาในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 

เป็นเวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 3 ช่ัวโมง รวมระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 12 ช่ัวโมง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาประชากรกลุ่มเดียวโดยมีการทดสอบก่อน-หลังการทดลอง (One Group Pretest 
– Posttest Design) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้ว

พิทยาคม) กลุ่มแก้ววารี อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 โดยมีนักเรียนจ านวน 19 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 

เคร่ืองมือการวิจัย 
ในการวิจัยในคร้ังนี้มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยท้ังส้ิน 2 ฉบับ ดังนี้ 
1. ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาไทย เ ร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
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1. ก่อนท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างแบบเด่ียว 
5 คน  

2. เมื่อทดสอบเรียบร้อยผู้วิจัยจึงน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาอีกคร้ังหนึ่ง  
3. จากนั้นน าไปทดลองแบบกลุ่มเล็ก จ านวนนักเรียน 10 คน 
4. จากนั้นน าชุดการสอนไปปรับปรุงคร้ังสุดท้าย ในเร่ืองการสะกดค า ปรับค าและข้อความ 
5. น ามาทดสอบภาคสนามโดยผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการศึกษาทดลองให้

เด็กได้รับทราบให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 19 คน  
6. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยเร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย 
7. ด าเนินการทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ชุดการสอน เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทยท่ีผู้วิจัย

สร้างข้ึน จ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 12 ช่ัวโมง 
8. เมื่อส้ินสุดการทดลองสอนไปแล้วจึงทดสอบหลังเรียน (posttest) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย ซ่ึงเป็นฉบับเดียวท่ีใช้กับการทดสอบก่อนเรียน  
9. น าคะแนนของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์โดยวิธีทาง

สถิติเพ่ือทดสอบตามสมมติฐาน 
10. เมื่อส้ินสุดการทดลองแล้ว น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติเ พ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการวิจัย ผลการใช้ชุดการสอนภาษาไทย เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย คร้ังนี้ ผู้วิจัยด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ข้อ ดังนี้ 

1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาภาษาไทย เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดังนี้ 

1) น าแบบทดสอบประจ าหน่วยแต่ละหน่วยในชุดการสอนของนักเรียนทุกคนมาตรวจให้
คะแนน 

2) น าคะแนนของทุกคนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบประจ าหน่วยแต่ละหน่ วยในชุดการสอน
วิชาภาษาไทยมาหาค่าเฉล่ีย จากคะแนนเต็มทุกหน่วยซ่ึงเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดการสอนท่ี
ผู้วิจัยสร้างข้ึน 

3) น าแบบทดสอบอีก 1 ฉบับท่ีครอบคลุมทุกเนื้อหาทุกหน่วยมาท าการทดสอบ หลังจากท่ี
ผู้เรียนเรียนจบทุกหน่วยแล้ว น ามาตรวจให้คะแนน 

4) น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบของนักเรียนมาหาค่าเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ จากคะแนน
เต็มท้ังหมดในทุกหน่วย ซ่ึงเป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ของชุดการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 

5) เปรียบเทียบ (E1) กับ (E2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุการสอน  
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้การทดสอบอันดับท่ีมีเคร่ืองหมายก ากับของวิลคอกสัน ดังนี้ 
1) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ก่อนเรียน และหลังเรียนมาตรวจ

ให้คะแนน แล้วบันทึกคะแนนสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2) น าคะแนนก่อนเรียนและหลงเรียนมาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3) น าข้อมูลดังกล่าวมาทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน มา

เปรียบเทียบ  
4) แปลความหมายของแบบทดสอบความแตกต่างของคะแนนตามข้อ 3 เพ่ือเป็นการทดสอบ

สมมติฐานในข้อ 1 และ ข้อ 2 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ชุดการสอน เร่ือง การสร้างค าในภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 
80.74/82.11 

2. จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนท้ังหมด 19 คน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 ของจ านวนนักเรียน
ท้ังหมด เป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 1 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนภาษาไทย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 2 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทย เร่ือง การสร้างค าในภาษาไทย ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 คร้ังนี้ ผู้วิจัยขออภิปรายผล ด้ังนี้ 

1. ชุดการสอน เร่ือง การสร้างค าในภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 
80.74/82.11ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ชุดการสอนได้ผ่านการพัฒนา และปรับปรุง โดยผู้เชียวชาญ ท าให้ทราบถึง
ข้อบกพร่องของชุดการสอน ผู้วิจัยจึงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ท าให้เนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบทดสอบประจ า
หน่วย มีความสอดคล้องซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้ เนื้อหาจากส่ือประสมท่ีหลากหลาย เช่น เกม วีซีดี ส่งเสริมทฤษฎี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยค านึกถึงความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ บุคคลมี
ความแตกต่างกันหลายด้าน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2553, หน้า 104-106)  เมื่อพัฒนาชุดการสอนเสร็จแล้วจึงน าไป
ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม จ านวนนักเรียน 19 คน พบว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพโดยรวม 80.74/82.11 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพักตร์วิภา ไทรรารอด (2550) ได้ท าวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง ชนิดของประโยค ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.63/83.38 

2. จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนท้ังหมด 19 คน  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 ของจ านวนนักเรียน
ท้ังหมด เป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 1 ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากจ านวนนักเรียนได้คะแนน
จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของชุดการสอน โดยนักเรียนท่ีได้คะแนนต้ังแต่ 21 คะแนน ของ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนต้ังแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม พบว่ามีจ านวนนักเรียน 17 คน จาก
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 19 คน โดยใช้การทดสอบแบบไคสแควร์ (นวลศรี ช านาญกิจ, 2551, หน้า 126) ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจาก ชุดการสอนภาษาไทยท่ีท าข้ึนนี้เป็นชุดการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง 
สร้างความเข้าใจในเนื้อหา ตามกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงมีการปฏิบัติกิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้รายบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ (จุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, 2552, หน้า 12) อีกท้ังมีกลุ่ม
ช่วยเหลือในเร่ืองของความเข้าใจ การเรียบเรียงความรู้ของตนเอง มีการร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่ม สนุกสนาน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีพัฒนาการทางความเข้าใจในแบบของตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ย่อย 4 - 8 คน (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2553, หน้า 52-53) ดังนั้นจ านวนนักเรียนท้ังหมด 19 คนท่ีได้รับ
การสอนโดยใช้ชุดการสอนนี้จึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงในระดับ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70ของคะแนนเต็ม มีจ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนภาษาไทย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  เป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 2 ท้ังนี้ ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากเนื้อหาสาระและส่ือ เนื้อหาสาระต่างๆ จะบรรจุหรือจัดพิมพ์ไว้ในส่ือแต่ละชนิด แตกต่างกันออกไป อาทิ 
หนังสืออ่านประกอบ เทปบันทึกเสียง สไลด์ ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ เป็นต้น ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาสาระในส่ือ
แต่ละประเภทตามบัตรค าส่ังท่ีระบุไว้ (รัตนะ บัวสนธ์, 2551, หน้า 35) จึงท าให้นักเรียนมีความแปลกใหม่ ในการ
เรียน มีความสนใจเรียนมากข้ึน เพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจึงเกิดความเข้าใจในเนื้อหา ด้วย
ตนเอง เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ และตกผลึกความเข้าใจด้วยตนเองจึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 9.63 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การจัดการเรียนการสอนเมื่อจัดกิจกรรมกลุ่มนั้นควรจัดในห้องท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควร ให้มีระยะห่าง

จากกลุ่มอ่ืนบ้างเพ่ือไม่ให้นักเรียนไม่ไปแทรกแซงกลุ่มอ่ืน หรือเสียสมาธิกับกลุ่มอ่ืน 
2. ควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดกิจกรรมระหว่างผู้วิจัยกับเด็กนักเรียนก่อนการท า กิจกรรม 

และเน้นย้ าในเร่ืองของความซ่ือสัตย์ในการท ากิจกรรม  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาผลการใช้ชุดการสอนภาษาไทย เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย ท่ีมีต่อความพึงพอใจ

ต่อชุดการสอนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
2. ควรมีการศึกษาผลการใช้ชุดการสอนภาษาไทย เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย ท่ีมีต่อความพึงพอใจ

ต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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