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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เร่ือง การสร้างคำในภาษาไทยด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก เร่ือง การสร้างคำ 

 
มีวัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเรื่อง การสร้างคำให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕/๘๕ 
๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๓ 

เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย ด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำ 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปางท่ีเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี ๒

ปีการศึกษา๒๕๖๔ จำนวน ๒๕ คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) รูปแบบการ
วิจัยเป็นการวิจัยแบบแผนการทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre-Experimental Design) แบบหนึ่งกลุ่ม สอบก่อนและ
สอบหลัง (One Group Pretest- Posttest Design) ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ การจัดการ
เรียนรู้ ด้วยแบบฝึก เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมั ธยมศึกษาปี ท่ี ๓ ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย 
 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย ด้วยการ

เรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำ พบว่า ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๑โดยค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (𝑥̅ = ๑๖.๙๖ , S.D.= ๑.๕๑) สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (𝑥̅ = ๖.๘๔, S.D.= ๒.๕๑) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำแต่ละ
เรื่องมีดังนี้ 

๑.๑ เรื่องคำมูลพบว่า ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (𝑥̅ = ๔.๒๐,S.D.= ๐.๗๖) สูงกว่า
ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (𝑥̅ = ๑.๘๘, S.D.= ๑.๒๗)  

๑.๒ เรื่องคำประสมพบว่า ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (𝑥̅ = ๓.๙๒,S.D.= ๐.๕๗) สูงกว่า
ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (𝑥̅ = ๑.๐๘, S.D.= ๐.๙๕)  

๑.๓ เรื่องคำซ้ำพบว่า ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (𝑥̅ = ๔.๖๘,S.D.= ๐.๔๘) สูงกว่า
ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (𝑥̅ = ๒.๓๖, S.D.= ๑.๒๙)  
๒.๔ เรื่องคำซ้อนพบว่า ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (𝑥̅ = ๔.๑๖,S.D.= ๐.๖๒) สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (𝑥̅ = ๑.๕๒, S.D.= ๑.๐๕)  
 
 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ภาษาไทยมีความสำคัญต่อคนไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจต่อกันคน
ไทยจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ต้องทำความเข้าใจ ศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษา และ
ฝึกฝนใหเ้กิดทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้ในการ
ส่ือสาร การเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
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กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยในฐานะท่ีเป็นภาษาประจำชาติและเป็น
เครื่องมือส่ือสารของคนในสังคม มุ่งส่งเสริมใหนักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง จึงได้กำหนดให้วิชาภาษาไทยเป็นวิชาท่ีนักเรียนทุกคน ต้องเรียนและต้องสอบให้ได้ จึงกำหนดไว้
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยกำหนด
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ไว้จำนวน ๕ สาระ ได้แก่ สาระท่ี ๑ การอ่าน สาระท่ี๒ การเขียน สาระท่ี ๓   
การฟัง การดู และการพูด สาระท่ี ๔หลักการใช้ภาษาไทย และสาระท่ี ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม            
ซึ่งสาระท่ี ๔ หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท่ี๔.๑เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๕๑: ๕๓) ถือเป็นสาระท่ีสำคัญสาระหนึ่ง 
เนื่องจากกฎเกณฑ์ของไวยากรณ์ไทยหรือท่ีเรียกกันว่าหลักภาษานั้น จะทำให้ผู้ใช้ภาษาเข้าใจและใช้ภาษาไทย 
ได้ถูกต้องเกิดประสิทธิภาพในการส่ือสาร 

การนำแบบฝึกมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนซ้ำๆ และนำความรู้
จากการเรียนมาใช้ สามารถทบทวนความรู้จากการเรียน การใช้แบบฝึกซึ่งเป็นส่ือท่ีจะทำให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้น และกระตุ้นใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฝึกเป็นส่ือ การเรียนการ
สอนท่ีสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และผู้เรียน
เรียนรู้จากการกระทำจริงจึงทำให้จดจำส่ิงท่ีเรียนได้ดียิ่งขึ้นเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้เกิด การเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจ
และสามารถตรวจสอบผลการเรียน ทำให้ทราบความก้าวหน้าและข้อบกพร่อง อันส่งผลต่อ ทัศนคติและ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้อย่างดี 

แบบฝึกมีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหลายประการ ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ช่วยถ่ายทอดเนื้อหาและหลักเกณฑ์ทางภาษาท่ีซับซ้อน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามความสนใจ ผู้เรียนสามารถ ทบทวนความรู้โดยการทำ แบบฝึกด้วย
ตนเอง 

จากแนวคิดงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและปัญหาการจัดการเรียนการสอน ทำให้มองภาพรวมได้ว่าการสอน
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้แบบฝึก ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักการใช้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เรื่องการสร้างคำให้สูงขึ้น รวมท้ังเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหลักการใช้ภาษาไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพื่อพัฒนาแบบฝึก เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ 
๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย ด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
๑. แบบฝึกเรื่องการสร้างคำ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕/๘๕ 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทยด้วยการ

เรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.๐๕ 
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ขอบเขตของการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
๑.๑ประชากรประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓โรงเรียนเสริมงาม

วิทยาคม จังหวัดลำปางภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๕ ห้องเรียนนักเรียนท้ังหมด ๑๙๔ คน 
๑.๒ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ โรงเรียน

เสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง ภาคเรียนท่ี ๒ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๕ คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เนื้อหาท่ีนำมาสร้างเป็นแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี ๔ หลักการใช้
ภาษา ม.๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย ท ๔.๑ม๑/๒ การสร้างคำประกอบด้วยคำมูล     
คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน 

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำใน

ภาษาไทย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

วิธีดำเนินการวิจัยในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
๑. การกำหนดประชากรและสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
๒. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
๓. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 ๔. วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
 ๕. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

๑. การกำหนดประชากรและสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๒      
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๙๔ คน 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้  คือ  นั ก เรียน ช้ันมั ธยม ศึกษาปี ท่ี  ๓ /๕  ภาคเรียน ท่ี  ๒                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๕ คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๒. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
๓.๑ แผนการสอนวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒ ได้แก่ 

๓.๑.๑ แผนการสอนของกลุ่มทดลอง ด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำ 
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 ๓.๒ แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย 
 ๓.๓ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จำนวน ๔๕ ข้อ 
๓. ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือการสร้างเคร่ืองมือ 
๓.๑ การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒ ผู้วิจัยได้

ดำเนินการดังนี้ 
  ๓.๑.๑ศึกษาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาภาษาไทยช่วงช้ันท่ี ๓ 

๓.๑.๒กำ หนดเนื้อหาท่ีใช้สอน เน้นเนื้อหาท่ีมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียน
ภาษาไทยท่ีกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้เป็นแบบเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๓.๑.๓สร้างแผนการด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก ตามเอกทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

๓.๑.๔ นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริงจำนวน ๕๐คน เพื่อหาข้อบกพร่องแล้วนำไปแก้ไขปรับปรุงปัญหาท่ีพบ 

  ๓.๑.๕นำแผนการจัดการเรียนรู้มาหาค่าประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร E๑/E๒ตามเกณฑ์๘๕/๘๕ 
๓.๑.๖นำแผนการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพแล้ว ไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

๓/๕ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง๖ 
๓.๒แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึก เรื่อง การสร้างคำใน

ภาษาไทยวิธีดำเนินการแบบฝึกเรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึก เรื่อง การสร้างคำใน
ภาษาไทยตามข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก 

๒. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และตัวช้ีวัด 
๓. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบฝึก วิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและตัวชี้วัด 
๔. กำหนดจุดประสงค์ของแบบฝึกท่ีสร้างขึ้น สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ดังนี้ 

๑. เพื่อให้นักเรียนรู้ความหมายของคำ 
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีสร้างคำ 

 ๕. ศึกษาแบบแผนและแนวทางการจัดสร้างแบบฝึก จากหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
นำมาประยุกต์ ออกแบบสร้างแบบฝึก จัดทำบัญชีคำสำหรับใช้ในแต่ละกิจกรรมท้ังนี้ผู้วิจัยสร้างแบบฝึกจำนวน 
๔เล่ม ดังนี้ 

๑. เล่มท่ี ๑ เรื่องคำมูล 
๒. เล่มท่ี ๒ เรื่องคำประสม 
๓. เล่มท่ี๓ เรื่องคำซำ้ 

  ๔. เล่มท่ี ๔ เรื่องคำซ้อน 
๖. นำแบบฝึกท่ีสร้างขึ้น ไปตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและมาปรับปรุงแก้ไข 
๗. นำแบบฝึกทักษะท่ีผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและจุดประสงค์ของแบบฝึก ( Index of Item 
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Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เช่ียวชาญ ๓ คน ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านสถิติและการวิจัยผู้เช่ียวชาญ
ด้านเนื้อหา และผู้เช่ียวชาญด้านแบบฝึก พิจารณาและให้คะแนนดังนี้ 

+๑ แน่ใจว่าแบบฝึกสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
๐ ไม่แน่ใจว่าแบบฝึกสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
-๑ แน่ใจว่าแบบฝึกไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ซึ่งดัชนีความสอดคล้องมีค่าเฉล่ียเท่ากับ .๕ ขึ้นไป จึงจะถือว่าแบบฝึกมีคุณภาพท้ังนี้ผลการวิเคราะห์
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและจุดประสงค์ของแบบฝึกของผู้เช่ียวชาญ ๓คน มีค่าเท่ากับ ๑.๐๐ 
การปรับปรุงและแก้ไขแบบฝึก 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบฝึก เรื่อง  
การสร้างคำในภาษาไทย ให้สมบูรณ์ก่อนนำแบบฝึกไปทดลองใช้ดังนี้ 
๑. ปรับปรุงการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๒. ปรับกิจกรรมให้เรียงลำดับจากง่ายไปยาก ตามลำดับข้ันตอน 
๓. แก้ไขการพิมพ์ฉีกคำ การแบ่งวรรคตอน การจัดรูปแบบหน้าปกแบบฝึก 
๔. ปรับปรุงภาษา รูปแบบของแบบทดสอบในแบบฝึก 
๘. นำแบบฝึกซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพ ไปหาประสิทธิภาพ E๑/E๒ กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

๓/๕ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปางโดยใช้ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการใช้แบบฝึก ในขั้นการนำไปใช้คือ 

๑. การหาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Tryout) ผู้วิจัยนำแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง ท่ีไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนและ
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ ๔ หรือ ๓ จำนวน ๑
คน ผลการเรียนระดับ ๒ จำนวน ๑ คน และผลการเรียนระดับ ๑ จำนวน ๑ คน กำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E
๑/E๒(๘๕/๘๕) นำผลท่ีได้มาหาข้อบกพร่องของแบบฝึกและเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

๒. การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (Small group Tryout) ผู้วิจัยนำแบบฝึกท่ีได้ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองกับนักเรียนจำนวน ๙ คน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปางท่ีไม่เคยเรียนเรื่องนี้มา
ก่อนและไม่ใช่กลุ่มเดิม โดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ ๔ หรือ ๓ จำนวน ๓คน 
ผลการเรียนระดับ ๒ จำนวน ๓ คน ผลการเรียนระดับ ๑ จำนวน ๓ คน กำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E๑/E๒ 
(๘๕/๘๕) เพื่อหาข้อบกพร่องของแบบฝึกทักษะแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

๓. การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Try Out) โดยนำแบบฝึกท่ีได้รับการปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนจำนวน ๕๐ คน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ท่ีไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนและ
ไม่ใช่กลุ่มเดิม โดยการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ ๔ หรือ ๓ จำนวน ๔คน ผลการ
เรียนระดับ ๒ จำนวน ๔ คน ผลการเรียนระดับ ๑ จำนวน ๕ คน กำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E๑/E๒ (๘๕/
๘๕) จากนั้นนำแบบฝึกทักษะท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

๙. ผู้วิจัยนำแบบฝึกทักษะซึ่งได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพแล้วตามข้ันตอนท้ัง ๓ ขั้นตอนข้างต้น
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ ในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒โรงเรียน
เสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๕ คน โดยใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกในขั้นการ
นำไปใช้เพื่อพิสูจน์สมมติฐานการวิจัยและเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
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๓.๓ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เร่ืองการสร้างคำ 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย 
วิธีดำเนินการ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างคำ ในภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เป็นแบบทดสอบแบบ ๔ ตัวเลือก ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ตอบผิดได้ ๐ คะแนน จำนวน ๔๐ข้อ ใช้เป็นแบบ
ประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย ตามข้ันตอนดังนี้ 

๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๒. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์ การเรียนรู้ 
๓. สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint) โดยศึกษาจากเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้

ท้ัง ๔หน่วย ซึ่งข้อคำถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และครอบคลุมเนื้อหาในแบบฝึกและแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ 

๔. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับร่าง เป็นแบบเลือกตอบ ๔ตัวเลือก จำนวน ๑ฉบับ รวม ๔๐ ข้อ 
๕. เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและเนื้อหา 
๖. นำแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ ๓ คน ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเนื้อหา

ผู้เช่ียวชาญด้านแบบทดสอบและผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับตัวช้ีวัดเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใช้เกณฑ์ กำหนดความคิดเห็นดังนี้ 

+๑ แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
๐ไม่แน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือไม่ 
-๑ แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

ซึ่งดัชนีความสอดคล้องมีค่าเฉล่ียเท่ากับ .๕ขึ้นไป จึงจะถือว่าแบบทดสอบมีคุณภาพผลของการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง ๐.๖๗ – ๑.๐๐แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย มีความถูกต้องมีความเท่ียงตรงสามารถใช้ได้ 

๗. คัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ .๕ ขึ้นไปและปรับปรุงแก้ไขแล้วจำนวน ๔๐ข้อ ไปทดลอง (Try 
Out) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือกับนักเรียนท่ีเคยเรียนเนื้อหานี้มาแล้ว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๕๐ คน ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

๘. ตรวจคำตอบแบบทดสอบข้อท่ีถูกต้องให้๑คะแนน ข้อท่ีตอบผิดได้ ๐ คะแนน ข้อท่ีไม่ได้ทำและข้อ
ท่ีตอบมากกว่า ๑ คำตอบ ให ้๐ คะแนน 

๙. นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ โดยตรวจคะแนนของแบบประเมินมาหาความยากง่าย  (p) 
และหาค่าอำนาจจำแนก (r) เป็นรายข้อ (Item Analysis) โดยเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง .๒๐-.๘๐และค่าอำนาจจำแนก (r) ท่ีมีค่าต้ังแต่ .๒๐ขึ้นไป (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, ๒๕๓๘: 
๒๑๗ – ๒๑๘) คัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ต้ังแต่ .๒๐-.๘๐ขึ้นไป และอำนาจจำแนก (r) 
ต้ังแต่ .๒๐ขึ้นไป จำนวน ๒๐ข้อ เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบทดสอบเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยพิจารณา คัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีผลของการ
ทดสอบค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย มี
เกณฑ์อยู่ระหว่าง ๐.๒๑ – ๐.๖๑และค่าอำนาจจำแนก (r) มีเกณฑ์อยู่ระหว่าง ๐.๒๙ – ๐.๙๐ซึ่งถือได้ว่า
แบบทดสอบได้คุณภาพตามเกณฑ์ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และครอบคลุมเนื้อหาในแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยแบบฝึกท่ีกำหนดไว้สามารถนำมาวัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้ังไว้ 

๑๐. นำแบบทดสอบไปทดสอบเพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ตามสูตร KR ๒๐ ของคูเดอร์และ 
ริชาร์ดสัน (Kuder & Richardson) ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีค่าเท่ากับ ๐.๙๘๖ 

๑๑. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได้ นำมาใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน ๑ชุดและ
จัดทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยนำแบบทดสอบก่อนเรียนชุดเดิมมาสลับข้อและสลับตัวเลือก 
๑๒. นำแบบทดสอบท่ีได้ไปใช้ทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 

๔. วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
ขั้นเตรียมการ 

๑. เก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินการวิจัย ช้ีแจงวัตถุประสงค์ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ตลอดจนขอ
ความร่วมมือในการวิจัย 
 ๒. จัดตารางการทดลอง โดยทำการทดลองในภาคเรียนท่ี ๒ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ใช้เวลา ในการ
ทดลองท้ังหมด ๔ สัปดาห์สัปดาห์ละ ๘ ครั้ง รวม  ๓๒ ครั้ง ครั้งละ ๔๕ นาที 
ขั้นดำเนินการ 

๓. ผู้วิจัยทำการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้นบันทึกผลการสอบก่อนเรียนเพื่อเก็บไว้
สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล 

๔. ผู้วิจัยดำเนินการจัดกิจกรรม ด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน ๔ แบบฝึก 
 ๕. ผู้วิจัยทำการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้นบันทึกผลการสอบหลังเรียน เพื่อเก็บไว้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล 

๖. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติแล้วจึงนำข้อมูลท่ีได้ไป
ปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกเพื่อเผยแพร่ต่อไป 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเสนอผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เรื่องการสร้างคำใน

ภาษาไทย ด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำ โดยการนำคะแนนความแตกต่างรายคู่ระหว่าง
คะแนนก่อนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบโดยใช้ t-test dependent ปรากฏในตาราง ดังนี้ตาราง     
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย ด้วย
การเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำ 
N 𝑋̅  S.D. ∑D ∑D๒ t Pre – test๒๕๖.๘๔๒.๕๑๔.๐๐๔๙๕๖ t = ๒๐.๑๐** Post - test ๒๕ ๑๐.๙๖๑.๕๑ 
** มีนัยส าคัญท่ี .๐๕ t(.๐๕,.๓๔) = ๒.๔๔๐ 
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ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางข้างต้น ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง 
การสร้างคำในภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ของนักเรียนก่อนและหลังด้วยการเรียนโดยใช้แบบ
ฝึก เรื่อง การสร้างคำ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย หลังการการเรียนด้วยการใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำสูงกว่า
ก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ๑๑ 
 

การประเมินหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก 
 การประเมินผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก ผู้วิจัยดำเนินการครบท้ัง ๔ เรื่องโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยหลังเรียน แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน 
๒๐ ข้อ ผู้วิจัยได้นำมาทดสอบค่าสถิติ t-testแบบ Dependent เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เรื่องการสร้างคำ ในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรู้โดยใช้     
แบบฝึก 

 ดังตารางตาราง ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก 

การทดสอบ จำนวน (n) ค ะ แ น นเต็มค่าเฉล่ีย (𝑿̅ ) ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ นมาตรฐาน (S.D) t df P-
value ก่อนเรียน ๒๕๒๐๖.๘๔๒.๕๑ – ๒๓.๓๖* ๒๔.๐๐หลังเรียน ๒๕ ๒๐ ๑๖.๙๖ ๑.๕๑ * มีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๕ จากตารางท่ี ๓ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (𝑋̅ =๖.๘๔ S.D.= ๒.๕๑) และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (𝑋̅ =๑๖.๙๖, S.D.= ๑.๕๑) เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้
สถิติทดสอบค่า (t-test) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกำหนดไว้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย ด้วยการ

เรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำ พบว่า ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๑ โดยค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (𝑥̅ = ๑๖.๙๖ , S.D.= ๑.๕๑) สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (𝑥̅ = ๖.๘๔ S.D.= ๒.๕๑) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำแต่ละ
เรื่องมีดังนี้ 

๑.๑เรื่องคำมูลพบว่า ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (𝑥̅ = ๔.๒๐,S.D.= ๐.๗๖) สูง
กว่าค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (𝑥̅ = ๑.๘๘, S.D.= ๑.๒๗) 

๑.๒เรื่องคำประสมพบว่า ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (𝑥̅ = ๓.๙๒ ,S.D.= 
๐.๕๗) สูงกว่าค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (𝑥̅ = ๑.๐๘, S.D.= ๐.๙๕)  

๑.๓ เรื่องคำซ้ำพบว่า ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (𝑥̅ = ๔.๖๘,S.D.= ๐.๔๘) 
สูงกว่าค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (𝑥̅ = ๒.๓๖, S.D.= ๑.๒๙)  

๑.๔ เรื่องคำซ้อนพบว่า ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (𝑥̅ = ๔.๑๖,S.D.= ๐.๖๒) 
สูงกว่าค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (𝑥̅ = ๑.๕๒, S.D.= ๑.๐๕)  

 

อภิปรายผล 
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จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓           
เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย ด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

๑. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก  
เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย 

จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เรื่องการสร้างคำใน
ภาษาไทย ด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับ .๐๕ ดังนี้ 

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    
เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย ด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำ พบว่า นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมี
ความต้องการให้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เรื่องการสร้างคำใน
ภาษาไทย ด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำมีเนื้อหาท่ีเข้าใจง่าย มีโอกาสได้ทบทวนความรู้ฝึก
ซ้ำๆ บ่อยๆ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย แลมีภาพการ์ตูน นักเรียน ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับรูปภาพ ต่ืนเต้นกับ
รูปภาพท่ีมีสีสันสวยงาม ควรเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก ฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกฝน
ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด ฝึกทักษะการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยครูมี
หน้าท่ีจัดบรรยากาศอำนวยความสะดวกให้นักเรียน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑เช่น ทักษะการคิด ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทำงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑)  

ดังท่ีสุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์(๒๕๓๖ : ๑๔๒) กล่าวว่า การสอนภาษาไทยนั้นบาง
เรื่องเนื้อหาซ้ำซาก นักเรียนจะเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าต้ังแต่ช้ันประถมปลายจนถึงอุดมศึกษา แต่ก็จำไม่ได้หรือจำได้
ก็เพียงเพื่อสอบเท่านั้น เมื่อการสอบผ่านพ้นไปแล้วก็จะลืมหมด ท้ังนี้เพราะนักเรียนไม่ได้เรียนจนถึงขั้นการ
เรียนรู้ครูภาษาไทยจึงควรจัดสภาพการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง 
ความรู้จะได้คงทนถาวร ไม่เสียเวลาเรียนเปล่าทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้ว
ก็จะไม่ลืมส่ิงท่ีได้เรียนไปแล้ว 

๑๓ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกจากการใช้แบบฝึก มีความสำคัญท่ีจะทำให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้น และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และผู้เรียนเรียนรู้จากการกระทำจริง จึงทำให้จดจำส่ิงท่ี
เรียนได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทำให้เกิดทัศนคติท่ีดีทราบความก้าวหน้าและข้อบกพร่องจากผลการเรียน
ท่ีตรวจสอบด้วยตนเอง ส่งผลทำให้เกิดแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึก จำนวน ๔ เล่ม ได้แก่ เล่มท่ี ๑ เรื่องคำมูล เล่มท่ี ๒ เรื่องคำประสมเล่มท่ี ๓ เรื่องคำซ้ำ 
และเล่มท่ี ๔ เรื่องคำซ้อน แบบฝึกทักษะท่ีสร้างขึ้นประกอบด้วยช่ือแบบฝึกทักษะ คำช้ีแจง ข้อควรปฏิบัติ
สำหรับครูข้อควรปฏิบัติสำหรับนักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ใบความรู้กิจกรรมแบบทดสอบ หลังเรียน    
และเฉลย จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนหลังจากสอนโดยใช้แบบฝึก พบว่า นักเรียนสามารถ
นำความรู้ท่ีตนได้รับไปใช้ในการทำแบบฝึก จึงกล่าวได้ว่าแบบฝึก ทำให้เกิดความคงทนในเนื้อหาท่ี เรียน     
ดังท่ีสุนีรัตน์บดสันเทียะ (๒๕๔๘) กล่าวว่าความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ท่ีได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เท่ากับ ๘๔.๘๓สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้ร้อยละ ๗๕และความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ พบว่าการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าการสอนโดย
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การฝึกทักษะตามคู่มือครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ โดยการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๘.๔๖ และการสอนโดยการฝึกทักษะตามคู่มือครูมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๖.๑๔ 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เรื่อง การสร้างคำใน
ภาษาไทย ด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำ ตามท่ีได้เสนอไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ 

๑. จากผลการวิจัยพบว่า ในการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกควรใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ให้
มากขึ้น เพื่อผู้เรียนจะได้มีโอกาสฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์บ่อยๆจนเกิดความชำนาญ ดังนั้นครูควรเพิ่มเวลาใน
การจัดการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องจัดเป็นวิชาเป็นชั่วโมง ครูอาจแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติทำให้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สนุกสนานน่าสนใจยิ่งขึ้น 

๒. จากผลการวิจัยพบว่า ในการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึก นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบใน
การทำงาน จึงไม่สามารถทำกิจกรรมให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ดังนั้นครูควรกำหนดข้อตกลงร่วมกับ
นักเรียน เพื่อฝึกความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด เช่นการเสริมแรง 
การแนะนำขั้นตอนการทำงาน 

๓. จากผลการวิจัยพบว่า แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย เป็นแบบฝึกท่ีนักเรียนทำด้วยตนเอง 
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่า นักเรียนมักข้ามขั้นตอนการศึกษาคำแนะนำในการทำแบบฝึก 
ขั้นตอนการศึกษาใบความรู้ขั้นตอนการอ่านและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำช้ีแจงแต่ละกิจกรรม โดยลงมือ
ทำแบบฝึกเลย เมื่อพบปัญหาจึงกลับมาศึกษาใบความรู้ ดังนั้นก่อนการทำแบบฝึก ครูควรแนะนำนักเรียนให้
ปฏิบัติตามขั้นตอน โดยเริ่มจากศึกษาคำแนะนำในการทำแบบฝึก ศึกษาใบความรู้อ่านและทำความเข้าใจ คำ
ช้ีแจงของแต่ละกิจกรรม จากนั้นจึงลงมือทำแบบฝึก และตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลย 
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