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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะโดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง 
เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”.จังหวัดยะลา 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน 
เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา และ 3) เพ่ือศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ 
หลังการใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ 
ประสาน” จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จ านวน 39 คน ได้มาโดยการเลือก 
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะ เรื่อง เสียงในภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดใช้ สถิติ 
t-test ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) แบบฝึกทักษะโดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
โดยผลการท าแบบฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ 90.16/83.42 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียน 
เรื่อง เสียงในภาษาไทย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.54)  
ค าส าคัญ: แบบฝึกทักษะ ชุดการเรียน เสียงในภาษาไทย 
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Abstract 
The purposes of this study were: 1) to find the efficiency of Learning package for 

Thai pronunciation of Matthayomsuksa 1 students Betong Wiraratprasan School, Yala to  
be effective as the standar 80/80 2) to compare the students learning Achievement before 
and after learning by using the learning package for Thai pronunciation of Matthayomsuksa 
1 students Betong Wiraratprasan School, Yala and 3) to study the satisfaction of the 
students after using thai pronunciation for Mathayomsuksa 1 students  Betong 
Wiraratprasan School, Yala. The sample group are 39 students of Matthayomsuksa 1/3 who 
were selected specifically. The research instruments are 5 packages for Thai pronunciation, 
teaching plan of Thai language  Department, achievement test, and the questionnaires of 
students satisfaction toward using the learning package Thai pronunciation. The data were 
analyzed by t-test statistic, means of percentage, mean and standard deviation. 
 The results of the research showed that 1) the learning package for Thai 
pronunciation of Matthayomsuksa 1 students Betong Wiraratprasan School, Yala are efficient 
as the standard 80/80 and the result of doing the learning package is effective 90.16/83.42 
which is more than the standard  2) The achievement before and after studying by using the 
learning package for Thai pronunciation, the score after studying are more than before 
studying statistical no significance as the level rating .01  3) the rate of satisfaction of the 
student after using the learning package for Thai pronunciation is the most (4.54). 
Keywords: Exercise, Learning package, Thai pronunciation 
 
บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจกันและใช้ใน
การประกอบกิจการงานทั้งส่วนตัว ครอบครัว กิจกรรมทางสังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการเรียน
ภาษาไทยจึงต้องเรียนรู้ให้เกิดทักษะอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางภาษา 

ในฐานะครูผู้สอนทุกคนต่างมีความคาดหวังที่จะจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามคู่มือการจัด 
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กรมวิชาการ ,.2544) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ ,.2551) ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น แต่เนื่องด้วยปัจจุบันนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษามีความชอบ และให้
ความส าคัญในการเรียน กลุ่มสาระอ่ืนมากกว่าการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาจเป็นเพราะ
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ ยึดหลักการสอนเน้นการบรรยาย การท่องจ า ไม่มีสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประกอบการสอน.เท่าที่ควรจะเป็น ท าให้นักเรียนขาดความสนใจในการ
เรียนวิชาหลักภาษาไทย.แต่อย่างไรก็ดี เนื้อหาเรื่องเสียงในภาษาไทยจัดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าหากนักเรียนไม่มีความเข้าใจเรื่องเสียงในภาษาไทยก็จะท าให้
เกิดปัญหาต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่ก าหนด 
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 การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกด้านหลักภาษาไทย 
ได้แก่ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ค าควบกล้ า วิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (คมข า.แสนกล้า, 2547) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (นิลวรรณ อัคติ, 
2548) และการพัฒนาแผนการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค าไม่ตรงตาม
มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (บรรจง จันทร์พันธ์, 2548) ท าให้ผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาฝึกสอน
ได้รับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ยังศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพจากแบบฝึกทักษะ ที่
สามารถส่งผลดีท าให้ประสิทธิภาพด้านการเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้นได้ ดังเช่น การสร้างแบบฝึกกิจกรรมที่
มีประสิทธิภาพและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง ยังไม่สายเกินไป วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านหนองน้ าเต้าโนนสวน ของ มนทิรา.ภักดีณรงค์ (2540) พบว่า แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะประกอบ 
การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา เรื่อง ลูกอ๊อดหาแม่ ชั้นประถม  
ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ของ วิเศษ แปวไธสง 
(2547) ที่มีผลการศึกษาว่า แผนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80.85/85.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
โดยแบบฝึกทักษะมีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  
 จากผลการศึกษางานวิจัยข้างต้น ประกอบกับการได้ปรึกษาหารือกันกับครูพ่ีเลี้ยง ขณะที่ไปฝึก
ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”.จังหวัดยะลา พบว่า เนื้อหาการเรียนการสอน ใน
รายวิชาภาษาไทยของนักเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทยของนักเรียน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์เป็นล าดับต้น ๆ อาจเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวค่อนข้างเข้าใจยาก เวลาอธิบายนักเรียน จึงไม่ค่อยให้
ความสนใจ ท าให้ผู้วิจัยเกิดแนวทางการพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเพ่ือให้นักเรียนได้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเสียงในภาษาไทยของนักเรียนและมีผลการเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยใช้ชุด
การเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”.
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยผลิตสื่อชุดการเรียนประกอบการเรียนการสอนที่ จะท าให้ผู้เรียนมีความ
สนุกสนานกับการเรียนรู้ ด้วยการน าภาพการ์ตูนมาประกอบเนื้อหา ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนในวัยนี้ ทั้งนี้เพ่ือดึงดูดความสนใจแกผู่้เรียน และท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีสู่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”.จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประการ คือ 
เพ่ือหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะโดยใช้ชุดการเรียน เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียน เสียงในภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”.จังหวัดยะลา และเพ่ือศึกษาความ
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พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้หลังการใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา มีวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1..ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 7 ห้อง และ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา ห้อง 3 
จ านวน 39 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive.sampling) ซึ่งในห้องเรียนจะมีนักเรียน
ที่มีความสามารถท้ังเก่ง ปานกลาง และอ่อน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการเรียนประกอบด้วย 1) แบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 30 
ข้อ 2) ใบความรู้ 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ระบบเสียง เสียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์ และพยางค์และ 
ค า 3) แบบฝึกหัด จ านวน 5 แบบฝึกหัด 4) แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ และ 5) แบบส ารวจ
ความพึงพอใจ หมายถึง แบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้หลังการใช้ชุดการเรียน
เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัด
ยะลา จ านวน 10 ข้อ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 
ท่าน  และมีการปรับปรุงเครื่องมือทุกชุดก่อนน ามาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

3. การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือทั้ง 5 ชุด มาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน ก่อน รวมจ านวน 9 คน เพ่ือความถูกต้องและนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจเมื่อใช้จริงจากนั้น 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 1) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน ซึ่งคัดเลือกจากทั้งหมด 40 ข้อที่เสนอผู้ทรง 
คุณวุฒิพิจารณาและผู้วิจัยแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 2) เข้าสู่กระบวนการ
สอนตามแบบการสอน 5 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 5 ชั่วโมง โดยแต่ละแผนได้ด าเนินการตามล าดับคือ 
2.1) ครูแนะน าวิธีการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนเพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ และเข้าใจพ้ืนฐานในการ 
ศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง 2.2) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.3) นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง 
เสียงในภาษา 2.4) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 3 คน เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 2.5) ครูชี้แจงบทบาท 
หน้าที่ของประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ ม กรรมการกลุ่ม และชี้แจงการประเมินกระบวนการกลุ่ม 
2.6) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาชุดการเรียน โดยมีครูคอยแนะน าเพ่ิมเติม 2.7) แต่ละกลุ่มท าแบบฝึกหัดและ
เขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ พร้อมทั้งตรวจแบบฝึกหัดที่ท าเสร็จแล้ว โดยไม่ดูค าตอบก่อน  
2.8) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องที่ศึกษา และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด 2.9) ครูสังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  3) น าผลการทดสอบไปวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย  4) จัดท า
แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจ และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้หลังการใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน เบตง 
“วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียน เรื่อง เสียงใน
ภาษาไทย ต่อไป 
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4..การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะโดยใช้ชุดการเรียน 
เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัด
ยะลา โดยวิเคราะห์คะแนนด้วยสูตรค านวณหาค่า E1/E2 ซึ่งตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 80/80 2) เปรียบเทียบผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียน  เรื่อง เสียงใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้หลังการใช้ชุดการเรียน เรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ผลประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะโดยใช้ชุดการเรียน เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา โดยวิเคราะห์คะแนน ใช้สูตรค านวณหาค่า E1 /E2 
ซ่ึงต้ังเกณฑ์ไวท่ี้ 80/80 ปรากฏผลดังตาราง 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการพัฒนาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ผลการประเมิน 
คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 
ระหว่างเรียน (E1) 

คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 
หลังการเรียน (E2) 

คะแนนเต็ม 50 30 
คะแนนรวม 1758 976 
คะแนนเฉลี่ย 45.08 25.03 
ร้อยละ 90.16 83.42 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา มีคะแนน
เฉลี่ย 45.08 คิดเป็นร้อยละ 90.16 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 25.03 
คิดเป็นร้อยละ 83.426 สรุปได้ว่า การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา มีค่าประสิทธิภาพ 
(E1 / E2) เท่ากับ 90.16 / 83.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 2..ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุด
การเรียน เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”.จังหวัด
ยะลา ปรากฏผลตามตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน    

คะแนนทดสอบ N  S.D. D  t P 
ก่อนเรียน 39 13.31 3.60 

11.72 23.52 .01 
หลังเรียน 39 25.03 2.51 
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จากตารางท่ี 2 หลังการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา พบว่า ผลคะแนนหลัง
เรียน ( = 25.03) สูงกว่าผลคะแนนก่อนเรียน ( = 13.31) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
3..ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้หลังการใช้ชุดการเรียนเรื่อง เสียงใน

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา ปรากฏ 
ผลตามตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงใน

ภาษาไทย 

ที ่ รายการประเมิน  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 ชุดการเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา  4.54 0.51 มากที่สุด 
2 ชุดการเรียนท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 4.59 0.50 มากที่สุด 
3 ชุดการเรียนท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 4.46 0.51 มาก 
4 ชุดการเรียนช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วย

ตนเองได้ 
4.54 0.51 มากที่สุด 

5 ชุดการเรียนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.51 0.51 มากที่สุด 
6 ชุดการเรียนมีเนื้อหา รูปแบบที่น่าสนใจ 4.64 0.49 มากที่สุด 
7 ชุดการเรียนมีข้อแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมที่ชัดเจน  

อ่านเข้าใจง่าย 
4.54 0.51 มากที่สุด 

8 เวลาที่ใช้ในการท าชุดการเรียนเพียงพอและเหมาะสม 4.46 0.51 มาก 
9 กิจกรรมในชุดการเรียนมีขั้นตอนที่นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติได้ 
4.54 0.51 มากที่สุด 

10 นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4.62 0.49 มากที่สุด 

                 รวมเฉลี่ย 4.54 0.50 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงใน
ภาษาไทยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายการประเมิน 3 
ล าดับแรกที่นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจากมากไปหาน้อย ล าดับที่ 1 คือ ชุดการเรียนมี
เนื้อหา รูปแบบที่น่าสนใจ ล าดับที่ 2 คือ นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และ
ล าดับที่ 3 คือ ชุดการเรียนท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน  
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”.จังหวัดยะลา ครั้งนี้ ผู้วิจัยขออภิปรายผล ดั้งนี้ 
1) แบบฝึกทักษะโดยใช้ชุดการเรียน เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบตง 
“วีระราษฎร์ประสาน”.จังหวัดยะลา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยผลการท าแบบฝึกทักษะมี
ประสิทธิภาพ 90.16/83.42 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
ชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.54)   

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ชุดการสอนได้ผ่านการพัฒนา และปรับปรุงโดยผู้เชียวชาญ ท าให้ทราบถึง  
ข้อบกพร่องของชุดการสอน ผู้วิจัยจึงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ท าให้เนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ
ประจ าหน่วย มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน โดยค านึงถึงความต้องการ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์,.2553,.หน้า.104-106).เมื่อพัฒนาชุดการสอนเสร็จแล้วจึงน าไป 
ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม จ านวนนักเรียน 19 คน พบว่าชุดการสอน มีประสิทธิภาพโดยรวม 
80.74/82.11 สอดคล้องกับงานวิจัยของพักตร์วิภา ไทรรารอด (2550) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการ
เรียนด้วยตนเอง สาระการ เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของประโยค ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.63/83.38 
 แนวทางในการการสร้างชุดการเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพข้างต้น ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนชุดการเรียน เรื่อง เสียงใน
ภาษาไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อาจเนื่องมาจากการ
เนื้อหาสาระและสื่อที่สร้างขึ้นแต่ละชนิด มีความแตกต่างกันออกไป ประกอบกับมีใจความที่สรุปออกมาให้
เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น มีรูปภาพประกอบเนื้อหาที่น่าสนใจ จึงท าให้นักเรียนมีความแปลกใหม่ในการเรียน มีความ 
สนใจเรียนมากขึ้น เพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จึงเกิดความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตนเอง 
เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ และตกผลึกความเข้าใจด้วยตนเองจึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดท าของ รัตนะ บัวสนธ์ (2551, หน้า 35)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีแนวความคิดท่ีเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1..การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ.ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้าด้วย 
ตนเองตาม ความสนใจ และไม่จ ากัดเวลา โดยใช้ชุดการเรียน จะท าให้ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน 
 2..ชุดการเรียนที่ใช้เป็นสื่อประกอบการสอนต้องมีประสิทธิภาพ และเรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก 
มีเนื้อหาชัดเจน กิจกรรมน่าสนใจ มีแบบทดสอบและค าเฉลย ถ้าไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปศึกษา เนื้อหาได้ 
 3..ชุดการเรียนควรมีภาพประกอบ เพ่ิมสีสันให้สวยงาม จะท าให้ผู้เรียนสนใจ เร้าใจและมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น 
 4..ชุดการเรียน ที่น าไปใช้ในการวิจัยพบว่า นักเรียนสนใจและติดตามอย่างกระตือรือร้นถ้าครูได้
สรุปอีกครั้งจะท าให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น 
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 5..ชุดการเรียนใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่อ่อนหรือไม่ผ่านจุดประสงค์ 
และใช้เป็นสื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ 
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