
ง 

 

49255403 : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 
ค าส าคญั : การสร้างค าในภาษาไทย / บทเรียนส าเร็จรูป  
 อญัชสา  ยิ้มถนอม : การพฒันาบทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.สมพร ร่วมสุข, ผศ.มณฑนา วฒันถนอม และ                              
ผศ.ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 251 หนา้ 
 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อ  1)พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเ ร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย                               
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ใหมี้ประสิทธิภาพ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการสร้างค า
ในภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูป  3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูปเร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553 จ านวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 46 คน ไดม้า
โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ระยะเวลาในการทดลอง 2 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วนั วนัละ 1 ชัว่โมง รวม 8 ชัว่โมง รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัประกอบดว้ย 1) บทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย  2) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการ
สร้างค าในภาษาไทย 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย  
การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั                      
(t – test dependent) 
 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปเร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 มีค่าเท่ากบั 91.34/88.47  สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัการเรียน
ดว้ยบทเรียนส าเร็จรูปสูงกวา่ก่อนการเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความคิดเห็นต่อการเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูปอยูใ่นระดบัมาก           
 
 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร              ปีการศึกษา 2553 
ลายมือช่ือนกัศึกษา..................................... 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 1....................................  2....................................  3.................................. 
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49255403 : MAJOR : TEACHING THAI LANGUAGE 
 
KEY WORD : WORD COMPOUNDING / PROGRAMMED INSTRUCTION     
 UNCHASA YIMTHANOM:THE DEVELOPMENT OF PROGRAMMED INSTRUCTION 
ON WORD COMPOUNDING IN THAI LANGUAGE FOR MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS. 
THESIS ADVISORS : ASSOC.PROF.SOMPORN RUAMSUK, ASST.PROF.MONTANA 
WATANATANOM, AND ASST.PROF.CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 251 pp.  
 
 The purposes of this research were to : 1) develop the programmed instruction on 
word compounding in Thai language for Matthayomsuksa 3 students to meet the hypothetical  
efficiency level, 2) compare the Matthayomsuksa 3 students’ learning achievement gained 
before and after their period of participation in learning word compounding in Thai language 
by the programmed instruction, and 3) study the Matthayomsuksa 3 students’ opinions about 
learning word compounding in Thai language by the programmed instruction. The sample         
of the classroom unit-based simple random sampling consisted of a class of 46 
Matthayomsuksa 3/7 students studying in the second semester of the academic year 2010 in 
Navamintharachinuthit Satriwitthaya Phutthamonthon School under the jurisdiction of the 
Office of Education Service Area 1, The research was conducted within the duration of 2 
weeks (8 hours including the pretest and the posttest): 4 days a week by 1 hour a day. The 
instruments employed to collect data were: 1) the programmed instruction on word 
compounding in Thai language, 2) lesson plans on word compounding in Thai language, 3) 
an achievement test of the word compounding in Thai language, and 4) questionnaire 
inquiring the students’ opinions about learning word compounding in Thai language by the 
programmed instruction. The collected data were analyzed by the statistical means of mean, 
standard deviation, and t-test dependent. 
 
 The findings were as follows:  
 1. The programmed instruction on word compounding in Thai language for 
Matthayomsuksa 3 students was found to be efficient at the percentage level of 91.34/88.47 
and higher than the hypothetical percentage level 80/80. 
 2. The achievement scores of the Matthayomsuksa 3 students were found 
significantly different at the level of 0.05 whereas the scores gained after were found higher 
than the scores gained before the period of learning the programmed instruction on word 
compounding in Thai language. 
 3. The Matthayomsuksa 3 students’ opinions about learning word compounding in 
Thai language by the programmed instruction were revealed at the high level. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยา นิพนธ์ เ ล่ม น้ีส า เ ร็ จ ลุ ล่วงได้ด้วยความก รุณาและความอนุ เคราะ ห์  จาก                               
รองศาสตราจารยส์มพร  ร่วมสุข  ผูช่้วยศาสตราจารยม์ณฑนา  วฒันถนอม และผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม ผูเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าให้
ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส าเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่ง
สูง 
 ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยสิ์ริอาภา  รัชตะหิรัญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา แนะน า 
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร.น ้ ามนต์  เรืองฤทธ์ิ อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารยศ์นัสนีย ์ อรุณสินประเสริฐ ครูอนัดบั คศ.2 โรงเรียน                    
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และอาจารยน์วลฉวี  นาคจนัทร์ ครูอนัดบั คศ.2 โรงเรียน                    
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ท่ีกรุณาตรวจแกไ้ขและให้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง
คุณภาพเคร่ืองมือในการวิจยั 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอ้  านวยการสถานศึกษา ครูและขอบใจนักเรียน โรงเรียน                        
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ท่ีอ  านวย
ความสะดวกและใหค้วามร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูลเป็นอยา่งดี  
 ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาผูใ้ห้ก าเนิดและเป็นครูคนแรกท่ีคอยอบรมสั่งสอน 
ช้ีแนะแนวทางในการด าเนินชีวิต รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนทุนทรัพย ์และเป็นก าลงัใจอนัยิง่ใหญ่แก่
ผูว้ิจยัมาโดยตลอด ขอขอบคุณอาจารยรั์ชพร  วิทยประพฒัน์ เพื่อนครูท่ีคอยให้ค  าปรึกษา และ
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนในระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทยทุกท่านท่ีไดก้รุณา
ให้ความช่วยเหลือ แนะน าและเป็นก าลงัใจเสมอมา จนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


