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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

การเขียนสะกดค�า ค�าอักษรน�า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียน 

ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ เครือข่ายที่ 23 อ�าเภอเหล่าเสือโก้ก ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 38 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด�าเนินการโดยใช้แบบแผน การทดลองแบบกลุ่มเดียว 

ทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย แบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การเขยีนสะกดค�าค�าอกัษร

น�า จ�านวน 12 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดค�า ซึ่งมีค่าความยากง่าย

ตั้งแต่ .37-.77 และค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .42-.78 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบค่า t

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดค�า ค�าอกัษรน�า กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มปีระสทิธภิาพ 

85.86/84.57 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค�า ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า หลังเรียน

โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค�าส�าคัญ: แบบฝึกทักษะการสะกดค�าค�าอักษรน�า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Abstract
 The purposes of this research were to develop the spelling skill drills on initial alphabet words  

in the Thai language strand Prathom Suksa 3 level, aimed to meet the standardized criteria of 80/80, and 

to compare the pupils’ achievement before and after using the drills.

 The sample group used in the study consisted of 38 Prathom Suksa 3 pupils of Ban Taemai  

Primary School, Network 23, Laosuakok District, Ubon Ratchathani Educational Service Area Office 1,  

Semester 2, Academic year 2012, selected by simple random sampling.  One group pretest–posttest design 

was used for the study. The research instruments were 12 drills and the learning achievement test. 

 The test difficulty indices ranged from .37-.77, the discrimination indices ranged from .42-.78, and 

the reliability value was .96. Statistics used for data analysis were mean, percentage, standard deviation, 

efficiency value and t-test. 
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 The research findings were as follows:

 1. The developed drills were efficient since the criteria were found at 85.86/84.57 which exceeded 

than the standardized criteria of 80/80.

 2. The pupils’ learning achievement after using the drills was significantly higher than that before 

using them at .01 level of significance.
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บทน�า 

 การเขยีนสะกดค�าทีถ่กูต้องเป็นส่วนหนึง่ของหลกั

การใช้ภาษาไทยคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักถึงความ

ส�าคัญของการเขียนสะกดค�า พร้อมท้ังช่วยกันแก้ไขปัญหา

การเขียนสะกดค�าผิดและข้อบกพร่องอย่างจริงจัง (ธนู 

ทดแทนคุณและกุลวดี ทดแทนคุณ 2549: 79) เพราะการ

เขียนสะกดค�าให้ถูกต้องจะช่วยให้อ่านออกเสียงและเขียน

ได้ถูกต้องและยังช่วยให้นักเรียนรู้จักค�าต่างๆ ที่จ�าเป็นใน

ชีวิตประจ�าวันช่วยให้นักเรียนใช้ค�าอย่างถูกต้องและอย่าง

กว้างขวางและท�าให้นักเรียนได้ค้นคิดค�าใหม่ได้ตามที่เขา

ต้องการ (พงศ์เกษม สนธิไทย 2550: 113) การเขียนเป็น

ทักษะของการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และประสบการณ์

ต่างๆ ของผู้เขียน เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจได้ตรง

ตามที่ผู้เขียนต้องการและจากการศึกษาพบว่า การเขียนมี

ความสัมพันธ์กับทักษะการฟังและการพูด สังเกตได้ว่า ถ้า

เด็กคนใดพูดได้ไม่ชัดเช่น ออกเสียง ร เป็น ล หรือออกเสียง

ค�าควบกล�้า ร และ ล ไม่ถูกต้องเด็กจะมีการเขียนไม่ถูกต้อง

ตามไปด้วย (อัจฉรา ชีวพันธ์ และคนอื่นๆ 2548: 1)  

การเขียนสะกดค�าให้ถูกต้องจะช่วยให้อ่านออกเสียงและ

เขยีนได้ถกูต้อง และยงัช่วยให้นกัเรยีนรูจ้กัค�าต่างๆ ทีจ่�าเป็น

ในชีวิตประจ�าวัน ช่วยให้นักเรียนใช้ค�าได้อย่างถูกต้อง  

กว้างขวางและท�าให้นักเรียนได้คิดค้นค�าใหม่ได้ตามที่เขา

ต้องการ (วรรณี โสมประยูร 2544: 156) ซึ่งการเขียนสะกด

ค�านั้นมีความส�าคัญมากเพราะเป็นพื้นฐานของการเขียน 

ทุกอย่าง และการเขียนมีความส�าคัญมากโดยต้องค�านึงถึง

การเขียนสะกดค�าเพราะถ้าสะกดค�าผิดก็จะท�าให้ความ

หมายของค�าเปลีย่นไป ท�าให้ผูอ่้านเข้าใจความหมายต่างไป

จากทีผู่เ้ขยีนต้องการ ท�าให้การตดิต่อสือ่สารผดิพลาดเข้าใจ

คลาดเคลื่อน สื่อความหมายไม่ตรงกันท�าให้เกิดความเสีย

หายทั้งต่อตนเองและประเทศชาติด้วย (รัชฎาภรณ์ ศุภสร 

2551: 2) ในปัจจุบันปัญหาของการเขียนสะกดค�าผิดหรือ

ปัญหาการเขยีนสะกดค�ายาก เป็นปัญหาทีป่รากฏโดยทัว่ไป       

ไม่ใช่เฉพาะนกัเรียน ครูผูส้อนเองกเ็ขยีนผดิบ่อยๆ แม้แต่ค�า

ง่ายๆ ก็เคยเขียนผิด ถ้าไม่ระมัดระวัง อาจท�าให้ผู้อ่านเกิด

ความร�าคาญหรอืไม่อ่านเนือ้หาในส่วนนัน้เลยกไ็ด้   (สุธวิงศ์ 

พงศ์ไพบลูย์ 2542: 290) ซึง่การเขยีนเป็นการสือ่ความหมาย

ที่มีวิธีการที่สลับซับซ้อนมากกว่าการพูด แม้มีใจความที่จะ

สื่อความหมายอย่างเดียวกัน และการเขียนต้องใช้เวลาฝึก

นานกว่าทักษะอื่นๆ อีกทั้งการเขียนจะต้องค�านึงถึงการ

สะกดค�า เพราะถ้าสะกดผิดความหมายของค�าก็จะเปลี่ยน

ไป ท�าให้ผูอ่้านเข้าใจความหมายต่างไปจากทีผู่เ้ขยีนต้องการ

ท�าให้การติดต่อสื่อสารเกิดผิดพลาดเข้าใจคลาดเคลื่อน สื่อ

ความหมายไม่ตรงกัน (ฐะปะนีย์ นาครทรรพ 2545: 42) 

การเขียนสะกดค�าผิดน้ันมีหลายสาเหตุ การเขียนสะกดค�า

ผิดสาเหตุมาจากนักเรียนอ่านออกเสียงเพี้ยน อ่านตกหล่น    

อ่านไม่เว้นวรรค สะกดการันต์ผิด วางสระวรรณยุกต์ 

ไม่ถกูที ่ไม่ทราบความหมายของค�า ใช้แนวเทยีบผดิ อทิธพิล

ภาษาถิ่น ทั้งน้ีเน่ืองมาจากนักเรียนมีพื้นฐานไม่แม่นย�า  

ขาดการสังเกต ขาดความเอาใจใส่ ขาดหลักการที่ถูกต้อง

และขาดการฝึกฝน นอกจากนีย้งัมสีาเหตมุาจากวธิกีารสอน

ของครู ดังนั้น ครูผู้สอนเป็นบุคคลที่จะกระตุ้นให้นักเรียน

เขียนสะกดค�าให้ถูกต้อง โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู ้และพัฒนาทักษะทางภาษา 

ด้านการเขียนได้ดียิ่งขึ้น (กิติยาพร เนื้ออ่อน 2552: 49) ซึ่ง

ลักษณะหรอืรปูแบบในการเขยีนสะกดค�าผิด มกีารเขยีนผดิ

ตวัสระ พยญัชนะและรปูวรรณยกุต์ การเขยีนผิดทีต่วัสะกด 

การเขียนผิดที่ตัวการันต์เขียนผิดที่ค�าพิเศษหรือค�าย่อ  

เขียนผิดที่ค�านั้นมาจากภาษาอื่น การเขียนผิดโดยการทอน

เสียงให้สั้นลง การเขียนผิดโดยยืดเสียงให้ยาวออก เขียนผิด

ที่อักษร ควบกล�้า เขียนผิดที่สระ ใอ ไอ อัย เขียนผิดที่ 

อักษรน�า (วรรณี โสมประยูร 2544: 586-587)

 จากปัญหาการเขยีนสะกดค�าดงักล่าว เป็นสาเหตุ

ส�าคัญหนึ่งที่ท�าให้ผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

ในปัจจุบันค่อนข้างต�่า โดยจะเห็นได้จากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (National Test: 

NT) โดยรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1  
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ในปีการศึกษา 2552 ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่าผลสัมฤทธิ์การประเมินใน

ระดบัประเทศ เฉลีย่ร้อยละ 46.74 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

เฉลี่ยร้อยละ 48.25 คะแนนภาคปฏิบัติการเขียนระดับ

ประเทศ เฉลีย่ร้อยละ 58.20 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเฉล่ีย

ร้อยละ 56.15 (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 1 2553: 245, 276) ในปีการศึกษา 2553 ผลสัมฤทธิ์

การประเมินระดับประเทศเฉลี่ยร้อยละ 50.89 ระดับเขต

พื้นที่การศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 52.21 และภาคปฏิบัต ิ

การเขียนระดับประเทศเฉลี่ยร้อยละ 61.96 ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 60.04 (ส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาอุบลราชธานี เขต1 2554: 250, 282) ซึ่งจาก

รายงานผลการประเมินเห็นได ้ว ่า เ ม่ือเปรียบเทียบ 

ผลสมัฤทธิร์ะหว่างปีการศกึษา 2552 และปีการศกึษา 2553 

ผลการประเมนิคณุภาพกลุม่สาระภาษาไทย ในภาพรวมแล้ว

มีเกณฑ์ที่ดีขึ้น แต่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 50–60 ซึ่ง 

ค ่อนข ้างต�่า อีกท้ังรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ปีการศกึษา 2554 ของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต1 ผลสัมฤทธ์ิการประเมินระดับ

ประเทศ 54.77 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเฉลีย่ร้อยละ 55.11 

ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมาอยูใ่นเกณฑ์ทีส่งูขึน้ แต่เมือ่

ได้วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ�าแนกตามสาระ 

การเรียนรู้และมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

จะเห็นได้ว่าสาระการเขียน (มาตรฐาน ท 3.1) และสาระ

หลักการใช้ภาษา (มาตรฐาน ท 4.1) ซึ่งสาระการเขียน  

ภาพรวมระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยร ้อยละ 56.51  

ภาพรวมสังกัดเขตพื้นท่ีได้เฉลี่ยร้อยละ 56.44 สาระหลัก

การใช้ภาษาภาพรวมระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

54.77 ภาพรวมสังกัดเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.11 

(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 1 2555: 47) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนระดับประเทศ

และสังกัดเขตพื้นท่ี จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของสังกัด 

เขตพื้นที่ต�่ากว่าระดับ ประเทศ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุ่มสาระภาษาไทย  

โดยเฉพาะในด ้านการเขียน ซ่ึงเป ็นทักษะท่ีส� าคัญ 

ในการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมของครูยังไม่บรรลุผล จึงมี

ความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารพฒันากจิกรรมการเรยีน

การสอนของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี ้ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 

ยังได้ก�าหนดจุดเน้นการพัฒนาผู ้เรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 1-3 เป็นช่วงชั้นที่จ�าเป็นต้องปูพื้นฐานความสามารถ 

และทักษะการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะ 

การคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิตและทักษะการส่ือสาร 

อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย (ส�านักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา 2553: 3) และในปี 2554 ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมีจุดเน้นที่ส�าคัญคือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ 

คิดเลขเป็น จากเหตุผลหลายประการ ท�าให้ผู้วิจัยต้องการ

ท�าวจิยัเพือ่แก้ปัญหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาไทย 

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค�า ของนักเรียนเพราะ 

การเขียนสะกดค�า ซ่ึงมีความส�าคัญที่ สุดในการสื่อ 

ความหมายด้วยวิธีเขียน และเพิ่มพูนทักษะในการเขียน  

การเขียนผิดก็เหมือนกับการพูดผิด ความหมายของค�า 

ก็เปลี่ยนไป และประสิทธิภาพของการเขียนก็ลดลง  

ในทางตรงกันข้าม การเขียนสะกดค�าได้ถูกต้องจะช่วยให้ผู้

อ่านเข้าใจข้อความที่เขียนได้ถูกต้อง และจะท�าให้ผู้เขียน

มั่นใจในการเขียนของตน มากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกัน

ประสิทธิภาพของการเขียนก็เพิ่มมากขึ้นด้วย (สันทวดี  

พางาม 2549: 27) และเพือ่ให้สอดคล้องกบัปัญหาทีแ่ท้จรงิ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค�าท่ี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2554 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 ที่เขียนสะกดค�าผิดมาก

ทีส่ดุโดยรวบรวมจากค�าทีน่กัเรยีนเขยีนผดิบ่อย จากหนงัสอื

เรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต  

ภาษาพาที วรรณคดีล�าน�า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และค�าที่

ใช้ในชีวิตประจ�าวัน จ�านวน 50 ค�าและน�าไปให้นักเรียน 

ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 กลุ ่มเครือข่ายที่ 23 อ�าเภอ 

เหล่าเสือโก้ก ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จ�านวน 100 คน เขียนตามค�าบอก  

พบว่าค�าที่นักเรียน ส่วนใหญ่เขียนสะกดค�าผิดมากที่สุดคือ

ค�าทีม่อีกัษรน�า ค�าควบกล�า้ ค�าทีไ่ม่ตรงมาตราตวัสะกด และ

ค�าที่ประสมสระเปล่ียนรูป ลดรูป เรียงตามล�าดับ ซึ่ง

สอดคล้องกบัปัญหาการอ่านและการเขยีนสะกดค�า ทีศ่กึษา

ค�าอักษรน�าแล้วพบว่าปัจจุบันการอ่านและการเขียนเรื่อง

อักษรควบและอักษรน�าไม่ด�าเนินการไปตามหลักเกณฑ ์

ทางภาษาเพราะนกัเรยีน ส่วนใหญ่ไม่ระมดัระวงั ในการอ่าน

อักษรควบและอักษรน�าหรือมาจากครอบครัวและชุมชนท่ี

พูดภาษาอื่น โดยพูดภาษาไทยไม่ชัด ขณะเดียวกันสื่อ 

ทางวิทยุ โทรทัศน์ การบรรยาย การอภิปรายและ

หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ ที่ใช้ภาษาผิด ย่อมส่งผลให้

นกัเรยีนเกดิปัญหาในการอ่านอกัษรควบและอกัษรน�า ได้ไม่

ถูกต้อง ชัดเจน ภาษาผิดย่อมส่งผลให้นักเรียนเกิดปัญหาใน

การสื่อความหมายผิด และเขียนผิดแล้ว ท�าให้การอ่าน 
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ที่มีทุกบทเรียนขาดความไพเราะ หมดความงามของภาษา 

ดังนั้น การอ่านและการเขียนอักษรควบและอักษรน�าจึงมี

ความส�าคัญมากเพราะผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ก็จะ

ท�าให้สื่อความหมาย ได้ถูกต้องทั้ง ผู้ส่งสารและผู้รับสารได้

ดียิ่งขึ้น การใช้อักษรควบและอักษรน�าได้ถูกต้อง จะช่วย 

ในการสือ่สารภาษาให้เกดิความรู ้ความเข้าใจ ซึง่กนัและกนั 

(วรรณภา ไชยวัน 2549: 1-2)

 จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาที ่

พบดงักล่าว ผูว้จิยัพบว่าแบบฝึกทกัษะนบัเป็นนวตักรรมอกี

ทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาและเป็นแนวทางปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนการเขียนสะกดค�าได้ดี ซึ่งแบบ

ฝึกเป็นสิง่ทีช่่วยเสรมิทกัษะเกีย่วกบัการเขยีนทกุรปูแบบโดย

เฉพาะ การเขียนสะกดค�า เพราะแบบฝึกทักษะเป็นองค์

ประกอบส�าคญัในการสอนภาษา ท�าให้เดก็เกดิความแม่นย�า 

คล่องแคล่วในแต่ละทักษะ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน

การประเมินทักษะทางภาษาของนักเรียนได้ (กรมวิชาการ 

2545: 1) นอกจากการฝึกฝนบ่อยๆ เป็นประจ�าสม�่าเสมอ

แล้ว จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารจดักจิกรรมทีเ่ป็นลกัษณะการฝึก

ทบทวนที่ย�้าและซ�้าๆ เพื่อให้เกิดทักษะและเกิดการจ�า 

สามารถน�าไปใช้ได้โดยการจดัแบบฝึกให้มลีกัษณะทีน่่าสนใจ 

โดยเริ่มจากง่ายไปหากิจกรรมที่ยากซึ่งนักเรียนสามารถ

ทบทวนได้ด้วยตนเอง และสามารถท�าซ�้าๆ บ่อยครั้ง เพื่อ 

ก่อให้เกดิก�าลงัใจและเกดิแรงเสรมิได้ทนัท ีเกดิความเชือ่มัน่

ในตนเองและช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเกิดเจตคติใน 

การเรียน ดังนั้น แบบฝึกทักษะจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้

นกัเรยีนเข้าใจบทเรยีนมากขึน้ เกดิความแม่นย�า สนกุสนาน 

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงถ้านักเรียน 

ได้ฝึกบ่อยๆ ฝึกซ�้า ย�้าทวน ท�าให้เกิดทักษะทางภาษาได้ดี 

และเป็นพืน้ฐานทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการเรยีนวชิาอืน่

ต่อไป ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 จึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย 

เรื่อง การเขียนสะกดค�า  ค�าอักษรน�า กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษา 

ปีที ่3 ด้านการเขยีนสะกดค�าค�าอกัษรน�า ให้มปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�า 

ค�าอกัษรน�า กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิก์ารเขยีนสะกดค�า

ค�าอกัษรน�า กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ของนกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึก

ทักษะการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า   

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เครือข่ายที่ 23 อ�าเภอ

เหล่าเสือโก้ก ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน จ�านวน 11 

โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ โรงเรียนบ้านแต้เก่า 

โรงเรยีนดอนกลางทุง่ค�าแต้ โรงเรยีนบ้านหนองบก โรงเรยีน

บ้านนาขมิ้น โรงเรียนบ้านค�าไฮน้อย โรงเรียนบ้านดูน 

โรงเรียนบ้านแสง โรงเรียนบ้านแพง โรงเรียนบ้านจิกและ 

โรงเรยีนบ้านหนองเป็ด โรงเรยีนละ 1 ห้องเรยีน รวมจ�านวน 

11 ห้องเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 146 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ�านวน 38 คน ที่เรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก  

จากทั้งหมด 11 ห้องเรียน ในกลุ่มเครือข่ายที่ 23 อ�าเภอ

เหล่าเสือโก้ก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ

การเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกด

ค�าค�าอักษรน�าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 ขอบเขตเนื้อหาแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย

 เนื้อหาที่น�ามาใช้ในการทดลองสร้างแบบฝึก

ทักษะการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า คือ ค�าอักษรน�า  

จ�านวน 120 ค�า ที่น�ามาจากหนังสือเรียนภาษาไทย  

ภาษาพาที วรรณคดีล�าน�า และค�าที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน  

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 



Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 5

 ระยะเวลาในการวิจัย

 การศึกษาครั้งน้ีด�าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2555 โดยใช้เวลาในการทดลองจ�านวน 12 

ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 สัปดาห์

ซึ่งไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบฝึกทกัษะการ

เขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 จ�านวน 12 ชดุ ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้โดย

ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน แล้วน�าไปหา

ประสิทธิ์ภาพแบบเดี่ยว (1:1) และแบบกลุ่มย่อย (1:10)  

ก่อนน�าไปใช้ภาคสนามคือการวิจัยครั้งนี้และแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า ได้ค่า 

(IOC) ตั้งแต่ .80-1.00 ซึ่งมีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ .37-.77 

ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ตั้งแต่ .42-.78 และค่าความเช่ือม่ัน  

เท่ากับ .96 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. สุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

บ้านแต้ใหม่ ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 เป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังได้กล่าวมาแล้วใน

เรื่องการสุ่มตัวอย่าง

 2. ผู้วิจัยท�าหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย

ราชภฏัอบุลราชธานถีงึผูอ้�านวยการโรงเรยีนทีใ่ช้ในการเกบ็

ข้อมูล

 3. ผู้วิจัยท�าหนังสือขออนุญาตดังกล่าวไปติดต่อ

กับโรงเรียนที่ ใช ้ เ ก็บข ้อมูลเพื่อขอก�าหนดวัน เวลา  

และสถานที่

 4. ผูว้จิยัเก็บข้อมลูด้วยตนเองโดยน�าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ไป

ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2555 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ�านวน 38 คน ก่อนท�า 

การทดลอง 1 วัน และได้ชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงเนื้อหา 

ที่น�ามาทดลอง จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�า 

ค�าอกัษรน�าและจ�านวนกจิกรรมในแบบฝึกทกัษะทีน่กัเรยีน

ต้องฝึกแต่ละครั้ง

 5.  ด�าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

ตามขั้นตอนของการใช้แบบฝึกในแต่ละชุด ซึ่งก�าหนดเวลา

ในแผนการสอนเนื้อหาประมาณ 20 นาที แล้วให้นักเรียน

ท�าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�า 40 นาที วันละ 4 

กิจกรรม โดยใน 1 ชุด ใช้เวลาในการสอน 1 ชั่วโมง รวมทั้ง 

12 ชุด ใช้เวลาในการสอน 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 สัปดาห์

 6. เมือ่จดัการเรยีนการสอนโดยใช้แบบฝึกทกัษะ

ครบ 12 แผน จึงท�าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  

โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับ 

ก่อนเรียน ไปทดสอบอีกครั้ง

 7. น�าข้อมูลที่ได้จากการท�าแบบฝึกทักษะ จาก

การทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนไปวเิคราะห์ เพือ่ทดสอบ

สมมติฐานและสรุปผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 1. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่องการ

เขียนสะกดค�า ค�าอักษรน�า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยน�าคะแนนจากการท�าแบบ 

ฝึกทกัษะทกุชดุมารวมกนัแล้วหาค่าเฉล่ียร้อยละตามเกณฑ์

การประเมนิทีก่�าหนดในแบบประเมนิ (E1) เทยีบกบัคะแนน

จากการท�าแบบทดสอบหลังการท�าแบบฝึกทกัษะการเขยีน

สะกดค�าของนกัเรยีนทกุคน (E2) แล้วหาค่าเฉล่ียร้อยละตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2537: 495)

 2. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิใ์นการท�าแบบทดสอบ

ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�า 

ค�าอักษรน�าโดยใช้สูตร t-test Dependent Sample  

(บุญชม ศรีสะอาด 2535: 109)

สรุปผลการวิจัย

 1. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.86/84.57 ซึ่งมี

ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้  

แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า ในแต่ละชุด  

มีองค์ประกอบด้วย ค�าช้ีแจง แผนภูมิแสดงล�าดับขั้นตอน

การใช้แบบฝึกทักษะ ค�าชี้แจงการใช้ส�าหรับครู/ขั้นตอน 

การฝึก ค�าชี้แจงการใช้ส�าหรับนักเรียน จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ ใบความรู้ กิจกรรม 4 กิจกรรม คือ การเขียนค�า

จากปริศนาอักษร การเขียนสะกดจากค�าที่แจก การเขียน

ค�าสัมพันธ์กับความหมาย การเขียนค�าที่ได ้เรียงเป็น 

ประโยค สรุปผลการประเมินแบบฝึกทักษะ และเฉลย 

แบบฝึกทักษะ
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 2. ผลสมัฤทธิท์างการเขยีนสะกดค�า ค�าอกัษรน�า 

โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน

สะกดค�าค�าอักษรน�า กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย  

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการด�าเนนิการวจิยัเพือ่พฒันาแบบฝึกทกัษะ

การเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ 

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น อภิปราย

ผลการวิจัย ได้ดังนี้

 1. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  

ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 85.86/84.57 ซึง่สงู

กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 

 จากการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการ

เขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 85.86/84.57 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ เหตุที่เป็นเช่นน้ี 

เพราะแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า เป็น

นวัตกรรมทางการศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความเหมาะสม

ที่จะน�าไปฝ ึกทักษะทางภาษาในการเขียนสะกดค�า  

ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาหลักจิตวิทยาในการสร้างและ

สร้างแบบฝึกทักษะเริ่มจากง่ายไปหายาก มีจุดประสงค์ใน

การฝึกทักษะทางภาษาในการเขียนสะกดค�า โดยค�านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีค�าชี้แจงที่ง่ายและชัดเจน 

เวลาในการท�าแบบฝึกแต่ละครั้งเหมาะสมกับความสนใจ

และความสามารถของนักเรียน และรูปแบบของแบบฝึกที่

หลากหลายสามารถศกึษาได้ด้วยตนเอง ซึง่ สจุรติ เพยีรชอบ 

และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 52-62) ก็ได้กล่าวถึง  

การสร้างแบบฝึกไว้ สรุปได้ว่า ต้องยึดหลักทฤษฎีการเรียน

รูท้างจติวทิยา โดยต้องค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล 

ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป และมีหลายๆ แบบ การจูงใจ 

ผู้เรียน โดยการจัดแบบจากง่ายไปหายาก เพื่อดึงดูดความ

สนใจของนกัเรยีนซึง่จะท�าให้เกดิผลส�าเรจ็ในการฝึกแล้วยงั

ช่วยยัว่ยใุห้อยากฝึกต่อไปและ ใช้แบบฝึกสัน้ๆ เพือ่ไม่ให้เกดิ

ความเบื่อหน่ายและสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเทวี  

แก้วนิมิตดี (2547: 39) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะ

ไว ้ว ่า ลักษณะของแบบฝ ึกที่ดีมีลักษณะเข ้าใจง ่าย  

มีหลายรูปแบบ เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และมี 

ความหมายแก่ผู้ฝึก ท้าทายให้ผู้ฝึกใช้ความสามารถ และ

อยากฝึกด้วยตนเอง ซึง่สอดคล้องกบัหลกัในการท�าแบบฝึก

ของ อัจฉริยา คูณค�า (2548: 42) ได้กล่าวถึงหลักการสร้าง 

แบบฝึกว่าต้องสร้างให้สอดคล้องกับบทเรียน จิตวิทยา

พัฒนาการของผู้ฝึกเริ่มฝึกจากง่ายไปหายาก ใช้เวลา 

พอเหมาะ มีค�าอธิบายชัดเจน ในการน�าแบบฝึกมาใช้จึง

เป็นการช่วยให้นักเรียนประสบความส�าเร็จในการเรียน 

ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Lowrey (1987: 

817-A) ที่พบว่าภายหลัง จากนักเรียนได้รับการฝึกโดยใช้

แบบฝึกทักษะแล้ว นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ 

มากกว่าก่อนการท�าแบบฝึกและแบบฝึกเป็นเครือ่งมอืทีช่่วย

นกัเรยีนในการเรยีนรู ้และช่วยสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคลด้วย ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีความสามารถทางด้าน

ภาษาแตกต่างกันการน�าแบบฝึกน้ี มาใช้จึงเป็นการช่วยให้

นักเรียนประสบความส�าเร็จในการเรียนยิ่งขึ้น 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นการสนับสนุนว่าแบบ

ฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�ากลุ่มสาระการเรียน

รู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

 อย่างไรก็ตาม การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก

ทักษะการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

85.86/84.57 ซึง่คะแนน ทีไ่ด้จากการท�าแบบฝึกทกัษะ (E1) 

มากกว่าคะแนนที่ได้จากการท�าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเขียนสะกดค�าหลังการใช้แบบฝึกทักษะ (E2) เหตุที่

เป็นเช่นนี ้อาจเนือ่งจากว่า ขณะทีน่กัเรยีนท�าแบบฝึกทกัษะ

เป็นช่วงทีน่กัเรยีนเกดิการเรยีนรูเ้ตม็ที ่เนือ่งจากการท�าแบบ

ฝึกซ�า้ๆ และหลากหลาย ตลอดจนในช่วงทีจ่ดัการเรยีนรูด้้วย

แบบฝึกทักษะ มีการท�างานกลุ่ม ลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน 

และมคีรผููส้อนคอยแนะน�าในช่วงทีท่�าแบบฝึกทกัษะ ท�าให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและท�าคะแนนแบบฝึกทักษะ 

(E1) ได้มากกว่าการท�าคะแนนจากการท�าแบบทดสอบ (E2) 

ซึ่งสอดคล้องกับ ค�ากล่าวของ เอมอร สงวนดี (2547: 30)  

ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ ไว้ช่วงหนึ่งว่า 

การท�าแบบฝึกทกัษะจะช่วยท�าให้ผูเ้รยีนเข้าใจบทเรยีนได้ดี

ยิ่งขึ้น ตลอดจนแบบฝึกช่วยเสริมทักษะทางภาษาคงทน 

ลักษณะการฝึกที่จะช่วยให้เกิดผลดังกล่าว ได้แก่ การฝึก

ทันทีหลังจากเรียนเ น้ือหา ฝ ึกซ�้ าๆ ในเรื่องที่ เรียน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิพาพร วงษ์ศิลา (2545: 

บทคัดย่อ) ที่ได้สร้างแบบฝึกทักษะการสะกดค�ายาก วิชา

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย

พบว่า ผลการสะกดค�ายากมีประสิทธิภาพ 89.17/83.89  
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สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะของ นิลาภรณ์ ธรรมวิเศษ 

(2546: 62-63) ทีไ่ด้พฒันาแบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดค�า 

ในมาตรา แม่กด ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

พบว่าแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.04/84.43 

และผลสมัฤทธิท์างการเขยีนสะกดค�าหลงัการสอนด้วยแบบ

ฝึกการเขียนสะกดค�าสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .001 และผลการวิจัยของ วันเพ็ญ บุญเที่ยง 

(2549: บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึก

ทักษะการเขียนสะกดค�าที่ไม่ตรงมาตรา แม่กด ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และผลการวิจัยพบว่าแบบ

ฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.64/81.75 นอกจากนี้ 

วรรณภา ไชยวัน (2549: บทคัดย่อ) ยังได้ศึกษาการพัฒนา

แผนการอ่านและการเขียนภาษาไทย เรื่อง อักษรควบและ

อกัษรน�า ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยใช้แบบ

ฝึกทักษะ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 85.30/87.13 และมีดัชนีประสิทธิผลของแผน 

การจัดการเรียนรู ้เท่ากับ 0.7282 ซึ่งหมายถึงผู ้เรียนมี 

ความรู ้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 72.82 และรัชการดา  

เหลาแก้ว (2550: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะ 

การเขียนสะกดค�าภาษาไทย ท่ีไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด 

ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และผลการวิจัย 

พบว่าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าภาษาไทยที่ไม่ตรง

ตามมาตราตัวสะกด มีประสิทธิภาพ 87.34/84.33  

และกิติยาพร เนื้ออ่อน (2552: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาแบบ 

ฝึกทกัษะ การเขยีนสะกดค�า กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า แบบฝึกทักษะมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 96.13/87.34 และพานทอง ประจัน

ตะเสน (2552: บทคดัย่อ) ได้พฒันาแบบฝึกทกัษะการเขยีน

สะกดค�ายาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่าแบบฝึกทักษะท่ีพัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 89.76/88.44 และนักเรียนที่ได้รับ 

การสอน โดยใช้แบบฝึกทกัษะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนการ

เขียนสะกดค�าหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่สอนตามคู่มือครู 

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเขยีนสะกดค�าหลงัเรยีนโดย

ใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะ

อย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผล 

ดังต่อไปนี้ 

 แบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดค�า ค�าอกัษรน�ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัย

สร้างขึน้เป็นแบบฝึกทกัษะทีผู่เ้รยีนได้ประกอบกจิกรรมโดย

ได้อ่านค�าชี้แจงศึกษาใบความรู้ และได้ศึกษาตัวอย่างให้

เข้าใจก่อน ได้ใช้ความสามารถของตนเอง ท�าให้มีความ

กระตอืรอืร้นสนใจในการเรยีน มคีวามสนกุสนานเพลดิเพลนิ

และมคีวามท้าทายในการคดิค้นคว้าความหมาย ซึง่เป็นการ

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิด เป็นแบบฝึกที่เรียนรู้

เข้าใจง่าย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา

และเกิดทักษะมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับองค์

ความรู้ที่ได้รับอย่างเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้น 

 การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนการเขียน

สะกดค�าค�าอักษรน�า ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบ 

ฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า พบว่าผลสัมฤทธิ์

ทางการเขียนสะกดค�า หลังการสอนด้วยแบบฝึกทักษะ 

การเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า สูงกว่าก่อนได้รับการสอน

ด้วยแบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดค�าค�าอกัษรน�า อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

แสดงว่าการสอนการเขยีนสะกดค�าค�าอกัษรน�า โดยใช้แบบ

ฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า มีผลต่อการพัฒนา

ความสามารถในการเขียนสะกดค�าให้สูงขึ้น ซ่ึงแบบฝึก

ทักษะการเขียนสะกดค�า ค�าอักษรน�ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบ

ฝึกทักษะ ที่ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมโดยได้อ่านค�าช้ีแจง

ศึกษาใบความรู้ และได้ศึกษาตัวอย่างให้เข้าใจก่อน ได้ใช้

ความสามารถของตนเอง ท�าให้มคีวามกระตอืรอืร้นสนใจใน

การเรียน มีความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความท้าทาย

ในการคดิค้นคว้าความหมาย ซึง่เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน

ได้แสดงความคิด เป็นแบบฝึกที่เรียนรู้เข้าใจง่ายส่งผลให ้

ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ และเข้าใจเนื้อหาและเกิดทักษะ 

มากขึ้นสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับองค์ความรู้ที่ได้รับ

อย่างเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกตาม

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการฝึก คือ ทฤษฎีการฝึกทักษะ

การปฏิบัติ ของ Bloom (1974: 115-124) ซึ่งสรุปได้ว่ามี 

4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นรับรู้เข้าใจ มีลักษณะหนักไปทาง 

ความรู ้ รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ  

ได้ถกูต้องก่อนลงมอืปฏิบตั ิ2. ขัน้ท�าตามแบบ การเรยีนรู้ใน

ทักษะขั้นนี้ ครูจะจัดตัวอย่างพร้อมค�าแนะน�า เป็นขั้นตอน

ให้เดก็ได้เลียนแบบ 3. ขัน้ตอนท�าด้วยตนเอง ให้เดก็วางแผน

ด�าเนินการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเด็กจะมีแบบบันทึก

รายงานผลตามก�าหนดเวลา ครูจะตรวจสอบจากรายงาน 

และผลงานของเดก็แล้วรายงานให้ทราบ (Feedback) แล้ว

ปรับปรุงแก้ไข 4. ขั้นกระท�าเองแบบอัตโนมัติ เป็นขั้นแสดง

ความช�านาญ ท�าได้ด้วยตนเองตามความต้องการของ

สถานการณ์สิ่งที่ก�าหนดให้มี นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบ

ฝึกทกัษะทีม่หีลากหลายกจิกรรมและรปูแบบ มคีวามหมาย 
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ใช้หลักจิตวิทยา เหมาะสมกับวัยและความสามารถของ

นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับที่ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545: 

131) ได้กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกท่ีดีไว้ตอนหนึ่ง ว่า  

แบบฝึกที่ดีต้องมีหลายรูปแบบ มีความหมาย ใช้หลัก

จิตวิทยา เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน  

ซึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวท�าให้แบบฝึกทักษะท่ีสร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพและท�าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมล ชูกลิ่น 

(2550: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกด

ค�าภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค�า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

วิไลวรรณ ธานี (2550: 49) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเขียนสะกดค�าภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการ

วจิยัพบว่า มผีลสัมฤทธิห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และรัชฎาภรณ์ ศุภสร (2551: 

บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�า 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  

ผลการวจิยัพบว่า มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนการเขยีนสะกด

ค�ามาตราแม่กนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  

หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 และงานวิจัยของ สุนันทา สายแวว (2552: บทคัดย่อ) 

ที่ได้วิจัยพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�า ท่ีประสม

สระลดรูป-เปลี่ยนรูป ที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทาง การเขียน

สะกดค�าของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ทีไ่ด้รบัการสอน

โดยใช้แบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดค�าทีป่ระสมสระลดรปู-

เปลี่ยนรูปที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ทีร่ะดบั .01 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ พสิมยั ลาภมาก 

(2553: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกด

ค�ายาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบ้านหนองโนอดี�า ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ผลการวิจัยว่า

นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดค�าค�ายาก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการเขียนสะกดค�ายากหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ สวรรค์ 

ผึ่งบรรหาร (2553: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการ

เขียนสะกดค�า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

หลงัจากเรยีนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดค�า นกัเรยีน

มีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 76.57 นักเรียนมีทักษะ 

การเขียนสะกดค�าสูงขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Schwendinger (1977: 55) ที่พบว่า นักเรียนที่เรียน โดย

การใช้รูปภาพที่มีความหมายมีแนวโน้มของผลการเขียน

สะกดค�าสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการเขียนสะกดค�าแบบ

ธรรมดา และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Lowrey  

(1987: 817-A) ที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกโดยใช ้

แบบฝึกทักษะมีคะแนนการทดสอบหลังการท�าแบบ 

ฝึกมากกว่าก่อนท�าแบบฝึก 

ข้อเสนอแนะ

 

 1. การใช ้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�า 

ค�าอักษรน�า เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกฝน 

อย่างสม�่าเสมอ ในการน�าแบบฝึกทักษะไปใช้ต้องใช้ควบคู่

กับแผนการจัดการเรียนรู้ และฝึกไปตามล�าดับจากชุดที่ 

1-12 และควรอธบิายวธิกีารท�าแต่ละแบบฝึก ให้กบันกัเรยีน

จนครบทกุแบบฝึกในชดุนัน้ๆ เมือ่นกัเรยีนเข้าใจหลกัเกณฑ์

ทางภาษาและวิธีการท�าแต่ละแบบฝึกดีแล้ว นักเรียนจะ

สามารถท�าแบบฝึกได้ด้วยตนเองทุกแบบฝึก

 2. การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�า  

ครผูู้สอนควรก�าหนดเนือ้หาหรอืจ�านวนค�าและจ�านวนข้อใน

แต่ละแบบฝึกให้พอดีกับเวลา และความสนใจของเด็ก 

เพราะหากมากเกินไปเด็กจะขาดความสนใจและไม่ตั้งใจ 

ท�าแบบฝึก

 3. การฝึกทกัษะการเขยีนสะกดค�า ครผููส้อนควร

จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนค�าอย่าง

หลากหลาย และเป็นค�าที่มีความหมายเหมาะส�าหรับ

นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกค้นหาความหมายของค�า

จากพจนานกุรม และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการเรยีน

และใช้ในชีวิตประจ�าวันทั้งการพูด การอ่าน การเขียนและ

สามารถน�าค�าไปใช้อย่างมีความหมายได้

 4. ควรพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�า 

ค�าอักษรน�า กลุ่มสาระภาษาไทยส�าหรับระดับชั้นอื่นๆ  

และควรพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดค�าค�าอกัษรน�า 

ให้มีเนื้อหาที่ละเอียดมากขึ้น เช่น ค�าอักษรน�าที่มีอักษรสูง
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น�าอักษรต�่า ควรให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น ยากขึ้น

อาจเป็นระดับชั้นท่ีสูงขึ้นเพื่อท่ีจะได้ปรับปรุงการเรียน 

การสอนการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�าให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

 5. ควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใช้

แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�ากับการสอนโดยวิธีอื่น

 6. ควรศกึษาเจตคต ิความคงทนในการเรยีนรูข้อง

นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�า 

 7. ควรน�าแนวคดิด้านการพฒันาการเขียนสะกด

ค�าค�าอักษรน�า ไปพัฒนานวัตกรรมแนวใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับ

การเขยีนสะกดค�า เช่น การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วย

สอน เรื่องการเขียนสะกดค�าค�าอักษรน�า เป็นต้น 

กิตติกรรมประกาศ

  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์

นพดล จันทร์เพ็ญ ท่ีได้กรุณาอธิบาย โดยเอาใจใส่แนะน�า

ช่วยเหลือให้ค�าปรึกษาในการตรวจแก้บทความเพื่อให้

สมบูรณ์ที่สุดและอาจารย์สุกัญญา จันทร์เพ็ญ ที่ให้ก�าลังใจ

แก่ผู้วิจัยตลอดมา ตลอดจนชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์

แก่ผู้วิจัยจนท�าให้สามารถด�าเนินการวิจัยส�าเร็จได้ด้วยดี  

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

เอกสารอ้างอิง

กมล  ชูกลิ่น.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�า 

 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.  วิทยานิพนธ์ 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 อุบลราชธานี,  2550.  

กิติยาพร เนื้ออ่อน.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน 

 สะกดค�า กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 

  2552.  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1,  

 ส�านักงาน.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 ปีการศกึษา 2554.  เอกสาร ศน. เลขที ่23/2555 

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 อุบลราชธานี เขต 1, 2555.  

เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1, ส�านักงาน.   

 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 

  2552.  อุบลราชธานี: อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์, 

  2553.  

_______ . รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 

  2553.  อุบลราชธานี: อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์,  

 2554.  

ชัยยงค์ พรหมวงศ์.  เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อการสอน 

 ระดับประถมศึกษา สาขาศึกษาศาสตร ์ . 

   นนทบรุ:ี มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2537.  

ฐะปะนีย ์  นาครทรรพ.  การสอนภาษาไทยระดับ 

 มัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 

  2545.  

ธนู  ทดแทนคุณ และกุลวดี ทดแทนคุณ.  ภาษาไทย 1. 

   พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2549.  

นิพาพร  วงษ์ศิลา.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการสะกดค�า 

 ยากวิชาภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถม 

 ศึกษาปีที่ 3.  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.  

นลิาภรณ์  ธรรมวเิศษ.  การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขยีน 

 สะกดค�าในมาตราแม่กด ส�าหรับนักเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 

 มหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2546.  

บุญชม ศรีสะอาด.  การวิจัยเบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งที่ 7. 

   กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2535.  

พงศ์เกษม  สนธิไทย.  ภาษาไทย 1.  กรุงเทพฯ: โอเดียน 

 สโตร์, 2550.  

พานทอง  ประจันตะเสน.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ 

 การเขียนสะกดค�ายาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ภาษาไทย ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน 

 บ้านท่าขอนยาง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 มหาสารคาม เขต 1.  วทิยานพินธ์ครศุาสตรมหา 

 บณัฑติ มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม, 2552.  

รัชการดา เหลาแก้ว.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน 

 สะกดค�าภาษาไทยทีไ่ม่ตรงตามมาตราตัวสะกด 

  ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ีที่  3 . 

   วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏบุรีรัมย์, 2550.  

รัชฎาภรณ์  ศุภสร.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน 

 สะกดค�า กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย  

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 

  2551.  
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วรรณภา ไชยวัน.  การพัฒนาแผนการอ่านและการเขียน 

 ภาษาไทย เรือ่ง อกัษรควบและอกัษรน�าส�าหรบั 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้แบบฝึก 

 ทักษะ.  การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหา 

 บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549.  

วรรณ ี โสมประยรู.  การสอนภาษาไทยระดบัประถมศกึษา. 

   กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2537.  

_______ . การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา.  

 พิมพ์ครัง้ที ่4.  กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานชิ, 2544.  

วันเพ็ญ  บุญเที่ยง.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน 

 สะกดค�าท่ีไม่ตรงมาตรา แม่กด กลุ ่มสาระ 

 การเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษา 

 ปีที่ 4.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2549.  

วิชาการ, กรม.  การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ ่มสาระ 

 การเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษา 

  ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ:  

 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546.  

_______ . คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวง 

 ศึกษาธิการ, 2544.  

_______ . เอกสารประกอบหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

  พุทธศักราช 2544 คู ่มือการจัดการเรียนรู ้  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ:  

 โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,  

 2545.  

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส�านัก.  แนวทางการน�า 

 จดุเน้น การพฒันาผูเ้รยีนสูก่ารปฏบิตั(ิออนไลน์) 

  2553  (อ ้ า ง เมื่ อ  22  มิ ถุ นายน 2555 ) 

 จากhttp://www.sobkroo.com/detail_ 

 room_main2.php?nid=3406

วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์.  เอกสารประกอบการสอนวิชา 

 สัมมนาหลักสูตร และการสอนภาษาไทย. 

   มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.  

วิไลวรรณ  ธานี.  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษา 

 ไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ีที่  1. 

 วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏอุบลราชธานี, 2550.  

สันทวดี พางาม.  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนสะกด 

 ค�าภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักเรียน ชั้นประถม 

 ศึกษาปีที่ 6.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2549.  

สุจรติ เพยีรชอบ และสายใจ อนิทรมัพรรย์.  การสอนภาษา 

 ไทยระดบัมธัยมศกึษา.  พมิพ์ครัง้ที ่3.  กรงุเทพฯ: 

  โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.  

สุเทวี  แก้วนิมิตดี.  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ 

 คณิตศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 ปีที่ 4.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2547.  

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.  หลักภาษาไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 10. 

   กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2542. 

สนุนัทา สายแวว.  การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกด 

 ค�าที่ประสมสระลดรูป–สระเปลี่ยนรูปที่สะกด 

 ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.  วิทยานิพนธ์ 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 อุบลราชธานี, 2552. 

อัจฉรา ชีวพันธ์.  อ่านสนุก ปลุกส�านึก เล่ม 2.  พิมพ์ครั้ง 

 ที ่2.  กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลัย, 2548.  

อัจฉริยา  คูณค�า.  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านเชิง 

 วเิคราะห์วชิาภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3. 

   วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
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