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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าที่ไม่ตรงตามมาตรา	ส�าหรับช้ันประถมศึกษา 

ปีที่	4	ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	80/80	และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค�าที่ไม่ตรงตามมาตราของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ	นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	4	โรงเรียนบ้านผึ้ง	(มธุลีห์ประชาสรรค์)	อ�าเภอกันทรารมย์	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ	เขต	

1	 ภาคเรียนที่	 2	 จ�านวน	 37	 คน	 ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�า 

ที่ไม่ตรงตามมาตรา	 และแบบทดสอบการเขียนสะกดค�า	 ซ่ึงมีค่าความยากง่ายตั้งแต่	 .20-.74	 ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	 .31-.77	 

และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.87	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ค่าเฉล่ีย	 ค่าร้อยละ	 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และการทดสอบ 

ค่า		t

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	แบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดค�าทีไ่ม่ตรงตามมาตรา	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่4	ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ประกอบ

ด้วยค�าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา	แม่กก	แม่กด	แม่กบ	และแม่กน	ซึ่งเป็นค�าที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันมีแบบฝึกประสิทธิภาพ	เท่ากับ		

84.04/82.88		สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	80/80	ที่ตั้งไว้

	 2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค�าที่ไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ 

แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

ค�าส�าคัญ:	แบบฝึกทักษะการสอนสะกดไม่ตรงตามมาตรา		กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		ชั้นประถมศึกษาปีที่	4

Abstract
	 The	purposes	 of	 the	 research	were	 to	develop	word	 spelling	 drills	 on	odd	 final	 letters	 in	 the	 

Thai	 Language	 Strand	 for	 Prathom	 Suksa	 4	 pupils	 based	 on	 the	 standardized	 criteria	 of	 80/80,	 and	 to	 

compare	the	pupils’	achievement	before	and	after	using	the	drills.	The	sample	used	in	this	study	was	37	

Prathom	Suksa	4	pupils	studying	in	the	first	semester	of	academic	year	2011,	Ban	Pung	(Matuleprachasan)	

School,	 under	 Si	 Sa	 Ket	 Primary	 Education	 Service	 Area	Office	 1,	 selected	by	 simple	 random	 sampling	

method.	 	 The	 research	 tools	were	 the	developed	drills,	 and	 the	achievement	 test	 constructed	by	 the	 

researcher.		The	test	difficulty	indices	ranged	from	.20–.74;	the	discrimination	indices	ranged	from	.31–.77	 

and	the	reliability	value	was	.87.		
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	 The	collected	data	were	analyzed	by	means	standard	deviation,	and	t-test.

	 The		research		findings		were		as		follows:

	 1.	 The	developed	drills	 including	odd	Final	 letters	utilized	 in	daily	 life	were	efficient	 since	 the	 

criteria	were	found	at	84.04/82.88	based	on	the	standardized	criteria	of	80/80.

	 2.		It	was	found	that	the	pupils’	achievement	after	using	the	drills	was	statistically	higher	than	that	

before	using	the	drills	at	.01	level	of	significance.

Keywords:	Word	Spelling	Drills	on	Odd	Final	Letters,	Thai	Language	Strand,	Prathom	Suksa	4	(Grade	4)

บทน�า

	 การสอนภาษาไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแนวคิด	 

ไปจากเดิม	 ไม่เน้นการอ่านออกเขียนได้แต่เพียงอย่างเดียว	

แต่จะเน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมี

ประสทิธภิาพ	และใช้ภาษาในการแก้ปัญหาในการด�ารงชวีติ

และปัญหาของสงัคม	เน้นการสอนภาษาในฐานะเป็นเครือ่ง

มอืของการเรยีนรูเ้พือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถแสวงหาความรูด้้วย

ตนเอง	สามารถน�าความรูม้าใช้ในการพฒันาตนเอง	นอกจาก

นัน้ยงัต้องสอนภาษาเพือ่พฒันาความคดิ	ผูเ้รยีนทีม่คีวามคิด

จะต้องมีประสบการณ์	 และประมวลค�ามากพอท่ีจะสร้าง

ความคิดให้ลึกซึ้ง	และคิดได้อย่างชาญฉลาดรอบคอบขณะ

เดียวกันการสอนภาษาไทยจะต้องเน้นการรักภาษาไทยใน

ฐานะเป็นวัฒนธรรม	 และถ่ายทอดวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษ

ได้สร้างสรรค์ในรูปของหลักภาษา	 (กรมวิชาการ	 2545	 ข:	

1)	ซึง่สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	

พุทธศกัราช	2551	ทีไ่ด้ก�าหนดให้กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา

ไทย	เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลัก

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานความคิดและ

เป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤตของชาติ	 (กรม

วิชาการ	2545	ข:	5)	โดยได้ก�าหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อ

จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า	 ผู้เรียนต้องสามารถ

ใช้ภาษาสื่อสารได้ดี	 สามารถอ่าน	 เขียน	 ฟัง	 ดู	 และพูดได้

อย่างมปีระสทิธภิาพมคีวามคดิสร้างสรรค์	คดิอย่างมเีหตผุล

และคดิเป็นระบบ	มนีสิยัรกัการอ่าน		การเขยีน	การแสวงหา

ความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตนและสร้างสรรค์งาน

อาชพี	ตระหนกัในวฒันธรรมการใช้ภาษาและความเป็นไทย	

ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดี	 และวรรณกรรมซึ่งเป็น

ภูมิปัญญาของคนไทย	 สามารถน�าทักษะทางภาษามา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และถูกต้อง

ตามสถานการณ์	 และบุคคลมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและสร้าง

ความสามคัคใีนความเป็นชาตไิทย	และมคีณุธรรม	จรยิธรรม	

มีวิสัยทัศน์	โลกทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง	

	 จากการพิจารณาถึงมาตรฐานการเรียนรู้	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่จะท�าให้ผู้เรียน	 เกิดสมรรถนะ

ส�าคัญ	5	ประการ	และผู้เรยีนมคุีณลักษณะทีพ่งึประสงค์นัน้	

จากสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในอดีต	

ทีผ่่านมาจนถงึปัจจบุนั	ในเรือ่งผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	กลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่

4	ปีการศึกษา	2553	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนสะกดค�า

ในมาตราตัวสะกดต่างๆ	 นับว่าเป็นปัญหาอีกอย่าง	 หาก

นักเรียนเขียนตัวสะกดไม่ถูกต้องจะท�าให้ส่ือความหมายผิด

พลาดไม่ตรงตามความต้องการ	การสอนทกัษะการเขยีนจะ

ต้องเน้นทักษะการเขียนสะกดค�าให้ถูกต้อง	 เพราะการ 

สะกดค�าให้ถูกต้องจะท�าให้อ่านหนังสือออกและเขียน

หนังสือได้	ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการเรียนวิชาต่างๆ	การ

เขียนสะกดค�าจึงมีความจ�าเป็นและเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญใน

ทักษะการเขียนดังที่	 วรรณา	แซ่ตั้ง	 (2541:	2-3)	กล่าวว่า	

ส�าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา	 การเขียนค�าที่มีตัว

สะกดเป็นปัจจยัพืน้ฐานส�าคญัใน	การเรยีนรู	้เพราะการเรียน

วิชาต่างๆ	 ทุกระดับต้องอาศัยความสามารถทางการอ่าน	

และการเขยีนค�าทีม่ตีวัสะกดแทบทัง้สิน้	เมือ่มทีกัษะทางการ

อ่าน	และการเขยีนสะกดค�าทีด่แีล้ว	จะมผีลท�าให้ทกัษะทาง

ด้านการฟัง	การด	ูและการพดูดขีึน้	ท�าให้ผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนวิชาอื่นๆ	 ดีตามไปด้วย	 การเขียนค�าที่มีตัวสะกดเป็น

เสมือนกุญแจดอกส�าคัญที่ไขไปสู่ความฉลาดรอบคอบและ

ความเจรญิงอกงามทางสตปัิญญา	การเรยีนรูแ้ละใช้วธิเีขยีน

ค�าที่มีตัวสะกดที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับทุกคน	การ

รูจ้กัฝึกฝนอย่างสม�า่เสมอกจ็ะช่วยให้ผูเ้รยีนมพีืน้ฐานในการ

เขียนที่ดี	 ทั้งจะช่วยให้เกิดความช�านาญและมีความรู้กว้าง

ขวางด้วย

	 การเขียนค�าที่มีตัวสะกดได้ถูกต้องจะช่วยให้การ

ส่ือความหมายมีประสิทธิภาพ	 ถ้านักเรียนเขียนค�าที่มีตัว

สะกดผิดจะท�าให้การส่ือความหมายผิดไปด้วย	 และท�าให้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่เป็นไปตามที่พึง
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ประสงค์	 การฝึกเขียนสะกดค�าอย่างถูกวิธีต ้องอาศัย 

องค์ประกอบหลายๆ	อย่าง	เช่น	การฝึกท�าย�้าซ�้าทวนบ่อยๆ	

จึงจะท�าให้	 ผู้เรียนจ�าได้	 ฟังเข้าใจ	 พูดอ่านและเขียนได้ถูก

ต้องคล่องแคล่ว	Thorndike	 ได้ให้ความเห็นว่า	การท�าซ�้า

ท�าให้เกิดการเรียนรู ้	 ได้ดีขึ้น	 ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ	 

การฝึกฝนบ่อยๆ	 จะท�าให้เกิดความแม่นย�าในเนื้อหาดีขึ้น	

โดยเฉพาะเร่ืองการใช้ภาษา	การเขยีน	การอ่าน	การฟังต่างๆ	

ถ้าท�าบ่อยๆ	ความช�านาญ	จะเกดิขึน้	เขยีนสะกดค�าผดิน้อย

ลง	(กรรณิการ์	พวงเกษม	2535:	7)	ดังนั้น	 เพื่อแก้ปัญหา

การจดัการเรียนรูแ้ละพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้ห้ได้ผล	และ

เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากขึ้น	 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาทาง

ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้	 และสนใจการพัฒนาแบบ

ฝึกทักษะการเขียนค�าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา	 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	เพื่อช่วยให้นักเรียน

สามารถเรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้	และมนทิรา	

ภักดีณรงค์	(2540:	99-100)	กล่าวว่า	นักเรียนที่เรียนด้วย

แบบฝึกทักษะชนิดต่างๆ	 มีความคงทน	 ในการเรียนรู้ได้ดี	

เพราะนักเรียนได้ฝ ึกกระท�าบ่อยๆ	 นักเรียนได้ลงมือ 

กระท�าเอง	 นักเรียนจึงเกิดความสนุกสนานในการท�าแบบ

ฝึกทักษะ

	 จากปัญหาและเหตผุลความส�าคญัดงักล่าว	ผูว้จิยั	

จึงได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรม										

ที่สามารถน�ามาใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนสะกดค�าผิด

พลาดของนักเรียน	 และพบว่านวัตกรรมท่ีสามารถช่วยให้

นกัเรียนเขยีนค�าทีม่ตีวัสะกดได้ถกูต้องขึน้	คอื	แบบฝึกทกัษะ

การเขียน	ซึ่งนิลาภรณ์	ธรรมวิเศษ	(2546:	10)	ได้กล่าวว่า

ชดุฝึกเป็นสิง่ทีช่่วยเสรมิทกัษะเกีย่วกบัการเขยีนทกุรูปแบบ	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง		การเขียนสะกดค�า	และจากการศึกษา

ประโยชน์ของชุดฝึกพบว่า	ชุดฝึกเป็นส่วนช่วยเพิ่มเติมหรือ

เสรมิหนงัสอืช่วยเสรมิทกัษะการใช้ภาษาให้ดขีึน้	แต่ทัง้นีจ้ะ

ต้องอาศัยการส่งเสริมและความเอาใจใส่จากครูผู้สอนด้วย	

และแบบฝึกทกัษะช่วยในเรือ่งความแตกต่างระหว่างบคุคล	

เพราะการที่ให้นักเรียน	 ท�าแบบฝึกทักษะที่เหมาะสมกับ

ความสามารถของเขาจะช่วยให้นกัเรยีนประสบความส�าเรจ็	

ช่วยเสริมให้มีทักษะทางภาษาคงทน	 ช่วยให้ครูมองเห็นจุด

เด่นหรือจุดบกพร่องของนักเรียนได้ชัดเจน	ซึ่งจะช่วยให้ครู

ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นๆ	 ได้ทันที	 นอกจากนี้	

จิตรา	สมพล	(2547:	12)	ยังได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดฝึก

ว่า	 ชุดฝึกเป็นเครื่องมือที่จ�าเป็นต่อการฝึกทักษะทางภาษา

ของนักเรียน	ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง

เตม็ที	่ไม่เบือ่	และยงัช่วยให้คร	ูนกัเรยีนทราบความก้าวหน้า

หรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน	 ช่วยพัฒนาความ

สามารถในการเขียนสะกดค�า	ดังนั้นชุดฝึกจึงเป็นเครื่องมือ

ที่ช่วยให้นักเรียนประสบความส�าเร็จในการเรียน	 เพราะ

ฉะนั้นการน�าแบบฝึกทักษะและส่ือต่างๆ	มาช่วยในการจัด

กิจกรรม	 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

ท�าให้ผู้เรียน	เกิดการเรียนรู้	ได้เร็วและมีประสบการณ์ด้วย

ตนเองเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครูได้เป็น

อย่างดี

	 จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา								

ดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงเห็นความส�าคัญและมีความสนใจ

ที่จะพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนค�าที่สะกดไม่ตรงตาม

มาตรา	 ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 4	 เพื่อให้

นกัเรยีน		ได้ฝึกทกัษะเพิม่เตมิความรูแ้ละทกัษะการเขยีนค�า

ที่สะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา	เพื่อจะได้น�าผลจากการพัฒนา

ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนและจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน	 ในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทยให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนค�าที่สะกด

ไม่ตรงตามมาตราแม่กก	แม่กด	แม่กบ	และแม่กน	ส�าหรับ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่4	ให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน	80/80

	 2.	 เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ก่อน

เรียนและหลังเรียนของนักเรียน	 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ

การเขียนค�าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กก	แม่กด	แม่กบ	

และแม่กน	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้นี	้คือ	นกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่	 4	 ภาคเรียนที่	 2	 กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย

ฟากมูลกันทรารมย์	อ�าเภอกันทรารมย์	ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ	เขต	1	ที่มีเขตภูมิศาสตร์	

ใกล้เคียงกัน	จ�านวน	6	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรียน	บ้านหนอง

น�้าเต้าโนนสวน	 จ�านวน	 20	 คน	 โรงเรียนบ้านผ้ึง	 (มธุลีห์

ประชาสรรค์)	จ�านวน	37	คน	โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนอง

มุข	จ�านวน	18	คน	 โรงเรียนบ้านละทาย	จ�านวน	26	คน	

โรงเรียนบ้านแสงใหญ่	 (คุรุราษฎร์บ�ารุง)	 จ�านวน	 35	 คน		

โรงเรียนบ้านหนองแวง	(โสวรรณีวิทยาคม)	จ�านวน	33	คน	
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จ�านวน	7	ห้องเรียน	จ�านวนนักเรียนทั้งหมด	169	คน	

 กลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ	 นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนบ้านผึ้ง	 (มธุลีห์ประชาสรรค์)	

อ�าเภอกันทรารมย์	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาศรีสะเกษ	เขต	1	ภาคเรียนที่	2	จ�านวน	37	คน	ซึ่งได้

มาโดยการสุ่มอย่างง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	

โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม

 ขอบเขตเนื้อหาแนวคิดทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย

	 เนือ้หาทีน่�ามาสร้างแบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกด

ค�า	คือ	ค�าที่อยู่ในหนังสือเรียน	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย	 ชั้นประถมศึกษา	 ปีที่	 4	 จากหนังสือเรียนภาษาพาที

และวรรณคดี	 ล�าน�า	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 และค�าท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวัน

เฉพาะค�าที่มีตัวสะกด	 ไม่ตรงตามมาตราแม่กก	 แม่กด	 

แม่กบ	และ	แม่กน	ผูว้จิยัได้น�าไปทดสอบนกัเรยีน	ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	4	ในกลุ่มโรงเรียน	เครือข่ายฟากมูลกันทรารมย์	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ	เขต	1	

แล้วน�าค�าทีน่กัเรยีนเขยีนสะกดผดิร้อยละ	60	ข้ึนไป	จ�านวน	

120	 ค�า	 มาสร้าง	 แบบฝึกทักษะการเขียนค�าที่สะกด 

ไม่ตรงตามมาตราแม่กก	30	ค�า	แม่กด	30	ค�า	แม่กบ	30	ค�า	

และแม่กน	30	ค�า	จ�านวน	12	ชุด	

 ระยะเวลาที่ใช้ในการด�าเนินการ

	 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง	คือ	ภาคเรียนที่	2	ปี

การศึกษา	 2554	 ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค�าที่สะกด	 ไม่

ตรงมาตรา	จ�านวน	12	ชุด	คือ	แม่กก	จ�านวน	3	ชุด	แม่กด	

จ�านวน	3	ชุด	แม่กบ	จ�านวน	3	ชุด	และแม่กน	จ�านวน	3	

ชุด	จ�านวน	12	ครั้ง	ครั้งละ	1	ชั่วโมง	รวม	12	ชั่วโมง	(ไม่

รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือแบบฝึกทักษะการ

เขียนสะกดค�าที่ไม ่ตรงตามมาตรา	 และแบบทดสอบ 

การเขียนสะกดค�า	ซึ่งมีค่าความยากง่าย	(P)	ตั้งแต่	.20-.74	

ค่าอ�านาจจ�าแนก	 (r)	 ตั้งแต่	 .31-.77	 และค่าความเช่ือม่ัน

เท่ากับ	.87

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียน

ค�าทีส่ะกดไม่ตรงตามมาตรา	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ตามเกณฑ์มาตรฐาน	80/80	โดยใช้

สตูร	E
1
/E

2
	(ไชยยศ	เรอืงสวุรรณ	2533:	129)	โดยน�าคะแนน

ที่ได้จากการท�าการแบบฝึกทักษะทุกชุดฝึกของนักเรียน

ทั้งหมดมารวมกันแล้วหาค่าร้อยละ	 (E
1
)	 เปรียบเทียบกับ

คะแนนทีไ่ด้จากการท�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ	์หลงัเรียน

ของนักเรียนทั้งหมดมารวมกันแล้วหาค่าร้อยละ	(E
2
)

	 2.	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	จากการ

ท�าแบบทดสอบการเขียนค�าที่สะกด	 ไม่ตรงตามมาตรา	 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ก่อน

เรียนและหลังเรียน	 ด้วยแบบฝึกทักษะ	 โดยใช้สูตร	 t-test	

แบบ	Dependent	 Samples	 (บุญชม	ศรีสะอาด	 2545:	

109)

สรุปผลการวิจัย

	 1.		แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าที่ไม่ตรงตาม

มาตรา	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นประกอบด้วยค�าที่สะกดไม่ตรงมาตรา	 แม่กก	 แม่กด	 

แม่กบ	และแม่กน	ซึ่งเป็นค�าที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันมีแบบฝึก

ประสิทธิภาพเท่ากับ	84.04/82.88	สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	

80/80	ที่ตั้งไว้

	 2.	 ผลสัมฤทธิท์างการเขยีนสะกดค�าทีไ่ม่ตรงตาม

มาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ที่ได้รับการสอน

โดยใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

อภิปรายผลการวิจัย

	 1.	 จากผลการวจิยัพบว่า	แบบฝึกทกัษะการเขยีน

สะกดค�าทีไ่ม่ตรงตามมาตรา	กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	

ส�าหรับชั้นประถมศึกษาป ีที่ 	 4	 ที่ ผู ้ วิจัยสร ้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	84.04/82.88	สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	

80/80	ทีต่ัง้ไว้	อาจเนือ่งมาจากผูว้จิยัได้สร้างแบบฝึกทกัษะ

โดยเริ่มจากกิจกรรม	 ที่ง่ายไปหากิจกรรมที่ยาก	 มีจุดมุ่ง

หมายในการฝึกทักษะทางภาษาในการเขียน	 โดยค�านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบคุคล	มคี�าชีแ้จงง่ายและชดัเจน	การ

ท�าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าแต่ละครั้งเหมาะสมกับ

เวลาและความสนใจ	 และเด็กสามารถศึกษาด้วยตนเองได	้

ผ่านกระบวนการ	 ขั้นตอนของการวิจัย	 กล่าวคือผ่าน

กระบวนการกลั่นกรองจาก	ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	5	คน	และ

ได้ทดลองใช้กบันกัเรยีน	2	ครัง้	ทัง้แบบหนึง่ต่อหนึง่และแบบ

กลุ่มย่อย	 น�ามาพัฒนาปรับปรุงให้ดีที่สุดก่อนน�าไปทดลอง

ใช้จริง	 แบบฝึกทักษะได้เน้นที่การฝึกในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อ

ให้ผูเ้รยีนได้รบัความรูอ้ย่างหลากหลาย	และสามารถแยกตวั
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สะกดที่ไม่ตรงตามมาตราได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งสอดคล้องกับ							

แนวคิดและหลักการสร้างชุดฝึกของ	 สุนันทา	 สายแวว	

(2552:	31)	กล่าวว่า	การสร้างแบบฝึกนัน้จะต้องก�าหนด	จดุ

ประสงค์ในการสร้างแต่ละแบบฝึกให้ชัดเจน	 และสร้างให้

สอดคล้องกบัจดุประสงค์ทีก่�าหนดไว้แบบฝึกแต่ละชดุควรมี

ค�าชี้แจงง่ายๆ	 สั้นๆ	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ	 หากค�าชี้แจงน้ัน

นกัเรยีนไม่คุน้เคยอาจมตีวัอย่างแสดงวธิที�าจะช่วยให้เข้าใจ	

ได้ดียิ่งขึ้น	 แบบฝึกควรมีหลายๆ	 แบบเพื่อให้ผู ้เรียน	 มี

ประสบการณ์ที่หลากหลาย	 และการท�าแบบฝึกแต่ละครั้ง

ต้องเหมาะสมกบัเวลาและความสนใจของเดก็	สอดคล้องกบั

ผลการวิจัยของ	สุภาวดี	ทองอุ่น	(2551:	81)	ได้ท�าการวิจัย

เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์	 กลุ่มสาระ	

การเรียนรู ้ภาษาไทย	 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 5	 พบว่า

ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเท่ากับ	

83.86/83.88	และสอดคล้องกับการวิจัยของ	กมล	ชูกลิ่น	

(2550:	 58)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะ

การเขียนสะกดค�าภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ผลการ

วิจัยพบว่า	 แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าภาษาไทยชั้น

ประถมศกึษาปีที	่4	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	83.41/82.73	ซึง่

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้		นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการ

วิจัยของ	สุนันทา	สายแวว	(2552:	94)	ท�าการวิจัยเรื่องการ

พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าท่ีประสมสระลด

รูป-สระเปลี่ยนรูปท่ีสะกดตรงตามตัวสะกด	 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ผลการวิจัยพบว่า	

ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

85.74/89.05

	 2.	 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการขยีนสะกด

ค�าทีไ่ม่ตรงมาตราก่อนและหลงัเรยีนด้วยแบบฝึกทกัษะการ

เขยีนสะกดค�า	พบว่า	ผลสมัฤทธิท์างการเขียนหลงัเรยีนด้วย

แบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดค�าสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน	แสดง

ว่าการสอนเขียนสะกดค�าโดยการใช้แบบฝึกทักษะมีผลต่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดค�าสูงขึ้น	 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Lowrey	(1987:	817-A)	ที่พบ

ว่านกัเรียนทีไ่ด้ฝึกโดยใช้แบบฝึกทกัษะมคีะแนนการทดสอบ

หลังเรียนการท�าแบบฝึกมากกว่าคะแนนก่อนท�าแบบฝึก	

และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	อรทัย	นุตรดิษฐ์	(2540:	

บทคัดย่อ)	ได้สร้างชุดฝึกการเขียนสะกดค�าส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 4	 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค�าก่อนการสอนโดยใช้ชุดฝึก	

และหลังการสอนโดยใช้ชุดฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 

บัณฑิต	 แจ้งจบ	 (2545:	 47)	 ได้สร้างชุดฝึกเสริมทักษะ 

การเขียนสะกดค�าในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะหลายตัว	

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	พบว่า	นกัเรยีนทีเ่รยีน

โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเรียนสะกดค�ามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเขียนสะกดค�าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ	 จิตรา	 สมพล	 (2547:	 บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการวิจัยเร่ือง	 

การเขียนสะกดค�าที่มีตัวการันต์ของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่	6	โรงเรียนบ้านนาดี	สังกัดส�านักงาน	การประถม

ศึกษา	 กิ่งอ�าเภอนาเยีย	 จังหวัดอุบลราชธานี	 พบว่า	 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค�า	วิชาภาษาไทย	หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 กมล	 ชูกล่ิน	

(2550:	 58)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะ

การเขียนสะกดค�าภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ผลการ

วิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดค�าของนักเรียนท่ี

เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าภาษาไทย 

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่4	หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 จากการรายงานการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแบบฝึก

ทกัษะการเขยีนสะกดค�าทีผู้่วจิยัสร้างขึน้สามารถน�ามาใช้ฝึก

ทักษะการเขียนสะกดค�าได้ดี	 ซ่ึงจากการเปรียบเทียบผล

สมัฤทธิก่์อนและหลงัการเรยีนแล้ว	พบว่านกัเรยีนมคีะแนน

เฉล่ียสูงขึ้น	 โดยเฉพาะแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ผู้

เรียนได้ศึกษา		หลักการทฤษฎีทางการศึกษา	เพื่อให้เด็กมี

พัฒนาการทางปัญญาให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ	นอกจาก

นี้ชุดฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นการฝึกการเขียนสะกดค�าที่ไม่

ตรงมาตรา	 โดยได้น�าค�ามาฝึกซ�้าๆ	 ด้วยกิจกรรมที่หลาก

หลายไม่ยากเกินไป	 เพื่อให้นักเรียนเขียนค�าได้ถูกต้องและ

แม่นย�าดี	มีการเรียงล�าดับจากง่ายไปหายาก	 เพื่อสร้างแรง

จูงใจ	ให้สนใจในการท�าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าให้

ดียิ่งขึ้น	และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่	

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ครูผู้สอนภาษาไทยควรน�าแบบฝึกทักษะการ

เขียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน	เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเขียน

	 2.		ในการน�าแบบฝึกทักษะไปใช้	 ครูผู้สอนต้อง 

ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยให้เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั

ให้ได้ปฏบิตัจิรงิเพือ่ให้ได้รบัความรูท้ีค่งทนถาวร	สามารถน�า
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ความรู้ที่ได้	ไปใช้ท�าชุดได้เป็นอย่างดี	

	 3.	 ในการฝึกแต่ละชุด	 เม่ือตรวจผลงานหากพบ

ว่าผู้เรียนคนใดยังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ	 ครูผู้สอนควรให้

ค�าแนะน�ารายบุคคลและให้ผู ้เรียนแก้ไข	 จนกว่าผู้เรียน 

คนนั้นๆ	จะเข้าใจจึงให้ฝึกในชุดต่อไป

	 4.	 ควรมกีารวจิยัเปรยีบเทยีบการสอนภาษาไทย	

เร่ืองการเขยีนสะกดค�าทีไ่ม่ตรงมาตรา	ระหว่างการสอนด้วย

แบบฝึกทักษะกับการสอนด้วยวิธีอื่นๆ	 เพื่อค้นหาวิธีการ 

ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

	 5.	 ควรมีการศึกษาตัวแปร	 หรือปัจจัยอื่นที่มี

อิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ	 การเขียน	 เช่น													

เจตคติ	 ความคงทนทางการเรียนรู้	 เพื่อพัฒนารูปแบบการ

สอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

	 6.	 ควรมีการวิจัยพัฒนาสร้างแบบฝึกทักษะการ

เขียนในเนื้อหาอื่นๆ	หรือวิชาอื่น	และในระดับชั้นต่างๆ		ที่

นักเรียนเข้าใจยากเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ง่ายขึ้น	

กิตติกรรมประกาศ

	 งานวิจัยน้ีส�าเร็จได้	 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ	

รองศาสตราจารย์นพดล	จันทร์เพ็ญ	ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ

เอาใจใส่ตรวจแก้งานวจิยัเพือ่ให้สมบรูณ์ทีส่ดุและให้ก�าลงัใจ

แก่ผู้วิจัยตลอดมา		

เอกสารอ้างอิง

กมล	 ชูกลิ่น.	 	 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกด 

 ค� าภาษาไทย.  ชั้ นประถมศึกษาป ีที่  3 .   

	 วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย 

	 ราชภัฏอุบลราชธานี,	2550.

กรรณกิาร์	พวงเกษม.		ปัญหาและกลวธิกีารสอนภาษาไทย 

 ในโรงเรียนประถมศึกษา.	 	 พิมพ์ครั้งที่ 	 2. 

		 กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์วัฒนาพานิชน,	2535.

จติรา	สมพล.		การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขยีน สะกดค�า 

  วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ป ีที่  6. 

			 วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย 

	 ราชภัฏอุบลราชธานี,	2547.

จติรา	สมพล.		การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดค�า 

  วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาป ีที่  6 . 

		 วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย 

	 ราชภัฏอุบลราชธานี,	2547.

ไชยยศ	 เรืองสุวรรณ.	 	 เทคโนโลยีการศึกษาทฤษฎีและ  

 การวิจัย.		กรุงเทพฯ:	โอเดียนสโตร์,	2533.

นิลาภรณ์	ธรรมวิเศษ.		การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน 

 สะกดค�าในมาตราแม่กดส�าหรับนักเรียนชั้น 

 ประถมศึกษาปีที่ 4.	 	 วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 

	 มหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 

		 2546.

บัณฑิตา	 แจ้งจบ.	 	การสร้างชุดฝึกเสริมทักษะการเขียน 

 สะกดค�าในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช ้

 หลายตวัส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6. 

			 วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัย 

	 มหาสารคาม,	2545.

บญุชม	ศรสีะอาด.		“การประเมนิผลสือ่การสอน,”	 วารสาร 

  คพศ. สปช. 4 	(ธันวาคม	2533):	2529.

_______.	 	 การศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น.	 	 พิมพ์ครั้งที่	 5. 

		 กรุงเทพฯ:	สุวีริยสาส์น,	2535.

_______.		การวิจัยเบื้องต้น.		พิมพ์ครั้งที่	7.		กรุงเทพฯ:	 

	 สุวีริยาสาส์น,	2545.

มนทิรา	 ภักดีณรงค์.	 	การศึกษาแบบฝึกกิจกรรมขั้นที่ 5 

 ที่มีประสิทธิภาพและความคงทนในการเรียนรู้ 

  เรือ่ง ยงัไม่สายเกนิไป วชิาภาษาไทย ชัน้ประถม 

 ศึกษาปีที่ 2 โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ 

 ภาษา.	 	 วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 

		 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,	2540.	

วรรณา	 แซ่ตั้ง.	 	 การสร้างชุดฝึกหัดการเขียนสะกดค�า 

 ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1.		ปรญิญา 

	 นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย 

	 ศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร,	2541.

วิชาการ,	กรม.		คู่มือการจัดการการเรียนรู้กลุ่มสาระการ 

 เรียนรู้ภาษาไทย.	 	 กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์องค์การ 

	 รับส่งสินค้า	และพัสดุภัณฑ์,	2545	ก.

_______.		คูม่อืหลกัสตูรประถมศกึษา พทุธศกัราช 2521 

   (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2533).		กรงุเทพฯ:	โรงพมิพ์ 

	 การศาสนา,	2534.	

_______.	 	หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

  2544.	 	 กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 

		 2545	ข.

วิชาการ,	 กรม.	 	 เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษา 

 ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 การวิจัยเพื่อ 

 พัฒนาการเรียนรู ้ ตามหลักสูตรการศึกษา 
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 ขั้นพื้นฐาน.	 	กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์องค์การรับส่ง 

	 สินค้าและพัสดุภัณฑ์,	2545	ค.

สนุนัทา	สายแวว.		การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกด 

 ค�าที่ประสมสระลดรูป-สระเปลี่ยนรูป ที่สะกด 

 ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระ การเรียนรู้ 

 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.		วิทยานิพนธ์ 

	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

	 อุบลราชธานี,	2552.

สภุาวด	ีทองอุน่.		การพฒันาแบบฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

  กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษา 

 ปีที่ 5.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

		 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,	2551.

อรทยั	นตุรดษิฐ์.		การสร้างชดุฝึกการเขยีนสะกดค�าส�าหรบั 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.		ปริญญานิพนธ์ 
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