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นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อคุณภาพผู้เรียน
ชื่อเรื่อง

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตรา
ตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3
The Development of Spelling
Exercises on the Thai Words Spelling with Different Final
Consonants for Prathom Suksa 3 Students

ผู้วิจัย

พรรณี คงชนะ

ปีที่ทาวิจัยเสร็จ พ.ศ.2551
ความเป็นมาของการทาวิจัย
การเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา มุง่ สอนและส่งเสริมทักษะของผู้เรียนทางด้านภาษา
ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษาวรรณคดีและวรรณกรรม ให้ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ในบรรดาทักษะเหล่านี้การเขียนเป็นทักษะการแสดงออกที่สาคัญ เป็นพฤติกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจของตนเอง ออกมาให้ผู้อ่ืนรับรู้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
สื่อความหมายให้ผู้อ่นื เข้าใจ ดังนั้นการใช้ภาษาเขียนจึงมีความสาคัญที่ผู้เขียนต้องใช้ความระมัดระวังในการ
ใช้ภ าษาของตนเองด้วยการเขีย นสะกดค าให้ ถู ก ต้อ ง ดั งนั้นการเขียนสะกดค าจึงมีความจ าเป็ น และเป็ น
พื้นฐานที่สาคัญในทักษะการเขียนดังที่ วรรณี โสมประยูร (2539: 156) ได้กล่าวว่า
การสะกดคาเป็ นพื้นฐานที่จาเป็นของการเขียนอย่างหนึ่ง เพราะต้องสะกดคาให้ถูกต้องก่อนจึง
สามารถเขียนประโยคและเรื่องราวได้ ถ้าเด็กเขียนสะกดคาไม่ได้ เด็กจะไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวของผู้อ่ืน
และแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนเองไม่ได้ กล่าวคือ สื่อสารกันไม่ได้นั่นเอง ดังนัน้ การเขียนสะกดคาให้
ถูกต้องนับว่าเป็นสิ่งสาคัญมาก ในการเขียนเด็กควรเขียนสะกดคาให้ถูกต้องเสียแต่เริ่มเรียนคา เพื่อช่วยให้
เด็กรูจ้ ักคาต่างๆ ที่จาเป็นในชีวติ ประจาวัน และช่วยให้เด็กใช้คาต่างๆ ได้ถูกต้องและกว้างขวาง
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของผู้วิจัย
พบว่า สิ่งที่เป็นปัญหาสาหรับการเขียนประการหนึ่งคือ นักเรียนส่วนมากเขียนสะกดคาไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะ
การเขียนสะกดคาที่มีพยัญชนะตัวสะกดใช้หลายตัวในมาตราตัวสะกดเดียวกัน ผู้เรียนเกิดความสับสนไม่
แน่ใจ และเขี ยนผิ ด ส่ งผลให้ การสื่ อ สารบกพร่อง ผิ ด พลาด ทาให้ ผู้อ่าน ไม่เข้าใจความหมาย และยั งมี
ผลกระทบต่อการเรียนวิชาอื่นอีกด้วย เพราะเมื่อนักเรียนสะกดคาผิด ความหมายของคาก็ผิดไปด้วย ดังนั้น
การเขียนสะกดคาจึงเป็นปัญหาด้านการใช้ภาษาที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ครูผู้สอนจะต้องเร่งแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาทักษะการเขียนให้ถูกต้อง โดยการฝึกฝนให้เกิดความชานาญ ด้วยการสร้างหรือพัฒนาแบบฝึกเสริม
ทักษะเพื่อช่วยแก้ปัญหาการเขียนสะกดคาของนักเรียน ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนประสบปัญหาดังกล่าว จึงได้
พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ การเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้น

-2ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจันทึง อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียน
สะกดคาให้เกิดความชานาญ และเป็นพื้นฐานในการเรียนชัน้ สูงต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดการทาวิจัยที่ผู้วิจัย
ได้ศึกษาค้นคว้าจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา แบบฝึกเสริม
ทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

แบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะการเขี ย นสะกดค าใน
มาตราตั ว สะกดที่ มีพ ยั ญ ชนะใช้ห ลายตั ว
ภาพที
ดการวิกจัยษาปีที่ 3
สาหรั่ 1บนักรอบแนวคิ
กเรียนชั้นประถมศึ

 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเขี ย นสะกดค าใน
มาตราตัวสะกดที่มีพ ยัญ ชนะใช้หลาย
ตัว

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ พัฒ นาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่ มี
พยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อหาประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้
หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ระเบียบวิธีวิจัย
การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบวิจัยกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลัง One-Group Pretest-Posttest
Design เนื่องจากมีนักเรียนเพียงห้องเดียวดังภาพ
วัดผลก่อนการทดลอง
O1

นวัตกรรม
X

วัดผลหลังการทดลอง
O2

ภาพที่ 2
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจันทึง อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2551 จานวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้เรื่อ ง การเขี ย นสะกดค าในมาตราตั ว สะกดที่ มี พ ยั ญ ชนะใช้ห ลายตั ว
จานวน 4 แผนการเรียนรู้ คือ การเขียนสะกดคามาตรา แม่กน แม่กก แม่กบ และแม่กด

-32. แบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะการเขี ย นสะกดค าในมาตราตั ว สะกดที่ มี พ ยั ญ ชนะใช้ห ลายตั ว ส าหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 36 แบบฝึก
3. แบบฝึกหัดการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว จานวน 4 แบบฝึกหัด
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญ ชนะใช้หลายตัว
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 40 ข้อ
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. สร้ างแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารเขี ย นสะกดค าในมาตราตั ว สะกดที่ มี พ ยั ญ ชนะใช้ห ลายตั ว
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาหลั กสู ตรการศึก ษาขั้น พื้นฐาน พุ ทธศัก ราช 2544 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย
สาระหลักการใช้ภาษา
1.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญ ชนะใช้หลายตัว
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 4 แผนการเรียนรู้ คือ การเขียนสะกดคามาตราแม่กน การ
เขียนสะกดคามาตราแม่กก การเขียนสะกดคามาตราแม่กบ และการเขียนสะกดคามาตราแม่กด แผนการ
เรียนรู้ละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
1.3 นาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจพิจารณาและนามาปรับปรุงแก้ไขตาม
คาแนะนา
2. สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 36 แบบฝึก กับอีก 4 แบบฝึกหัด โดยมีขนั้ ตอนการดาเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คู่มือครู หนังสือเรียน สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.2 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคามาตรา
ตัวสะกด
2.3 ศึกษาหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ
2.4 สร้างแบบฝึก เสริม ทั กษะการเขี ยนสะกดคา ในมาตราตั วสะกดที่ มีพ ยั ญ ชนะใช้ห ลายตั ว
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาตราแม่กน แม่กก แม่กบ แม่กด โดยมีการฝึกมาตราละ 9 แบบฝึก
คือ แบบฝึกที่ 1 ฤๅษีแปลงสาร แบบฝึกที่ 2 อ่านแล้วเขียนคา แบบฝึกที่ 3 สัมพันธ์เป็นคู่ แบบฝึกที่ 4 ทายดู
ฉันคือใคร แบบฝึกที่ 5 คาไหนถูกต้อง แบบฝึกที่ 6 ลองแยกส่วนประกอบ แบบฝึกที่ 7 เลือกคาที่ ชอบแต่ง
ประโยค แบบฝึกที่ 8 ลุ้นโชคเขียนคา แบบฝึกที่ 9 ฝึกซ้าทบทวน และแบบฝึกหัดท้ายแบบฝึกอีกมาตราละ 10
ข้อ
2.5 นาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ พิจารณาความถู กต้อง แล้วนามาปรับปรุง
แก้ไขตามคาแนะนา

-42.6 นาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทดลองครั้งที่ 1 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม
อ าเภอท่ าแซะ จั งหวัด ชุม พร จ านวน 3 คน ที่ มีค วามรู้ เก่ ง ปานกลาง และอ่อ น อย่า งละ 1 คน เพื่ อ หา
ข้อบกพร่องแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
2.7 นาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคา ในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทดลองครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้ านหาดใน
อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จานวน 9 คน ที่มีความรู้เก่ง ปานกลางและอ่อน อย่างละ 3 คน สนทนาเพื่อหา
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับคาชี้แจง ภาพประกอบ เนื้อหา และรูปเล่ม นาผลที่ได้มาแก้ไขปรับปรุงเพื่อนาไปใช้จริง
2.8 น าแบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะการเขีย นสะกดค าในมาตราตั วสะกดที่ มี พ ยั ญ ชนะใช้ห ลายตั วไป
ทดลองจริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจันทึง อาเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2551 จานวน 30 คน
3. สร้างแบบดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร คู่มือครู เอกสารที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค าในมาตราตั วสะกดที่มีพยัญ ชนะใช้
หลายตัว แบบปรนัย จานวน 50 ข้อ
3.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด (IOC) จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน และปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
3.4 บันทึกผลการพิจารณาลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนในแต่ละข้อ แล้วหาคะแนนเฉลี่ย
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเป็นรายข้อปรากฏว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มคี วามสอดคล้องทั้ง 50
ข้อ
3.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคา ในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลาย
ตัว จานวน 50 ข้อ ไปทดสอบกั บนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ ยม อาเภอท่ าแซะ
จังหวัดชุมพร จานวน 20 คน เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนก ผลการวิเคราะห์มีบางข้อที่ต้อง
ปรับปรุง แล้ วคั ด เลือ กแบบทดสอบวั ดผลสั ม ฤทธิ์ ที่มีค่ าความยากง่าย 0.2 – 0.8 ไว้จ านวน 40 ข้ อ ซึ่ ง
หมายถึงแบบทดสอบที่สร้างขึน้ นาไปใช้สอบได้
3.6 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลาย
ตัว จานวน 40 ข้อ ที่หาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนบ้านหาดในอาเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร จานวน 40 คน นาผลการทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่ น
ปรากฏว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 ซึ่งหมายถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างขึน้ นาไปใช้สอบได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล

-51. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว
ไปทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรีย นที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านจันทึง
อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จานวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วจิ ัยสร้างขึ้นและใช้ แบบฝึกเสริม
ทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้
นักเรียนฝึกทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาฝึกทั้งหมด 12 วัน
3. เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกทั้ง 36 แบบฝึกและทาแบบฝึกหัดทั้ง 4 แบบฝึกหัดแล้ว ก็นาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มพี ยัญชนะใช้หลายตัวจากข้อ 1 มาทดสอบหลังเรียนอีก
ครั้งหนึ่ง
4. นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้งคือก่อนใช้แบบฝึกและหลังใช้แบบฝึกของนักเรียนมา
วิเคราะห์ โดยใช้การทดสอบที t - test dependent
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะ
ใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตรของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2525:
491) ดังนี้
X

E1



N  100
A
F

E2



N  100
B

ผลการวิเคราะห์ ดังตาราง
ตารางที่ 1 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
จานวนนักเรียน
30

คะแนนรวม
997

คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 100
83.10

ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
83.10

ตารางที่ 2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
จานวนนักเรียน
30

คะแนนรวม
978

คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 40
32.60

ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
81.50

จากตารางที่ 1 และ 2 สรุ ป ได้ ว่าแบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะการเขี ย นสะกดค าในมาตราตั วสะกดที่ มี
พยัญชนะใช้หลายตัวสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.10/81.50

-62. การวิเคราะห์หาประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มี
พยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป โดยใช้สูตร
ของ บุญชม ศรีสะอาด (2544: 158)
ดัชนีประสิทธิผล = ผลรวมของคะแนนหลังเรียนของทุกคน - ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนของทุก
คน
(จานวนนักเรียน  คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนของทุกคน

EI

หรือ

 X - x
nF-  x



p

B

B

ผลการวิเคราะห์ ดังตาราง
ตารางที่ 3 แสดงค่าประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะ
ใช้ หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
N
30

F
40

ExP
978

ExB
711

EI
0.55

จากตารางที่ 3 แสดงว่า แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้
หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิผล 0.55 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิผล
0.50 ขึ้นไป
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการเขียนสะกดคามาตราตัวสะกดที่มี
พยัญชนะใช้หลายตัว ระหว่างก่อนและหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะ โดยใช้สูตรของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540: 165)
ดังนี้

t



D

N D2 -( D)2
N- 1

ผลการวิเคราะห์ ดังตาราง
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวก่อน
และหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

จานวน
นักเรียน

คะแนนรวม
ทดสอบก่อน
เรียน

คะแนนรวม
ทดสอบหลัง
เรียน

รวมผลต่างของ
คะแนนทดสอบ
ก่อนและหลัง
เรียน

รวมผลต่างคะแนน
ทดสอบก่อนและ
หลังเรียนยกกาลัง
สอง

t

-730

711
**

978

267

3127

9.58**

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (.01,df29 = 2.462)

จากตารางที่ 4 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลาย
ตัวของกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .01
สรุปผลการวิจัย
1. ได้แบบฝึ กเสริมทัก ษะการเขีย นสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่ มีพ ยัญ ชนะใช้หลายตั ว ส าหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 36 แบบฝึก แบบฝึกหัดจานวน 4 แบบฝึกหัด และแบบฝึกเสริมทักษะ
การเขียนสะกดคาที่สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ 83.10/81.50
2. แบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะการเขี ย นสะกดค าในมาตราตั ว สะกดที่ มี พ ยั ญ ชนะใช้ห ลายตั ว ส าหรั บ
นั ก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 3 ที่ ส ร้างขึ้น มีค่ าดั ชนีประสิ ทธิ ผ ล 0.55 ซึ่ งสรุ ปได้ ว่านั ก เรีย นสามารถท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวหลังเรียนด้วย
แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ 55.00 หรือนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.00
3. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเขี ย นสะกดค าในมาตราตั วสะกดที่ มี พ ยั ญ ชนะใช้ห ลายตั ว ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
การอภิปรายผล
1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวสาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.10/81.50 ซึ่งการพัฒ นาแบบฝึกเสริมทั กษะการเขียน
สะกดค าในมาตราตั วสะกดที่มีพยัญ ชนะใช้หลายตัวนี้ ได้ผ่ านขั้นตอนกระบวนการสร้างอย่างมีระบบและ
วิธีการสร้างอย่างเหมาะสม จากการศึกษาหลักสูตร คู่มือครู เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึก การ
วิเคราะห์ หลั ก สู ต ร เนื้ อ หา จุ ด ประสงค์ และหลั ก การสร้ างแบบฝึ ก ที่ ดี และแบบฝึ ก ที่ ส ร้ างขึ้น ได้ รับการ
ตรวจสอบแก้ไขและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและการสร้างแบบฝึ ก ซึ่งผู้วิจัยได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น นักเรียนได้รับการฝึกจากแบบฝึกเสริมทักษะ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ฝึก
ด้วยตนเองทุกครั้งและได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม ทาให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย มี
ความสนใจที่จะฝึกมากยิ่งขึน้ ผู้วิจัยประเมินผลพบว่านักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มี
พยัญชนะใช้หลายตัวสูงขึน้ เขียนคาได้ถูกต้องมากขึน้
2. ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มี
พยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏว่าแบบฝึกที่สร้างขึน้ มีประสิทธิผล 0.55 ซึ่ง
เป็ นไปตามเกณฑ์ ประสิ ทธิ ผล 0.50 ขึ้ นไป ทั้ งนี้ เนื่ องจากความสมบู รณ์ ของแบบฝึ กเสริ มทั กษะ ความมี
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะทั้งด้านกระบวนการและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคา

-8จึงทาให้ผู้เรียนมีคะแนนการสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ 55.00 หรือผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 55.00
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกเสริมทักษะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะที่ผู้วจิ ัยสร้างขึ้นช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสะกดคา
ในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวได้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติคุณ รัตนเดชกาจาย
(2542) กรวิการ์ รื่นรมย์ (2545) บัณฑิตา แจ้งจบ (2545) ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี (2546) และ ปิยาภรณ์
สร้อยระย้า (2547) ที่ได้สร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาแล้วนาไปสอนกับนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง ปรากฏว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคา มีความสามารถทางการเขียน
สะกดคาสูงขึ้นเช่นกัน แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะสามารถพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักเรียนได้ ดังนั้น
การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวสามารถ
พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาและการเรียนรู้ดว้ ยตนเองของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลาย
ตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ ครูจึง
ควรสร้างหรือพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาชนิดอื่นๆ เช่น ตัวการันต์ คาที่ประวิสรรชนีย์ และไม่
ประวิสรรชนีย์ ให้นักเรียนได้ฝึกเพื่อความชานาญต่อไป
2. ควรนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวไปวิจัย
กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ หรือไปวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มี
พยัญชนะใช้หลายตัวระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและเรียนโดยไม่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
เพื่อจะได้ทราบผลการพัฒนาด้านทักษะการเขียนสะกดคาของนักเรียน

