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การพัฒนาแบบฝึ กทักษะ การอ่ านและการเขียนสะกดคา
ไม่ ตรงมาตราตัวสะกด สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3
Development of A Series of Skill Drills for Reading and Writing of Irregularly- Spelled Thai
Words for Prathom Seuksa 3 (Grade 3 equivalent) Pupils
มณฑาทิพย์ อัตตปั ญโญ1
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตรา
ตัวสะกด สาหรั บนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3 ให้ มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนี
ประสิทธิ ผลของการเรี ยนรู้ เรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด 3) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกดกับเกณฑ์ร้อยละ 70 4) เพื่อ
ศึกษาความคงทนของความรู้ ทางการเรี ยนภาษาไทยเรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด
5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ แบบฝึ กเรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด
กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3/3 โรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน จานวน 40 คน ซึง่ ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
ค้ นคว้ าได้ แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคา 2)แบบฝึ ก
ทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.87 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู้ มีค่าความ
เชื่อมัน่ 0.91 ผลการวิจยั พบว่า
1. แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 3/3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.16 / 80.75 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตงไว้
ั้
2.ดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ เรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกดสาหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3/3 มีคา่ เท่ากับ 0.52 แสดงว่านักเรี ยนมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 52
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด สาหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3/3หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่าร้ อย
ละ 70 ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
4.ความคงทนของความรู้ ทางการเรี ยนภาษาไทยเรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตรา
ตัวสะกด สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3/3 มีความคงทนในการจาไม่แตกต่าง
5. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3/3 ที่มีตอ่ แบบฝึ กเรื่ องการอ่านและการเขียนสะกด
คาไม่ตรงมาตราตัวสะกด ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3/3 ส่วนใหญ่อยู่ระดับมาก
คาสาคัญ : แบบฝึ กทักษะ กิจกรรมการเรียนรู้ ความคงทนในการจา ความพึงพอใจ
1
1
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Abstract
The purposes of this study were to 1) develop a series of skill drills for reading and writing of
irregularly- spelled Thai words for Prathom 3 (Grade 3 equivalent) students to reach the criteria of 80 /
80 learning efficiency, 2) determine the index of learning effectiveness in reading and writing of
irregularly- spelled Thai words by Prathom 3 (Grade 3 equivalent) students, 3) compare the students’
learning achievements with the criteria of 70 %, 4) to study learning retention among Prathom 3
students in reading and writing of irregularly- spelled Thai words, and 5) examine the Prathom 3
students’ satisfaction with using the series of skill drills. The samples were verified by Purposive
Sampling totaling 40 students in Prathom 3/3 of Kasetsart University Laboratory School,
Kamphaengsaen Campus. The instruments contained 4 types: 1) the learning management plans
using skill drills for reading, 2) skill drills for reading and writing of irregularly- spelled Thai words for
students of Prathom 3, 3) a 4-choice objective test of learning achievement with the reliability at 0.87,
and 4) a questionnaire to measure the students’ learning satisfaction with the reliability at 0.91. The
data were analyzed in terms of arithmetic mean, standard deviation and dependent t-test.
The study results were found as follows:
1. The skill drills for reading and writing of irregularly- spelled Thai words for Prathom
3 (Grade 3 equivalent) students have the learning efficiency of 84.16 / 80.75 higher than the
specified criteria of 80/80.
2. The index of learning effectiveness in reading and writing of irregularly- spelled
Thai words by Prathom 3 (Grade 3 equivalent) students is 0.52, suggesting that the students
had the learning progress at 52 %.
3. The students’ learning achievement for post-test are significantly higher than pre-test at
the .01 level with statistical significance and also higher than the specified criteria of 70 %
4. The learning retentions among Prathom 3 students in reading and writing of irregularlyspelled Thai words are not different.
5. The Prathom 3 students were satisfied with learning using the skill drills at the
moderate and high level.
Keywords : skill drills, learning activity, remembering retention, satisfaction
E-mail : fedumoa@ku.ac.th
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คานา
การอ่านและการเขียนเป็ นทักษะที่สาคัญในการส่งเสริ มสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความรู้ สึกของ
มนุษย์ เป็ นเครื่ องมือสาหรั บการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ภาษาไทยจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญต่อการพัฒนาบุคคลใน
ชาติ การเรี ยนภาษาไทยจึงเป็ นพื ้นฐานของการเรี ยนรู้ วิชาอื่น ๆ ดังที่กรมวิชาการ (2551 : 3) กล่าวถึงหลักสูตร
การศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานพุท ธศัก ราช 2551(2551:37) ว่าภาษาไทยเป็ นเอกลัก ษณ์ ป ระจ าชาติ เป็ นสมบัติ ท าง
วัฒ นธรรมอัน ก่ อให้ เกิ ดความเป็ นเอกภาพและเสริ มสร้ างบุคลิ กภาพของคนในชาติใ ห้ มีความเป็ นไทย เป็ น
เครื่ องมือการติดต่อสื่อสารเพื่อความเข้ าใจ และความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน ทาให้ สามารถประกอบกิจธุระ การงาน
และการดารงชีวิตร่ วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้ อย่างสันติสขุ ดังนันจึ
้ งได้ บรรจุลงหลักสูตรให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้
ตังแต่
้ ระดับประถมศึกษา
จากการศึกษาด้ านการใช้ ภาษาไทยพบว่า ผู้เรี ยนที่บกพร่ องทางการอ่านและการเขียนมีสาเหตุส่วนหนึ่ง
มาจากตัวผู้เรี ยนไม่เห็นความสาคัญของการเรี ยนภาษาไทย ไม่สนใจที่จะอ่านและเขียนให้ ถกู ต้ อง ถ้ าพบคาที่อ่าน
ไม่ได้ จะอ่านข้ ามคา บางครั ง้ จะเติมคาใหม่ ส่วนด้ านการเขียนมักเขียนสะกดคาผิ ดทัง้ พยัญชนะต้ น สระ และ
ตัวสะกด และตัวการันต์ (กนกวรรณ สมโต, 2549 :5) จากผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการเขียนสะกดคาพบว่า
เรื่ องการใช้ พยัญชนะตัวสะกด การสะกดการันต์ และการเลือกใช้ คาเป็ นเรื่ องที่พบมากที่สดุ (สุภจิตร คงสุวรรณ
, 2550 : 42) นักการศึกษากล่าวว่าส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ระมัดระวังขณะเขียน ขาดการฝึ กฝน ไม่ร้ ู ความหมาย
ของคา ไม่พยายามศึกษาหลักเกณฑ์ ทางภาษา อีกทัง้ ยังได้ รับตัวอย่างการใช้ ภาษาผิดจากสื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่อมวลชนต่าง ๆ จนเกิดความเคยชิน การจะขจัดปั ญหาการเขียนสะกดคาผิดของผู้เรี ยนได้ จาเป็ นจะต้ องอาศัยผู้
มีส่วนเกี่ยวข้ องคือครู ผู้ปกครอง และสื่อต่าง ๆ ควรมีส่วนช่วยในการเรี ยนรู้ ด้านการใช้ ภาษาไทย เพื่อที่จะได้
นาไปใช้ ในการเรี ยนการสอน การสอนที่มีประสิทธิภาพผู้สอนต้ องมีเทคนิคในการสอน ที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตคติที่
ดีตอ่ การเรี ยนรู้ การสอนต้ องมีลาดับขันตอนจากง่
้
ายไปสูย่ าก สอนให้ เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน ให้ ผ้ เู รี ยนมี
ส่วนร่ วมในการทากิจกรรม และสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง รวมถึงการมีสื่อหรื อแบบฝึ กที่น่าสนใจ
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2554 พบว่า
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ ดี แต่เมื่อประเมินแต่ละทักษะพบว่าการอ่านและการ
เขียนสะกดคา อยู่ในเกณฑ์ต่ากว่าร้ อยละ 60 แสดงว่าด้ านการอ่านและการเขียนสะกดคายังต้ องปรับปรุ งแก้ ไขให้
มีประสิทธิภาพ ดังนันผู
้ ้ สอนจึงสนใจที่จะพัฒนาผู้เรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้ ด้วยการใช้ แบบฝึ ก เพราะพบว่า แบบฝึ ก
จะเป็ นสื่อการเรี ยนรู้ ที่ดี นักเรี ยนสามารถฝึ กปฏิบตั ิ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ มีทกั ษะเพิ่มขึ ้น ทังเป็
้ นการช่วยลด
ภาระการสอนของและประหยัดเวลาของครู ผู้เรี ยนสามารถทบทวนบทเรี ยนที่เรี ยนได้ ด้วยตนเองและพัฒนาไป
ตามศักยภาพ นอกจากนัน้ ทายังทาให้ ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนในระดับมาก (กนกวรรณ สมโต, 2549 : บทคัดย่อ) จากเหตุผลที่
กล่าวมาทาให้ ผ้ วู ิจยั มีสร้ างแบบฝึ กทักษะทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนให้
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยและมีเจตคติหรื อความพึงพอใจต่อการเรี ยนภาษาไทยให้ สูงขึน้ พร้ อมกับ
พัฒนาการสอนของครู ให้ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด สาหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ เรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตรา
ตัวสะกด สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตรา
ตัวสะกด สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70
4. เพื่อศึกษาความคงทนของความรู้ ทางการเรี ยนภาษาไทยเรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่
ตรงมาตราตัวสะกด สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ที่มีตอ่ แบบฝึ กเรื่ องการอ่านและการ
เขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด

สมมุตฐิ านของการวิจัย
1. แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด สาหรับนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ เรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด
สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนสูงกว่าเรี ยน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด
สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
4. ความคงทนของความรู้ ทางการเรี ยนภาษาไทยเรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรง
มาตราตัวสะกด สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ที่สอนโดยแบบฝึ กทักษะเรื่ องการอ่านและการเขียน
สะกดคา มีความคงทนในการจาไม่แตกต่างกันหลังจากระยะเวลาผ่านไป 14 วัน
5. ความพึงพอใจต่อแบบฝึ กทักษะเรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 อยู่ในระดับพอใจมาก

วิธีการศึกษา
ประชากร
นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครปฐม
จานวน 120 คน

กลุ่มตัวอย่ าง
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3/3 จานวน 40 คน ซึง่ ได้ มาโดยการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด 4
เรื่ อง จานวน 8 แผน แต่ละแผนมีแบบฝึ กทักษะเรื่ องละ10 แบบฝึ ก รวม 40 แบบฝึ ก
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรี ยนเรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด
จานวน 40 ข้ อ เป็ นข้ อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
ผู้วิจยั ได้ นาเครื่ องมือดังกล่าวไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแล้ วเลือกข้ อคาถามตัง0.5
้ ขึ ้นไป
และปรับปรุ งแก้ ไข หลังจากนันน
้ ามาทดลองใช้ กบั ผู้เรี ยนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 10 คน และวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ (E1/E2) ได้ 84.16 /80.75 ค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ KR20 ได้ เท่ากับ
0.87 ค่าความยากง่ายและอานาจจาแนก 0.25 - 0.91 แล้ วนาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ไปทดลองกับกลุม่
ตัวอย่าง
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ่ แบบฝึ กเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จานวน 15
ข้ อ โดยแปลค่าความหมายจากเกณฑ์ของบุญชม ศรี สะอาด (2545 : 740 – 80) ดังนี ้
ความพึงพอใจมาก
มีคา่ เฉลี่ย
2.51 - 3.00
ความพึงพอใจปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย
1.51 - 2.50
ความพึงพอใจน้ อย
มีคา่ เฉลี่ย
1.00 - 1.50

การเก็บรวมรวมข้ อมูล
1. เตรี ยมความพร้ อมและแจ้ งวิธีการเรี ยนให้ นกั เรี ยนกลุม่ ทดลองที่ได้ รับการสอนโดยแบบฝึ กทักษะการ
อ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด ให้ นกั เรี ยนเข้ าใจวิธีการเรี ยนรู้ ก่อนจะเริ่ มการทดลอง
2. ทาการทดสอบก่อนเรี ยน (pre-test) โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ผ้ วู จิ ยั สร้ างขึ ้น
เป็ นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้ อ ในเวลา 60 นาที
3. ดาเนินการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียน
สะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด จานวน 4 เรื่ อง แบ่ง 8 แผนการเรี ยนรู้ กาหนดเวลาเรี ยนครัง้ ละ 2 คาบ คาบละ
50 นาที ใช้ เวลารวม 16 ครัง้
4. ทาการทดสอบหลังเรี ยน (post-test) ครัง้ ที่ 1 โดยใช้ เครื่ องมือข้ อที่ 2 ผ่านไป 14 วัน ทดสอบหลัง
เรี ยน (post-test) ครัง้ ที่ 2 โดยใช้ เครื่ องมือเดิม เพื่อศึกษาความคงทนในการเรี ยน
5. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์หาประสิทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรง
มาตราตัวสะกด โดยการนาคะแนนที่ได้ จากการทาแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน คะแนนพฤติกรรม และคะแนนการ
ทดสอบหลังเรี ยนของแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด มาคานวณหาค่า E1/
E2
6. ทาการเปรี ยบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ศึกษาความคงทนทางการเรี ยน และความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3/3 ที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะ
7. เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ
8 สรุ ปผลการวิจยั และความคิดเห็น
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ผลการวิจัยและอภิปราย
จากการวิเคราะห์ผลการใช้ แบบแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกดของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3/3 พบว่า แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคามีประสิทธิภาพ ทาให้ ผล
การเรี ยนของนักเรี ยนสูงขึ ้น นักเรี ยนมีความคงทนในการจาความรู้ ได้ ดี ปรากฏผลดังตาราง
ตาราง 1 การหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด
ตามเกณฑ์ 80/80
คะแนนระหว่างเรี ยน
คะแนนหลังเรี ยน
คะแนนเต็ม คะแนนรวมที่ได้
E1
คะแนนเต็ม
คะแนนรวมที่ได้
E2
80
953
84.16
40
1292
80.75
จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นว่า ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียน
สะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด 84.16 /80.75 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด E1/ E2 คือ 80/80 แสดงว่า
แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตาราง 2 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ ด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรง
มาตราตัวสะกด
จานวนนักเรี ยน
คะแนนเต็ม 40
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนเรี ยน
953
40
ทดสอบหลังเรี ยน
1292
ค่าดัชนีประสิทธิผล(E.I)
0.52
จากตารางที่ 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ ด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคา
ไม่ตรงมาตราตัวสะกด –ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 มีคา่ เท่ากับ 0.52 แสดงว่า นักเรี ยนที่เรี ยนรู้ ด้วย
แบบฝึ กทักษะ มีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนเพิ่มขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 52
ตาราง 3 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน (Post test)
คะแนน
N
x
S.D.
T
sig
ทดสอบก่อนเรี ยน
40
23.83
4.98
1.3036**
.001
ทดสอบหลังเรี ยน
40
32.30
4.47
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ ก
ทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกดของผู้เรี ยนก่อนเรี ยนสูงกว่าหลังเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าแบบฝึ กทักษะการอ่านการเขียนสะกดคา ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้น
ตาราง 4 การศึกษาความคงทนทางการเรี ยนรู้ ภาษาไทยหลังเรี ยนครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2
คะแนน
N
x
S.D.
t
sig
ทดสอบหลังเรี ยน (Post test)
40
32.30
4.4733
1.3036**
.001
ทดสอบหลังเรี ยน 14 วัน
40
32.80
3.9040
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จากตารางที่ 4 พบว่า เปรี ยบเทียบคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้หลังเรี ยนครัง้ ที่ 1
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3/3 กับคะแนนทดสอบหลังเรี ยนผ่านไป 14 วัน ผลการทดสอบพบว่านักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3/3 มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ไม่แตกต่างกัน แสดงว่าความคงทนในการจาความรู้ ของ
นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาหลังการทดสอบทังสองครั
้
ง้ ยังคงสภาพอยู่
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ที่มีตอ่ แบบฝึ กเรื่ องการอ่าน
และการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกดพบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจมาก ดังตาราง 5
ตาราง 5 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ที่มีตอ่ แบบฝึ กเรื่ องการอ่าน
และการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด จานวน 4 เรื่ อง
รายการประเมิน
1. ฉันชอบเรี ยนภาษาไทยเพราะอาจารย์สอนดี
2. ฉันชอบเรี ยนภาษาไทยเพราะเป็ นการเรี ยนรู้ที่สนุก
3. ฉันชอบเรี ยนภาษาไทยเพราะทาให้ อา่ นหนังสือเก่ง
4. ฉันรู้ สกึ กระตือรื อร้ นที่จะเรี ยนภาษาไทยโดยใช้ แบบฝึ กทักษะ
5. ฉันชอบทาแบบฝึ กทักษะภาษาไทย
6. หลังจากทาแบบฝึ กแต่ละชุดแล้ วฉันอยากทาแบบฝึ กชุดต่อไป
7. การเรี ยนรู้ ด้วยแบบฝึ กทักษะเป็ นวิธีที่น่าสนใจ
8. ฉันและเพื่อนมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมที่หลากหลาย
9. ฉันชอบทางานร่ วมกับเพื่อน
10. ฉันรู้สกึ ดีใจที่ได้ ช่วยเหลือเพื่อนคนที่เรี ยนไม่ทนั
11. ฉันชอบที่อาจารย์มีแบบฝึ กทักษะให้ ทาหลากหลาย
12. ฉันอยากให้ อาจารย์นาเรื่ องอื่น ๆ มาสอนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะด้ วย
13. ฉันมีความสุขอยากให้ ถงึ ชัว่ โมงวิชาภาษาไทยเร็ ว ๆ
14. ฉันสนุกกับการเรี ยนภาษาไทยเพราะมีแบบฝึ กหลากหลาย
15. ฉันภูมิใจที่ได้ เก็บเห็นผลงานของตนเอง
ระดับความพึงพอใจโดยรวม

X

S

2.82
2.61
2.17
2.52
2.73
2.47
2.82
2.78
2.43
2.46
2.78
2.78
2.73
2.74
2.48
2.62

0.24
0.39
0.69
0.32
0.35
0.44
0.24
0.39
0.58
0.48
0.39
0.39
0.35
0.32
0.46
0.40

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยชุดแบบฝึ กทักษะการ
อ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.62) เมื่อแยกเป็ นรายข้ อ
พบว่ามีระดับความพึงพอใจมาก 10 ข้ อ และระดับความพึงพอใจปานกลาง 5 ข้ อ
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สรุปผล
การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกดสาหรับนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 3 สรุ ปผลได้ ดงั นี ้
1. แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด สาหรับนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.16 / 80.75 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตงไว้
ั้
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้เรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด
สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 มีคา่ เท่ากับ 0.52 แสดงว่านักเรี ยนมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 52
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด สาหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่าร้ อยละ
70 ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
4. ความคงทนของความรู้ ทางการเรี ยนภาษาไทยเรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคาไม่ตรง
มาตราตัวสะกด สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 มีความคงทนในการจาไม่แตกต่างกัน
5. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ที่มีตอ่ แบบฝึ กเรื่ องการอ่านและการ
เขียนสะกดคาไม่ตรงมาตราตัวสะกด ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ส่วนใหญ่อยู่ระดับพอใจมาก

อภิปรายผล
การที่ แ บบฝึ กทั ก ษะการอ่ า นและการเขี ย นสะกดค าไม่ ต รงมาตราตัว สะกด ส าหรั บ นัก เรี ย นชั น้
ประถมศึกษาปี ที่ 3/3 ที่ผ้ ูวิจยั สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.16 / 80.75 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดไว้ ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะแบบฝึ กได้ พัฒนาขึน้ อย่างเป็ นระบบ ซึ่งแบบฝึ กในแต่ละชุดมีองค์ประกอบดังนี ้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ใบความรู้ แบบฝึ กหัด และแบบทดสอบท้ ายบท ในการพัฒนาแบบฝึ กแต่ละชุดนัน้ ผู้วิจยั
ได้ พฒ
ั นาขึ ้นตามลาดับขันตอนอย่
้
างมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม ศึกษารู ปแบบการทาแบบฝึ ก จิตวิทยาเด็ก
เพื่ อให้ เกิ ดความสอดคล้ องกับ ผู้เรี ยน มีการวิ เคราะห์ ส ภาพปั ญ หาพี่ พบจากการเรี ยนการสอนที่ ป ระสบอยู่
สามารถแก้ ปัญหาทีพบได้ ตระประเด็น ในการจัดการเรี ยนการสอนเน้ นการจัดประสบการณ์ ให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้ลง
มือทากิจกรรม มีการอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึ กการวิเคราะห์ ทากิจกรรมในหลายรู ปแบบ
เรี ยนจากง่ายไปหายาก ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจในเนื ้อหา แล้ วครู และนักเรี ยนจึงร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยน จาก
องค์ประกอบดังกล่าวจึงส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนพบว่าหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่าร้ อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ มีความก้ าวหน้ า
ทางเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 52 และเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึง่ วัดค่าความคงทนของความรู้ ด้านการจาพบว่าไม่แตกต่าง
แสดงให้ เห็นว่าแบบฝึ กที่สร้ างขึ ้นเป็ นแบบฝึ กที่มีประสิทธิภาพสามารถทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และคงสภาพ
ความจาได้ ดีกว่าการสอนแบบปกติปกติ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อัมพวรรณ์ โคโตสี (2550:บทคัดย่อ) เรื่ อง
การพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ และแบบฝึ กทักษะการสะกดคาพบว่าผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึน้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้เรี ยนมีเจตคติที่ดีแบบ ดังนันการใช้
้
แบบฝึ กทักษะในการสอนการ
อ่านและการเขียนสะกดคาเป็ น นับว่าเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ มีความเข้ าใจและสามารถอ่าน
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และเขียนสะกดคาได้ ดีกว่าการสอนแบบปกติ ผู้สอนต้ องใช้ เทคนิคการสอน เพิ่มกิจกรรม เกม มีการอภิปราย
ซัก ถามแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ผู้ เรี ย นได้ รั บ คาชมเชยเป็ นแรงเสริ ม เมื่ อท าคะแนนกลุ่ มได้ ดี มี ความสุข
เพลิดเพลินกับการเรี ยนรู้ ทาให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถคงสภาพความรู้ ความจา เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งได้ ดี จน
สามารถถ่ายโยงความรู้ และสะสมมวลประสบการณ์ได้ อย่างเป็ นระบบ

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. การจัดกรรมการเรี ยนรู้ โดยแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนคาที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด
ครู ผ้ สู อนควรศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับรู ปแบบการสร้ างแบบฝึ กที่หลากหลาย เรื่ องที่จะสอน รวมถึงเทคนิคการสอนที่
จะนามาใช้ ให้ เหมาะสมกับวัยผู้เรี ยน
2. การจัดกรรมการเรี ยนรู้ โดยแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนคาที่สะกดไม่ต รงมาตราตัวสะกด
ควรฝึ กจากเรื่ องที่ง่ายไปหายากหรื อฝึ กจากบทอ่านที่เป็ นบทร้ อยแก้ วแล้ วจึงฝึ กบทอ่านที่เป็ นบทร้ อยกรอง
3. การจัดกรรมการเรี ยนรู้ โดยแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนคาที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด
ควรฝึ กซา้ อย่างต่อเนื่ องและส่งเสริ มให้ นักเรี ยนมีนิสยั รั กการอ่านนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันหรื อบูรณาการการ
เรี ยนรู้ กบั เนื ้อหาวิชาอื่น
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