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 การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา  และหาประสิทธิภาพแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรอง
ของการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑ ในเขตอําเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุร ีและเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ กอนและหลังการแกไขขอบกพรองโดยใชแบบฝกแกไขขอบกพรองของ
การใชภาษาในงานเขียนรอยแกว  
 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  โรงเรยีนการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน ชวงชั้นที ่๓ ในเขตอําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุร ีจํานวน ๙๐ คน จาก ๓ โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน  โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน และ
โรงเรียนวัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที ่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๔๖  
เครื่องมอืที่ใชในการวิจัยคือแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว  
แบบทดสอบประจําแบบฝกแตละชุด จํานวน ๔ ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการใชภาษาไทยใน
งานเขียนรอยแกว 

การวิเคราะหขอมูลใช คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test แบบ 
Dependent Samples 

ผลการวิจัย  พบวา 
๑. แบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวทีส่รางขึ้นมีทั้งหมด 

๔ ชุด  ประกอบดวย แบบฝกแกไขขอบกพรองในการสะกดการันต  แบบฝกแกไขขอบกพรองในการ
ใชถอยคํา แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียบเรียงประโยค แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใช
เครื่องหมายวรรคตอน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑคือ ๘๒.๑๕/๘๐.๓๑ 

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวกอนเรยีนและหลงัเรียน
ดวยแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐๑ โดยหลังเรียนนักเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการใชภาษาสูงกวากอนเรียน และยัง
พบวานักเรียนที่เรียนออนและที่เรียนเกงมีคะแนนสูงขึ้นตามลําดับ 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน         บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร       ปการศึกษา ๒๕๔๗ 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................... 
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  ๑.........................  ๒.........................  ๓........................... 
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  The purpose of this study is to develop and to evaluate the effectiveness of the 
Thai Language exercises in order to improve Thai writing composition of students in Grade 7,  
Laokhwan Disteict, Kanchanaburi Province.  

  The sample of this study was 90 students in Grade 7 from three school which 
were Bannongsalab School, Bantroksadoa School and watmai - phumcharuan School  

  The research instruments used for gathering data were pretest and posttest to 
evaluate students’ achievement before and after the experiment using percentage’ mean, 
standard  deviation and t-test dependent. 

  The findings of the study were ; 
  1. The language exercises developed by the researcher  for this study were 

effective at  82.15  % and 80.31% for the posttest. The good level 
  2. The students’ achievement  in  Thai writing composition was significantly higher 

at level 0.001 as a result of using the language exercises developed by the researcher. 
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ในการเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ทําใหผูวิจัยไดขอมูลตามสภาพที่แทจริง อันเปนประโยชนอยางมาก 
ในการสรางแบบฝก สงผลใหแบบฝกมีประสิทธิภาพ 
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รวมมือในการเก็บขอมูลเปนอยางดี 
          ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอและคุณแมที่คอยเปนกําลังใจและใหการสนับสนุน 
ทุกสิ่งทุกอยางแกผูวิจัยมาโดยตลอด และขอขอบพระคณุผูเขียนตํารา และเอกสารตางๆ ที่ผูวิจัย
ใชศึกษาคนควาเพ่ือเปนแนวทางในการทาํวิจัยครั้งนี ้
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