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คําสําคัญ : การเขียนสะกดคํา / ความรูทางคติชน

    ปทมา  ไตรคุป : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับวิธีสอน
ตามคูมือครู  (THE  COMPARISON  OF  THAI  LANGUAGE  ACHIEVEMENT  ON  SPELLING  OF 
MATTHAYOMSUKSA 3  STUDENTS  BY  USING  CLASSROOM  ACTIVITIES  BASED  ON  
KNOWLEDGE  OF  FOLKLORE  AND TEACHER’S  MANUALS)  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : อ. สิริอาภา  
รัชตะหิรัญ,  อ. บํารุง   ชํานาญเรือ  และ ผศ. ดร. ปราณี  นิลกรณ.  285  หนา. ISBN 974 – 464 – 589 – 6

การวิจัยครั้งนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนภาษาไทย
เรื่องการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู      และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยนํา
ความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุมตัวอยาง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2547  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  จํานวน  2  หองเรียน โดยสุมหองเรียน
อยางงาย (Simple  Random  Sampling) จากหองเรียนทั้งหมด  7  หองเรียน โดยสุมใหหองเรียนหนึ่งเปนกลุมทดลอง
จํานวน 40 คน  และอีกหองเรียนหน่ึงเปนกลุมควบคุม  จํานวน 40 คน

     เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   ประกอบดวย   1)  แผนการสอน เรื่องการเขียนสะกดคํา      2)  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน  3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชน
มาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

     การวิเคราะหขอมูลใช  t – test  แบบอิสระ   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียน
ภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3     ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือ
กับวิธีสอนตามคูมือครู    และใชวิธีหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหความคดิเห็นของนักเรียน

     ผลการวิจัยพบวา
     1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนช้ันมัธย มศึกษาปที่ 3 กลุมที่

สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือ สูงกวากลุมที่สอนตามคูมือครู  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
     2. ความคงทนทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3       กลุม

ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับกลุมที่สอนตามคูมือครูไม
แตกตางกัน
                      3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือสวนใหญอยูใน
ระดับเห็นดวย

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน      บัณฑิตวิทยาลัย      มหาวิทยาลัยศิลปากร        ปการศึกษา 2547
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PATTHAMA  TRAIKHUP : THE  COMPARISON  OF  THAI  LANGUAGE  CHIEVEMENT
ON  SPELLING OF MATTHAYOMSUKSA 3  STUDENTS  BY  USING  CLASSROOM ACTIVITIES BASED  
ON KNOWLEDGE OF FOLKLORE AND TEACHER’S MANUALS. THESIS ADVISORS : SIRIAPHA 
RAJATAHIRAN, BAMROONG CHAMNANRUA, AND ASST. PROF. PRANEE  NILAKORN, Ph.D.  285 pp.  
ISBN  974 - 464 – 589 – 6

The  purposes  of  this  research  were  to  compare  the  improvement  in spelling  competency
among  two groups of  Matthayomsuksa 3  students and to study their opinions towards using  classroom  
activities  based  on  knowledge  of  Thai folklore. The  samples consisted of  two randomly  selected groups of  
80 students from  Matthayomsuksa  3  Sarasit  Phithayalai  School; the second  semeter of the acadimic year  
2004 , Banpong  Ratchaburi. The first experimental group of  40 students was taught by using classroom 
activities based  on knowledge of  Thai folklore. The second  group of 40 students was taught by teacher’s 
manuals.

The  instruments  used  for  gathering  data were : 1) the  spelling  lesson  plan,   2) the  
Achievement  test  on  word spelling  and 3)  the questionnaire  on opinions towards  teaching by  using  
classroom  activities  based  on  knowledge of  Thai folklore.

    The  t – test  was  used  to  analyze  the  data  and  to  assess  the  Matthayomsuksa  3  students’ 
spelling  skills.  A mean  and  standard  deviation  questionnaire  was  used  to evaluate  the  students’  opinions 
towards  the  teaching  method  of  using  classroom  activities  based  on  knowledge  of   folklore.

     The  results  of  the  study  were :
1) The achievement  of  students  who  were  taught  by  using  folklore  activities  were

significantly  higher  than  that of  students  who were tought  by  teacher’s  manuals   at  the  0.05  level.
       2)   The  retention  of  spelling  skills  of  the  experimental  group  and  of  the  control  group
were  not  significantly  different.

3) The  students’ opinions  towards  teaching  by  using  classroom  activities  based  on
knowledge  of  folklore  were  highly  positive.
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงลงไดดีดวยความอนุเคราะหจากอาจารย  สิริอาภา   รัชตะหิรัญ
อาจารย บํารุง  ชํานาญเรือ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ปราณี  นิลกรณ     อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  
ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา  ตรวจแกไขขอบกพรอง  ตลอดจนใหกําลังใจในการทําวิจัย    ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณดวยความเคารพอยางสูง ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย อัมพร แกวสุวรรณ  
ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานพินธ  ผูชวยศาสตราจารย  วีรฉัตร  วรรณดี     ผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบวิทยานิพนธที่กรุณาใหคําแนะนําและตรวจแกไขขอบกพรองในการทําวิจัยคร้ังนี้       
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยที่ใหความรูและประสบการณอันมีคายิ่งแกผูวิจัยตลอดเวลาที่ศึกษา
อยูในคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอขอบพระคุณ  อาจารย  เบญจา  ทรัพยแกวยอด   อาจารย  เสาวลักษณ   สิทธิธรรม
อาจารย ตลับ  ฉลาดแพทย และอาจารยธเนศ  คิดรุงเรือง  ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษา  
แนะนํา  และตรวจแกไขขอบกพรอง  ทําใหงานวิจัยสําเร็จดวยดี

ขอกราบขอบพระคุณ  บาทหลวงเทพรัตน   ปติสันต        เจาคณะแขวงซาเลเซียนแหง
ประเทศไทย ที่ไดกรุณาใหผูวิจัยไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับมหาบัณฑิต และสนับสนุนทุน
อุดหนุนการศึกษาครั้งนี้

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ  อาจารย และนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยทุกทานที่
ไดกรุณาใหความรวมมือในการวิจัยคร้ังนี้

     ขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ    และคําปรึกษาแนะนําที่ดีจาก  อาจารยพรรณี     ช่ืนอุไทย
ที่ชวยเหลือและใหกําลังใจตลอดมา

     ขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ  ความชวยเหลือ  และคําแนะนําอันมีคาจากญาติพี่นอง  และ
เพื่อนรวมสถาบันทุกทาน

     สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอ  คุณแม  อันเปนที่รักและเคารพสูงสุดในชีวิตที่
ไดมอบความรัก ความเมตตา กรุณา หวงใย และใหความชวยเหลือตลอดชีวิตเปนกําลังใจอยางดียิ่ง
แกผูวิจัยเสมอมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




