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The purposes of this research were to : (1) study the fundamental data for the development of writing Thai word
spelling exercises,(2) develop the writing Thai word spelling exercises to meet the selected efficient standard criterion, (3)
implement the exercises in the class of grade three, and (4) to evaluate and improve the exercises. The sample consisted of 40
third grade students, Wat Rajbamrung School, Krathum Baen District, Samut Sakhon Province. The experiment was conducted
during the second semester of the academic year 2004 and within the duration of 20 hours in 5 weeks (4 hours each week). The
research design was the one group pretest – posttest design.
The research instruments were questionnaire, Interview form, Thai word spelling exercises with regard to the local
information, achievement test, and task evaluation form. The collected data were analyzed by the statistical means of
percentage(%), mean ( x ), standard deviation (S.D.), t-test dependent, and content analysis.
The findings were as follows :
1. The students, teachers, and personnel related expressed needs for the Thai word spelling exercises focusing on
attractive colors, illustrations, informative and enjoyable contents, precision, and comprehensible input. Besides, indoor and
outdoor learning activities, learning contents based on local information, name prominent places, and significant professions of
the locals were also needed.
2. The layout of the exercises consisted of a preface, objectives, and an application of the exercises direction.
Whereas the teacher,s manual accompanying the exercises included lesson instruction plans, handouts of contents, and a
performance test, the student’s manual also consisted of a preface, objectives, an application of the exercises direction,
handouts of contents, handouts of learning tasks and a test. Five practice units of writing Thai word spelling exercises consisted
of the spelling of the final sound measures as the followings: Mae-kor-kar and Mae-kod (‘The Buddha’s Foot-Prints At Wat
Rajbamrung’), Mae-kom and Mae-kod (‘Directly to the Fish Feeding Sanctuary At Wat Nangsao’), Mae-kong and Mae-kok
(‘Ban klong Tong Lang Public Health Center)’, Mae-ker-ai and Mae-kob (‘The Gorgeous Thai Orchids’), Mae-keow and Mae-kon
(‘The Elegant and Precious Thai Porcelain’). And consequently, the Thai word spelling exercises with regard to the local
information was found efficient at the level of 86.77/84.80 .
3. The result of the implementation of the exercises in the third grade revealed that the students were not only
attentive, active, and participating with joy but also the students were able to accomplish the exercises and create the
performing tasks, namely mind-mapping, leaflets, small books, books of word lists and log books.
4. The students, learning achievement scores before and after being taught by using the writing Thai word spelling
exercises with regard to the local information were statistically significant different at .01 level, while achievement score befor
being was higher than that of the prior.
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บทที่ 1
บทนํา
โลกยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป น อย า งมาก และได ก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ทั้ ง ทางด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ
การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา แตละประเทศจําเปนจะตองเรียนรูเพื่อการปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา และเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหแตละประเทศเผชิญกับการเปลี่ยนดังกลาว ไดแก คุณภาพของ
กําลังคนในประเทศเปนสวนสําคัญ กําลังคนของประเทศจะมีคุณภาพเพียงใดยอมขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงนับวาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดใน
การสร า งความเจริ ญ ก า วหน า และแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ของสั ง คมได เนื่ อ งจากการศึ ก ษาเป น
กระบวนการที่ชวยใหคนพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ประเทศใดมีประชากรที่มีการศึกษาสูงยอมมี
ความหวังในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา สามารถแขงขันกับนานาประเทศและเขาสูค วาม
เปนประเทศแหงสากลได การจัดการศึกษาของประเทศไทยจึงมุงเนน สนับสนุน และเปดโอกาส
ใหทุกคนไดเรียนรูตามความตองการและเต็มตามศักยภาพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดวยเหตุที่
การศึกษามีความสําคัญมาก รัฐบาล หนวยงาน และสถาบันที่เกี่ยวของกับการศึกษาจึง
จําเปนตองปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบัน เพื่อใหได
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ และมีความสามารถที่หลากหลายอันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ
อยางตอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนพื้นฐานอันสําคัญของการ
พัฒนาและเปนเครื่องชี้นําสังคม ผูไดรับการศึกษาจึงเปนบุคลากรที่มีคุณภาพและเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศ (กรมวิชาการ 2545 : 1)
ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ไดมุงพัฒนาคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา การเนนคน
เปนศูนยกลางหรือจุดมุงหมายหลักของการพัฒนา หมายถึงการใหทุกคนในสังคมไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ มีภูมิปญญาความคิดที่จะเปนผูชี้นํากระแสการพัฒนา มีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศเปนสวนรวมในทุกมิติเนนศักดิ์ศรีของความเปนคน มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตอ
1

2
สังคม และสิ่งแวดลอม เปนการพัฒนาที่มีพื้นฐานบนความเปนไทย รูจักตัวเอง รูจักวัฒนธรรมไทย
ไมละเลยการพัฒนาเศรษฐกิจ ไมทิ้งการพัฒนาอุตสาหกรรม แตเปนการพัฒนาทุกเรื่อง ตอง
มุงเนนใหคนมีความสุข และสามารถแขงขันในกระแสโลกาภิวัตนไดโดยไมทิ้งสภาพความเปนไทย
(จันทนา เลิศวานิช 2540:12)
การจัดการศึกษาตองใชภาษาเปนสื่อในการถายทอดความรู ถายทอดความคิดและใช
ภาษาในการติดตอสื่อสารระหวางกัน ภาษาจึงมีความสําคัญตอชนทุกชาติ สําหรับภาษาไทยเปน
เอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ และเสริมสราง
บุคลิกของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ
และความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระการงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคม
ประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจาก
แหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู ความคิด วิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคให
ทั น ตอ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม และความกา วหน า ทางวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี ตลอดจน
นําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ภาษาไทยยังเปน
สื่อที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน โลกทัศน และสุนทรียภาพ
โดยบันทึกเปนวรรณคดี และวรรณกรรมอันล้ําคา ภาษาไทยจึงเปนสมบัติของชาติที่ควรคาแกการ
เรียนรูเพื่ออนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ 2544 ก : 3)
นอกจากความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทาง
วัฒนธรรม และเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารดังกลาวแลว ในดานการศึกษา ภาษาไทยยังเปน
เครื่องมือสําคัญในการเรียนรูวิชาตางๆ อีกดวย ดวยเหตุนี้วิชาภาษาไทยจึงไดรับการบรรจุใน
หลักสูตรทุกระดับชั้นตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งในหลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ไดมุงเนนใหผูเรียนมีพัฒนาการทางภาษาทั้งในดาน
การฟง พูด อาน และเขียน ตามควรแกวัย เห็นคุณคาของภาษา สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือ
สื่อความคิด ความเขาใจ รักการอาน แสวงหาความรู และมีเหตุผล (กรมวิชาการ 2535 : 7)
นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดใหความสําคัญของการเรียนรู
ภาษาไทยโดยมุงใหผูเรียนมีทักษะในการฟง พูด อาน เขียน ใหมีความสัมพันธกัน โดยเฉพาะใน
ดานทักษะการอานและการเขียน ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนรูวิชาอื่นๆ ดังจะเห็นไดจาก
สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ไดกําหนดสาระหลักทั้ง 5 หัวขอ ไดแก การอาน การเขียน การฟง
การดู และการพูด หลักการใชภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม เพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งหมดวามี
อะไรบางที่ตองเรียนรู ซึ่งโดยธรรมชาติภาษาไทยเปนเรื่องของทักษะ จะแยกเนื้อหาสาระของทักษะ
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แตละประเภทโดยเด็ดขาดไมได จําเปนตองมีกระบวนการฝกทักษะตางๆ ตอเนื่องกันไป โดย
กําหนดใหผูเรียนสามารถอานและเขียนแจกลูกสะกดคําในมาตราตางๆ มีความสามารถในการ
จับใจความ การเลือกใชคําใหตรงความหมาย การเขียนเรื่องแสดงความรู ความคิด ประสบการณ
ความรู สึ ก ความตอ งการ จิน ตนาการ การนํา ความรูจ ากการอา น และการเขีย นไปใชใ นการ
ตัดสินใจ การแกปญหาและการดําเนินชีวิต (กรมวิชาการ 2546 ก : 121) ดังนั้นการสอนภาษาไทย
จึงควรสอนใหสัมพันธกันทั้งทักษะ การฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน การ
เรียนในระดับพื้นฐานจะเนนในดานการอานการเขียนไดถูกตอง มีความแมนยําในหลักเกณฑทาง
ภาษา ซึ่งเปนเรื่องสําคัญและจําเปนของผูเรียนทุกคนที่จะตองมีความรูในหลักเกณฑและกฎเกณฑ
ของภาษาไทยอันไดแก หลักการสะกดคํา ไตรยางศ การผันเสียงวรรณยุกต คําควบกล้ํา อักษรนํา
เปนตน เพื่อใหนักเรียนเกิดความแมนยํายิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการเขียนสะกดคําจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองฝกการเขียนไดอยางถูกตองและรวดเร็ว มีนิสัยที่ดีในการเขียน รักการเขียน และ
สามารถนําการเขียนไปใชในชีวิตประจําวันได (สุนทรีย ทองจิตต 2544 : 5) นอกจากนี้การเขียน
สะกดคําจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการใชภาษา เนื่องจากเขียนสะกดคําผิดความหมายของคําก็
จะเปลี่ยนไป หรืออาจจะไมมีความหมายเลยก็ได ดวยเหตุนี้ผูเขียนจะตองเขียนใหผูอาน อานได
ถูกตอง สื่อความหมายไดตรงกันชัดเจน การฝกทักษะการเขียนสะกดคําในการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษานับวาสําคัญที่สุดเพราะเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเอื้อตอการเรียนรูในระดับที่
สูงขึ้น หรือเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต (อรทัย นุตรดิษฐ 2540 : 2)
จากผลการวิจัยของ อรทัย นุตรดิษฐ (2540 : 3-4) ที่ศึกษาเรื่องการสรางแบบฝกการ
เขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาในปจจุบัน
มีปญหาในการเขียนสะกดคําผิดมาก ทั้งนี้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน การมีประสบการณ
มาผิด การเขียนตามเสียงพูด เสียงอาน หรือการเขียนผิดเพราะการเดา ซึ่งถาจะวิเคราะหถึงสาเหตุ
ที่ แ ท จ ริ ง ข อ ง ก า ร เ ขี ย น ส ะ ก ด คํ า ผิ ด ข อ ง นั ก เ รี ย น นั้ น น า จ ะ เ ป น เ พ ร า ะ นั ก เ รี ย น
สับสนในเรื่องของเสียงอาน เสียงพูด กับอักษรที่ใชเขียน และรัตนา ครุฑวิสัย (2543 : 2) กลาววา
ในปจจุบันนักเรียนซึ่งมีปญหาในการเขียนสะกดคํามาก ไมวาจะเปนการเขียนสะกดคําผิด การวาง
รูปสระ วรรณยุกต การันตผิดที่เขียนหนังสือตกๆ หลนๆ ขาดความระมัดระวัง นอกจากนี้ สุชาดา
ชาทอง (2534 : 77, อางถึงใน เนาวรัตน ชื่นมณี 2540 : 4) กลาวไว ดังนี้ การเขียนสะกดคําผิดเกิด
จากผูเรียนไมรูจักสังเกต และเอาใจใสการเรียน มีพื้นฐานการเขียนสะกดคําไมแมนยํา ขาดการ
ฝกฝนและเอาใจใสการเรียน พูดผิดจนกลายเปนความเคยชินทําใหเขียนผิด และสาเหตุของการ
เขียนสะกดคําผิดอีกประการหนึ่ง พบวา นักเรียนสะกดคําผิดเพราะรับเอาตัวอยางที่ผิดมาจาก
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หนังสือพิมพ หนังสือตางๆ และสื่อมวลชนที่มักจะเขียนคําตางๆ ผิด อีกทั้ง ทวีศรี จันทรเอี่ยม
(2532 : 11, อางถึงใน เข็มทอง จิตจักร 2544 : 3) กลาววา การสอนของครูเปนสวนหนึ่งที่ทําให
นักเรียนเขียนสะกดคําผิด ครูมักสอนเขียนสะกดคําดวยการใหนักเรียนเขียนตามคําบอก ซึ่งเปน
วิธีการสอนที่ทําใหนักเรียนเบื่อหนายไมเห็นความสําคัญของการเขียนสะกดคําใหถูกตอง และ
เนาวรัตน ชื่นมณี (2540 : 4) กลาววา ครูขาดความพยายามที่จะคนควาวิธีสอนใหมๆ ที่ไดผล เชน
การผลิตอุปกรณที่เหมาะสมกับเนื้อหา ทําใหผูเรียนขาดแบบฝกหัดเพื่อฝกทักษะตางๆ
จากที่ ก ล า วมาพอจะประมวลได ว า การสอนเขี ย นสะกดคํ า ไม บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ
เนื่องมาจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ คือ ผูเรียน สิ่งแวดลอม และครู จึงทําใหผลการเรียนรู
วิ ช าภาษาไทยอยู ใ นเกณฑ ที่ ไ ม น า พอใจ ซึ่ ง กองวิ จั ย ทางการศึ ก ษา กรมวิ ช าการ กระทรวง
ศึกษาธิการ ไดสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาเมื่อพุทธศักราช
2542 จํานวน 26 เรื่อง พบวา นักเรียนยังมีคุณลักษณะ และความสามารถทางภาษาไทยตามที่
หลั ก สู ต รกํ า หนดเพี ย งระดั บ ปานกลางเท า นั้ น โดยมี ค า เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ภ าษาไทย 65-75
เปอรเซ็นต (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ,กองวิจัยทางการศึกษา 2542 : 70)
จากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ปการศึกษา 2544 ในภาพรวมระดับจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
พบวา ผลการเรียนรูวิชาภาษาไทยไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 45.88 ซึ่งเมื่อพิจารณา พบวา
นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนต่ํา โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เปนโรงเรียนหนึ่งซึ่งประสบปญหาผลการเรียนรูวิชาภาษาไทยต่ํา เมื่อพิจารณาจากการประเมินผล
การเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2543 - 2545 พบวา นักเรียนมีผลการ
เรียนรูต่ํากวาเกณฑที่ทางโรงเรียนกําหนด ซึ่งทางโรงเรียนไดกําหนดเกณฑไว คือ นักเรียนจะตองมี
ผลการเรียนรู เฉลี่ย คิดเปนรอยละ 70 แตเมื่อพิจารณาผลการเรียนรู พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรู
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 68.78, 68.20 และ 65.62 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาวิชาภาษาไทยนั้น
นักเรียนมีผลการเรียนรูต่ํากวาเกณฑที่ทางโรงเรียนกําหนดเปนระยะเวลาตอเนื่อง นอกจากนี้จาก
การวิเคราะหผลการผานจุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาไทย ใน ป.02 ตั้งแตปการศึกษา 2543 –
2545 พบวา จุดประสงคที่นักเรียนไมผานเปนอันดับที่ 1 ไดแก จุดประสงคที่ 14 การเขียนสะกดคํา
โดยใชคําพื้นฐานที่กําหนดให จากสภาพปญหาการเขียนสะกดคํา และผลการเรียนรูอยูในเกณฑ
ระดั บต่ํ า นี้ หากไม ไ ด รั บ การปรั บ ปรุ ง แกไ ขก็ จ ะส ง ผลต อ การศึ ก ษาของนั ก เรี ย นที่ จ ะเรี ย นวิช า
ภาษาไทยในระดับสูงขึ้นตอไป และจากการสัมภาษณครูผูสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 และระดับชั้นอื่นๆ พบวา สาเหตุสําคัญของการประสบปญหาทางการเรียนวิชาภาษาไทย
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ดังกลาว คือ นักเรียนยังขาดความรูดานหลักเกณฑทางภาษา ขาดทักษะในการเขียนสะกดคํา มี
พื้นฐานในการเขียนสะกดคําไมแมนยํา ขาดการใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยและ
ระดับชั้น
ปจจุ บั น ครู ต ลอดจนนั ก การศึก ษาเห็ น ความสํา คัญ ของการเขีย นสะกดคํา ผิด ของ
นักเรียน และได มีการวิจัยเพื่อหาวิธีแกปญหาดังกลาวไวหลายวิธี เชน การใชแบบฝก การใช
ชุดการสอน การใชวิธีสอนแบบตางๆ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่มีการคนควาวิจัย และผลการวิจัยพบวา
สามารถแกปญหาการสอนเขียนสะกดคําไดดีวิธีหนึ่ง คือ การสรางแบบฝก ดังที่ วนิดา สุขวนิช
(2536 : 3) กลาววา การเรียนโดยใชแบบฝกนักเรียนมีโอกาสทบทวนซ้ําไปซ้ํามาจะใหเกิดการ
เรียนรูและเกิดความชํานาญ หากจะอาศัยแบบฝกในบทเรียนเพียงอยางเดียวนับวานอยเกินไป
และยุพาภรณ ชาวเชียงขวาง (2537 : 2) กลาววา แบบฝกยังเปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือใหเกิด
ทักษะเฉพาะดานยิ่งขึ้ น อีกทั้ง ยังเปน อุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครู ตลอดจนชวยให
นักเรียนเห็นความกาวหนาของตน และมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งที่เรียน นอกจากนี้จากการศึกษาคนควา
งานวิจัยของ เนาวรัตน ชื่นมณี (2540 : บทคัดยอ) เรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทยการ
สะกดคํายาก เรื่องเปดหาย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 อรทัย นุตรดิษฐ (2540 : บทคัดยอ) เรื่องการ
สรางแบบฝกการเขียนสะกดคําชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และกรวิการ รื่นรมย (2543 : บทคัดยอ)
เรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสรางแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในสังกัดสํานักงานการศึกษา จังหวัดระยอง พบวา แบบฝกที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
จากขอมูลดั ง กลา วสรุปไดวา แบบฝก เป น สื่อ การสอนที่มี ประสิ ท ธิ ภ าพในการเพิ่ ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดานการเขียน และแบบฝกยังเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียน
เกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย ถานักเรียนไดฝกบอยๆ จะทําใหเกิดทักษะทางภาษาดีขึ้น
อันจะเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูความสําเร็จในการเรียนวิชาอื่นๆ ตอไป นอกจากนี้แหลงเรียนรูเปนสิง่
ที่มีความสําคัญและจําเปนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรือการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เพราะเปนลักษณะของการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนฝกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัด การ การเรี ย นรู จากสถานการณ จ ริง ฝ ก ปฏิบั ติใ ห ทํา ได ทํ า เปน เรี ย นรู จ ากสื่อ และแหล ง
วิทยาการประเภทตางๆ ซึ่งแหลงการเรียนรูนั้นจะมีทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (สุวิทย
มูลคําและ อรทัย มูลคํา 2544 : 19) ดังที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา
25 ระบุวา รัฐตองสงเสริมการดําเนินการ และการจัดแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก
หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑหอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษาศาสตร อุทยาน
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วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ศูนยกีฬา และนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงเรียนรูอื่นอยาง
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อ และแหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย พอแมผูปกครองในชุมชน มีสวนรวมในการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2544 : 10) อีกทั้งการที่จะทําใหเด็กเปน
บุคคลแหงการเรียนรูไดนั้นจะตองเริ่มตนจากตนทุนเปนฐานความรูที่นักเรียนมีอยู เชื่อมโยงไปสู
แหลงการเรียนรูไกลตัวในโลกกวางจากแหลงเรียนรูที่ใกลตัวเด็กที่สุด คือ แหลงเรียนรูในทองถิ่น
ฉะนั้นบทบาทสําคัญยิ่งของครูคือการจัดการเรียนรูในโรงเรียนที่เชื่อมโยงกับทองถิ่น และเชือ่ มโยงสู
ความรูที่เปนสากล (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2542 ก : บทนํา)
นอกจากนี้ กรมวิชาการ (2540 : 12, อางถึงใน นิตยา บุญศรี 2542 : 3) กลาววา ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตองการเนนใหผูเรียนรูจักทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
นั้น นอกจากการจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงใหเรียนไดมีประสบการณตรงเกี่ยวกับ ชีวิต อาชีพ
เศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่นแลว จะตองนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นที่เปนทรัพยากร
มนุษยสรางขึ้นมาใชในการจัดการเรียนการสอนดวย เพราะจะชวยใหผูเรียนมีประสบการณตรงกับ
ชีวิต สภาพเศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดลอมที่ แทจริ ง จนสามารถบรรลุ เ ป า หมายสู ง สุ ดของการจั ด
การศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งตรงกับแนวคิดของ ชาตรี สําราญ (2545 : 5) กลาววาสิ่งที่มีอยูใน
ทองถิ่น ซึ่งเปนวิถีชีวิต เปนวัฒนธรรมประจําถิ่น เปนประเพณี เปนสิ่งของมรดกพื้นบานที่มีอยูใน
ทองถิ่นนั้นๆ แตละทองถิ่นก็ไมเหมือนกัน ซึ่งเยาวชนรุนใหมตองเรียนรูและควรเรียนรู นอกจากนี้
พรชัย ภาพันธ (2545 : 4) กลาวไววา ทรัพยากรอันล้ําคาของชาติ และทองถิ่น คือ ความรู และ
ประสบการณที่ ผูคนในทองถิ่นไดเก็บสั่งสม ถายทอดและอนุรักษสืบทอดตอกันมาเปนระยะ
เวลานาน สิ่ง เหลานี้ คือตน ทุ นทางวัฒนธรรมที่โรงเรียนสามารถใช ใหเ ปนประโยชนในการจัด
การศึกษาแกเยาวชน โดยจัดเปนหองปฏิบัติการทางวัฒนธรรม หรือ แหลงวิทยาการทางการศึกษา
ที่มีคุณคา เพื่อลูกหลานไดศึกษาหาความรู นําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต และเพื่อความเปน
ไทยสืบไป ซึ่ง พิทยา คําตาเทพ (2542 : 68) ไดศึกษาพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหา
ทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานใหมสามัคคี อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลําปาง พบวา การเรียนจากการปฏิบัติจริงโดยใชเนื้อหาในทองถิ่นเปนบทเรียนที่มีความหมายตอ
นักเรียน จะทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษไดดีขึ้น นอกจากนี้ สัทธา สืบดา (2544 : 15)
ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเรื่องโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมีความสนใจเรียน ตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมตาม
วัตถุประสงคการเรียนรูในชุดการสอน ทําใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องราวที่ใกลตัวสูเรื่องไกลตัว เรียน
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จากงายไปสูยาก และยังไดศึกษาจากแหลงเรียนรูในชุมชนที่หลากหลาย มิใชในหองเรียนเทานั้น
ทําใหนักเรียนกระตือรือรน และสนใจในการแสวงหาความรู รวมทั้งทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น จากที่กลาวมาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แนวคิด
ของนักวิชาการ และนักการศึกษา พบวา ขอมูลทองถิ่นนับวาเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งที่
สถานศึกษาควรนํามาเปนสาระในการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมี
ผลการเรียนรูสูงขึ้น ไปพรอมกับมีความรูเรื่องราวในทองถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการใช
ขอมูลทองถิ่นมาเปนสาระในการสรางแบบฝก จะชวยใหแบบฝกนาสนใจ และมีคุณคาตอการ
เรียนรูอันจะสงผลให นักเรียนมีความรอบรู มีความรักและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง
ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จึงมีความเชื่อมั่นวาแบบฝกการเขียน
สะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จะเปนนวัตกรรมที่จะชวย
ปรับปรุงแกไขปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยได
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบฝกการเขียน
สะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น โดยนําเรื่องราวเกี่ยวกับขอมูลทองถิ่นที่อยูใกลบริเวณโรงเรียนมาเปน
เนื้อหาสาระในการสรางแบบฝก ประกอบดวยสถานที่สําคัญในทองถิ่น ไดแก วัดราษฎรบํารุง
วัดนางสาว สถานีอนามัยบานคลองทองหลาง และอาชีพที่สําคัญในทองถิ่น ไดแก การทําสวน
กลวยไม และทําเบญจรงค สําหรับการสรางแบบฝกไดจัดใหมีรูปแบบและเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัย
และความสนใจของนักเรียนที่จะชวยในการพัฒนาผลการเรียนรูใหสูงขึ้น
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ แนวทางการจั ด การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ครูผูสอนควรพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให
นาสนใจใหผูเรียนอยากเรียนรู อยากลองทํา และภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเองทุกขั้นตอน
จึงควรนําเทคนิควิธีการใหมๆ ที่ศึกษาจากงานวิจัยมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเรียน
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
สํา หรับ ในการศึก ษาค น คว า เรื่ อง การพัฒ นาแบบฝ ก การเขี ย นสะกดคํ า โดยใชข อมูล ทอ งถิ่ น
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและงานวิจัยตางๆ เพื่อใชในการ
จัดการสอนใหบรรลุจุดมุงหมาย และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคํา
โดยใชขอมูลทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนนวัตกรรมที่ชวยปรับปรุงแกไขปญหา การเรียน
การสอนวิ ชาภาษาไทย ให บรรลุ วัตถุประสงคอยางมีประสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น โดยมีนักวิ ชาการได
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กลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาแบบฝก ดังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2537 : 145
- 146) ไดเสนอขั้นตอนการสรางแบบฝก ดังนี้ (1) ศึกษาปญหาและความตองการ โดยศึกษาจาก
การผานจุดประสงคการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่
ต องการฝ ก ออกเปน เนื้อ หาหรื อทัก ษะยอ ยๆ เพื่ อใช ใ นการสรางแบบทดสอบและแบบฝ ก หั ด
(3) พิจารณาวัตถุประสงค รูปแบบ และขั้นตอนการใชแบบฝก เชน จะนําแบบฝกไปใชอยางไร ใน
แตละชุดจะประกอบดวยอะไรบาง (4) สรางแบบทดสอบซึ่งอาจมีแบบทดสอบเชิงสํารวจ
แบบทดสอบหรื อ วิ นิ จ ฉั ย ข อ บกพร อ ง แบบทดสอบความก า วหน า เฉพาะเรื่ อ ง เฉพาะตอน
แบบทดสอบที่สรางจะตองสอดคลองกับเนื้อหาหรือทักษะวิเคราะหไวในตอนที่ 2 (5) สรางแบบฝกหัด
เพื่อใชพัฒนาทักษะยอยแตละทักษะ ในแตละแบบฝกจะมีคําถามใหนักเรียนตอบ การกําหนด
รูปแบบ ขนาดของแบบฝกพิจารณาตามความเหมาะสม (6) สรางเอกสารอางอิงเพื่อใชอธิบาย
คําตอบหรือแนวทางการตอบแตละเรื่อง (7) นําแบบฝกไปทดลองใช เพื่อหาขอบกพรอง คุณภาพ
ของแบบฝก และคุณภาพของแบบทดสอบ (8) ปรับปรุงแกไข (9) รวบรวมเปนชุดจัดทําคําชี้แจง
คูมือการใช สารบัญเพื่อใชประโยชนตอไป นอกจากนี้ สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544 : 14) ได
เสนอขั้นตอนการพัฒนาแบบฝก ดังนี้ (1) วิเคราะหปญหาและสาเหตุของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน (2) ศึกษารายละเอียดในหลักสูตรเพื่อวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคและกิจกรรม (3)
พิจารณาแนวทางแกปญหาที่เกิดขึ้นจากขอ 1 โดยการสรางแบบฝก และเลือกเนื้อหาในสวนที่จะ
สรางแบบฝกนั้นวาจะทําเรื่องใดบาง กําหนดเปนโครงเรื่องไว (4) ศึกษารูปแบบของการสราง
แบบฝกจากเอกสารตัวอยาง (5) ออกแบบชุดฝกแตละชุดใหมีรูปแบบที่หลากหลาย นาสนใจ (6)
ลงมือสรางแบบฝกในแตละชุด พรอมทั้งขอสอบกอนและหลังเรียนใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
จุดประสงคการเรียนรู (7) สงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ (8) นําไปทดลองใช แลวบันทึกผลเพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง (9) ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว (10) นําไปใชจริงๆ
และเผยแพรตอไป
จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กลาวมาแลวนั้น ยังมีผูที่ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแบบฝก
ดังเชน งานวิจัยของ ณัฐพงศ สาวงคตุย (2542 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝก
ทักษะที่มีประสิทธิภาพ เรื่องการสะกดคํายากวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยการพัฒนา
แบบฝกมีขั้นตอนดังนี้ (1) ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2533) วิชาภาษาไทย (2) ศึกษางานวิจัย เอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวของกับการสะกดคํายากและวิธีการ
สรางแบบฝกทักษะคํายาก (3) สรางแบบฝกใหครอบคลุมเนื้อหาจุดประสงคการเรียนรู แลวนําไป
ทดลองใชกับนักเรียน ผลการวิจัยพบวาคะแนนความสามารถในการสะกดคํายากวิชาภาษาไทย
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยการใชกิจกรรมแบบฝกทักษะการสะกดคํายากที่พัฒนาขึ้นหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คะแนนความคงทนในการเรียนรูการสะกด
คํายาก ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของแตละคนในการใชกิจกรรมแบบฝกทักษะการสะกดคํายากมี
ความคงทนในการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีเจตคติตอแบบฝก
ทักษะการสะกดคํายากที่พัฒนาขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และรัตนสุดา จําปามูล
(2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะกิจกรรมขั้นตอนที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพเรื่องกระรอกไร บาน ประกอบการสอนวิ ชาภาษาไทยแบบมุงประสบการณทางภาษาชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 มีขั้นตอนการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ 3 ขั้นตอน ประกอบดวย (1) ศึกษา
เนื้อหา ความคิดรวบยอด และจุดประสงคการเรียนรูจากเอกสารเสริมความรูสําหรับครูสอนวิชา
ภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 (2) ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู
และคําที่เรียนในแตละจุดประสงคจากเรื่องกระรอกไรบาน (3) สรางแบบฝกเสริมทักษะให
ครอบคลุมเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 5 เรื่องกระรอกไรบาน ประกอบการสอนวิชาภาษาไทยแบบมุงประสบการณทางภาษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 88.28/81.06 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่ตั้งไว และคะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ สุรียมาศ บุญฤทธิ์รุงโรจน (2544 : บทคัดยอ, 14)
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความสําคัญสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ได
เสนอขั้นตอนในการพัฒนาแบบฝกไว 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาแบบฝกโดยศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี งานวิจัย ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาความตองการของผูเรียนและผูสอน ศึกษาเนื้อหาแบบฝกการอานจับใจความสําคัญ (2)
พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกการอานจับใจความสําคัญโดยมีขั้นตอนดังนี้ (2.1) ประเมิน
แบบฝกฉบับรางโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ (2.2) ปรับปรุงแกไข (2.3) นําไปหาประสิทธิภาพ (3)
ทดลองใชแบบฝก (4) ประเมินและแกไขแบบฝกที่พัฒนาขึ้นโดยประเมินทั้งทางดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบวา แบบฝกการอานจับใจความ
สําคัญที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.17/85.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อีกทั้ง
หทัยรัตน อันดี (2544 : บทคัดยอ, 14) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรูเพื่อถายทอด
ภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยมีกระบวนการพัฒนาดังตอไปนี้ (1) สํารวจ
ความตองการและขอมูลพื้นฐานความตองการในการพัฒนาชุดการเรียนรู (1.1) ศึกษาเอกสารที่
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เกี่ยวของกับนโยบายทางการศึกษา (1.2) วิเคราะหหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) (1.3) สํารวจชุมชน (1.4) สํารวจความตองการของผูที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตรทองถิ่นและ ชุดการเรียนรู (2) พัฒนาชุดการเรียนรู (2.1) ชุดการเรียนรูฉบับราง (2.2)
ประเมินชุดการเรียนรูโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ (2.3) ปรับปรุงแกไข (2.4) นําไปหา
ประสิทธิภาพ (3) ทดลองใชชุดการเรียนรู (4) ประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นโดยประเมินผลทั้งทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็นและทักษะของนักเรียน
จากแนวคิ ด ต า งๆ ในการสร า งแบบฝ ก และผลของการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
แบบฝกดังที่กลาวมาจะเห็นไดวา แบบฝกที่สรางขึ้นสามารถใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนใหสูงขึ้น ซึ่งพบวานักเรียนที่ไดรับการเรียนรูดวยแบบฝกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน ดังนั้น ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดและกระบวนการพัฒนาแบบฝกดังกลาว
มาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยมีขั้นตอนการพัฒนาแบบฝก 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ความตองการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
แบบฝก มีรายละเอียดดังตอไปนี้ (1.1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (1.2) วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 สาระการเรียนรูภาษาไทย (1.3) ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสราง
แบบฝก (1.4) ศึกษาความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับแบบฝกเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เนื้อหา และรูปแบบของแบบฝก (1.5) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาไทย และ
ผู เ ชี่ ย วชาญด า นแบบฝ ก เรื่ อ งเนื้ อ หา รู ป แบบ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และการ
ประเมินผล (1.6) ศึกษาขอมูลทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพแบบฝก ไดแก การจัดทําโครงราง
แบบฝก ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คําชี้แจง คูมือครู ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู
ใบความรู แบบบั น ทึกการประเมิ นชิ้ นงาน คูมื อนัก เรียน ประกอบดว ยใบความรู ใบงาน และ
แบบทดสอบ จากนั้นตรวจสอบคุณภาพแบบฝกโดยผูเชี่ยวชาญเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) และนําแบบฝกไปหาประสิทธิภาพขั้นรายบุคคล (Individual Tryout) แลวปรับปรุงแกไข
และหาประสิทธิภาพขั้นกลุมเล็ก (Small Group Tryout) แลวปรับปรุงแกไข
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชแบบฝก โดยผูวิจัยไดนําแบบฝกไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 40 คน
แลวหาประสิทธิภาพแบบกลุมใหญ (Field Tryout)
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ขั้นตอนที่ 4 ประเมินและปรับปรุงแบบฝก โดยประเมินผลการเรียนรูดานการเขียน
สะกดคําของนักเรียน และดานความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกการเขียน
สะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น และปรับปรุงแกไขโดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภูมิที่ 1
ศึกษาขอมูลพื้นฐาน

พัฒนาแบบฝก

ทดลองใชแบบฝก

 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
นโยบายการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542
 วิเคราะหหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
สาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง
การเขียนสะกดคํา
 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย
ที่เกีย่ วของกับการสรางแบบฝก
 ศึกษาความตองการของ
นักเรียนเกี่ยวกับแบบฝกเรื่อง
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เนื้อหาและ
รูปแบบของแบบฝก
 ศึกษาความคิดเห็นของครู
ผูสอนภาษาไทย และ
ผูเชีย่ วชาญดานแบบฝก
เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก
เรื่องเนือ้ หา รูปแบบ การจัด
กิจกรรม การเรียนการสอน
และการประเมินผล
 ศึกษาขอมูลทองถิ่น

 แบบฝกฉบับรางประกอบ
ดวย
1. คํานํา
2. วัตถุประสงค
3. คําชี้แจง
4. คูมือการใชแบบฝกสําหรับ
ครู ประกอบดวย ใบความรู
แผนการจัดการเรียนรู
แบบบันทึกการประเมินชิ้นงาน
5. แบบฝกสําหรับนักเรียน
ประกอบดวย วัตถุประสงค
คําชี้แจง ใบความรู ใบงาน
แบบทดสอบ

 ทดลองใชแบบฝกกับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
จํานวน 40 คน โดยหาคา
ประสิทธิภาพแบบ Field
Tryout

ปรับปรุงแกไข
ประเมินแบบฝกโดย
ผูเชีย่ วชาญตรวจสอบและหา
คาดัชนีความสอดคลอง
ปรับปรุงแกไข

หาคาประสิทธิภาพ E1/E2
แบบ Individual Tryout

ปรับปรุงแกไข
หาคาประสิทธิภาพ E1/E2
แบบ Small Group Tryout

ปรับปรุงแกไข

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

ประเมินผลและปรับปรุง
แบบฝก
 ผลการเรียนรูด านการ
เขียนสะกดคําของนักเรียน
 ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการเรียนดวยแบบฝก
การเขียนสะกดคํา

ไมผาน

ผลการ
ประเมิน
ผาน

แบบฝกฉบับสมบูรณ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึก ษาขอมู ลพื้น ฐานในการพัฒ นาแบบฝก การเขี ย นสะกดคําโดยใชขอมู ล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
2. เพื่ อพัฒนาแบบฝ ก การเขียนสะกดคํ า โดยใชขอมูลทอ งถิ่น สํ า หรับนัก เรีย นชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3. เพื่อทดลองใชแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3
4. เพื่ อ ประเมิ น ผลการเรีย นรู ดา นการเขี ย นสะกดคํ า และปรับ ปรุง แกไ ขแบบฝ ก
การเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยเปรียบเทียบผล
การเรียนรูของนักเรียนกอน และหลังเรียนดวยแบบฝกการเขียนสะกดคําและศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น
คําถามการวิจัย
1. ขอมูลพื้นฐานการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนอยางไร
2. แบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ประกอบดวยอะไรบาง และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม
3. แบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 มีผลการนําไปใชอยางไร
4. ผลการประเมินผลแบบฝกในดานผลการเรียนรูดานการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูล
ทองถิ่นกอนและหลังใชแบบฝกแตกตางกันหรือไม และนักเรียนมีความคิดเห็นเปนอยางไรตอ
การเรียนโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น
สมมติฐานการวิจัย
1. แบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3
ที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลการเรี ย นรู ด า นการเขี ย นสะกดคํ า โดยใช ข อ มู ล ท อ งถิ่ น ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนดวยแบบฝกสูงกวากอนเรียนดวยแบบฝก
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน
180 คน จากกลุมโรงเรียนตะวันออกพัฒนา อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 10
โรงเรียนมีดังนี้ โรงเรียนบานสวนหลวง โรงเรียนบานใหมพัฒนา โรงเรียนบานแคราย โรงเรียน
วัดสุวรรณรัตนาราม โรงเรียนบานคลองกระทุมแบน โรงเรียนวัดทาเสา โรงเรียนบานปลายคลอง
นอย โรงเรียนบานดอนไกดี โรงเรียนบานทองคุง และโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 40 คน
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก แบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ตัวแปรตาม ไดแก ผลการเรียนรูดานการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่นและความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น
เนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาใชในการสรางแบบฝกเปนเนื้อหาของสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง
การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 โดยนําเรื่องเกี่ยวกับขอมูลทองถิ่นมาเปนเนื้อหาในการสรางแบบฝก ซึ่งแบบฝก
มี 5 ชุด ดังนี้
1. การเขี ย นสะกดคํามาตราแม ก กา และมาตราแม ก ด (เรื่อ งรอยพระพุท ธบาท
วัดราษฎรบํารุง)
2. การเขี ย นสะกดคํ า มาตราแม ก ม และมาตราแม ก ด (เรื่ อ งมุ ง สู อุ ท ยานมั จ ฉา
เลี้ยงปลาวัดนางสาว)
3. การเขี ย นสะกดคํ า มาตราแม ก ง และมาตราแม ก ก (เรื่ อ งสถานี อ นามั ย
บานคลองทองหลาง)
4. การเขียนสะกดคํามาตราแมเกย และมาตราแมกบ (เรื่องแสนสวนกลวยไมไทย)
5. การเขี ย นสะกดคํ า มาตราแม เ กอว และมาตราแม ก น (เรื่ อ งเบญจรงค ง ดงาม
เลิศล้ําคุณคา)
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ระยะเวลาในการทดลอง
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ทดลองใช แ บบฝ ก การเขี ย นสะกดคํ า โดยใช ข อ มู ล ท อ งถิ่ น
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 โดยใชเวลาในการ
ทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 20 ชั่วโมง ทั้งนี้ไมรวมเวลาที่ใชในการ
ทดสอบกอนและหลังเรียน
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดใหความหมายคําศัพทเฉพาะสําหรับการวิจัย
ดังนี้
1. การเขียนสะกดคํ า หมายถึง ความสามารถในการเขียนภาษาไทย โดยการนํา
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกด และตัวการันตมาประสมเปนคําใหถูกตองตามอักขรวิธี และมี
ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
2. การพัฒนาแบบฝก หมายถึง กระบวนการสรางสื่อขึ้นสําหรับใหนักเรียนไดเรียน
เรื่องการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น มีขั้นตอนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
วิจัย (research) โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ความตองการ และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาแบบฝก ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (development) โดยการสราง และหาประสิทธิภาพแบบฝก
ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (research) โดยการทดลองใชแบบฝก และขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (development)
โดยการประเมินผลและปรับปรุงแบบฝก
3. แบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่
ผูวิจัยสรางขึ้นในรูปเอกสาร โดยนําเรื่องเกี่ยวกับขอมูลทองถิ่นมาเปนเนื้อหาในการสรางแบบฝก ซึง่
แบบฝกมี 5 ชุด ดังนี้ (1) การเขียนสะกดคํามาตราแม ก กา และมาตราแมกด (เรื่อง
รอยพระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง) (2) การเขียนสะกดคํามาตราแมกม และมาตราแมกด (เรือ่ งมุง สู
อุทยานมัจฉาเลี้ยงปลาวัดนางสาว) (3) การเขียนสะกดคํามาตราแมกง และมาตราแมกก
(เรื่องสถานีอนามัยบานคลองทองหลาง) (4) การเขียนสะกดคํามาตราแมเกย และมาตราแมกบ
(เรื่องแสนสวยกลวยไมไทย) (5) การเขียนสะกดคํามาตราแมเกอว และมาตราแมกน (เรื่อง
เบญจรงคงดงามเลิศล้ําคุณคา)
4. ผลการเรียนรูดานการเขียนสะกดคํา หมายถึง ผลการเรียนของนักเรียนดานการ
เขียนสะกดคําในมาตราแม ก กา มาตราแมกม มาตราแมกง มาตราแมเกอว มาตราแมกก
มาตราแมกบ มาตราแมกน และมาตราแมกด ที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่
ผูวิจัยสรางขึ้น
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5. ประสิทธิภาพของแบบฝก หมายถึง คุณภาพของแบบฝกที่ทําใหนักเรียนบรรลุ
พฤติกรรมตามที่ไดตั้งความมุงหมายไวตามเกณฑ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทําไดจากการทํา
แบบทดสอบยอยทายแบบฝก
80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทําไดจากการ
ทําแบบทดสอบหลังเรียน
นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 40
คน
6. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอการเรียน
โดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่นที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งประเมินความคิดเห็น
โดยใชแบบสอบถาม
7. ข อ มู ล ท อ งถิ่ น หมายถึ ง เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ท อ งถิ่ น ที่ อ ยู ใ กล บ ริ เ วณโรงเรี ย น
วั ดราษฎร บํา รุ ง อํ า เภอกระทุม แบน จั ง หวัด สมุ ทรสาคร ประกอบดว ยสถานที่ สํา คัญ ไดแ ก
วัดราษฎรบํารุง วัดนางสาว สถานีอนามัยบานคลองทองหลาง และอาชีพที่สําคัญในทองถิ่น
ไดแก การทําสวนกลวยไม และการทําเบญจรงค

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาเรื่ อง การพั ฒ นาแบบฝก การเขี ย นสะกดคํ า โดยใช ขอ มูลท องถิ่ น สํา หรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปน
พื้ น ฐานสํ า หรั บ การวิ จั ย ด ว ยหั ว ขอ ตามลํา ดับ ต อ ไปนี้ (1)
หลัก สูต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูภาษาไทย (2) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
(3) วิธีสอนภาษาไทย (4) การเขียน (5) แบบฝก (6) ขอมูลทองถิ่นอําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร และ (7) งานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : สาระการเรียนรูภาษาไทย
หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยที่ใชกันอยูคือ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ซึ่ง
กระทรวงศึกษา โดยกรมวิชาการไดติดตามผลและดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรตลอดมา
ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรที่ใชอยูปจจุบันนานกวา 10 ป มีขอจํากัดอยูหลายประการซึ่งไม
สามารถสงเสริมใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมความรูไดทันการณในเรื่องสําคัญ เชน การกําหนด
หลักสูตรสวนกลางไมสามารถสะทอนความตองการที่แทจริงของสถานศึกษาและทองถิ่น การจัด
หลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไมสามารถผลักดันใหประเทศ
เปนผูนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภูมิภาค การนําหลักสูตรไปใชไมสามารถสรางพื้นฐาน
ในการคิดสรางวิธีการเรียนรูใหคนไทยมีทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนินชีวิต ดวยเหตุ
นี้กระทรวงศึกษาธิ การโดยกรมวิชาการ จึง ไดดําเนิ นการจัดทําหลักสูตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 เพื่อแกไขปญหาดังกลาว
สําหรับการสอนภาษาไทยในปจจุบันของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 เปลี่ยนแนวคิดจากเดิมคือไมเนนการอ านออกเขี ยนไดเพียงอยางเดียว แตเนนการสอน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพและใชภาษาแกปญหาในการดํารงชีวิต เนน
การสอนภาษาไทยในฐานะเครื่องมือของการเรียนรูเพื่อผูเรียนจะแสวงหาความรูไดดว ยตนเองขณะ
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เดียวกันการสอนภาษาไทยตองเนนการรักษาภาษาไทยในฐานะวัฒนธรรมและถายทอดวัฒนธรรม
ที่บรรพบุ รุษ สร า งสรรค ไ ว ในรูป ของหลั ก ภาษาผูเ รีย นตอ งมีทั ก ษะในการใช ภาษาไทยถูก ต อ ง
สละสลวยตามหลักภาษาโดยมีมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นเปนตัวกําหนด (กรมวิชาการ 2544 ก : 1-2) ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนด
คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและจบชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ดังนี้ (กรมวิชาการ
2544 ก : 10 - 11)
คุณภาพของผูเรียนภาษาไทย เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี
2. สามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลและคิดเปนระบบ
4. มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนาตน และ
สรางสรรคงานอาชีพ
5. ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดี
และวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญ
 ญาของคนไทย
6. สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ถูกตองตามสถานการณ และบุคคล
7. มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย
8. มีคุณธรรม จริยธรรม วิสยั ทัศน โลกทัศนทกี่ วางไกลและลึกซึ้ง
คุณภาพของผูเรียนภาษาไทยเมื่อจบชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3)
1. อานไดคลองและอานไดเร็ว
2. เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา ประโยคและเขาใจขอความที่อาน
3. นําความรูที่ไดจากการอานมาคิด คาดคะเนเรื่องราว หรือเหตุการณและกําหนด
แนวการปฏิบัติ
4. เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรูแ ละความบันเทิง
5. พูดและเขียนแสดงความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการและจินตนาการ
6. จดบันทึกความรู ประสบการณ และเรื่องราวในชีวิตประจําวัน
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7. จับใจความสําคัญ ตั้งคําถาม ตอบคําถาม สนทนา แสดงความคิดเห็น เลาเรื่อง
ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึกและประสบการณจากเรื่องที่ฟง ที่ดู
8. เขาใจวาภาษาไทยมีทงั้ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิน่
9. ใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองงายๆ
10. ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะและนําไปใชในการพูดและการเขียน
11. นําปริศนาคําทายและบทรองเลนในทองถิ่นมาใชในการเรียนและเลน
12. ใช ทั ก ษะทางภาษาเป น เครื่ อ งมื อ การเรี ย นการแสวงหาความรู และใช ไ ด
เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ
13. นําความรูที่ไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปใชในชีวิตประจําวัน
14. มีมารยาทการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด
15. มีนิสัยรักการอานและการเขียน
นอกจากนี้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544 ได กํ า หนดให วิ ช า
ภาษาไทยเปนพื้นฐานในการเรียนรูวิชาอื่นๆ ไดรวดเร็วขึ้น และกําหนดใหการเรียนวิชาคณิตศาสตร
และภาษาไทยใชเวลาประมาณรอยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมด ในชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ซึ่งใน
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ไดกําหนดใหมี 5 สาระการเรียนรูยอย ไดแก สาระที่ 1
การอาน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใชภาษา และ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม สําหรับดานการเขียน ไดกําหนดไวอยางชัดเจนในกลุมวิชา
ภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียน
เรี ย งความ และเขี ย นเรื่ อ งราวในรู ป แบบต า งๆ เขี ย นรายงานข อ มู ล สารสนเทศ และรายงาน
การศึกษา คนควาอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดรายละเอียดมาตรฐานการเรียนรูในชวงชั้นที่ 1
(ป.1-ป.3) ไวดังนี้ (กรมวิชาการ 2544 ก : 10-12)
1. สามารถเขียนคําไดถูกตองความหมาย และสะกดการันตถูกตอง ใชความรูและ
ประสบการณ เ ขี ย นประโยค ข อ ความ และเรื่ อ งราวแสดงความรู สึ ก นึ ก คิ ด ตามต อ งการและ
จินตนาการ รวมทั้งใชกระบวนการเขียนพัฒนาการเขียน
2. มีมารยาทการเขียน และนิสัยรักการเขียน และใชทักษะการเขียนจดบันทึกความรู
ประสบการณและเรื่องราวในชีวิตประจําวัน
อีกทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ยังไดกําหนดผลการเรียนรูที่
คาดหวังสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไวดังนี้ (กรมวิชาการ
2546 ก : 37)
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1. เพื่อใหนักเรียนสามารถเขียนคํามาตราตัวสะกดตางๆ คําที่ใชในชีวิตประจําวัน คํา
ที่สะกดไมตรงตามมาตรา และคําที่มีตวั การันตได
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และเขียนตามคําบอกได
ถูกตอง
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกใชคําเขียนเปนประโยคตรงตามความหมาย และ
เรียบเรียงเปนเรื่องที่ยาวขึ้น
4. เพื่อใหนักเรียนสามารถเขียนคําคลองจอง และแตงคําประพันธอยางงาย ๆ ได
5. เพื่อใหนักเรียนสามารถใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน โดยการนําความรู
และประสบการณ ม าเรี ย บเรี ย งความคิ ด ในการเขี ย น การกํ า หนดรู ป แบบโครงเรื่ อ งเนื้ อ หา
องคประกอบการเขียน การยกรางขอเขียน การตรวจทาน การปรับปรุงแกไข และการเขียนเรื่องให
สมบูรณ
6. เพื่อใหนักเรียนสามารถมีมารยาทในการเขียน การอางอิงแหลงความรู เขียนอยาง
มีเปนระเบียบ สะอาด ลายมือสวยงาม อานงาย การเขียนโดยใชภาษาที่สุภาพ ไมขีดเขียนในที่ไม
สมควร และไมเขียนใหผูอื่นเสียหาย
7. เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการเขียน ดวยการจดบันทึกความรู ประสบการณและ
แสดงความคิดเห็นอยางสม่ําเสมอ
สวนสาระที่ 4 หลักการใชภาษา มาตรฐาน ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปลี่ย นแปลงของภาษา และพลัง ของภาษา ภูมิป ญ ญาทางภาษาและรัก ษา
ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ (กรมวิชาการ 2546 ก : 3) โดยกําหนดรายละเอียดมาตรฐานการ
เรียนรูชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ไวดังนี้ (กรมวิชาการ 2546 ก : 11)
1. สามารถสะกดคํ า โดยนํ า เสี ย ง และรู ป ของพยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต ม า
ประสมเปนคําไดถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา
2. เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุม คํา และประโยคการเรียงลําดับ และเรียบ
เรียงประโยคตามลําดับความคิดเปนขอความที่ชัดเจน
3. สามารถใช ภ าษาสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ด ว ย
ถอยคําที่สุภาพและรูจักคิดไตรตรองกอนพูดและเขียน
4. เขาใจวาภาษาไทย มีทงั้ ภาษาไทยกลาง หรือภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิน่
5. สามารถเลือกใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองงายๆ
6. สามารถนําปริศนาคําทายและบทรองเลนในทองถิน่ มาใชในการเรียนและเลน
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และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ของสาระการเรียนรูภาษาไทย ในสาระที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไวดังนี้ (กรมวิชาการ
2546 ก : 40)
1. เพื่ อให นัก เรีย นสามารถเขา ใจความหมายของคํา เรี ย งลํา ดับคํ าในประโยคได
ถูกตอง ตรงตามความหมายและความรูสึก
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียบเรียงประโยคเปนเรื่องราวตามลําดับความคิด
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น ในการพูดและเขียน
ไดถูกตอง
4. เพื่อใหนักเรียนสามารถแตงคําคลองจองและคําประพันธไดถูกตองตามหลักเกณฑ
5. เพื่อ ให นัก เรี ย นสามารถใชทั ก ษะทางภาษาเป น เครื่อ งมื อ ในการเรี ย นแสวงหา
ความรูจากแหลงเรียนรูและการทํางานรวมกับผูอื่น
6. เพื่อใหนักเรียนสามารถใชทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารดานวิทยุ
โทรทัศน วีดิทัศน ในการพัฒนาการเรียน
7. เพื่ อ ให นั ก เรี ย นสามารถใช พ จนานุ ก รมช ว ยการอ า น การเขี ย น และการค น
ความหมาย
นอกจากนี้ จากการศึกษาผังมโนทัศน วิชาภาษาไทยสาระการเขียน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได กํ า หนดสาระการเรี ย นรู เ พื่ อ ให
สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู ดังนี้ (กรมวิชาการ 2546 ก : 26)
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ภาษาไทย
ป. 3
หลักการใชภาษา

การเขียน
คุณธรรม
จริยธรรม คานิยม
หลักเกณฑ
และทักษะ

มารยาทและนิสัยรักการเขียน

การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด
การเขียนตามคําบอก
การคัดลายมือ
การเขียนประโยคและขอความ
การเขียนเรือ่ งแสดงความรู ความคิด ประสบการณ
ความรูสึก ความตองการ จินตนาการ
การใชเลขไทย

สวนประกอบของคํา
ชนิดและหนาที่ของคํา กลุมคํา
ประโยค
การเขียนประโยคและขอความตาม
ลําดับความคิดและการเวนวรรคตอน
การใชภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถิ่น
การแตงคําประพันธงายๆ
การใชทักษะทางภาษาและ
เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนา
การเรียนรูและการทํางาน
การใชพจนานุกรม

แผนภูมิที่ 2 ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ที่มา : กรมวิชาการ,การจัดทําสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2546)
,26.
จากผั ง มโนทั ศ น ดั ง กล า ว ได มี ก ารกํ า หนดเนื้ อ หาไว ใ นหลั ก สู ต รแกนกลาง โดยให
สถานศึก ษาจัดทําสาระการเรียนรูภาษาไทยเปนรายปในสวนที่เกี่ยวของกับการเขียนสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดังนี้ (กรมวิชาการ 2546 ก : 22) การเขียนคํามาตราตัวสะกดตางๆ
คํา ที่ ใชใ นชี วิ ตประจํ า วั น คํา ที่ สะกดไม ตรงตามมาตรา และคํ า ที่มีตั ว การัน ต ซึ่ ง งานวิจัย เรื่อ ง
การเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา
ครั้งนี้ ไดจัดทําใหมีเนื้อหาสอดคลองกับสาระการเรียนรูภาษาไทยตามผังมโนทัศน ไดกําหนดไว
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
ความกาวหนาทางวิทยาการตางๆ ในปจจุบัน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติซึ่งเปนกลไกที่
สํา คัญที่การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อสร างคนไทยใหเ ปนคนดี มีปญญา มี
ความสุ ข มี ศั ก ยภาพ พร อมที่จ ะพัฒ นาประเทศชาติ ใหเ จริ ญก า วหน า อย า งมั่ น คงสื บ ไป ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ซึ่งรัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดใหการจัด
การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอด
ความรู การฝกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสราง
องคความรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุข เปด
โอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง โดยกําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 9 ป
กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอํานาจตามความในบทเฉพาะกาลมาตรา 74 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 โดยยึดหลักการมีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
กลาวคือ เปนหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสรางยืดหยุน กําหนดจุดมุงหมายซึ่งถือเปนมาตรฐาน
การเรียนรู 12 ป โดยแบงสาระการเรียนรูเปนชวงชั้นละ 3 ป จัดเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับการ
พัฒนาคุณภาพชี้วัดความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอและใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา โดยมีหลักสูตรแกนกลางเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตร
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร จึงไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยยึด
หลักสูตรแกนกลางเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตร คือ จัดทําสาระการเรียนรูเปนรายป ให
สอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค
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เพื่อ เป น สมาชิก ที่ ดีของครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศชาติ รวมทั้ ง จั ดให สอดคล อ งกั บ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาจึงจัดกระบวนการเรียนรูที่
มุงเนนการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู
มาใชปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติให
ทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดความใฝรูอยางตอเนื่อง ผสมผสานสาระ ความรูดาน
ตางๆ อยางได สัดสวนสมดุล ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไว
ในทุกกลุม สาระการเรียนรู อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่
สภาพทั่วไปของโรงเรียน
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง (ไสวราษฎรอุปถัม ภ) เดิมชื่ อโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
(คลองมะเดื่อพิทยาคาร) ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
มีอาคารเรียน 2 หลัง ประกอบดวยอาคารไม สรางขึ้นป พ.ศ. 2494 มี 14 หองเรียนกับอาคาร
ซิว-เนชั่นแนล สรางเมื่อป พ.ศ. 2543 มีจํานวน 9 หองเรียน ปจจุบันโรงเรียนวัดราษฎรบํารุงเปดทํา
การสอนตั้งแตชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่ 3
วิสัยทัศนของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง มุงมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี อยูในสังคมไดอยางเปนสุข โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ
อุปกรณที่เอื้อตอการเรียนรู มีสิ่งแวดลอมที่รมรื่น สะอาด มีแหลงเรียนรูจากธรรมชาติและทองถิ่น
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

สงเสริม และพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ
นําเทคโนโลยีและแหลงการเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น มาใชในการจัดการเรียนรู
สงเสริม สนับสนุน ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู

เปาหมาย
1. นักเรียนมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการแสวงหาความรู สามารถพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง และเต็มศักยภาพ
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2. นักเรียนเปนผูท ี่ใฝรู ใฝเรียน กลาคิด กลาแสดงออก และมีความคิดริเริม่ สรางสรรค
3. นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารได
4. นักเรียนมีทักษะในการทํางานพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีความสามารถใน
การจัดการและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมี
ระเบียบวินัย
6. นั ก เรี ย นมี สุ ข ภาพแข็ ง แรงปลอดจากสิ่ ง เสพติ ด เห็ น ประโยชน ข องการ
ออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อเสริมสรางสุขภาพอนามัยของตนเอง
7. นั ก เรี ย นมีค วามภู มิ ใ จในความเปน ไทย รัก ษาเอกลั ก ษณ ไทย รั ก ท องถิ่น ดู แ ล
สิ่งแวดลอม และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. นั ก เรี ย นมี ค วามรู เ ท า ทั น การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม รู จั ก เลื อ กรั บ วั ฒ นธรรม
วิทยาการสมัยใหม และสามารถอยูรวมสังคมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีความรับผิดชอบตอหนาที่
2. มีระเบียบวินัยในตนเอง
3. มีความซื่อสัตย
4. มีความขยัน และอดทน
5. มีความประหยัด
6. รักและหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
7. รูจักนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
8. อนุรักษ พัฒนาสิ่งแวดลอมและทองถิ่น
ปรัชญาของโรงเรียน
จริยธรรมดี มีประชาธิปไตย ใชชีวิตอยางมีความสุข
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หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่
กํา หนดไว ใ นหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544 โรงเรี ย นวั ด ราษฎร บํ า รุ ง จึ ง ได
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ดังนี้
โครงสรางหลักสูตร
ระดับชวงชั้น กําหนดหลักสูตรเปน 3 ชวงชั้นตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
กํ า หนดสาระการเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต รซึ่ ง ประกอบด ว ยองค ค วามรู ทั ก ษะ หรื อ
กระบวนการเรียนรูและคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุมดังนี้
(1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร (3) วิทยาศาสตร (4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(5) สุขศึกษาและพลศึกษา (6) ศิลปะ (7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี (8) ภาษาตางประเทศ
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ (1) กิจกรรมแนะแนว (2) กิจกรรม
นักเรียน แบงออกเปนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาดหรือผูบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรม
ตามความสนใจของผู เ รี ย น รายละเอี ย ดสาระการเรี ย นรู และเวลาเรี ย นตามหลั ก สู ต ร มี
รายละเอียด ดังตารางที่ 1 หนา 26
มาตรฐานการเรียนรูกําหนดไว 3 ลักษณะคือ (1) มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐานภาค
บังคับ เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (2) มาตรฐานการเรียนรูใน
แตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6
และชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 3 (3) เปนผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป รายชั้นของแตละกลุมสาระ
การเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชั้น ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เวลาเรียน ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ใชเวลาเรียน 1,000 ชั่วโมง ชวงชั้นที่
2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ใชเวลาเรียน 1,000 ชั่วโมง ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ใช
เวลาเรียน 1,200 ชั่วโมง
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราษฎรบาํ รุง
ตารางที่ 1 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
เวลา
ชวงชั้นที่ 1 ป.1 - 3
เรียน เวลาเรียน/ เวลาเรียน/
ทั้งป
ภาค
สัปดาห
สาระการเรียนรู
20 สัปดาห
ภาคเรียนที่
1
2
1
2
ภาษาไทย
250 125 125 6.25 6.25
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

250 125 125 6.25 6.25 200
80 40 40 2
2 120
80 40 40 2
2
80

100 100
60 60
40 40

5
3
2

5
3
2

ชวงชั้นที่ 3 ม.1 - 3
เวลาเรียน/ เวลาเรียน/
ภาค
สัปดาห
20 สัปดาห
ภาคเรียนที่
1
2
1
2
120/ 60/ 60/ 3/1 3/1
40 20 20
160 80 80 4
4
160 80 80 4
4
120 60 60 3
3

40

ศิลปะ
40
การงาน
80
อาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ 80
กิจกรรม
100
พัฒนาผูเรียน
รวม
1000

เวลา
เรียน
ทั้งป

160

ชวงชั้นที่ 2 ป.4 - 6
เวลาเรียน/ เวลาเรียน/
ภาค
สัปดาห
20 สัปดาห
ภาคเรียนที่
1
2
1
2
80 80 4
4

เวลา
เรียน
ทั้งป

20

20

1

1

40

20

20

1

1

80

40

40

2

2

20
40

20
40

1
2

1
2

40
80

20
40

20
40

1
2

1
2

80
120

40
60

40
60

2
3

2
3

40
50

40
50

2
2.5

2
2.5

120
160

60
80

60
80

3
4

3
4

160
160

80
80

80
80

4
4

4
4

2.5 1000 500 500 25

25

1200 600 600

30

30

500 500 2.5
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ตารางที่ 2 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนตน (เวลาเรียน / ชั่วโมง / สัปดาห)
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

ชวงชัน้ ที่ 1
ชวงชัน้ ที่ 2
ชวงชัน้ ที่ 3
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
6
6
6
4
4
4
4
4
4
6
6
6
5
5
5
4
4
4
2
2
2
3
3
3
4
4
4
2
2
2
2
2
2
3
3
3
1
1
2
2
3
25

1
1
2
2
3
25

1
1
2
2
3
25

1
1
2
3
4
25

1
1
2
3
4
25

1
1
2
3
4
25

3
2
3
4
4
30

2
2
3
4
4
30

2
2
3
4
4
30

ที่มา : โรงเรียนวัดราษฎรบาํ รุง, หลักสูตรสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง (ม.ป.ท.,
2546), 15 – 17.
หลักสูตรภาษาไทยของโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง ประกอบดวย (1) สาระการอาน (2)
สาระการเขียน (3) สาระการฟง การดู และการพูด (4) สาระหลักการใชภาษา และ (5) สาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งในหลักสูตรไดจัดทําเนื้อหาสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีรายละเอียดดังผังมโนทัศน หนา 28

การอานออกเสียง
- การอานรอยแกวและรอยกรอง
- การอานทํานองเสนาะ
- การทองบทอาขยาน

การอานในใจ

- มารยาทและนิสัย
- การอานคําพื้นฐานเพิ่มอีกประมาณ 1,200 คํา และคําในกลุมสาระการเรียนรูอื่น
- หลักเกณฑการฟง การดู และการพูด
รักการอาน
- การอานแจกลูกและสะกดคําที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดและ
- การเลือกฟงและดูสิ่งที่เปนความรูความบันเทิง
- การเลือกอานหนังสือ
คําที่สะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด
หลั
ก
เกณฑ
- การจับใจความจากการฟงและดู
- การอานคําที่มีตัวการันต อักษรควบ อักษรนํา
และทักษะ
- การตั้งคําถาม ตอบคําถาม
คุณธรรม จริยธรรม - การผันวรรณยุกตคําเปน คําตาย
- การสนทนา เลาเรื่อง การพูดปฏิเสธ
คานิยม
การพูดยอมรับ การอภิปรายแสดงความคิดเห็น

- การเขาใจความหมายของคํา
ทักษะ
ประโยค ขอความ
- การตั้งคําถาม ตอบคําถาม
- การอานจับใจความและคาดคะเนเหตุการณ

หลักเกณฑ
และทักษะ
-

การฟง การดูและการพูด

หลักการอาน

การอาน

คุณธรรม จริยธรรม
คานิยม

ภาษาไทย ป.3

- มารยาทการฟง การดู
การพูด

หลักการใชภาษา

การเขียน

วรรณคดีและวรรณกรรม
คุณธรรม จริยธรรม

การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด
คานิยม
การเขียนตามคําบอก
การคัดลายมือ
- มารยาทและนิสัย
การเขียนประโยคและขอความ
รักการเขียน
การเขียนเรื่องแสดงความรู ความคิด ประสบการณ
ความรูสึก ความตองการ จินตนาการ
- การใชเลขไทย

- นิทาน
- เรือ่ งสั้นงายๆ

-

สารคดีและบทความสั้นๆ
บทรอยกรอง
ปริศนาคําทายและบทรองเลน
การแสดงความคิดจากการอาน
และนําไปใชประโยชน

- สวนประกอบของคํา
- ชนิดและหนาที่ของคํา กลุมคํา ประโยค
- การเขียนประโยคและขอความตามลําดับความคิด
และการเวนวรรคตอน
- การใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
- การแตงคําประพันธงายๆ
- การใชทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร
การพัฒนาการเรียนรูและการทํางาน
- การใชพจนานุกรม

แผนภูมิที่ 3 ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3
ที่มา : โรงเรียนวัดราษฎรบาํ รุง, หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (ม.ป.ท., 2546),20.
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วิธสี อนภาษาไทย
ภาษาไทยมีความสําคัญ เพราะเปนภาษาประจําชาติ แสดงถึงเอกลักษณประจําชาติ
เปนสมบัติของวัฒนธรรมที่กอใหเกิดการสื่อสาร ความสัมพันธอันดีระหวางคนไทย ทําใหเกิดความ
เขาใจตรงกัน นอกจากนี้ภาษาไทยยังเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และใชประกอบอาชีพ
ทุกสาขา ตลอดจนพัฒนาตนใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังเปนสื่อที่แสดงถึงภูมิปญญาของ
บรรพบุรุษที่สืบทอดกันมา ภาษาไทยจึงเปนสมบัติของชาติที่ควรแกการเรียนรูเพื่อใหภาษาไทย
ธํารงอยูอยางมีคุณคา
เมื่อภาษาไทยมีความสําคัญดังที่กลาวมา และหลักสูตรไดกําหนดใหภาษาไทยเปน
วิชาบังคับในทุกระดับชั้น การสอนภาษาไทยจะประสบความสําเร็จไดจึงขึ้นอยูกับบทบาทของ
ผูสอนซึ่งตองเปนผูมีความรู ความสามารถ เขาใจสิ่งที่สอนอยางแทจริง สามารถจัดประสบการณ
การเรียนรูที่มีความหมายใหผูเรียนเขาใจถึงคุณคา และประโยชนที่จะไดรับจากการเรียนรู เพื่อให
การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลครูผูสอนภาษาไทยควรมีทักษะ และเทคนิคใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผูเรียน ครูภาษาไทยควรนํา
วิธีสอนตางๆ มาใชเพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน และเปนการสรางบรรยากาศในการเรียน
การสอนเพื่อใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู ซึ่งการสอนภาษาไทยมีหลากหลายวิธีดังตอไปนี้
พันธนีย วิหคโต (2537 : 57) ไดรวบรวมการสอนภาษาไทยแบบตางๆ ดังนี้ การสอน
ตามคูมือครูกรมวิชาการ/ทักษะสัมพันธ เปนการสอนตามแผนการสอนคูมือครูที่กาํ หนดแนวทางใน
การสอนในแตละขั้นตอน ทัง้ นําเขาสูบทเรียน ขัน้ สอน ขั้นฝกทักษะ ขั้นสรุป ขั้นทดสอบ ซึ่งจะมี
รูปแบบใหเลือก 4 รูปแบบ ตามแตครูจะเลือกใช โดยกิจกรรมสัมพันธกันทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด
อานและเขียน ประกอบกับมีเพลง เกม ใหเกิดความเพลิดเพลิน
การสอนแบบประสมประสาน เปนการสอนในหลายรูปแบบนํามาประสมประสานกัน
เชน (1) การสอนระหวางมุง ประสบการณทางภาษากับการสอนตามคูมือกรมวิชาการ โดยใชขั้น
ทั้ง 5 ของมุงประสบการณทางภาษาแลวใชหนังสือเรียนและแบบฝกหัดของกรมวิชาการเสริมตอ
ตอนทาย (2) การสอนระหวางมุงประสบการณทางภาษากับการสะกดคํา 7 ขั้น ไดแก การสราง
ประสบการณทางภาษาไทยในบทเรียน การฝกอานในใจ การอานและเขียนสะกดคํา การอานออก
เสียง การแตงประโยค การสอนเสริมบทเรียน บทรอยกรอง การสอนซอมเสริม

30
การสอนแบบเรียนปนเลน เปนการสอนจากงายไปหายาก โดยใชกระบวนการกลุม
สอดแทรกทุกครั้งเพื่อใหเด็กเกิดการตื่นตัว แขงขันสนุกสนาน และรูจ ักบทบาทหนาที่ของตนเอง
และพยายามใหเด็กสอนกันเองแลวครูสรุป
การสอนจากการอานคําใหม จะมีขั้นการสอนคือ ขั้นนํา โดยใชเกม เพลง ที่สอดคลอง
กับเนื้อหา ขัน้ ทบทวน คําที่เรียนในชัว่ โมงกอน ขัน้ สอน จะสอนคําใหม และฝกทักษะการอาน
การเขียน ขั้นสรุป เขียนคําใหม ทําเปนพจนานุกรมของตนเอง
การสอนแบบเนนทักษะกระบวนการมีขั้นตอนการสอน ดังนี้
1. ขั้นเขาใจ ผูเรียนเขาใจความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคและถอยคํา สํานวน
ตางๆ ตลอดจนสัญลักษณ รูปภาพ เครื่องหมาย
2. ขั้นนําไปใช ผูเรียนฝกปฏิบัตทิ ักษะ ฟง พูด อาน เขียน จนสามารถนําไปใชสื่อสาร
ตามสถานการณตางๆ ได
3. ขั้นวิเคราะห ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามขั้นตอน วิเคราะหคําศัพท โครงสราง
ประโยคและความหมายเกีย่ วกับสิ่งที่กาํ ลังเรียน
4. ขั้นสังเคราะห ผูเรียนนํามวลความรูไปถายทอดทางภาษาใหผูอนื่ เขาใจ
5. ขั้นประเมินคา ผูเรียนเห็นคาและประโยชนที่จะนําภาษาไปใชในชีวิตประจําวัน
การสอนเนนการฝกทักษะทัง้ 4 มีขั้นตอนการสอน ดังนี้
1. ทักษะการฟง วิธีการสอน ใชการบรรยาย สัมภาษณ ซักถาม และฟงจากเทป
บันทึกเสียง สาระทีฟ่ ง ไดแก เพลง นิทาน ขาว การอภิปราย การโตวาที ฯลฯ
2. ทักษะการพูด ใชกิจกรรมตอไปนี้ กระบวนการกลุม ฝกการอภิปราย โตวาที
เลานิทาน ละคร การแสดงบทบาทสมมติ การสรางสถานการณจําลอง การพูดรายงานหนาชัน้
แนะนําตนเองทําหนาทีพ่ ิธกี ร
3. ทักษะการอาน เนนการอาน 2 ประเภท คือ การอานออกเสียง ไดแก อานคํายาก
อานคําใหม อานบทรอยกรอง บทรอยแกว เทคนิควิธีการสอนคือใหอา นตามครู หรืออานพรอมกับ
เทปบันทึกเสียงโดยอานเปนรายบุคคลหรือกลุม การอานในใจ เนนการอานจับใจความ และวิธีการ
อาน เทคนิควิธีการสอน คือ ใหฝก อานเรื่องสั้นๆ แลวตอบคําถามหรืออานบทเรียนแลวทํา
แบบฝกหัด
4. ทักษะการเขียน เนนการเขียน 4 ประเภท คือ (1) เขียนตามคําบอก เชน เขียนคํา
ใหม คํายาก คําที่มีตัวการันต คําควบกล้ํา คําราชาศัพท ฯลฯ (2) คัดลายมือ คัดตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด ครึ่งบรรทัด คัดหวัดแกมบรรจง (3) การเขียนประโยคและขอความ (4) การเขียนแสดง
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ความรูและประสบการณ ไดแก การเขียนตามจินตนาการ การเขียนเชิงสรางสรรค การจดบันทึก
การเขียนรายงาน การเขียนเรียงความ ยอความ การเขียนจดหมาย การเขียนเติมคํา การเขียน
บรรยายภาพ
กิจกรรมการสอนฝกเขียนนี้ อาจใหนกั เรียนฝกเขียนพรอมกันทั้งชัน้ หรือแบงกลุมชวย
กันเขียน เขียนรายบุคคล เขียนตามคําสั่งในเกมเบื้องตน
การสอนจากการสังเกต-การฝกใหชํานาญ มีขั้นตอนการสอนดังนี้
1. นําเขาสูบ ทเรียน
2. สาธิตหรือยกตัวอยาง
3. ฝกหัดปฏิบัติ
4. สรุปเนื้อหา
5. ฝกฝนจนชํานาญ
กรมวิชาการ (2544 ข : 73 – 78) ไดวิเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา และไดรวบรวมขอมูลรูปแบบการสอนภาษาไทยที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
วิธสี อนแบบการเรียนเพือ่ รอบรู
การเรี ย นเพื่ อ รอบรู เ ป น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ทํ า ให ผู เ รี ย นทุ ก คนประสบ
ความสํ า เร็ จ ตามเกณฑ ตั้ ง ไว ใ ห ม ากที่ สุ ด โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล และ
กําหนดเวลาใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน หากผูเรียนคนใดยังไมผานเกณฑก็ตองสอนซอมเสริม
จนกวาจะผานเกณฑ ซึ่งไมควรตั้งไวสูงเกินรอยละ 80
การจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อรอบรูมี 8 ขั้นตอน ไดแก
1. แบงบทเรียนออกเปนหนวยยอยตามที่เห็นสมควร
2. ชี้แจงโดยบอกเกณฑและขอตกลงใหผูเรียนทราบ
3. ตรวจสอบความรูพื้นฐานกอนเรียนดวยแบบทดสอบวินิจฉัย
4. เสริมสรางพื้นฐานเปนรายบุคคลกับผูเรียนที่มีขอบกพรอง
5. กอนเริ่มเรียนใหแจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละหนวยและเกณฑที่ใช
ประเมินผลในตอนทายบทเรียน
6. สรางแบบทดสอบ 2 ชุด (ชุด ก. และชุด ข.) ซึ่งคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมเดียวกัน
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7. หลังจากจบการเรียนแตละหนวยทดสอบยอยดวยแบบทดสอบชุดก.หากผูเ รียนคน
ใดไมผานเกณฑรอยละ 80 ตองสอนซอมเสริม โดยครูอธิบายเปนรายบุคคลหรือใหกลุมเกงสอน
กลุมออน
8. หลังจากสอนซอมเสริมแลว ทดสอบอีกครั้งดวยแบบทดสอบ ชุด ข. ถาผานเกณฑ
รอยละ 80 จึงจะเรียนหนวยตอไป
วิธีสอนแบบศูนยการเรียน
การสอนแบบศูนยการเรียน เปนการจัดประสบการณการเรียนที่ใหผูเรียนไดประกอบ
กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองมากที่สุด ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนในการเรียนรูอยาง
หลากหลาย ตรวจสอบผลการเรี ย นรู ด ว ยตนเองทั น ที ประสบการณ ที่ ไ ด รั บ ทํ า ให เ กิ ด ความ
ภาคภูมิใจในความสําเร็จ และเกิดความรูทีละนอยตามลําดับ
การจัดกิจกรรมศูนยการเรียนมี 6 ขั้นตอน ไดแก
1. แบงผูเรียนออกเปน 4-5 กลุม เรียกวา ศูนยกิจกรรม
2. แตละศูนยประกอบกิจกรรม แตกตางกันไปตามที่กําหนดไวในชุดการสอน
3. แตละศูนยกิจกรรมมีการกําหนดเวลาใหใชประมาณ 15-25 นาที
4. เมื่อผูเรียนทุกคนประกอบกิจกรรมเสร็จแลว ก็จะมีการเปลี่ยนศูนยกิจกรรมจนครบ
ทุกศูนย จึงจะถือวาเรียนเนื้อหาในแตละหนวยครบตามกําหนด
5. ครูทําหนาที่ประสานงานการสอน คอยดูแล และกระตุนการเรียนของผูเรียนแตละ
คน
6. ชุดการสอนที่ใชในแตละศูนยจัดระบบไวแลว มีคํานํา วิธีการดําเนินกิจกรรม และ
บทสรุป
วิธีสอนภาษาไทยโดยใชประสบการณทางภาษา
วิธีการสอนโดยใชประสบการณทางภาษา เปนการสอนจากงายไปหายาก สอนใน
ภาพรวมแลวจึงสอนรายละเอียด
ขั้นตอนการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษามี 5 ขั้นตอน ไดแก
1. สรางประสบการณรวมเปนการสนทนาหรือเลาเรื่องหรืออานเรื่องใหผูเรียนฟง
2. กระตุนใหคิดหลังจากฟงเรื่องแลวมีการซักถามใหคิดและอภิปรายรวมกัน
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3. เมื่อผูเรียนเขาใจเรื่องตรงกันแลวใหผูเรียนเลาเรื่องที่ฟง ครูบันทึกขอความของ
ผูเรียนบนกระดาษหรือแผนภูมิ หากผูเรียนใชภาษาผิดครูจะชวยแกไขให
4. อานขอความที่บันทึก โดยใหผูเรียนฝกอานใหคลองทัง้ ชัน้ พรอมกันและรายบุคคล
5. จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและเขียน
วิธสี อนภาษาไทยโดยใชวิธีการทางหลักภาษา
การสอนภาษาไทยโดยวิธกี ารทางหลักภาษาเปนการสอนสะกดคํา แจกลูกเริ่มจากให
ผูเรียนรูจักเสียงพยัญชนะ สระ และจํารูปพยัญชนะ สระ ใหไดเสียกอนจึงจะนํามาสะกดคําและ
แจกลูก โดยฝกผูเรียนใหสะกดคําและแจกลูกปากเปลาจนคลองกอน แลวจึงสังเกตรูปคํา และ
เขียนคําพรอมกับสะกดคําไปดวย จะชวยใหผูเรียนอานและเขียนไดถกู ตอง
การสอนภาษาไทยโดยวิธกี ารทางหลักภาษามี 5 ขั้นตอน ไดแก
1. ฝกสะกดคําใหคลอง โดยใหดูรูป และสะกดปากเปลาเปนกลุมและรายบุคคล
2. สังเกตการวางพยัญชนะ สระ แลวฝกสะกดคํา
3. สอนความหมายของคําโดยใชภาษาหรือแสดงทาทางประกอบ
4. นําคําที่สะกดแลวมาอานเปนคํา คําใดอานไมได จึงใชการสะกดชวยโดยใหคิดหรือ
เขียนตามคําบอกจนจําได
5. นําคําที่อานไดแลวมาใชในสถานการณตางๆ ทั้งการฟง พูด อาน และเขียน โดย
เนนการอานและเขียนบอยๆ
กรมวิชาการ (2545 : 106-122) ไดเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยไวดังนี้
1. การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการจัดประสบการณตรงใหผูเรียนไดปฏิบัติ
เหมือนกับการทํางานในชี วิตจริ ง ใหรูวิธี การแกปญหาดวยตนเองอยางเปนระบบ รูจั กวิธีก าร
วางแผนคิดวิเคราะห ประเมินผลการปฏิบัติงานไดดวยตนเองและฝกการเปนผูนําผูตาม
2. การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ก ระบวนการกลุ ม สัม พัน ธ เป น วิ ธีก ารที่จ ะช ว ยให ก าร
ดําเนินงานเปนกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คือ ไดผลงาน ความรูสึกและความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูรวมงาน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิด ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลาย โดยการใช
คําถาม การตั้งคําถาม โดยใชหมวกความคิด 6 ใบ
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4. การสอนดวย Story Line เปนวิธีการสอนบูรณาการความรูและประสบการณของ
ผูเรียนเขาดวยกันดวยการกําหนดเคาโครงเรื่องที่จะเรียนและเปนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
จะเนนการใหผูเรียนสรางความรูใหมดวยตนเองและสรางสรรคความรูความคิดโดยมีพื้นฐานความ
เชื่อ ที่ ว า ความรู นั้ น มี ค วามซั บซ อนและจํ า เป น ตอ งมี ก ระบวนการพั ฒ นาความรู จ ะเกิด ขึ้ น เมื่ อ
ผูเรียนนําความรูเดิมหรือประสบการณเดิมเชื่อมโยงกับความรูใหมดวยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
5. การสอนดวยแผนภาพโครงเรื่อง เปนการแสดงความรูโดยใชแผนภาพ เปนวิธีการ
นําความรูหรือขอเท็จจริงมาจัดเปนระบบสรางเปนแผนภาพ หรือจัดลําดับความคิดรวบยอดหรือนํา
หัวขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเปนหัวขอยอยและนํามาจัดลําดับเปนแผนภาพ การใชแผนภาพ
โครงเรื่องในการสอนนั้นผูสอนจะใหผูเรียนเปนผูสรางแผนภาพโครงเรื่อง ผูเรียนจะอาน อภิปราย
ฟ ง เรื่ อ งราว รวบรวมความคิ ด บั น ทึ ก เรื่ อ งจากการฟ ง การดู สื่ อ โสตจั ก ษุ ภ าพ แล ว นํ า ข อ มู ล
ขอเท็จจริง ความรู เรื่องราวตางๆ มาจัดทําเปนแผนภาพโครงเรื่อง และนอกจากนี้ยังมีวิธีการสอน
ภาษาไทยอีกหลายวิธี ซึ่งเปนวิธีการสอนภาษาไทยของครูตนแบบ ไดแก
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542 ก : 1 – 31) ไดกลาวถึง
วิธีการสอนภาษาไทยของครูตนแบบ ดังนี้ วิธีสอนใหสนุก เปนสุขเมือ่ ไดสอน เปนวิธีสอนที่ ชาตรี
สําราญ ครูตนแบบซึ่งเปนอาจารยโรงเรียนคุรุชนพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา นํามาใชซงึ่ มี
หลักการเรียนการสอนดังนี้
1. การสอนภาษาไทยโดยอาศัยสิ่งแวดลอมเปนสื่อมี 7 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ขั้นกําหนด
บทเรียนสอนในสิ่งที่เด็กอยากเรียนมากกวาสอนในสิ่งทีค่ รูอยากสอน (2) ขั้นจัดประสบการณเด็ก
ไดสัมผัสกับสื่ออันเปนสิง่ แวดลอมของผูเรียน (3) ชั้นสํารวจพื้นฐานความรูเดิม (4) ขั้นสอนความรู
ใหม (5) ขั้นเสริมทักษะ (6) ขั้นแจกลูกผสมคํา (7) ขั้นขยายประสบการณการเรียนรู
2. บูรณาการการสอน คือ นําเนื้อหาที่หลักสูตรกําหนดไวมาผสมโขลกใหเขากัน
เพราะเนื้อหาเหลานั้นมี 3 อยางคือ (1) ธรรมชาติของสิ่งนั้น (2) วงจรชีวิตของสิง่ นัน้ (3) การ
นําไปใชประโยชนหรือการอนุรักษ
3. บทเรียนเขียนโดยเด็ก คือ (1) เปดโอกาสใหเลือกเรื่องทีจ่ ะเรียนไดแตละคน คนละ
เรื่อง เชน จะเรียนเรื่องไสเดือน เรื่องดอกไม (2) เมื่อไดเรื่องที่จะเรียนแลวเด็กก็มีสทิ ธิ์ที่จะแสวงหา
วิธีเรียนดวยตนเองได เชน เมื่อเลือกเรื่องเรียนไสเดือนก็บอกวาจะเรียนอยางไร กับ ใคร ที่ไหน
เมื่อไร และจะบอกใหรูไดอยางไรวาตนเองนัน้ เรียนรูอะไร (3) เมื่อรูวธิ ีเรียนรูแลวก็เตรียมตัวเรียนรู
เชน จะถามอยางไรตองตัง้ คําถาม บันทึกอะไรตองสรางแบบบันทึก (4) เมื่อไดอุปกรณหรือสื่อ
การเรียนรูครบแลวก็ออกปฏิบัติการจริง ถามีเรื่องที่เรียนตรงกันหลายคนก็จะจับกลุมดําเนินการได
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ตั้งแตขอ 2 เปนตนมา แตในขอ 4 ทุกคนมีสิทธิ์ทจี่ ะไปเรียนรูเปนรายบุคคลได (5) บันทึกขอมูล
ความรูที่ไดมานําเสนอในกลุม รวมกับอภิปรายเพิม่ เติม (6) ศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหเรื่องที่
ตนเองไปคนหามีคุณคาสาระมากยิ่งขึน้ ผูเรียนสามารถไปศึกษาคนหาความรูเพิ่มเติมจากแหลง
ความรูตางๆ ไดอีก แลวมานําเสนอกลุม (7) เขียนเปนบทเรียนเขียนโดยเด็ก นําขอมูลที่ไดทั้งหมด
เขียนรายงานผลการเรียนรู โดยจัดทําเปนหนังสือเลมเล็กเรียกวาบทเรียนเขียนโดยเด็กเปนผลงาน
หรือเม็ดงานของผูเรียนที่สามารถเก็บเขาสูแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ไดและผูสอนสามารถ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนอยูตลอดเวลาเรียกวา เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง
4. เขียนดวยหัวใจ ขั้นตอนการสอนทักษะภาษาไทยแบบเขียนดวยหัวใจมี 6 ขั้นตอน
ดังนี้ (1) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมปลุกเราความคิด (2) ผูเรียนคิดเองอยางอิสระและมี
จินตนาการ (3) ครูชวยเชือ่ มโยงสายใยความคิดของผูเรียน (4) ผูเรียนฝกเขียนคํารอยเรียงเปน
เรื่องราว (5) สรางเกณฑการวัดและประเมินพัฒนาการทักษะการเขียนรวมกัน (6) รวบรวม
ผลงานเดน
นอกจากนี้สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ( 2545 ข : 63-67) ไดคัดเลือก
ครูตนแบบวิชาภาษาไทย ที่มีการสอนรูปแบบตาง ๆ ที่นา สนใจ เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเรียนรู
อยางมีความสุข เพื่อเปนแนวทางและแบบอยางสําหรับนําไปใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่ง
วิธีการสอนวิชาภาษาไทยของครูตนแบบ มีดังตอไปนี้
วิธีการสอนภาษาไทยแบบศูนยสัมพันธทักษะ (ศสษ.) เปนรูปแบบการสอนที่ สมจิตร
เสารศรีจันทร ครูตนแบบซึ่งเปนอาจารยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ลักษณะการสอน คือ การแบงผูเรียนออกเปนกลุม โดยยึดเอาทักษะการเรียนรูวิชาภาษาไทย 4
ทักษะ คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน เปนชื่อของศูนยการเรียน ไดแก ศูนยทักษะ
การฟ ง ศู น ย ทักษะการพู ด ศู น ย ทักษะการอา น และศูนยทัก ษะการเขีย น ขณะที่ เ รีย นหรือทํา
กิจกรรมอาจจะใหเรียน 4 ศูนยทักษะพรอมกัน โดยใหผูเรียนเคลื่อนยายหมุนเวียนไปเรียนตาม
ศูนยทักษะทั้ง 4 หรืออาจใหเรียน 4 ศูนยทักษะพรอมกันแตไมเคลื่อนยายหมุนเวียนหรืออาจให
เรียนเพียง 2 ศูนยแลวสลับกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยคือเนื้อหาวิชา กิจกรรมซึ่งครูเปนผูวางแผนการ
สอนใหสัมพันธสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู แตการสอนหรือการใหผูเรียนทํากิจกรรมใน
ศูนยทักษะการเรียนแตละครั้งจะจัดศูนยสํารองไวใหอีก 1 ศูนยเพื่อใหผูเรียนกลุมที่ทํากิจกรรม
เสร็จกอนเขาเรียนในศูนยสํารอง ในศูนยสํารองจะมีกิจกรรมพิเศษใหทํา เชน การเลนเกม การตอ
ภาพ (จิ๊กซอว) หนังสือการตูน หนังสือนิทาน หนังสือปริศนาคําทาย หรือ ถาม-ตอบ เปนตน ในการ
จัดกิจกรรมเรียนการสอนจะเนนการสรางกระบวนการกลุม ดังนั้น ในการแบงกลุมผูเรียนแตละครั้ง
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จะใหผูเรียนทํางานเปนกลุมโดยใหเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุมกันเอง บทบาทสําคัญ
ของประธานกลุมคือเปนผูนําในการทํากิจกรรมตามที่กําหนดไวในแฟมงาน เลขานุการเปนผูจด
บันทึกผลงานของกลุม ในการแบงกลุมแตละครั้งสามารถใชวิธีการที่หลากหลาย บางครั้งใชวิธีจับ
ฉลาก บางครั้งใชวิธีการนับ เชน ใหผูเรียนนับ 1-4 ใครนับ 1 ใหอยูในกลุมที่ 1 ใครนับ 2 ใหอยูใน
กลุมที่ 2 เปนตน แตบางครั้งใหผูเรียนเลือกเขากลุมโดยเสรี สวนชื่อของกลุมมีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ โดยใหผูเรียนตั้งชื่อกลุมของตนเองตามจินตนาการหรือสิ่งแวดลอม เชน ดอกไม ตนไม สัตว
เปนตน
วิธีการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ เปนวิธีสอนที่สมสนิท นามราช ครูตนแบบซึ่งเปน
อาจารยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน นํามาใชจัดการเรียนการสอนซึ่งมี
ขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้ (1) รักการอาน จุดประกายใหรักการอาน ใหความสําคัญของการอาน (2)
สานงานเขียน ฝกทักษะการเขียนบอยๆ เขียนในหองเรียน เขียนที่บาน เขียนเมื่อเกิดประสบการณ
เขียนนิทานมาเลาใหนองๆ และเพื่อนฟง (3) เรียนใหสนุก นักเรียนอานออกเขียนไดเกิดความ
พรอมที่จะเรียนในทุกวิชาทําใหเรียนสนุกไมเบื่อหนาย (4) สุขภาพจิตดีแจมใสรางกายที่แข็งแรง
สมบูรณยอมมาจากสุขภาพจิตที่ดี ไมมีความวิตกกังวลเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เรียนภาษาไทยไป
กับเสียงเพลง คํากลอน (5) นําภาษาไทยไปใชชีวิตประจําวันใชติดตอสื่อสารธุรกิจตางๆ (6)
สรางสรรคสงเสริมความมั่นใจในความคิดโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลพัฒนาใหเกิด
ความคิดตามศักยภาพ ความถนั ด (7)
เกิดผลผลิต เกง ดี มีสุข ไดสิ่ งแปลกใหม วิธี การที่
หลากหลายสงเสริมใหพัฒนาตนเองในดานความคิดที่ดี มีความรับผิดชอบ รูจักเสียสละ สราง
ประโยชนตอสังคม มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือคนอื่น
วิธีสอนแบบ CIPPA Model ซึ่งเปนวิธีสอนที่สุภาพร สภาพพร ครูตนแบบซึ่งเปน
อาจารยโรงเรียนวัดคูยาง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร นํามาใชสอนโดยอาศัยรูปแบบ CIPPA
Model ของทิศนา แขมมณี ซึ่งมีรายละเอียดรูปแบบการสอน ดังนี้ (1) ขั้นเตรียมการเตรียมตนเอง
เตรียมแหลงขอมูล จัดทําแผนการสอน (2) ขั้นดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียน
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ C = Construct คือ การใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง โดย
การศึกษาคนควาหาขอมูล ทําความเขาใจ คิดวิเคราะห แปลความ ตีความ สรางความหมาย
สังเคราะหขอมูลและสรุปเปนขอความรู I = Interaction คือ การใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธตอกัน
แลกเปลี่ยนและเรียนรูขอมูล ความคิดประสบการณซึ่งกันและกัน P = Participation คือ การให
ผูเรียนมีสวนรวมทั้งในดานรางกาย อารมณ ปญญา และสังคมในการเรียนรูใหมากที่สุด P =
Process and Product คือ การใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการและมีผลงานจากการเรียนรู
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A = Application คือ การใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตหรือใชในชีวิตประจําวัน (3)
ขั้นประเมินผล วัดและประเมินผลตามสภาพจริง วิธีการหลากหลายจากการปฏิบัติ จากแฟม
สะสมงาน
จากวิธีการสอนภาษาไทยที่หลากหลายรูปแบบดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา มีวิธีการ
สอนภาษาไทยที่สงเสริมศักยภาพ และความสามารถของนักเรียนได ดังนั้น ครูควรนําวิธีสอน
ต า ง ๆ มาใช ใ ห เ หมาะสมกั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให ก ารเรี ย นการสอนมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
การเขียน
การเขียนเปนทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสารเพื่อถายทอดความรูสึก
และความคิดออกมาใหผูอื่นเขาใจ นอกจากเราจะใชการเขียนเปนเครื่องมือเพื่อติดตอสื่อสารแลว
ยังสามารถใชเพื่อเปนหลักฐานในการคนควาและบันทึกเรื่องราวตางๆ ทั้งในอดีต และปจจุบัน
อีกดวยในบรรดาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน
จะเห็นวาทักษะการเขียนเปนเรื่องที่คอนขางยากที่สุด มีลักษณะที่สลับซับซอน ผูเขียนจะตองมี
ความรูดี รูจักคํามาก มีความสามารถในการสังเคราะหเรียบเรียงถอยคํา ผูกประโยคไดถูกตองและ
สื่อความหมายไดชัดเจนตามที่ผูเขียนตองการ
ความหมายของการเขียน
นักวิชาการไดใหความหมายของการเขียนไวดังนี้
เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531 : 92) กลาววา การเขียนเปนระบบสื่อสารอยางหนึ่งที่
ผูเขียนจะสงขอมูลไปถึงผูอาน โดยผานกระบวนการทางความคิดที่ตองกลั่นกรองความถูกตอง
ตามหลักเกณฑมากกวาทักษะอื่นๆ ทั้งนี้ ผูเขียนจะตองวางแผนลวงหนา วาจะเสนอแนวคิดอะไร
ในรูปแบบใด เพื่อใหผูอานเขาใจความหมายและความรูสึกนึกคิดของผูเขียนได
วลัยรัตน อติแพทย (2532 : 1, อางถึงใน มะลิ สอนอาจ 2540 : 25) กลาวถึง
การเขียนวาเปนการสงสารที่เปนลายลักษณอักษรเพื่อใหผูรับสารเขาใจเรื่องราว ความคิดเห็น และ
ความประสงคของผูเขียน ผูเขียนจะตองมีความรูความเขาใจและประสบการณในเรื่องที่เขียน
ตลอดจนมีความรูทางภาษา เพื่อจะสื่อสารเปนลายลักษณอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ไพฑูรย สินลารัตน (2535 : 74) กลาวถึงการเขียนวา คือ การสื่อความหมายอยางหนึ่ง
ไปยังผูอื่น โดยใชตัวอักษรเปนเครื่องมือในการสงสาร เพื่อใหผูอานไดทราบความรูความคิดและ
ความรูสึกของผูเขียน
วรรณี โสมประยูร (2537 : 139) กลาววาการเขียน หมายถึง การถายทอดความรูสึก
นึกคิดและความตองการของบุคคลออกมาเปนสัญลักษณหรือตัวอักษรเพื่อสื่อความหมายใหผูอื่น
เขาใจได
สายทิพย นุกลู กิจ (2539 : 60) กลาววา การเขียน หมายถึง การเรียบเรียงถอยคําเปน
ลายลักษณอักษรที่ไมใชที่เปนการใชถอยคําตามธรรมดาทั่วไป แตเปนขอความที่แตงตามรูปแบบที่
กําหนดอยางมีศิลปะ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542 ก : 40) กลาววา การเขียน
เปนการจัดระบบการเรียงคําและประโยคใหถูกตอง และมีความหมายสามารถสื่อไดตรงตาม
วัตถุประสงคของผูอานหรือผูเขียน จึงตองแสดงความคิดและลําดับความคิดของผูเขียน ดังนั้น
ขอความที่เขียนตองชัดเจนและเขาใจไดทันที ไมตองอธิบายเพิ่มเติม
โอลิวา (Oliva 1969 : 152) และเมคคริมอน (McCrimon 1978 : 3, อางถึงใน
ธัญญะลักษณ ปสนานนท 2540 :17) ใหความหมายการเขียนไววา การเขียนเปนกระบวนการทาง
ความคิดที่จะใชภาษาของผูเขี ยนในการสื่อความคิดไปสูผูอื่น ซึ่งพูดภาษาเดียวกัน ในขณะที่
ผูเขียนตองตั้งจุดมุงหมายไวแลวพยายามเรียงลําดับความสําคัญใหเปนไปตามขั้นตอน
ฟนอคเคียโร (Finochoiaro 1980 : 143, อางถึงใน ธัญญะลักษณ ปสนานนท 2540 :
18) กลาวถึงการเขียนวา การเขียนเปนรูปแบบหนึ่งของการใชภาษาเพื่อสื่อความหมายการเขียน
โดยไมทราบความหมายถือเปนการจารึกเรื่องบนวัสดุเทานั้น ไมนับวาเปนการเขียน การเขียน
จะตองมีการใชตัวอักษรอยางมีความหมาย ใชวิธีเรียบเรียงขอความตามลักษณะโครงสรางของ
ภาษามีรูปแบบการเขียนที่ตรงกับจุดมุงหมายในการเขียน รวมทั้งใชถอยคําสํานวนโวหารไดอยาง
ถูกตอง
จากทรรศนะดังกลาว สรุปไดวา การเขียนเปนวิธีการสื่อสารอยางหนึ่งที่ผูสงสารตองมี
ความสามารถในการบูรณาการความคิดและความสามารถในการใชภาษาเพื่อเรียบเรียงเปน
ตัวอักษรอยางมีระเบียบถูกตองตามหลักภาษา และสื่อความไดชัดเจน
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จุดมุงหมายของการสอนเขียน
การเขียนมีความสําคัญตอบุคคลทั้งดานการสื่อสาร การถายทอดความรูสึกนึกคิดและ
การพัฒนาสติปญญา ดังนั้น การจัดกิจกรรมการสอนเขียนจึงมีจุดมุงหมายตางๆ หลายประการ
วรรณี โสมประยูร (2544 : 141) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการสอนเขียนไว ดังนี้
1. เพื่อคัดลายมือใหถูกตองตามลักษณะตัวอักษรและคัดใหเปนระเบียบชัดเจนและ
อานงาย
2. เพื่อใหมีทักษะการเขียนตามควรแกวัย
3. เพื่อใหมีทักษะการเขียนสะกดคําถูกตองตามอักขรวิธี วรรคตอนถูกตองและเขียน
ไดรวดเร็ว
4. เพื่อใหรูจักเลือกภาษาเขียนที่ดี เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส
5. เพื่อใหสามารถรวบรวมและลําดับความคิด แลวจดบันทึก สรุป และยอใจความ
เรื่องที่อานหรือฟงได
6. เพื่อถายทอดใหมีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรูสึกนึกคิดเปน
เรื่องราวใหผูอื่นเขาใจความหมายอยางแจมแจงชัดเจน
7. เพื่อใหสังเกต จดจํา และเลือกเฟนถอยคํา สํานวนโวหารใหถูกตองตามหลักภาษา
และสื่อความหมายไดตรงตามที่ตองการ
8. เพื่อให มี ทัก ษะการเขี ย นประเภทต า งๆ และสามารถนํ า หลัก การเขี ย นไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันได
9. เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการเขียน
10. เพื่อใหเห็นความสําคัญและคุณคาของการเขียน วามีประโยชนตอการประกอบ
อาชีพ การศึกษาหาความรู และอื่นๆ สําหรับใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
นอกจากนี้ สมพร มันตะสูตร (2526 : 35) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการสอนเขียน
ไววา
1. เขียนตัวหนังสือไดชัดเจน สวยงาม นาอาน มีความเปนระเบียบและรวดเร็ว
2. เขียนหนังสือไดถูกตองตามอักขรวิธี
3. เพื่อใชคําไดถูกตองเหมาะสมกับเนื้อความ และความนิยม
4. ถายทอดความรูสึก นึกคิดออกมาเปนภาษาที่กะทัดรัด สละสลวย และชัดเจน
เขาใจงาย
5. สามารถแกสํานวนภาษาที่ไมถูกตองใหถูกตองตามหลักเกณฑของภาษาได
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6. เขียนเลาเรื่องตางๆ ตามที่ตองการได
7. เขียนตอบคําถามไดตรงประเด็น
8. เขียนเรื่องโดยใชถอยคําชักจูง โนมนาว ใหผูอื่นคลอยตาม
9. ใชเครื่องหมายวรรคตอนไดถูกตอง
10. เขียนไดถูกตองตามแบบการเขียนทุกประการ
จากขอ ความดั ง กลา วขา งตน สรุ ป ไดวา จุ ด มุง หมายของการสอนเขีย นคื อ เขี ย นได
ถูกตอง ตามอักขรวิธี มีความสวยงาม ใชภาษาไดถูกตอง สามารถเขียนไดถูกตองตามแบบของ
การเขี ย น เห็ น ความสํ า คั ญ และคุ ณ ค า ของการเขี ย นว า มี ป ระโยชน ต อ การประกอบอาชี พ
การศึกษาหาความรู และสําหรับใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
องคประกอบของการเขียน
การเขี ย นเปน การสื่อสารที่มี อ งค ประกอบ 4 ประการ ดั ง ที่ เสริ มศรี หอทิ ม าวรกุล
(2526 : 476) และวรรณี โสมประยูร (2544 : 142-144) ไดกลาวไวในทํานองเดียวกัน ดังนี้
1. ผูเขียน ลักษณะของผูเขียนจะประกอบไปดวย ความคิดสรางสรรค จินตนาการ
ความรูความสามารถในการเลือกเนื้อหาและใชภาษา การแสดงความคิด ลักษณะทาทางในการ
เขียน ลายมือของผูเขียน และจรรยาบรรณผูเขียน
2. ภาษา ภาษาไทยมีการจําแนกคําสําหรับใชในกาลเทศะที่แตกตางกัน บุคคลที่ตาง
ฐานะกันจะใชคําเหมือนกันยอมไมเหมาะสม เพราะคําๆ เดียวจะใชกับบุคคลทุกฐานะโอกาสและ
ทุกสถานที่ ยอมไมถูกตองตามหลักภาษาไทย แตโดยทั่วไปไดจําแนกภาษาไทยเปน 3 ระดับ คือ
2.1 ภาษาปาก สวนใหญเปนภาษาพูดที่ใชมากกวาเขียน เชน ภาษาถิน่ ภาษา
สแลง ภาษาที่ใชในโรงเรียนหรือใชซื้อขายในตลาด เมื่อกลาวถึงภาษาปากที่ใชเขียนจึงหมายถึง
การเขียนที่ใชสํานวนพูดกับบุคคลที่สนิทคุนเคยกัน
2.2 ภาษากึง่ แบบแผน เปนทัง้ ภาษาพูดและภาษาเขียน ไมเปนพิธีรีตรอง
2.3 ภาษาแบบแผน เปนภาษาทีม่ ีความมุงหมาย แบบแผนและหลักเกณฑสําหรับ
เขียนเฉพาะเรือ่ ง ภาษาแบบแผนแบงไดเปน 2 แบบ คือ ขอเขียนเพื่อพูด และเขียนเพือ่ ใชอาน
3. เครื่องมือทีท่ ําใหเกิดสาร หมายถึง เครื่องมือที่ผเู ขียนใช ไดแก ตัวอักษร และ
เครื่องเขียน
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4. ผูอาน การเขียนมีความมุงหมายที่แทจริง คือ เขียนเพือ่ ใหผูอื่นอาน ดังนัน้ ผูเขียน
จําเปนตองเลือกเนื้อหา วิธีเขียน รูปแบบการเขียน และตองรูจักใชภาษาใหแตกตางกัน ตาม
ลักษณะความสนใจและความตองการของผูอาน
สรุปไดวา องคประกอบของการเขียนประกอบดวย 4 ประการ คือ ผูเขียน ภาษาที่ใช ซึ่ง
ไดแก ภาษาปาก ภาษากึง่ แบบแผน และภาษาแบบแผน เครื่องมือทีท่ ําใหเกิดสาร และผูอาน จึง
จะทําใหกระบวนการเขียนนัน้ เปนการสื่อสารที่ถูกตองและสมบูรณ
ประเภทของการเขียน
ทักษะการเขียนเปนทักษะการสื่อความหมาย โดยใชตัวหนังสือหรือสัญลักษณเปนสื่อ
ถายทอดความรู ความคิดและประสบการณ การเขียนจึงไมใชเปนเพียงทักษะหนึง่ ทีม่ ีประโยชนใน
ชีวิตเทานัน้ แตเปนแหลงของความพึงพอใจสวนตัวของผูอานและผูเขียนอีกดวย อีกทัง้ ยังเปน
กระบวนการทีจ่ ะพัฒนาความสามารถดานความคิดของผูเขียนอีกดวย
วรรณี โสมประยูร (2544 : 139) ไดแบงประเภทของการเขียนตามลักษณะของ
จุดมุงหมาย ดังนี้
1. การเขียนเพื่อแสดงความตอง
2. การเขียนเพื่อเลาประสบการณ
3. การเขียนเพื่อบรรยายสิ่งที่พบเห็น
4. การเขียนเพื่อประโยชนในการติดตอสื่อสาร
5. การเขียนเพื่อบันทึกสิ่งที่ตองการจํา
6. การเขียนเพื่อรายงานผลการปฏิบัตงิ านและอื่นๆ
7. การเขียนเพื่อประกาศเชิญชวนและโฆษณา
8. การเขียนบัตรเชิญและบัตรอวยพร
มณีปน พรหมสุทธิรักษ (2533 : 120 , อางถึงใน อรอุมา ตัง้ พัฒนาสมบุญ 2546 : 30)
กลาวถึงการเขียนตามจุดมุงหมายของการเขียนไวดังนี้
1. การเขียนเพื่อเลาเรื่อง คือ การเขียนเพื่อถายทอดประสบการณ ความรู สวนใหญใช
ในการเขียนชีวประวัติ การเขียนขาว การเขียนสารคดี การเขียนแบบนี้ผเู ขียนตองเลาเรื่อง
ตามลําดับเหตุการณและใชขอมูลถูกตองตามความเปนจริง
2. การเขียนเพื่ออธิบาย คือ การเขียนเพื่อบอกวิธีการทําสิ่งหนึ่ง ชี้แจง ตอบปญหา
ผูเขียนตองลําดับขั้นตอนของเรื่องเปนอยางดี และใชภาษาที่รัดกุม ชัดเจน เพื่อใหผูอนื่ เขาใจงาย
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3. การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเ ขียน
อาจจะมีขอคิด คติ หรือแนวคิดที่นา สนใจแทรกอยูดวย
4. การเขียนเพื่อโฆษณา คือ การเขียนจูงใจ เชิญชวนใหผูอา นสนใจสิ่งที่เขียน แนะนํา
เชน การเขียนคําโฆษณา คําขวัญ คําที่ใชควรใหสั้น มีการเลนลีลาของคําเพื่อใหผูอา นสนใจ
5. การเขียนเพื่อสรางจินตนาการ คือ การถายทอดความรูสึก จินตนาการใหผูอานเกิด
ความรูสึกเห็นภาพตามผูเขียน ตองใชคาํ ประณีต มีความหมายแฝง เชนการเขียนเรื่องนวนิยาย
เปนตน
สรุปไดวา การเขียนนัน้ สามารถแบงตามความมุงหมายของผูเขียนวาตองการจะสื่อ
อะไรใหผูอานรับรู การเขียนจึงมีหลายประเภท ไดแก การเขียนแสดงความตองการ การเขียนเพือ่
เลาเหตุการณหรือถายทอดประสบการณ การเขียนคําเพื่อโฆษณาเชิญชวน ฯลฯ
การเขียนสะกดคํา
การเขียนสะกดคําเปนทักษะการเขียนทีม่ คี วามสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนรู
ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพราะการเขียนสะกดคําไดถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษาจะเปน
พื้นฐานทีน่ ําไปสูการพัฒนาการเขียนในระดับที่สูงขึ้น ดังนัน้ จึงกลาวไดวาการเขียนสะกดคํามี
ความสําคัญ และจําเปนตอผูเรียนที่จะตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญ เขียนไดอยางถูกตอง
แมนยํา เพื่อใหสามารถนําไปใชในการเรียนรู ในระดับชั้นตอๆ ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
นักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานภาษาศาสตรไดใหความหมายของการเขียนสะกดคําไว ดังนี้
อดุลย ภูปลื้ม (2539 : 10) และ สราวดี เพ็งศรีโคตร (2539 :14) กลาวไว ในทํานอง
เดียวกันวา การเขียนสะกดคํา คือ วิธีการเขียนเรียงลําดับ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกตภายในคํา
นั้นๆ ไดถูกตองตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน เพื่อจะชวยใหผูเรียนสามารถออกเสียงได
ถูกตองชัดเจน และเขียนคํานั้นๆ ไดถูกตอง รูหลักเกณฑในการเขียนและสามารถนําสิ่งที่เขียนไปใช
สื่อสารในชีวิตประจําวันได
มะลิ อาจวิชัย (2540 : 12) และวีระศักดิ์ ปตตาลาโพธิ์ (2540 : 12) ไดใหความหมาย
การเขียนสะกดคําในทํานองเดียวกันวา การเขียนโดยเรียงลําดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และ
ตัวอักษร ตัวสะกดเปน คําไดอยางถูกหลั กเกณฑทางภาษา และถูกตองตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานเพื่อจะชวยใหผูเรียนเขียนไดถูกตองตลอดจนสามารถนําสิ่งที่เขียนไปใชสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันได
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กรมวิชาการ (2546 ข : 13) กลาวถึงการเขียนสะกดคําวา การเขียนสะกดคําเปนการ
เขียนโดยนําพยัญชนะตน สระ วรรณยุกต และตัวสะกดมาประสมเปนคํา การเขียนคําจะตองให
ผูเรียนอานสะกดคําและเขียนคําพรอมๆ กัน เพื่อการเขียนคําไดถูกตอง
จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การเขียนสะกดคํา หมายถึง การเขียนคําโดยเรียง
พยัญชนะ สระ วรรณยุกตและตัวสะกด ไดถูกตองตามหลักเกณฑของหลักภาษา และถูกตองตาม
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พุ ท ธศั ก ราช 2542 รวมทั้ ง สามารถเขี ย นสื่ อ สารในชี วิ ต
ประจําวันได
ความสําคัญของการเขียนสะกดคํา
การเขียนสะกดคําเปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการใชภาษาเขียน การจัดประสบการณ
ทางภาษาใหนักเรียนไดรับการฝกฝนอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ จะชวยใหสามารถเขียนสะกดคํา
ไดอยางถูกตอง และนําไปใชไดอยางกวางขวาง เพื่อพัฒนาไปสูการเขียนเปนประโยคและเรื่องราว
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผะอบ โปษะกฤษณะ (2526 : 61) กลาววา ในการเขียนสะกดคํานั้น ตองระมัดระวัง
เปนที่สุด เพราะนอกจากจะทําใหสื่อความหมายเขาใจกันไมได ยังแสดงถึงระดับความรูของผูเขียน
ดว ย เปนเครื่อ งวัดวา ผู เ ขี ย นมี ค วามประณีต มี ค วามสามารถเพีย งใด และการเขี ย นผิ ดทํ า ให
หลักภาษาที่ดีเสียไปดวย
นงเยาว บวงสรวง (2535 : 1) ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนสะกดคําวา การ
เขียนสะกดคําใหถูกตองเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ผูเขียนจะตองจําหลักเกณฑทางภาษาในการเขียนสะกด
คําใหถูกตอง จะตองรูความหมายของคําดวย
อมรรัตน คงสมบูรณ (2536 : 13) ใหแนวคิดวา การเขียนสะกดคํานับวาเปนทักษะการ
เขียนที่สําคัญมาก ครูผูสอนภาษาไทยทุกคน ควรจะไดฝกฝนใหนักเรียนเขียนสะกดคําใหถูกตอง
เพราะเปนพื้นฐานของการเขียนดานอื่นๆ ถาเด็กอานออก เขียนไดถูกตอง เด็กจะสามารถนํา
ประโยชนจากการเขียนไปใชในวิชาอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
อรทัย นุตรดิษฐ (2540 : 11) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเขียนสะกดคําวา
การเขียนใหถกู ตอง จะมีผลดีตอการเขียนดวย เนื่องจากการเขียนสะกดคําเปนสวนหนึง่ ของการ
เขียน ผูเขียนที่ดีตองมีความประณีต และรับผิดชอบในการเขียนของตน ขจัดขอบกพรองของงาน
เขียนลงใหเหลือนอยที่สุด โดยการเขียนสะกดคําใหถูกตองตามอักขรวิธี

44
ลูเบอรก (Luneburg 1959 : 179 ) กลาวถึงการเขียนสะกดคําไววา การสะกดคําจัด
วาเปนสวนหนึง่ ในรายละเอียดที่มีบทบาทในชีวิตประจําวัน การสะกดคําผิด จะลดประสิทธิภาพ
ของการเขียนลง
จากการศึกษาเอกสารดังกลาว สรุปไดวา การเขียนสะกดคํามีความสําคัญเปนอยาง
ยิ่ง เพราะการเขียนสะกดคําผิด จะทําใหความหมายของคํานัน้ เปลีย่ นไป ทําใหผูเขียนและผูอาน
ไมสามารถสื่อสารไดตรงกัน จึงสมควรที่มจี ะวิธีการสอนการเขียนสะกดคําที่มีประสิทธิภาพในการ
ฝกฝนนักเรียนเขียนไดอยางถูกตองเสมอ ตลอดจนสามารถนําประโยชนจากการเขียนเปนพืน้ ฐาน
ในการเรียนวิชาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สาเหตุการเขียนสะกดคําผิด
สภาพการเรียนการสอน ไมวาจะเปนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือแมแต
ระดับอุดมศึกษา การเขียนสะกดคําผิด ยังเปนปญหาตองไดรับความดูแลและแกไข เพราะ
ภาษาไทยอยูในฐานะเครื่องมือสื่อสารและเรียนรูวิชาอื่นๆ ซึ่งมีผูกลาวถึงสาเหตุการเขียนสะกด
คําผิดไว ดังนี้
สมพร มันตะสูตร (2526 : 149) กลาววา ขอบกพรองในการเขียนสวนใหญเกิดจาก
การขาดความเอาใจใสในกฎเกณฑทางภาษา เชน เรื่องการสะกดการันต การใชอกั ษรยอการใช
เครื่องหมายตาง ๆ และการเวนวรรค
ประเทือง คลายสุวรรณ (2529 : 30-33) กลาวถึง สาเหตุการเขียนสะกดคําผิด ดังนี้
1. เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด
2. เขียนผิดเพราะเห็นตัวอยางหรือรูปคําผิด
3. เขียนผิดเพราะใชแนวเทียบผิด
4. เขียนผิดเพราะไมทราบความหมายของคํา
5. เขียนผิดเพราะไมรูหลักเกณฑทางภาษา
สุจริต เพียรชอบ (2530 : 242) ไดกลาวถึงการเขียนสะกดคําผิดไววา นักเรียนเขียนคํา
ตางๆ ผิดกันมาก ทัง้ นีเ้ พราะไมมหี ลักในการเขียนสะกดคํา การฝกฝนไมเพียงพอ นอกจากนีย้ ังมี
สภาพแวดลอมอื่นๆ เชน นักเรียนเห็นคําผิดจากปายชื่อรานตางๆ จากหนังสือพิมพ วารสารและ
สื่อมวลชน
สลักจิต ตั้งสุจริตวงศ (2534 : 2) ใหความเห็นไววา สาเหตุที่ทาํ ใหเขียนสะกดคํา
ผิดพลาดนัน้ มาจากสภาพรางกายและสภาพแวดลอมของตัวนักเรียนเอง แตก็ยงั นอยกวาสาเหตุ
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ที่มาจากความสับสนในหลักเกณฑ ความสะเพรา การใชแนวเทียบผิด ขาดการสังเกต ขาดการ
ฝกฝน และการไมรูหลักเกณฑภาษา
อัจฉรา วงศโสธร (2531 : 75) ไดกลาวสรุปถึงสาเหตุการเขียนสะกดคําผิดไว ดังนี้
1. เขียนผิดเพราะใชแนวเทียบผิด เชน สังเกต เพราะเทียบกับสาเหตุ
2. ใชวรรณยุกตผิด เพราะไมเขาใจหลักการผันวรรณยุกตของอักษรสูง อักษรต่ํา เชน
โนต มักเขียนเปนโนต
3. เขียนอักษรไมถูกตอง เชน หัวบอด รูปแบบอักษรไมถูกตองทั้งสระ พยัญชนะ
วรรณยุกต
4. สับสนเรื่องการใช ร ล และควบกล้ํา เชน เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด เชน กอกกิ้ง
จาก (กลอกกลิ้ง) สับสนในเรื่อง ร ล ควบกล้ํา เชน แปลเปลี่ยน (แปรเปลี่ยน) สับสนในการใช
พยัญชนะตน ร และ ล เชน เขาโลง (เขาโรง)
5. วางรูปสระหรือวรรณยุกตผิดตําแหนง เชน ออนชอย (ออนชอย)
6. ใชตัวการันตผดิ เชน อานิสงฆ (อานิสงส)
7. เขียนตูตัวเองเพราะเลินเลอ เชน ฝรัง่ เศษ (ฝรั่งเศส)
วูดเบิรน (Woodburn 1980 : 22) ใหเหตุผลวา สาเหตุเกิดจากการออกเสียงบกพรอง
ทําใหเขียนผิดไปดวยรวมทัง้ ขาดความเอาใจใสในการเรียน
จากการศึกษาถึงสาเหตุของการเขียนสะกดคําผิด กลาวโดยสรุปไดวา นักเรียนเขียน
สะกดคําผิด เกิดจากความไมแมนยําในหลักเกณฑทางภาษา การฝกฝนไมเพียงพอ ตลอดจน
สภาพแวดลอมอื่นๆ ที่นกั เรียนรับรูมาอยางผิดๆ
การสอนเขียนสะกดคํา
จากการศึกษาสาเหตุของการเขียนสะกดคําผิด พบวา เกิดจากสาเหตุหลายประการ
ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝกฝนนักเรียนใหเขียนสะกดคําไดอยางถูกตองตาม
หลักเกณฑของภาษา ดวยเหตุนี้จึงมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนะวิธีการสอนเขียนสะกดคํา
ไว ดังตอไปนี้
ประภาศรี สีหอําไพ (2524 : 349) เสนอวาครูควรจัดการเรียน ดังนี้
1. แบงกลุมใหคน ควาหาคําในเรื่องที่เรียนมาแลกเปลี่ยนกันบอก และเฉลยพรอมกับ
เก็บคะแนนไว
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2. รวบรวมคําศัพทไวในสมุด เรียบเรียงเปนหมวดหมู เชน เรียงลําดับตามพยัญชนะ
เรียงตามความหมาย ฯลฯ
3. ครูใหเขียนแลวตรวจโดยใชบัตรคํา และพจนานุกรมประกอบการสอน
4. แขงขันสะกดคํายากบนกระดานดํา
5. ใชเอกสารประกอบใหเลือกคําที่สะกดถูก
6. นําเกณฑการเขียนตัวสะกดมาแตงเปนคําประพันธเพื่อใหจดจํางาย
7. ฝกเขียนเรียงความแลวใหใชพจนานุกรมตรวจตัวสะกดการันตของตนเอง หรือของ
เพื่อน
8. หาประโยคหรือขอความสั้นๆ มาใหเติมศัพท
9. ใหเขียนรายงานคําทีม่ ักสะกดผิด
10. นําเนื้อหาจากหลักภาษาไทย เชน คําไทยที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต คําสมาส
คําควบกล้ํา ฯลฯ มาแตงประโยครวบรวมไว
11. นําคําศัพทมาเขียนเปนรูปประโยคหรือเรื่อง
12. ควรตรวจแกไขตัวสะกดในแบบฝกหัดทุกครั้ง ไมปลอยใหนักเรียนสะกดผิดไวโดย
ไมแกไข
สนิท ตัง้ ทวี (2528 : 32-33) ไดเสนอแนะวิธีการสอนเขียนสะกดคําไวดังนี้
1. ครูหาเรียงความซึ่งอาจจะเปนขาว หรือบทความมาแจกใหนักเรียนอานในเวลาที่
กําหนดแลวใหนักเรียนลอกขอความที่เห็นวาเปนประโยคที่มีประโยชนหรือมีขอคิดดีๆ มาสงครู
โดยที่ครูตองเนนเรื่องความถูกตองของการเขียน รวมทั้งความประณีตสวยงามของตัวหนังสือ
2. ครูมอบใหนักเรียนไปอานบทความจากหนังสือพิมพ หรือวารสารตางๆ แลวให
คัดลอกขอความทีน่ าสนใจ ใสลงในบัตรรายการ โดยอางแหลงที่มาของขอความนั้นใหชัดเจน
3. ครูใหนักเรียนคนหาจากหนังสือเรียนและหนังสืออื่นๆ มาแลกกันแลวบอกใหเขียน
4. ครูใหนักเรียนรวบรวมคําศัพทตางๆ ไวในสมุด โดยเรียบเรียงไวเปนหมวดหมู เชน
อาจจะเรียงตามลําดับตัวอักษร หรือเรียงตามความหมาย
5. ครู ใ ห นั ก เรี ย นแต ล ะคนเขี ย นคํ า ศั พ ท ใ นบั ต รคํ า และใช คํ า เหล า นั้ น เขี ย นเป น
ขอความลงบนแถบประโยค
6. ครูใหนักเรียนแขงขันเขียนสะกดคํายากบนกระดานดํา
7. ครูใหนักเรียนเขียนประกาศ โฆษณา บัตรเชิญ หรือบัตรอวยพร โดยครูเนนถึง
ความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม ประณีต
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8. ครู ทํา บั ญชี คํ า ยาก แลว นํ า มาให นั ก เรี ย นเขี ย นเป น คํา ๆ โดยเน น ความถู ก ต อ ง
ชัดเจน ครูอาจใหนักเรียนผลัดกันตรวจ แลวใหคะแนนแตละคน ใหนักเรียนเขียนบันทึกผลการ
เขียนสะกดคํายากของตนไวเพื่อดูพัฒนาการของตนเอง
9. ครูใหนักเรียนแตงประโยค โดยกําหนดคําที่นกั เรียนเขียนผิดให
10. ครูแบงนักเรียนออกเปนหมูๆ โดยแขงขันกันเขียนคําทีม่ ักเขียนผิด
ประพิมพพรรณ สุธรรมวงศ และนพคุณ คุณาชีวะ (2529 : 57-58) กลาววา วิธสี อน
การเขียนสะกดคํายากตองใหสัมพันธกับการฟง การพูด การอาน คือ
1. ครูควรชี้แจงถึงความมุงหมายของการสอนสะกดคํายากเสียกอน เพื่อใหรูจักเขียน
สะกดการันตใหถูกตอง ลายมือสะอาดเรียบรอย
2. ควรเขียนเปนคําๆ บาง ขอความบาง คําที่เด็กมักสะกดผิดเสมอ ใหสงั เกตรูป
คําศัพทและหลักเกณฑการเขียนพรอมกันไปดวย สวนขอความทีน่ ํามาใหเขียน ครูอาจแตงเปน
คําประพันธ รอยกรองตางๆ หรืออาจจะตัดตอนมาจากหนังสือวารสารหรือหนังสืออืน่ ๆ
3. คําที่นกั เรียนเขียนผิด ควรใหแกแลวครูตรวจชี้แจงใหทราบวาผิดอยางไร
4. การสอบสะกดคํายาก ควรทําบอยๆ เพื่อทดสอบการเขียนตัวสะกดการันตของเด็ก
ใหถูกตอง ครูอาจจะใชเวลาตอนตนชั่วโมง หรือทายชัว่ โมงวิชาภาษาไทยสักประมาณ 5 นาที ให
นักเรียนเขียนคํายาก และเด็กที่มีปญหาในเรื่องนี้ ครูอาจจะชวยเหลือเปนพิเศษ
5. ควรสงเสริมใหเด็กใชพจนานุกรมอยูเสมอ กอนอืน่ ครูควรสอนวิธีใชพจนานุกรมที่
ถูกตองใหนักเรียนสามารถคนหาคําที่ตองการไดรวดเร็ว
6. การเขียนสะกดคํายาก ครูไมจําเปนตองบอกใหเด็กเขียน แลวตรวจเองทุกครัง้ ครู
อาจหาวิธเี ราความสนใจของเด็กดวยวิธีตา งๆ เชน
6.1 ครูบอกใหนักเรียนเขียนคําศัพทยากหรือคําที่สะกดผิดบอยๆ ประมาณ 1015 คํา แลวใหนกั เรียนเปลีย่ นกันตรวจเอง โดยที่ครูเฉลยคําที่สะกดถูกดวยบัตรคําติดบนกระเปา
ผนัง หรือกระดานผาสําลี หรือเขียนบนกระดานดํา หรือใหนกั เรียนเปดหาคําที่สะกดถูกจาก
พจนานุกรม
6.2 มอบหมายใหนักเรียนแตละคนไปหาคําทีส่ ะกดผิด มาคนละ 1-2 คํา มา
บอกใหนกั เรียนเขียน เมื่อเขียนเสร็จแลว เจาของคํายากนั้นๆ จะเฉลยคําที่ถกู ตองดวยตนเอง โดยมี
ครูหรือเพื่อนคอยเปดพจนานุกรม เพื่อความแนนอนอีกครั้ง
6.3 ครูแบงนักเรียนออกเปนหมูห รือแถว แลวจัดใหมกี ารแขงขันการเขียนสะกด
คํายากบนกระดานดํา
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6.4 ครูเขียนคําตางๆ บนกระดานดํา หรือพิมพใสกระดาษไขอัดโรเนียวแจก
นักเรียน คําเหลานัน้ มีคําสะกดผิดและถูกปนกัน ใหนกั เรียนเขียนใหมอีกครั้งหนึ่งใหถูกตองทุกคํา
6.5 ครูยกตัวอยางประโยคหนึ่งประโยค ซึง่ มีคําที่สะกดไดหลายแบบ แลวให
นักเรียนขีดเสนใตเฉพาะคําที่สะกดถูก
6.6 ครูแตงขอความประมาณหนึง่ ยอหนา
มีทงั้ คําที่สะกดถูกและสะกดผิด
รวมกันแลวใหนักเรียนแกใหมใหถูกตอง
พวงเพ็ญ เปลงปลั่ง (2529 : 19) ไดเสนอแนะการสอนสะกดคํา วาการที่ครูจะสอนให
ไดผลดีนั้น ประการแรก ตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยาและภาษาศาสตร ประการที่สองตองสอน
ภาษาไทยใหสมั พันธกับวิชาอื่นๆ ประการที่สาม ในการสอนภาษาไทยครูตองฝกทักษะที่จําเปนทั้ง
สี่ดาน คือ ฟง พูด อาน เขียน ใหสัมพันธกนั ประการสุดทาย ครูตองจัดกิจกรรมใหนกั เรียนมีโอกาส
ฝกฝนภาษาและสอนใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
สุปราณี พฤติการณ (2531 : 5-6) เสนอแนะวิธีการสอนเขียนสะกดคํา ดังตอไปนี้
1. ครูตองชี้แจงใหนกั เรียนเห็นความสําคัญการเขียนสะกดคํา
2. ครูตองอธิบายใหนักเรียนจดจําการเขียนสะกดคําตางๆ โดยที่นกั เรียนไมรูสึกตัว
3. สอนเรื่องตัวสะกดใหสัมพันธกับการอานและการฟง
4. ควรใหโอกาสนักเรียนไดฝกเขียนใหมากทีส่ ุด และครูตองตรวจแกไขตัวสะกดใน
งานเขียนของนักเรียนทุกครั้ง
5. ถาใหนักเรียนจดบันทึกตามคําสอน ครูควรเขียนคําทีม่ ักสะกดผิดบนกระดานดํา
6. ครู ค วรสอนความหมายของคํ า ด ว ย เพื่ อ ช ว ยให นั ก เรี ย นจํ า ได ดี ยิ่ ง ขึ้ น เช น
เบญจเพส แปลวา ยี่สิบหา มาจาก เบญจ แปลวา หา เพส แปลวา ยี่สิบ
7. ครูควรบอกที่มาของคํานั้นๆ เชน คํานวณ แผลงมาจาก คูณ จะตองใช ณ สะกด
8. แบงนักเรียนเปนกลุมใหคนหาคําในเรื่องที่เรียน แลวนํามาแลกเปลี่ยนกันบอก
ความหมายและเฉลย
9. ใหนักเรียนรวบรวมคําศัพทที่จําไวในสมุด แลวเรียบเรียงเปนหมวดหมู
10. ครู ร วบรวมคํ า ผิ ด จากหนั ง สื อ พิ ม พ ป า ยโฆษณาต า งๆ มาให นั ก เรี ย นแก ไ ขให
ถูกตอง
11. สอนคําที่สะกดเหมือนกันเปนกลุมๆ เชน รมย ภิรมย รื่นรมย เริงรมย
12. สอนคําที่อานออกเสียงเหมือนกัน ตัวสะกดตางกัน และมีความหมายตางกัน เชน
“ยาน” ยวดยาน หยอนยาน ญาณ วิญญาณ สัญญาณ

49
13. ครูใชวิธีบอกใหเขียนแลวตรวจโดยใชบัตรคําประกอบการสอน
14. ครูนําบัตรคําที่ใชสอนเรื่องตัวสะกดมาติดไวที่ปายประกาศหนาหอง หรือบริเวณที่
นักเรียนจะเห็นไดเสมอ
15. ครูนําเกณฑการเขียนสะกดคํามาแตงเปนคําประพันธเพือ่ ใหจํางาย
16. ครูนําตัวที่มักสะกดผิดมาแตงเปนคําประพันธ จะชวยใหนกั เรียนเขียนไดถูกตอง
ยิ่งขึ้น
17. ใหนักเรียนแขงขันเขียนสะกดคํายากบนกระดานดํา
18. ฝกใหนกั เรียนเขียนเรียงความแลวตรวจการเขียนสะกดคํา โดยใหเปดพจนานุกรม
ตรวจของตนเอง หรือของเพือ่ น
19. ครูควรหาประโยคหรือขอความสั้นๆ ใหนักเรียนเติมคําศัพทลงในชองวาง
20. ครูนําเนื้อหาจากหลักภาษาไทย เชน คําสมาส คําควบกล้ํา มาแตงเปนประโยค
รวบรวมไว
21. ครูกําหนดคําศัพทแลวใหนกั เรียนมาเขียนเปนประโยค
จุฬารัตน วงศศรีนาค (2539 : 12-13) ไดใหแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สะกดคํา ดังนี้
1. กําหนดจุดประสงคการสอนที่แนนอนทุกครั้ง
2. ใหนักเรียนศึกษาความสําคัญของการเขียนสะกดคํา
3. สอนใหสัมพันธกับการอานการฟงเพื่อจําไดแมนยําทั้งรูปคําและการออกเสียง
4. สอนใหเห็นรูปคํา วาประกอบไปดวยอะไรบาง และสอนความหมายของคํานั้นๆ
เพื่อชวยใหจําไดดียิ่งขึ้น
5. สอนคําที่สะกดเหมือนกันหรือที่ออกเสียงเหมือนกันเปนกลุมๆ เพื่อใหเห็นทั้งความ
เหมือนและความแตกตาง
6. สอนดวยการใชวิธีการตางๆ สําหรับใชในการฝกทักษะการเขียนไดสม่ําเสมอ เชน
การเขียนตามคําบอก การแขงขันบนกระดานดํา การทําแบบฝกหัดซึ่งที่กิจกรรมหลากหลายจัดไว
ในแบบฝกอาจเปนการเรียงความ แตงประโยค เติมคํา เปนตน แตตองใหเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน
7. ใหนักเรียนรวบรวมคําศัพทและคําที่มักเขียนผิดในชีวิตประจําวันเปนหมวดหมู
หรือนําคําที่เปนปญหาเหลานี้มาแตงเปนคําประพันธหรือแบบฝกจะชวยใหจําไดดีขึ้น
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8. ใหนักเรียนตรวจสอบการเขียนสะกดคําผิดดวยตนเอง หรือตรวจของผูอื่นจาก
พจนานุกรมเพื่อใหนักเรียนทราบผลทันทีจะไดแกไข
9. ในการสอนควรคํานึงถึงลําดับขั้นตอนของจิตวิทยาการสอนเขียนสะกดคําใหรูจัก
สวนประกอบของคําการอานออกเสียงและความหมายแลวนําไปทดลองใชดวยวิธีการฝกตางๆ
10. มีการทดสอบทั้งกอนและหลังเรียน เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ และความกาวหนาของ
นักเรียน
สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย (2538 : 169-170) ไดเสนอแนะ
กิจกรรมการเขียนสะกดคํา สรุปไดดังนี้ ครูทําบัญชีคํายากแจกใหนักเรียน แลวนําคําเหลานั้นมาให
นักเรียนเขียน นําประโยคที่ประกอบดวยคําผิดใหนักเรียนแกคําที่เขียนผิดแบงกลุมแขงขันสะกดคํา
ทํา บัญ ชี คํา สะกดถูก ผิด ปะปนกั น ใหนั ก เรี ย นทํ าเครื่ อ งหมายถู ก ผิ ด ให แก ไขคํ า ที่ส ะกดผิด ให
รวบรวมคํายากมาทําเปนบัญชีเรียงลําดับอักษร นําคํายากมาเปนขอทดสอบแบบเลือกตอบและ
ฝกหาคําพองจากพจนานุกรม
ฟตซเจอรัลด (Fitzgerald 1967 : 38, อางถึงใน ทฤษฎี ธีระวัฒนาพันธุ 2536 : 18) ได
เสนอแนะการสอนใหนักเรียนฝกสะกดคํา 5 ขั้น ดังนี้
1. ต อ งให นั ก เรี ย นรู ค วามหมายของคํ า นั้ น ๆ เสี ย ก อ น โดยครู เ ป น ผู บ อกหรื อ เป ด
พจนานุกรม แลวใหนักเรียนอภิปรายสิ่งสําคัญตองเปนความหมายที่ไมซับซอน
2. ตองใหนักเรียนอานออกเสียงของคําใหถูกตองชัดเจนจะชวยใหนักเรียนรูคํานั้นๆ
ไดอยางแมนยําทั้งรูปคํา และการออกเสียง
3. ตองใหนักเรียนมองเห็นรูปคํานั้นๆ วาประกอบดวยพยัญชนะ สระอะไรบางและถา
เปนคําหลายพยางคครูควรแยกคําใหดู
4. ตองใหนักเรียนลองเขียนคํานั้นๆ โดยดูแบบและไมดูแบบ
5. สรางสถานการณใหนักเรียนนําคํา นั้นๆ ไปใช ซึ่งอาจเป นการใหนักเรียนเขีย น
บรรยายภาพ บรรยายเรื่องราว หรือเขียนในกิจกรรมการเรียนโดยใหเหมาะกับวัย
การเขียนนิทาน
ความหมายของนิทาน มีนักการศึกษาใหความหมายของนิทานไว ดังนี้
ไพพรรณ อินทนิล (2534 : 11) กลาววา นิทาน หมายถึง เรื่องที่เลากันมาแตสมัย
โบราณ ซึ่ง ตรงกับคําวา นิทานกถา ในภาษาบาลี สวนคําวา นิทานของภาษาบาลี แปลวา เรื่อง
เดิม เรื่องที่ผูกขึ้น และเรื่องที่อางอิง
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กิ่งแกว อัตถากร (2534 : 448) ไดกลาวไววา นิทาน คือ เรื่องเลาทั่วไปมิไดจงใจแสดง
ประวัติความเปนมาอะไร จุดใหญตองการเลาเพื่อความสนุกสนาน แตบางครั้งก็สอดแทรกคติ
สอนใจ
ไพรถ เลิศพิริยกมล (2547 : 1, อางถึงใน ประทุม สอสะอาด 2547 : 34) กลาวไวดังนี้
นิทานเปนเรื่องเลาสืบตอกันมา จะมีลักษณะเฉพาะ คือ จะตองเปนเรื่องเลาดวยถอยคําธรรมดาใช
ภาษาชาวบานทั่วไป เปนเรื่องที่เลาสืบตอกันมาเปนเวลาชานาน ซึ่งตอนหลังอาจนํามาเขียนขึ้น
ตามที่เลาไว ไมปรากฏวาใครเปนคนเลาดั้งเดิม เปนแคเคยไดยินไดฟงมาหรือเขาเลาวา หรือ
บรรพบุรุษเปนผูเลาใหฟง
จากที่กลาวมา สรุปไดวา นิทาน คือเรื่องเลาสืบตอกันมาเปนเวลาชานาน และตองการ
เลาเพื่อความสนุกสนาน บางครั้งอาจสอดแทรกคติสอนใจ
ประเภทของนิทาน นักการศึกษา/นักคติชน แบงประเภทของนิทานไวดังนี้
วรรณ ศิริสุนทร (2534 : 13-19, อางถึงใน พิมพประไพ ธวัชวงศ 2542 : 33-35)
กลาววา นิทานมีหลายประเภท ไดแก (1) นิทานพื้นบานเปนเรื่องเลาสืบตอกันมาชานาน จน
ภายหลังเขียนขึ้นตามเคาเดิมบาง จดจําเรื่องราวมาเขียนขึ้นบางไมปรากฏวาผูแตงเปนใคร (2)
นิทานสอนคติธรรม มักเปนนิทานสั้นๆ ตัวละครทั้งคนและสัตวมีบทบาทเหมือนคน มีแกนเรื่องแกน
เดียว มีโครงเรื่องงายและสั้น และตองเปนบทเรียนที่สอนใจเปนขอสรุปที่ชัดเจน เชน นิทานอีสป
(3) เทพปกรณัม เปนเรื่องที่แสดงใหเห็นถึงเหตุการณและเรื่องราวในบรรพกาลเกี่ยวกับพื้นโลก
ท อ งฟ า และพฤติ ก รรมต า งๆ ของมนุ ษ ย มี เ ทพเจ า เป น ผู ค วบคุ ม ปรากฏการณ ท างธรรมชาติ
ลัก ษณะของเทพเจ า เหมื อ นมนุ ษ ย ทั่ว ๆ ไป แต เ ปน อมตะ มีอํ า นาจ เวทมนต คาถา อิ ท ธิ ฤ ทธิ
ปาฏิหาริย (4) มหากาพยและนิทานวีรบุรุษ เปนนิทานที่มีลักษณะคลายเทพปกรณัม แตตัวละคร
จะเปนมนุษยไมใชเทพเจา มีการกระทําที่กลาหาญฟนฝาอุปสรรค และประสบสําเร็จในที่สุด (5)
หนังสือภาพที่เปนเรื่องอานเลาสมัยใหมสําหรับเด็กที่มีตัวเอกเปนสัตว
ประชิด สกุณะพัฒน (2546 : 172-178) กลาววา นิทานแบงออกเปน (1) นิทาน
พื้นบาน ซึ่งเปนเรื่องเลาทีช่ าวบานผูกเรื่องขึ้นมาเพื่อเลาสูกันฟง ดวยถอยคําธรรมดาเปนภาษา
รอยแกวหรือถอยคําสํานวนตามแบบลักษณะของแตละทองถิน่ ประกอบดวยนิทานเกี่ยวกับสัตว
นิทานชาวบานทัว่ ไป นิทานตลกขบขัน (2) นิทานทองถิ่น มีเนื้อหาสั้น เนื้อเรื่องจะแสดงถึงความ
เชื่อ ความคิด ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิน่ เชน นิทานวีรบุรษุ นิทานเกี่ยวกับสมบัติที่ฝง ไว
นิทานคติสอนใจ นิทานเกี่ยวกับความเชื่อ นิทานเกี่ยวกับนักบวช (3) นิทานเทพนิยาย คือ นิทานที่
มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเทพเจา เทวดา เจาปาเจาเขา เจาแม (4) นิทานเรือ่ งสัตว เปนนิทานทีม่ ีตัวเอก
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ของเรื่องเปนสัตว แตมีความคิดและการตัดสินใจและการกระทําเหมือนมนุษย (5) นิทานตลก
ขบขัน เปนนิทานที่มงุ สรางความขบขันใหแกผูฟง เนื้อเรื่องอาจจะไมมีสาระนัก
จากที่กลาวมา สรุปประเภทของนิทาน ไดดังนี้ คือ นิทานพืน้ บาน นิทานสอนคติธรรม
นิทานเทพนิยาย นิทานวีรบุรุษ นิทานตลกขบขัน และนิทานเกี่ยวกับเรือ่ งสัตว
หลักการเขียนนิทาน
มีนักการศึกษากลาวถึงหลักการเขียนนิทานไวดังนี้
วัฒนาศิริ สังขชุม (2545 : 17) กลาววา หลักการเขียนนิทาน คือ กําหนดโครงเรื่อง
กําหนดตัวละครและสถานที่ ลําดับเหตุการณและดําเนินเรื่องใหนาสนใจ โดยการสรางความ
ขัดแยงในการกระทําของตัวละคร ใชภาษาใหสมจริงสมจังสละสลวย มีแนวคิดและแสดงใหเห็นผล
ของการกระทําของตัวละคร
มานพ ศรีเทียม (2534 : 25) กลาววา หลักการเขียนนิทาน มีดังนี้ (1) คํานําหรือคํา
ขึ้นตน โดยทั่วไปนิทานจะขึ้นตนวา กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว บางครั้งอาจขึ้นตนดวยการแนะนํา
สถานที่ก็ได เชน ในปาแหงหนึ่ง มีเมืองหนึ่งชื่อวากรุงพาราณาสี เปนตน (2) ตัวละคร นิทานจะมี
ตัวละครเอกเพียง 1-2 ตัว นอกจากนั้นอาจมีตัวละครรองๆ ลงมา ตัวละครอาจเปนคน ยักษ
คนธรรพ สัตว (3) โครงเรื่องหรือการผูกเรื่อง นิทานผูกเรื่องใหชวนคิด มุงใหคติสอนใจ (4) บท
สนทนา นิทานจะไมใชบทสนทนาในเครื่องหมายคําพูด แตจะเขียนบรรยายในลักษณะบอกเลาให
ผูอานทราบ
ภาทิพย ศรีสทุ ธิ์ (2539 : 14, อางถึงใน ประทุม สอสะอาด 2547 : 36) ไดกลาวถึง
หลักการเขียนนิทาน ไววา (1) แนวคิดหรือเรื่องหรือสารัตถะของเรือ่ ง แนวคิดของนิทานมักเปน
องคประกอบพื้นฐาน งาย ไมลึกซึ้งนัก เชน แนวคิดของเรื่องแมเลี้ยงขมเหงลูกเลี้ยง การทําความดี
จะไดผลดีตอบสนอง (2) โครงเรื่องของนิทานมักสัน้ กะทัดรัด เรียบงาย ไมซับซอน เปนลักษณะ
เรื่องธรรมดา โดยดําเนินเรื่องไปตามลําดับกอนหลัง (3) ตัวละครไมควรมีหลายตัว เพราะเปนเรื่อง
สั้นๆ จะนาอานกวาเรื่องยาวๆ ตัวละครอาจเปน คน สัตว เทพเจา นางฟา มนุษย อมนุษย ฯลฯ (4)
ฉากเปนจินตนาการที่ผูเขียนสรางสรรคขึ้นใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง (5) ถอยคําหรือบทสนทนาที่
ตัวละครในเรื่องพูดกัน ควรใชภาษาทีก่ ะทัดรัด เขาใจงาย สนุกสนาน ชวนติดตาม (6) คติชีวิต
นิทานที่ดีตองมีขอคิดเกี่ยวกับชีวิต สังคมและวัฒนธรรม เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรมแกผูอานซึง่
สวนใหญเปนผูเยาว ดังนั้นในตอนทายของนิทานมักสรุปคติชีวิตเปนเครื่องเตือนใจผูอานดวย
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กรมวิชาการ (2546 ก : 248) ไดกลาวถึง หลักการเขียนนิทาน ดังนี้ (1) อานเรื่อง
เพื่ อ สร า งประสบการณ (2) จั ด ทํ า แผนภาพโครงเรื่ อ ง และหาแนวคิ ด ของเรื่ อ ง (3) นํ า
ประสบการณเดิมมาเปรียบเทียบ จัดทําแผนภาพโครงเรื่องใหม ดัดแปลงเรื่องโดยปรับตัวละคร
ใหม ปรับฉาก ไดแก เวลา สถานที่ ปรับเหตุการณของเรื่องซึ่งเปนโครงเรื่องแลวตั้งชื่อเรื่อง (4)
เขียนเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่องใหมเปนขั้นตอนการเขียนยกรางโครงเรื่อง (5) อานทบทวน
แกถ อยคํ า สํานวน ตัวละคร ตัวสะกด การัน ต แลวเขียนใหสมบูรณ มีภาพประกอบเรื่อง
จัดทําตนฉบับใหสมบูรณ
จากหลั ก การเขี ย นนิ ท านดั ง กล า วมาแล ว ข า งต น สรุ ป ได ดั ง นี้ คื อ การเขี ย นนิ ท าน
ประกอบดวย (1) โครงเรื่อง (2) ตัวละคร (3) บทสนทนา (4) ฉาก (5) คติชีวิต แงคิด
เกณฑการประเมินผลการเขียนนิทาน
เกณฑการประเมินผลการเขียนนิทานมีดังนี้
อุทุมพร จามรมาน (2545 : 55) ไดกลาวถึงเกณฑการประเมินผลการเขียนนิทานไว
ดัง นี้ (1) ตั้ง ชื่อเรื่ องได เ หมาะสมกับเนื้อเรื่อง (2) เนื้อเรื่อ งดํา เนิ น ลํา ดั บเหตุ การณ ได อยา ง
ต อเนื่ อง (3) ถอ ยคํ า หรื อ ภาษาเขา ใจงา ย สื่ อ ความหมายไดชั ด เจน และเขี ย นถูก ตองตาม
หลักภาษา (4) มีคติ ขอคิด เปนเครื่องเตือนใจผูอาน โดยในแตละขอจะกําหนดเกณฑระดับ
คะแนนเปน 4 ระดั บ ดังนี้ 4 หมายถึง ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช 1
หมายถึง ควรปรับปรุง
ประทุม สอสะอาด (2547 : 37) กลาววา เกณฑในการประเมินผลการเขียนนิทานควร
ประเมิน ดังนี้ (1) ชื่อเรื่องกระชับนาสนใจสอดคลองกับเรื่อง (2) เนื้อหามีสาระสนุกลําดับ
เหตุการณไดตอเนื่อง (3) สรุปขอคิดคติสอนใจสอดคลองกับเรื่อง (4) การใชถอยคําเหมาะสมกับ
เรื่องทําใหเกิดความรูสึกคลอยตามและเขียนสะกดคําถูกตอง (5) ภาพประกอบสอดคลองกับ
เนื้อเรื่องสีสันสวยงามเปนธรรมชาติ
แบบฝก
ความหมายของแบบฝก
คําวา “แบบฝกเสริมทักษะ” หรือ “แบบฝก” มีความหมายเดียวกัน ซึ่งบางครั้งจะ
เรียกวาแบบฝก บางครั้งเรียกวาแบบฝกเสริมทักษะ เพราะเปนนวัตกรรมที่ครูนํามาใชในการฝก
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หรือเสริมทักษะของผู เรียน เพื่อให เกิดรูปแบบในการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพของ
การเรียนใหสูงยิ่งขึ้น ดังมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของแบบฝกไว ดังนี้
อัจฉรา ชีวพันธ และคนอืน่ ๆ (2532 : 48) ไดกลาววา แบบฝกหมายถึง สิ่งที่สรางขึ้น
เพื่อเสริมสรางความเขาใจ ตามแนวของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเสริมเพิ่มเติมเนื้อหา
บางสวน ชวยใหนักเรียนนําความรูความเขาใจไปใชไดอยางแมนยําถูกตองและคลองแคลว
พรสวรรค คําบุญ (2534 : 17) กลาวถึงแบบฝกวา คือ สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อเสริมสราง
ทักษะใหแกนกั เรียน มีลักษณะเปนแบบฝกที่มกี ิจกรรมใหนกั เรียนกระทํา
วิไลวรรณ อินทรเชื้อ (2536 : 22) กลาววา แบบฝกเปนอุปกรณการเรียนการสอนอยาง
หนึง่ ที่สรางขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดฝกเพื่อเพิม่ พูนทักษะในดานตางๆ โดยมีลักษณะเปนแบบฝกทีม่ ี
กิจกรรมใหนักเรียนกระทํา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2537 : 147) ใหความหมายวา แบบฝก
หรือแบบฝกหัด หรือแบบเสริมทักษะ เปนสื่อการเรียนประเภทหนึ่ง สําหรับใหนักเรียนฝกปฏิบตั ิ
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และทักษะเพิม่ ขึ้น สวนใหญหนังสือเรียนจะมีแบบฝกหัดอยูท าย
บทเรียน ในบางวิชาแบบฝกหัดจะมีลักษณะเปนแบบฝกปฏิบัติ
พจนานุกรม เวบสเตอร (Webster 1981 : 640) ไดใหความหมายของแบบฝกไววา
“แบบฝก หมายถึง โจทยปญ
 หาหรือตัวอยางที่ยกมาจากหนังสือเพื่อนํามาใชสอนหรือใหผูเรียนได
ฝกฝนทักษะตางๆ ใหดีขึ้น หลังจากทีเ่ รียนจบบทเรียน เชน การฝกทักษะการคิดคํานวณ การ
ทบทวนไวยากรณ เปนตน”
สราวดี เพ็งศรีโคตร (2539 : 29) ไดใหความหมายของแบบฝกไวดังนี้ แบบฝก
หมายถึง งานหรือกิจกรรม หรือประสบการณที่ครูจัดใหนักเรียนไดฝกกระทําเพื่อทบทวน ฝกฝน
เนื้อหาความรูต างๆ ที่ไดเรียนไปแลวใหเปนความจํา จนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2540 : 98) ไดใหความหมายแบบฝกเสริมทักษะวาคือ
สวนหนึง่ ของบทเรียน เปนบทเรียนหรือหัวขอที่นกั เรียนตองเรียน และเปนโครงการทีต่ องทําใหเสร็จ
โดยมีคําถามใหนกั เรียนไดทบทวนความรูจ ากบทเรียนทีผ่ านมา ทําใหทราบไดวานักเรียนทําอะไร
และทําใหสําเร็จผลอะไรในบทเรียน ซึง่ การใชสามารถใชไดทั้งในชัน้ เรียนและที่บาน
กันตดนัย วรจิตติพล (2542 : 34) กลาววา แบบฝกเสริมทักษะคือเครื่องมือทางการ
เรียนอยางหนึง่ ที่มงุ ใหนักเรียนไดฝกกระทําดวยตนเอง เพื่อจะไดมีทกั ษะหรือความชํานาญเพิม่ ขึ้น
หลังจากที่ไดเรียนรูในภาคทฤษฎีหรือดานเนื้อหาแลว ซึ่งในแบบฝกควรประกอบดวย คําแนะนําใน
การทําขอคําถามหรือกิจกรรมและชองวางใหนักเรียนตอบคําถาม
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อารีย วาศนอํานวย (2545 : 48) ไดใหแนวคิดไววา แบบฝก คืออุปกรณการเรียน
การสอนอันประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย นาสนใจที่จะนําไปใชเพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น เพื่อจะไดเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูใหคลองแคลวเกิดความชํานาญและความแมนยําซึ่ง
เปนไปโดยอัตโนมัติ ดวยการทบทวนเนื้อหาความรูตางๆ ที่เรียนไปแลวอยางมีทิศทาง
จากที่กลาวมาสรุปไดวา แบบฝก หมายถึง งาน กิจกรรม เครื่องมือหรือสื่อการเรียน
การสอนอยา งหนึ่ง ที่สร า งขึ้ น ประกอบดว ยกิจ กรรมที่ห ลากหลายนา สนใจที่มุ ง ใหนั ก เรี ย นได
นํ า มาใช ฝ ก ฝน ปฏิ บั ติ เพื่ อ ทบทวนเนื้ อ หาความรู ต า งๆ ที่ ไ ด เ รี ย นไปแล ว ด ว ยตนเอง ทํ า ให
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใหคลองแคลว เกิดความชํานาญและความแมนยํา ซึ่งเปนไปโดย
อัตโนมัติ รวมทั้งเกิดทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
หลักในการสรางแบบฝก
การสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีขนั้ ตอน หรือแนวดําเนินการ ซึ่งมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักในการสรางแบบฝกไวตางๆ กัน ดังนี้
ละออ การุณยวณิช (2517 : 67, อางถึงใน อารี บัวคุมภัย 2540 : 20) ไดเสนอหลักใน
การสรางแบบฝกไว ดังนี้
1. ใชหลักการเรียนรู เชน นักเรียนตองเขาใจเปาหมายที่ฝก
2. การฝกหัดตองทําโดยจําเพาะเจาะจงเฉพาะอยาง ถามีแบบจะทําไดงาย
3. ไมควรใชเวลานานเกิดไปจนนักเรียนเบื่อ ควรใชเกมหรืออุปกรณชวย
4. วิธีฝกนักเรียนควรใชวิธีทเี่ ปนระเบียบ รวดเร็ว ยนยอ ครูควรตื่นตัว ฉับไว กระตุนให
นักเรียนพรอมที่จะทํา ขจัดสิ่งที่ลา ชาตางๆ
5. ระดับความยากงายตองเหมาะสมกับนักเรียน
6. เวลาที่ใชในการฝกหัดในระยะแรกๆ ควรสั้นๆ แลวคอยขยายเวลาใหมากขึ้น
7. ตองมีการฝกหัดเปนรายบุคคล หรือเฉพาะกลุม เพราะแตละคนมีจุดออนตางกัน
8. ครูควรใหนักเรียนทราบผลความกาวหนาในการทําแบบฝกหัด ซึ่งจะเปนการจูงใจ
ที่ดี
9. เมื่อนักเรียนฝกหัดแลว ตองนําไปใช และมีการติดตามผล
พรสวรรค คําบุญ (2534 : 19) กลาววา การสรางแบบฝกควรคํานึงถึงความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียน ดังนัน้ แบบฝกตองมีเนื้อหาไมยากเกินไป มีจุดมุง หมายที่แนนอนวาจะ
ฝกดานใด มีการกําหนดเวลาในการทําแบบฝกที่เหมาะสม และมีรูปแบบที่นา สนใจ
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นงเยาว บวงสรวง (2535 : 31) ไดกลาวถึง การสรางแบบฝกไววา จะตองคํานึงถึง
จิตวิทยาการเรียนรู มีวิธีการฝกทักษะที่เหมาะสม มีจุดมุ งหมายในการฝกที่ชัดเจน และสรา ง
แบบฝกใหมีรูปแบบนาสนใจ โดยคํานึงถึงความพรอมและความสามารถของนักเรียน แบบฝกที่
สรางขึ้นควรมีการหาประสิทธิภาพใหไดมาตรฐาน
มนทิรา ภักดีณรงค (2538 : 99-100) ไดใหขอเสนอแนะในการสรางแบบฝกไววา การ
สรางแบบฝกที่จะทําใหนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูไดดีตองมีองคประกอบหลัก คือ ตองให
นั ก เรี ย นได ฝ ก กระทํ า ด ว ยตนเองบ อ ย ๆ และสิ่ ง ที่ ค วรคํ า นึ ง ถึ ง คื อ ต อ งให ผู เ รี ย นเกิ ด ความ
สนุกสนานในขณะทําแบบฝก
บัตตส (Butts 1794 : 85, อางถึงใน เข็มทอง จิตจักร 2540 : 40) กลาวถึงหลักการ
สรางแบบฝกไวดังนี้
1. กอนที่จะสรางแบบฝกจะตองกําหนดโครงสรางไวคราวๆ กอน วาจะเรียนแบบฝก
เกี่ยวกับเรื่องอะไร มีวัตถุประสงคอยางไร
2. ศึกษาทบทวนและเอกสารที่เกี่ยวของกับเรือ่ งที่จะทํา
3. เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาใหสอดคลองกัน
4. แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอย โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ผูเรียน
5. กําหนดอุปกรณที่จะใชในกิจกรรมแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก
6. กําหนดเวลาทีใ่ ชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม
7. มีการประเมินผลกอนหรือหลังเรียน
บ็อค (Bock 1995 : 3) ไดกลาวถึงหลักการสรางแบบฝก ดังนี้
1. กําหนดจุดประสงคใหชัดเจน เพื่อใหผูเรียนทราบจุดมุงหมายของแบบฝก
2. ใหรายละเอียดตางๆ เปนตนวาคําแนะนําขั้นตอนการทํา
3. สรางใหรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสรางความเขาใจใหนกั เรียนมากที่สดุ
4. แบบฝกควรสรางความเขาใจใหนกั เรียน เชน การใหเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ลงในตารางแผนภูมิ
จากหลักการสรางแบบฝกดังกลาว พอสรุปไดวา ในการสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพ
นั้น ผูสรางจะตองคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ ดังนี้คือ ตองมีจุดมุง หมายที่แนนอนวา
จะสรางแบบฝกเกี่ยวกับเรื่องอะไร เนื้อหาจะตองไมยากเกินไป มีความเหมาะสมกับวัย ความ
พรอม ความสามารถ และความสนใจของผูเรียน แบบฝกควรมีหลายรูปแบบที่นา สนใจ ไมควรใช
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เวลานานเกินไป ใหนักเรียนไดฝกกระทําบอยๆ เพื่อใหมีความคงทนในการเรียนรูแ ละเกิดความ
สนุกสนานในขณะทําแบบฝก ตลอดจนใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง
หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสรางแบบฝก
การสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพสําหรับนําไปใชการจัดการเรียนการสอนนั้น ควร
คํานึงถึงหลักจิตวิทยามาใชเปนองคประกอบและใชเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบฝกใหมีความ
เหมาะสมกับความสนใจ วัย และความสามารถของผูเรียน ซึ่งมีผูกลาวถึงหลักจิตวิทยาที่นํามาใช
ในการสรางแบบฝก ดังนี้
เดโช สวนานนท (2510 : 159-163, อางถึงใน อารี บัวคุมภัย 2540 : 22-23) กลาวถึง
ทฤษฎีการเรียนรูของ ธอรนไดค และสกินเนอร (Thorndike and Skinner) มีดังนี้
ธอรนไดค (Thorndike) ไดตั้งกฎการเรียนรูขึ้น 3 กฎ สามารถนํามาใชในการสราง
แบบฝกทักษะ ไดแก
1. กฎแหงผล (Law of Effect) มีใจความวา การเชื่อมโยงกันระหวางสิ่งเรากับการ
ตอบสนองจะดียิ่งขึ้น เมื่อผูเ รียนแนใจวาพฤติกรรมตอบสนองของตนถูกตอง การใหรางวัลจะชวย
สงเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ อีก
2. กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) มีใจความวา การมีโอกาสไดกระทําซ้าํ ๆ ใน
พฤติกรรมหนึง่ จะทําใหพฤติกรรมนั้นสมบูรณยิ่งขึ้น การฝกหัดที่มกี ารควบคุมที่ดีจะสงเสริมผลตอ
การเรียนรู
3. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) มีใจความวา เมื่อมีความพรอมที่จะ
ตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมใดๆ ถามีโอกาสไดกระทํายอมเปนที่พอใจ แตถาไมพรอมทีจ่ ะ
ตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมการบังคับใหกระทํายอมทําใหเกิดความไมพอใจ
นอกจากทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดคแลว ยังมีแนวคิดของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับ
การสรางแบบฝก คือ แนวคิดของสกินเนอร (Skinner) ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. การเรียนรูจากการวางเงื่อนไขใหปฏิบัติ (Operant Conditioning) หมายถึง แนว
ทฤษฎีการเรียนรูที่อธิบายวา พฤติกรรมจะมีอัตราความเขมของการตอบสนองสูงขึ้นเมื่อไดรับการ
เสริมแรง (Reinforcement)
2. กระบวนการเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง กระบวนการที่นาํ มาใชเพื่อเพิ่ม
หรือลดการตอบสนองในกระบวนการเสริมแรงนั้น จะมีการใชตัวเสริมแรง (reinforcer) เชน

58
คําชมเชย รางวัลที่เปนวัตถุ สัญลักษณ หรือสิทธิพิเศษตางๆ ตลอดจนการใหรูผลการกระทําของ
ตนเอง
3. การใหเสริมแรงทันทีทนั ใด (Immediate reinforcement) หมายถึง การกําหนดให
มีการเสริมแรงอยางทันทีทันใดที่มีการตอบสนอง เชน เมื่อนักเรียนตอบ ครูใหการเสริมแรงทันทีวา
คําตอบของนักเรียนถูกหรือผิด การรีรอการเสริมแรงจะทําใหเกิดการเรียนรูลาชาไป
พรรณี ชูทัย (2528 : 167-168) ไดกลาววา หลักจิตวิทยาที่ควรนํามาใชในการสราง
แบบฝกเสริมทักษะคือ ทฤษฎีการเรียนรู ไดแก
1. หลักการใกลชดิ (Contiguity) คือ การใชสิ่งเราและการตอบสนองที่เกิดขึ้นในเวลา
ใกลเคียงกัน จะสรางความพึงพอใจใหแกนกั เรียน
2. หลักการฝกหัด (Practice) คือ การใหผูเรียนไดทํากิจกรรมซ้ําๆ เพื่อชวยสราง
ความรูความเขาใจที่แมนยํา
3. กฎแหงผล (Law of Effect) คือ การใหนักเรียนทราบผลการทํางานของตน ไดแก
การเฉลยคําตอบใหนักเรียนทราบผลการทํางานอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการสรางความพอใจแก
นักเรียน
4. การจูงใจผูเรียน (Motivation) ไดแก การเรียงลําดับแบบฝกจากงายไปยาก และ
เนื้อเรื่องที่นํามาสรางเปนแบบฝกควรมีหลายรูปแบบ และควรมีภาพประกอบเพื่อเราความสนใจ
ของนักเรียนมากขึ้น
สุจริต เพียรชอบ (2530 : 137-138) ไดเสนอหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ซึ่งสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบฝก ดังนี้
1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual differences) ครูควรคํานึงอยูเสมอวา
นักเรียนแตละคนมีความรู ความถนัด ความสามารถ และความสนใจทางภาษาแตกตางกัน ดังนั้น
จึงไมควรคาดหวังที่จะใหนักเรียนทุกคนทําใหเหมือนกันหมด แตก็ควรพยายามจัดระบบการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเกิดความเจริญงอกงามใหมากที่สุดเทาที่จะมาก
ได
2. การเรียนรูโดยการฝกฝนตามกฎการเรียนรู (Law of Exercise) ของ ธอรนไดค
(Thorndike) เกี่ยวกับกฎแหงการฝกหัด การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีตอเมื่อใหมีการฝกฝน หรือการ
กระทําซ้ํา ถาผูเรียนไดฝกฝนไดทําแบบฝกหัด ไดใชทักษะทางภาษามากเทาใดก็จะชวยใหมีทักษะ
ดีมากขึ้นเทานั้น
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3. การเสริมกําลังใจ (Reinforcement) การเสริมกําลังใจทางบวกจะเปนสื่อชวยให
นักเรียนทราบวาสิ่งที่ตนแสดงออกไปนั้นถูกตอง เมื่อนักเรียนทราบวาตนทําไดถูกตองก็จะเกิด
ความภาคภูมิใจและพยายามทํากิจกรรมตางๆ ใหดียิ่งขึ้น
จากหลักการจิตวิทยาที่นํามาใชในการสรางแบบฝกดังกลาว สรุปไดวา การเขาใจ
จิตวิทยาในเรื่องตางๆ จะทําใหเกิดการเรียนรูสูงสุดซึ่งประกอบดวยความพรอม แรงจูงใจและการ
ฝก รวมทั้งหลักทฤษฎีของธอรนไดค (Thorndike) คือ กฎแหงผล, กฎแหงการฝกหัด, กฎแหงความ
พอใจ และหลักทฤษฎีของสกินเนอร คือ การวางเงื่อนไขและการเสริมแรง
ขั้นตอนการสรางแบบฝก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2537 : 145-146) กลาวถึงขั้นตอนในการ
สรางแบบฝกไวดังนี้ คือ
1. ศึกษาปญหาและความตองการ โดยศึกษาจากการผานจุดประสงคการเรียนรูและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากเปนไปไดควรศึกษาความตอเนื่องของปญหาในทุกๆ ระดับชั้น
2. วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่เปนปญหา ออกเปนเนื้อหาหรือทักษะยอยๆ เพื่อใชใน
การสรางแบบทดสอบและแบบฝกหัด
3. พิจารณาวัตถุประสงค รูปแบบ และขั้นตอนการใชแบบฝก เชน จะนําแบบฝกไปใช
อยางไร ในแตละชุดจะประกอบดวยอะไรบาง
4. สร า งแบบทดสอบ ซึ่ ง อาจมี แ บบทดสอบเชิ ง สํ า รวจ แบบทดสอบเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย
ข อ บกพร อง แบบทดสอบความก า วหน า เฉพาะเรื่ อ ง เฉพาะตอน แบบทดสอบที่ ส ร า งจะต อ ง
สอดคลองกับเนื้อหาหรือทักษะที่วิเคราะหไวในตอนที่ 2
5. สรางบัตรฝกหัด เพื่อใชพัฒนาทักษะยอยแตละทักษะ ในแตละบัตรจะมีคําถามให
นักเรียนตอบ การกําหนดรูปแบบขนาดของบัตร พิจารณาตามความเหมาะสม
6. สรางบัตรอางอิง เพื่อใชอธิบายคําตอบหรือแนวทางในการตอบแตละเรื่องการสราง
บัตรอางอิงนี้อาจทําเพิ่มเติมเมื่อไดนําบัตรฝกหัดไปทดลองใชแลว
7. สรางแบบบันทึกความกาวหนา เพื่อใชบนั ทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียน โดย
จัดทําเปนตอน เปนเรื่อง เพื่อใหเห็นความกาวหนาเปนระยะๆ สอดคลองกับแบบทดสอบความ
กาวหนา
8. นําแบบฝกไปทดลองใช เพือ่ หาขอบกพรอง คุณภาพของแบบฝกและคุณภาพของ
แบบทดสอบ
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9. ปรับปรุงแกไข
10. รวบรวมเปนชุดจัดทําคําชี้แจง คูมือการใช สารบัญ เพื่อใชประโยชนตอไป
จากข อ เสนอแนะหลั ก การในการสร า งแบบฝ ก ดั ง กล า วแล ว นั้ น จะเห็ น ว า แบบฝ ก
สามารถที่จะชวยแกปญหาการเรียนของเด็ก และชวยใหเด็กมีทักษะทางภาษาไดดีขึ้น
ลักษณะที่ดีของแบบฝก
การสรางแบบฝกใหมีคุณภาพเหมาะสําหรับการนําไปใชกับนักเรียนแตละระดับชั้น
ตองศึกษาองคประกอบหลายๆ ประการ มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะ
ของแบบฝกที่ดีไว ดังนี้
ศศิธร สุทธิแพทย (2517 : 72, อางถึงใน อมรรัตน คงสมบูรณ 2536 : 25) ไดศึกษา
พบวา แบบฝกที่นักเรียนสนใจและกระตือรือรนเปนแบบฝกที่มีลักษณะ ดังนี้
1. ใชหลักจิตวิทยา
2. สํานวนภาษางาย
3. ใหความหมายตอชีวิต
4. คิดไดเร็วและสนุก
5. ปลุกความสนใจ
6. เหมาะกับวัยและความสามารถ
7. อาจศึกษาดวยตนเองได
อัญชัญ อินคํา (2536 : 45) กลาวถึงแบบฝกที่ดี ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
1. ควรใชหลักจิตวิทยา และกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
2. ควรสรางขึ้นเพื่อฝกสิ่งที่จะสอบ และเกี่ยวของกับนักเรียน
3. คําพูดหรือเนื้อหา ควรเกีย่ วของกับชีวิตประจําวัน และเปนสิ่งที่นกั เรียนพบเห็นอยู
แลว เชน จากการอาน การสนทนา
4. สิ่งที่ฝกแตละครั้ง ควรเปนแบบฝกสั้นๆ และเขาใจงาย ไมนาเบื่อ และที่สําคัญตอง
กระตุนใหเด็กสนใจที่จะฝก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2537 : 145) กลาวถึงลักษณะของ
แบบฝกที่ดี ไวดังนี้
1. เกี่ยวของกับเรือ่ งที่เรียนมาแลว
2. เหมาะสมกับระดับวัย หรือความสามารถของนักเรียน

61
3. มีคําชี้แจงสัน้ ๆ ที่ชวยใหนักเรียนเขาใจวิธที ําโดยงาย
4. ใชเวลาที่เหมาะสม
5. มีสิ่งนาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ
6. ควรมีขอแนะนําในการใช
7. มีใหเลือกทั้งแบบตอบอยางจํากัด และตอบอยางมีเสรี
8. ถาเปนแบบฝกที่ตองการใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง แบบฝกนัน้ ควรมีหลากหลาย
รูปแบบและใหความหมายแกผูฝกทําดวย
9. ควรใชสํานวนภาษางายๆ ฝกใหคิดไดเร็ว และสนุก
10. ปลุกความสนใจและใชหลักจิตวิทยา
สรุปไดวา แบบฝกที่ดีจะตองมีลักษณะทีก่ อ ใหเกิดความสนุกสนาน ความพอใจใหกับ
นักเรียน ควรมีกิจกรรมหลายๆ ลักษณะ นาสนใจ เหมาะกับวัยและความสามารถ และนําไปฝก
ดวยตนเองได
ประโยชนของแบบฝก
ภาษาไทยเปนวิชาทักษะที่ตองอาศัย การฝกฝนอยางสม่ําเสมอ เพราะการฝกฝนจะทํา
ใหเกิดความชํานาญ ความแมนยํา มีพัฒนาการทางภาษาเพิ่มพูน แบบฝกจึงเปนสื่อการเรียนที่
อํานวยประโยชนตอการเรียนภาษาไทย จึงมีผูเสนอประโยชนของแบบฝกไว ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2537 : 146) กลาวถึงประโยชนของ
แบบฝกเสริมทักษะ ดังนี้
1. เปนสวนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียน
2. ชวยเสริมทักษะการใชภาษาใหดีขึ้น แตทั้งนี้จะตองอาศัยการสงเสริมและความ
เอาใจใสจากครูผูสอนดวย
3. ช ว ยในเรื่ อ งของความแตกต า งระหว า งบุ ค คล เพราะการที่ ใ ห นั ก เรี ย นทํ า
แบบฝกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนจะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จ
4. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน
5. การใหนักเรียนทําแบบฝก ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือจุดบกพรองของนักเรียนได
ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุง แกไขปญหานั้นๆ ไดทันทวงที
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6. แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดแรงงานและเวลาในการที่
จะเตรียมการสรางแบบฝก นักเรียนก็ไมตองเสียเวลาในการคัดลอกแบบฝก ทําใหมีเวลาและ
โอกาสฝกฝนไดมากขึ้น
เนาวรัตน ชืน่ มณี (2540 : 3) กลาวสรุปวา แบบฝกมีความสําคัญและจําเปนตอการ
เรียนทักษะทางภาษามาก เพราะจะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น สามารถจดจําเนื้อหาใน
บทเรียนและคําศัพทตา งๆ ไดคงทน ทําใหเกิดความสนุกสนานในขณะเรียน ทราบความกาวหนา
ของตนเอง สามารถนําแบบฝกมาทบทวนเนื้อหาเดิมดวยตนเองได นํามาวัดผลการเรียนหลังจากที่
เรียนแลว ตลอดจนสามารถทราบขอบกพรองของนักเรียนและนําไปปรับปรุงแกไขไดทันทวงที ซึ่ง
จะทําใหครูประหยัดเวลา คาใชจาย และลดภาระไดมาก
ณัฐพงศ สาวงคตุย (2542 : 35) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกวา แบบฝกนั้นมี
ความสําคัญทัง้ ตอตัวนักเรียนและครูผูสอน ในดานตัวนักเรียนนัน้ ทําใหนกั เรียนไดเกิดทักษะเกิด
ความรู ความชํานาญในการไดฝกฝน และยังสามารถมองเห็นความกาวหนาของตนเองได และ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเหมาะสม ในดานครูผูสอนนั้น แบบฝกที่ดีถือวาเปนอุปกรณ
ชวยลดภาระของครูผูสอน ประหยัดเวลา สามารถใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนเนื้อหาเดิมได
ดวยตนเอง ชวยใหครูผูสอนมองเห็นปญหาตางๆ ในการเรียนโดยอาศัยแบบฝกไดชัดเจนยิง่ ขึ้น
จากที่กลาวมา สรุปไดวา แบบฝกมีประโยชนในการนํามาใชเพื่อฝกฝนทบทวนสิ่งที่
นักเรียนไดเรียนไปแลว ทําใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น เกิดการเรียนรูที่คงทน นักเรียนสามารถนํา
แบบฝกมาทบทวนเนื้อหาดวยตนเองได ทําใหนักเรียนเกิดทักษะ เกิดความชํานาญและสามารถ
มองเห็นความกาวหนาของตนเอง อีกทั้งชวยใหครูทราบขอบกพรองของนักเรียน เห็นปญหาตางๆ
ในการเรียน และสามารถปรับปรุงแกไขได
การหาประสิทธิภาพของแบบฝก
การหาประสิทธิภาพของแบบฝก เพื่อใหไดแบบฝกที่สมบูรณแบบ มีประสิทธิภาพและ
เกิดความนาเชื่อถือที่จะนําไปใชประโยชนตอไป ดังที่ อธิพร ศรียมก (2525 : 12, อางถึงใน
ปุณยาพร ปฐมพัฒนา 2543 : 38) ไดกลาวถึงความจําเปนที่จะตองหาประสิทธิภาพของแบบฝก
ไวดังนี้
1. เพื่อใหความแนใจวาแบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหมีความแนใจวาแบบฝกที่สรางขึ้นสามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุตาม
จุดมุงหมายแทจริง

63
3. เมื่อ จะผลิ ต แบบฝ ก ออกมาเปน จํา นวนมากๆ จึ ง ต อ งหาประสิท ธิ ภาพเพื่ อ เป น
หลักประกันวาแบบฝกที่ผลิตออกมานั้นใชได เพื่อไมใหเสียงบประมาณ เสียแรงงาน และเสียเวลา
เพราะผลิตแลวใชการไมได
แบบฝ ก นี้ จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ภาพไดต องมีก ารประเมิ น โดยอาศั ย เครื่ องมื อ และวิ ธีก ารที่
หลากหลาย ซึ่งสําเริง บุญเรืองรัตน (2540 : 12, อางถึงใน พิทยพันธ แวะศรีภา 2542 : 28)
กลาวถึงการหาประสิทธิภาพของแบบฝก ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความ
เหมาะสมของส ว นประกอบของแบบฝ ก การใช ภ าษาในการสื่ อ ความหมาย โดยให ผู รู ห รื อ
ผูเชี่ยวชาญ 3-5 คน เปนผูประเมิน โดยกําหนดเปนคะแนน ดังนี้
ถาแนใจวามีคุณภาพ มีความเหมาะสมจริง
ใหคะแนน +1
ถาไมแนใจวามีคุณภาพ มีความเหมาะสมจริง
ใหคะแนน 0
ถาแนใจวาไมมีคุณภาพ ไมมีความเหมาะสมจริง
ใหคะแนน –1
แลวนําผลการประเมินหรือการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญแตละทานที่ใหคะแนนแตละ
ขอมาหาคาเฉลี่ยตามสูตร
IOC = ∑R
N
เมื่อ IOC คือ คาเฉลี่ยผลประเมินความสอดคลองเหมาะสมของแบบฝก
∑R คือ ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญแตละคน
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ
ถาคา IOC มีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ถือวามีความสอดคลองเหมาะสม
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544 : 15) ไดเสนอวิธีการหาประสิทธิภาพแบบฝกไววา
ผูสรางแบบฝกจะตองนําแบบฝกไปทดลองใชกับผูเรียนแลวนําปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นใน
ระหว า งการทดลองไปปรั บ ปรุ ง แก ไ ขต อ ไป โดยทั่ ว ไปแล ว ในการนํ า แบบฝ ก ไปทดลองใช กั บ
นักเรียนมีอยู 3 ขั้นตอนดวยกัน ซึ่งในแตละขั้นตอนก็จะมีกระบวนการและประเภทของขอมูลที่
ไดรับแตกตางกันไป
ขั้นตอนที่ 1 การทดลองรายบุคคล (Individual Try Out) นําแบบฝกไปทดลองใชกับ
นักเรียนเพียง 1 คน เพื่อสํารวจการสื่อความหมายแลวใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น จากนั้นนํา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข แลวนําไปทดลองกับคนอื่นตอไป สําหรับจํานวน
ผูเรียนที่ใชในการทดลองครั้งนี้ประมาณ 3-5 คน ในขั้นนี้ผูพัฒนาควรนําแบบฝกไปทดลองใชดวย
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ตนเอง เพื่อจะไดทําการสังเกตปฏิกิริยา ฟงความคิดเห็นและสามารถแกปญหาที่อาจเกิดการติดขัด
ในการเรียนไดทันที
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองแบบกลุมยอย (Small Group Try Out) การทดลองแบบกลุม
ยอยนี้เปนการทดลองใชกับผูเรียนเปนกลุม ไมสังเกตผูเรียนแตละคน ดังนั้นจํานวนผูเรียนในการ
ทดลองแบบกลุ ม นี้ ค วรจะอยู ร ะหว า ง 10-15 คน ก็ ถื อ ว า ใช ไ ด แ ล ว ขั้ น นี้ เ ป น การศึ ก ษาถึ ง
ขอผิดพลาดที่ทุกคนกระทํา แลวนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองของแบบฝก ควรมี
การพูดคุยกับผูเรียนหลังจากเรียนเสร็จแลวถึงประสบการณการเรียนที่เขาไดรับ
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองภาคสนาม (Field Try Out) เปนการทดลองในภาวะเหมือน
การเรียนการสอนทั่วไป จํานวน 20-30 คน ผูพัฒนาสามารถใหผูอื่นนําแบบฝกไปทดสอบภายใต
สถานการณของการเรียนปกติ จากนั้นใชขอมูลและขอเสนอแนะที่ไดรับทําการปรับปรุงแบบฝก
ขั้นนี้เปนการตรวจสอบดูวา เมื่อบทเรียนถูกนําไปใชโดยผูอื่นแลวจะมีผลเปนอยางไร
ในการทดลองกลุมยอยและการทดลองภาคสนาม จะตองทดสอบความรูพื้นฐานเดิม
(Pretest) และเมื่อผูเรียนสิ้นสุดการเรียนรูแลวใหทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เพื่อเปนการ
เปรี ยบเที ยบความรู ก อนและหลั งเรีย นว า ผูเ รีย นมีความรูเ พิ่ม มากขึ้นเทาไร แลว นํ า ผลที่ ได ไป
วิเคราะหทางสถิติ เพื่อจะไดทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตอไป
นอกจากนี้ ชัยยงค พรหมวงศ (2531 : 25) กําหนดหลักเกณฑการหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝก โดยการนําแบบฝกไปทดลองใช โดยการกําหนดประสิทธิภาพของแบบฝก ซึ่งกระทํา
ไดโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมตอเนื่อง และพฤติกรรมขั้น
สุดทาย โดยกําหนดคาประสิทธิภาพ ดังนี้
E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ คิดเปน
รอยละของผลเฉลี่ยคะแนนที่ได ดังนั้น E1/E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลั พ ธ ตามปกติ กํ า หนดเกณฑ E1/E2 ขึ้ น อยู กั บ เนื้ อ หา หากเนื้ อ หาเป น ทั ก ษะจะ
ตั้ ง เกณฑ 75/75 หากเนื้ อ หาเป น ความรู ความจํ า จะตั้ ง เกณฑ 80/80 ตั ว อย า งเช น 80/80
หมายความวา เมื่อเรียนจากแบบเรียนแลวนักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดหรืองานไดผลเฉลี่ย
รอยละ 80 และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดเฉลี่ยรอยละ 80
การทดลองหาประสิทธิภาพแบบฝก ดําเนินการดังนี้
1. ทดลองแบบฝกกับนักเรียนเปนรายบุคคล (Individual Try Out) หรือหนึ่งตอหนึ่ง
(1:1) ระหวางดําเนินการในลักษณะนี้ ผูสรางแบบฝกทํางานเปนรายบุคคลกับนักเรียนหนึ่งคน หรือ
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สามคน หรือมากกวาที่เปนตัวแทนของประชากรเปาหมายดําเนินการหาประสิทธิภาพของแบบฝก
เสร็จแลวปรับปรุงใหดีขึ้นจากการนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ขั้นนี้ควรมี
ประสิทธิภาพ 60/60
2. ทดลองแบบฝกกับนักเรียนเปนกลุมยอย (Small-Group Tryout) จํานวน 9 คน มี
จุดประสงคสองประการ ประการแรก คือ เพื่อตัดสินประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตามหลังการประเมินผลตัวตอตัว และเพื่อระบุปญหาการจัดการเรียนรูที่ยังหลงเหลืออยู ประการที่
สอง คือ เพื่อตัดสินวา นักเรียนสามารถใชแบบฝกโดยปราศจากการมีปฏิสัมพันธกับผูสรางแบบฝก
ไดหรือไม และหาประสิทธิภาพของแบบฝก เสร็จแลวปรับปรุงใหดีขึ้นจากการนําขอมูลมาวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis) ขั้นนี้ควรมีประสิทธิภาพ 70/70
3. ทดลองแบบฝกกับนักเรียนเปนกลุมใหญ (Field Tryout) จํานวน 30-100 คน ใน
ระยะสุดทายของการประเมินผลระหวางดําเนินการ นักเรียนพยายามที่จะใชสถานการณการ
เรียนรูซึ่งใกลเคียงกับความตั้งใจสูงสุด ในการใชวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน ความมุงหมายของ
การประเมินผลระยะสุดทาย คือ ตัดสินใจวาการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูหลังจากระยะของ
การประเมินผลกลุมยอยแลว จะมีประสิทธิภาพหรือไม และถาการจัดการเรียนรูสามารถใชไดใน
สถานการณตามที่ตั้งใจไว นั่นก็คือ เปนวิธีการดําเนินงานที่นาจะเปนไปไดที่จะใชกับการจัดการ
เรียนรูตามสถานการณที่ตั้งใจ และทําการหาประสิทธิภาพของแบบฝก ระหวางการใชและหลังการ
ใชเสร็จแลวปรับปรุงใหดีขึ้น จากการนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ในขั้นนี้ควร
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
การคํานวณหาประสิทธิภาพ ใชสูตรดังนี้
{(∑X / N) / A } × 100
E1 =
ประสิทธิภาพของผลลัพธ
เมื่อ
E1 =
∑X =
คะแนนรวมของแบบฝกหัด
N =
จํานวนนักเรียน
A =
คะแนนเต็มของแบบฝกหัด
{(∑F / N) / B } × 100
และ
E2 =
ประสิทธิภาพของผลลัพธ
E2 =
∑F =
คะแนนรวมของคะแนนสอบหลังเรียน
N =
จํานวนนักเรียน
B =
คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
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สรุปไดวา การพัฒนาแบบฝก มีการหาประสิทธิภาพ 2 วิธีการ คือ (1) วิธีการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของสําเริง บุญเรืองรัตน (2540 :
12, อางถึงใน พิทยรัตน แวะศรีภา 2542 : 28) และ (2) การหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของชัยยงค
พรหมวงศ (2531 : 25)
ขอมูลทองถิน่ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ทองถิ่น : แหลงเรียนรูเพือ่ การศึกษา
สิ่งที่อยูในทองถิ่น ซึ่งเปนวิถชี ีวิต เปนวัฒนธรรมประจําถิ่น เปนประเพณี เปนสิ่งของ
มรดกพื้นบานที่อยูในทองถิน่ นัน้ ๆ แตละทองถิน่ ก็ไมเหมือนกัน ซึง่ เยาวชนรุนใหมตอ งเรียนรู และ
ควรรู (ชาตรี สําราญ 2545 : 5) นอกจากนี้ทรัพยากรอันล้ําคาของชาติและทองถิน่ คือ ความรูและ
ประสบการณที่ผูคนในชุมชนไดเก็บสั่งสม
ถายทอดและอนุรกั ษสืบทอดตอกันมาเปนระยะ
เวลานาน
สิ่งเหลานี้คือตนทุนทางวัฒนธรรมที่โรงเรียนสามารถใชใหเปนประโยชนในการจัด
การศึกษาใหเยาวชน
โดยจัดใหเปนหองปฏิบัติการทางวัฒนธรรมหรือแหลงวิทยาการทาง
การศึกษาที่มคี า เพื่อลูกหลานไดศึกษาหาความรู นําไปประยุกตใชในการดํารงชีวติ และเพื่อความ
เปนไทยสืบไป (พรชัย ภาพันธ 2545 : 4) และในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 มาตรา 24 ไดกําหนดการจัดกระบวนการเรียนรูไวดังนี้ ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหผสู อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและความรอบรู ดังนัน้ การนําขอมูลทองถิ่นมา
เปนสวนประกอบในการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํา เพื่อใหแบบฝกมีความนาสนใจมากขึน้
และยังสงผลให ผูเรียน มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับทองถิน่ ของตนเองไดดียิ่งขึ้น
ภูมิหลังอําเภอกระทุมแบน
ขอมูลจากเอกสารขอมูลหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ขององคการบริหารตําบลดอนไกดี
และกรมศิลปากร ไดกลาวถึงขอมูลทั่วไปของอําเภอกระทุมแบนดังนี้
อําเภอกระทุมแบนไดรับการจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติการปกครองทองที่ เมื่อ
พุทธศักราช 2443 เดิมอําเภอกระทุมแบนขึ้นตรงตอเมืองสมุทรสาคร ตอมาในพุทธศักราช 2469
ทางราชการไดมีคําสั่งโอนตําบลทาไม ตําบลบางยาง ตําบลซูกั้ง (หนองนกไข) และตําบลออมนอย
ซึ่งอยูในความปกครองของอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มาขึ้นกับอําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร และในปพุทธศักราช 2486 จังหวัดสมุทรสาคร ไดถูกยุบรวมกับจังหวัดธนบุรีเปนผลให
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อําเภอกระทุมแบนตองไปขึ้นกับอําเภอธนบุรีดวย ในปพุทธศักราช 2489 ไดประกาศยกฐานะ
สมุทรสาครขึ้นเปนจังหวัดใหม และยกฐานะตําบลกระทุมแบนเปนเทศบาลตําบลกระทุมแบน
ปจจุบันที่วาการอําเภอกระทุมแบนตั้งอยูริมคลองภาษีเจริญ ตําบลตลาดกระทุมแบน ระยะทาง
หางจากตัวจังหวัด 14 กิโลเมตร มีพื้นที่ 135.276 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน
10 ตําบล ดังนี้ (1) ตําบลทาไม (2) ตําบลสวนหลวง (3) ตําบลบางยาง (4) ตําบลคลองมะเดื่อ (5)
ตําบลหนองนกไข (6) ตําบลดอนไกดี (7) ตําบลแคราย (8) ตําบลทาเสา (9) ตําบลตลาด
กระทุมแบน (10) ตําบลออมนอย
แผนที่อําเภอกระทุมแบน

คลองภาษีเจริญ

ที่ตั้งขอบเขตอําเภอกระทุม แบน
ทิศเหนือ
ติดกับ
ทิศใต
ติดกับ
ทิศตะวันออก
ติดกับ
ทิศตะวันตก
ติดกับ

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร

ภูมิประเทศ
เปนที่ราบลุมบริเวณริมแมน้ําทาจีน บางพื้นที่เปนทีด่ อน พืน้ ที่สว นใหญใชในการทํา
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
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สัญชาติ/เชื้อสาย
ประชากรสวนใหญเปนคนไทยแท รองลงมาเปนคนไทยเชื้อสายจีน (สวนใหญจะตั้ง
บานเรือนอยูอยางหนาแนนบริเวณตลาดกระทุมแบนและตําบลสวนหลวง และมีอาชีพคาขายเปน
สวนใหญ) นอกจากนีย้ ังมีกลุมสัญชาติพมาเพียงเล็กนอย ซึง่ กลุม เหลานี้จะมาเปนแรงงานใน
โรงงานตางๆ และมีอยูอยางกระจัดกระจายในบริเวณอื่นๆ ของจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะใน
อําเภอเมือง
การนับถือศาสนา
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ สวนศาสนาคริสต อิสลาม มีจํานวนนอย สังเกต
ได จ ากไม มี โ บสถ ห รื อ มั ส ยิ ด ตั้ ง อยู แ ต จ ะมี ศ าลเจ า ของคนจี น ซึ่ ง มี อ ยู ห ลายแห ง ในเขตตลาด
กระทุมแบน
อาชีพ
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม และทําเกษตรกรรม
เชน ทํานา ทําสวน และมีการทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การทําเครื่องเคลือบเบญจรงค
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ทํานา ในอดีตพื้นที่บริเวณเขตอําเภอกระทุมแบนมีการทํานาปกันมาก แตปจจุบัน
เหลือผูที่ทํานานอยลง อีกทั้งยังทําในปริมาณผลผลิตที่ต่ําลงกวาเดิมดวย ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจาก
การเขามาซื้อที่ดินของนายทุนเพื่อสรางโรงงานอุตสาหกรรม นาที่ทํากันอยูปจจุบันนั้นจะทํากัน
ประมาณปละ 2-3 ครั้ง
2. การทําสวนผัก/ผลไม สวนผัก ไดแก ผักบุง ผักกาดขาว ผักกระเจี๊ยบ ผักกวางตุง
เปนตน สวนผลไม ไดแก สวนมะพราวออน สวนมะพราวแปรรูป (นําไปแปรรูปเปนน้าํ ตาลปบ)
สวนมะมวง สวนกลวยไม สวนฝรั่ง สวนชมพู เปนตน
3. คาขาย รับจางทัว่ ไป รับเหมากอสราง
4. ทําธุรกิจอุตสาหกรรม (สวนตัว) สวนใหญจะเปนนายทุนจากขางนอกเขามาลงทุน
สวนแรงงานนัน้ จะเปนคนในพื้นที่ ไดแก โรงงานถุง/ขวดพลาสติก โรงงานกลองกระดาษ โรงงานทํา
สติกเกอร โรงงานทําอะไหล โรงงานทอเสือ่ เปนตน
5. อุตสาหกรรมในครัวเรือน รอยพวงมาลัย เครื่องปนดินเผา เครื่องเบญจรงค
6. รับราชการ เชน ตํารวจ ทหาร ครู
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ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 ในครั้งนี้ ผูว ิจัยไดศึกษาเฉพาะขอมูลทองถิ่นของอําเภอกระทุมแบน
รอบๆ บริเวณโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง ซึง่ การศึกษาคนความีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ขอมูลทองถิน่ อําเภอกระทุมแบน
วัดราษฎรบาํ รุง (วัดหงอนไก) ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุมแบน
จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งเปนสํานักสงฆเมื่อพุทธศักราช 2436 อุโบสถหลังเกา เปนอาคารกออิฐถือปูน
คอนขางเล็ก หันหนาไปทางทิศตะวันออก หลังคาเครือ่ งไมมุงกระเบื้องวาวมี พาไล (เรือนหรือเพิง
โถง ตอจากเรือนเดิมหรืออยูบริเวณของเรือนเดิม ใชเปนที่นงั่ เลนหรืออื่นๆ ซึง่ ไมใชหอ งนอน)
มุงสังกะสียนื่ ออกมาทั้งดานหนาและดานหลังอยางละ 1 หอง รองรับโครงหลังคาดวยเสาไมกลม
ชอฟาใบระกาทําดวยไมแบบมอญ หนาบันตกแตงลวดลายปูนปน แบงออกเปน 2 สวน ดานบน
เปนรูปเทพพนม ถัดลงมาเปนหงส 2 ตัว หันหนาเขาหากัน มีลวดลายดอกไมประดับดวยเครื่อง
ถวยชามเคลือบสี และเครื่องลายครามแบบจีน ซึ่งมีอทิ ธิพลศิลปะแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่
3 ผนังอุโบสถกออิฐถือปูน มีประตูทางเขาดานหนาและหลังดานละ 2 บาน ซุมประตูและหนาตางมี
ปูนปนลายพันธุพฤกษา ภายในอุโบสถ มีพระพุทธรูปหินทรายแดงศิลปะอยุธยาตอนปลาย 1 องค
วัดนางสาว ตั้งอยูทหี่ มูท ี่ 7 ตําบลทาไม อําเภอกระทุม แบน จังหวัดสมุทรสาคร อยูริม
ฝงแมนา้ํ ทาจีน
จากตํานานและคําบอกเลาวา สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ไดเกิดสงครามระหวาง
กองทัพกรุงศรีอยุธยาและพมา โดยพมายกกองทัพเขามารุกรานถึงบานบางทาไม เขตกระทุมแบน
พวกผูชายออกไปรบปองกันขาศึก เหลือเฉพาะผูหญิงและเด็กรวมทั้งคนชรา ทั้งหมดจึงหลบหนี
ขาศึกแตระหวางทางไดพบกองลาดตระเวนของพมาจึงพากันเขาไปหลบอยูในโบสถรางแหงหนึ่ง
ในจํานวนผูหนีภัยขาศึกมีพี่นองสองสาวไดอธิษฐานกับพระประธานวา ถาสามารถรอดพนจาก
ขาศึกไปไดจะกลับมาบูรณะซอมแซม หลังจากเหตุการณสงบ พี่นองสองคนไดกลับมาที่วัดพี่สาว
เห็นโบสถทรุดโทรมมาก จึงสรางวัดขึ้นใหม คือ “วัดกกเตย” (ปจจุบันรางไปแลว) สวนนองสาว
ตองการทําตามสัจจาธิษฐาน จึงบูรณะวัดจนเสร็จและตั้งชื่อวา “วัดพรหมจารียราม” ตอมาเปลี่ยน
ชื่อเปน “วัดนองสาว” ปจจุบันชาวบานเรียก “วัดนางสาว” มีสิ่งสําคัญในวัด คือ “โบสถมหาอุตม”
ซึ่งเปนพระอุโบสถที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีประตูเขา-ออก ดานหนาเพียงประตูเดียว ไมมีหนาตาง
หลังคามุงดวยกระเบื้องดินเผาแบบเกา มีขื่อเปนไมซุง ผนังโบสถกออิฐถือปูน มีเรื่องอัศจรรยของ
พระอุโบสถนี้เลาตอกันมาวา พระสงฆจะเขาไปภายในจํานวนเทาใดก็ไดไมจํากัด และมีแสงสวาง
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อยูตลอดเวลา แมจะไมมีหนาตางเลย เรื่องนาพิศวงอีกประการหนึ่งคือ เมื่อครั้งเกิดน้ําทวมใหญใน
ปพุทธศักราช 2485 บริเวณตลาดกระทุมแบนและบริเวณทั่วไปถูกน้ําทวมจนหมด แตกลับทวมไม
ถึงโบสถนี้ ทั้งๆ ที่พื้นที่วัดโดยรอบถูกน้ําทวมหมด นอกจากนี้ยังมี “อุทยานมัจฉา” ซึ่งเปนที่ชุมนุม
ของปลาสวายเปนจํานวนมาก ประกอบกับความรมรื่นของธรรมชาติจึงเปนแหลงพักผอนหยอนใจ
และแหลงเรียนรูของผูมาเยี่ยมเยือนไดเปนอยางดี
สถานี อ นามั ย บ า นคลองทองหลาง ตั้ ง อยู ห มู ที่ 4 ตํ า บลคลองมะเดื่ อ อํ า เภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร สรางขึ้นเมื่อปพุทธศักราช 2522 และสรางอาคารหลังใหม แลว
เสร็จเมื่อปพุทธศักราช 2542 รับผิดชอบ 5 หมูบาน มีเจาหนาที่สาธารณสุขจํานวน 5 คน ซึ่ง
เจาหนาที่รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธและใหความรูแกประชาชนในการปองกัน ดูแล รักษา
สุขภาพตนเองในเบื้องตน รวมไปถึงการดูแลสภาพแวดลอมรอบตัวใหสะอาดถูกสุขลักษณะอยู
เสมอ อันจะกอใหเกิดสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง เปนการลดภาระคาใชจายดานสุขภาพ
ของประชาชน ลดอัตราเสี่ยงตอการติดเชื้อตางๆ ของประชาชนโดยสวนรวม รวมทั้งลดภาระการ
ทํางานของบุคลากร และทําใหบานเรือนสะอาดนาอยูขึ้นอีกดวย
สวนกล วยไม กลว ยไมนั้ นถือเปน ดอกไมที่ทํา รายไดใหแกจัง หวัดสมุทรสาครเปน
จํานวนมหาศาล เพราะตลาดกลวยไมของจังหวัดมิไดมีแตเฉพาะในประเทศเทานั้น ยังรวมไปถึง
ตางประเทศ เชน ญี่ปุน และเกาหลีอีกดวย
จังหวัดสมุทรสาครมีการเพาะเลี้ยงกลวยไมมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ รองจาก
กรุงเทพมหานคร บริเวณที่มีการเพาะเลี้ยงกลวยไมมากที่สุด ไดแก เขตอําเภอกระทุมแบนและมี
แนวโนมวาจะมีการขยายการเพาะเลี้ยงมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะกลวยไมใหผลผลิตตลอดป ดูแลรักษา
ง า ย ราคาดี พั น ธุ ที่ นิ ย มปลู ก ได แ ก ปอม ซี ซ าร ข าว เอ็ น ซาร บิ น มาดาม เอ็ น บาบารา และ
คริสติน
ราคาของกลวยไมจะสูงในชวงเดือนกุมภาพันธของทุกป เพราะออกดอกนอยและตรง
กับชวงเทศกาลของตางประเทศพอดี สวนในเดือนสิงหาคม กันยายนและตุลาคม กลวยไมจะออก
ดอกสะพรั่งเปนจํานวนมาก ทําใหราคาลดลง
เบญจรงค เปนหัตถกรรมที่จัดอยูในประเภทของเครื่องถวยหรือเครื่องปนดินเผานั่นเอง
เบญจรงค หมายถึง หาสี แตสีที่ใชบนเครื่องเบญจรงคอาจพบมีตั้งแต 5 สีขึ้นไป จนถึง 8 สีก็ได
ไดแก สีแดง สีเหลือง สีขาว สีเขียว (น้ําเงิน) สีชมพู สีมวง สีแสด สีน้ําตาล เปนตน เครื่องถวย
เบญจรงค ทําโดยการเขียนลวดลายลงบนกระเบื้องถวย โดยจะไมเวนที่วางไว จากนั้นก็เขียนสี
หรือลงสีและนําไปเผา นอกจากเครื่องถวยเบญจรงคแลว ยังมีเครื่องถวยซึ่งมีลักษณะการทํา
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ใกลเคียงกันอีก แตจะเนนที่การเพิ่มทองซึ่งอาจจะเปนการลงพื้นทอง ตัดเสนทอง หรือแตมทอง
ระหวางสีเบญจรงค เปนตน ซึ่งเรียกวาเครื่องถวยชนิดนี้วา “ลายน้ําทอง”
การทําเบญจรงคในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีชื่อเสียง และเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป
อยูในตําบลทาเสา ตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน โดยพัฒนามาจากโรงงานทําเครื่องถวย
ชามในนามของโรงงานเสถียรภาพ ซึ่งเปนโรงงานชนิดใหญ มีคนงานจํานวนมาก ตอมาประสบ
ปญหาทางเศรษฐกิจ ตองปลดคนงานออกเปนจํานวนมาก คนงานที่เคยทํางานดานนี้มากอน
หันมาประกอบอาชีพของตนเอง เปนลักษณะอุตสาหกรรมในครอบครัว และขยายตอไปยังญาติ
พี่นอง และเพื่อนบานในละแวกเดียวกันรวมทั้งคนในพื้นที่อื่นๆ ดวย จึงทําใหชื่อเสียงหัตถกรรม
เครื่องเบญจรงคของอําเภอกระทุมแบน ไดรับความสนใจจากคนภายนอกมากขึ้น ไมวาจะเปน
เรื่องของฝมือที่ประณีต รูปทรง สีสันของเบญจรงคที่สะดุดตา รวมถึงลวดลายที่หลากหลาย
มากมาย
ความมีชื่อเสียงดังกลาว เปนผลใหมีการขยายตัวธุรกิจผลิตเบญจรงคภายในชุมชน
เพิ่มขึ้น กลาวคือ มีการเพิ่มขึ้นทั้งจํานวนผูประกอบการซึ่งสวนใหญเปนคนในชุมชน และการเพิม่
ของแรงงานในการผลิ ตเบญจรงคทั้ง คนในชุ มชนและคนนอกชุมชนดว ย นอกจากนี้แล ว ทาง
หนวยงานราชการ และเอกชนไดเขามามีสวนสงเสริมในดานการผลิตอีกดวย
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับแบบฝก
มะลิ อาจวิชัย (2540 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะวิชา
ภาษาไทย เรื่ อ ง การเขี ย นสะกดคํ า ไม ต รงตามมาตราตั ว สะกด แม ก น แม ก ด แม ก บ สํ า หรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีจุดมุงหมายเพื่อ สรางแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องการ
เขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดแมกน แมกด และแมกบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลังการเรียนโดยแบบฝกเสริมทักษะ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนบานดงยาง กลุมโรงเรียนหองแซง สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร จํานวน 20 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครือ่ งมือ
ที่ใช คือ แผนการสอน แบบฝกทักษะ จํานวน 5 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยแบบฝกมีขั้นตอนการสรางและหาประสิทธิภาพ ดังนี้ ศึกษาหลักสูตร เอกสารและงานวิจัยที่
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เกี่ยวของ วิเคราะหหลักสูตร นําคําที่ไดจากแบบเรียนมาสรางแบบฝก แลวนําแบบฝกเสนออาจารย
ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา นําแบบฝกที่ไดไปทดลองใชกับนักเรียนที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน และ 9 คน ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง สถิติที่
ใชคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test Dependent ผลการวิจัย พบวา
แบบฝกมีประสิทธิภาพเทากับ 84.02/80.62 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งไดรับการฝกโดยใชแบบฝกการเขียน
สะกดคําไมตรงตามมาตราตัว สะกด แมกน แมก ด แม ก บ หลั งเรียนสู งกว า กอนเรีย น อยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เนาวรัตน ชื่นมณี (2540 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทย
การสะกดคํายาก เรื่องเปดหาย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
แบบฝกทักษะภาษาไทยการสะกดคํายาก เรื่องเปดหาย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการทดลองใชแบบฝก กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
จํานวน 30 คน ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช คือ
แผนการสอน แบบฝกทักษะจํานวน 12 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัย
สรางขึ้น โดยแบบฝกทักษะมีขั้นตอนการสรางและการหาประสิทธิภาพดังนี้ ศึกษาเนื้อหาความคิด
รวบยอดและจุดประสงคการเรียนรู วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูและคําที่เรียนจากหนังสือ
ภาษาไทยเรื่องเปดหาย นําไปทดลองกับนักเรียน 3 คน และ 9 คน ปรับปรุงแกไขแลวนําไปใชจริง
กั บ กลุ ม ตั ว อย า ง สถิ ติ ที่ ใช คื อ คา ร อ ยละ ค า เฉลี่ย ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา t-test
dependent ผลการวิจัยพบวา แบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะภาษาไทย การสะกด
คํายากเรื่องเปดหาย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อมรรัตน พิศฐาน (2542 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทย
เรื่ องการสะกดคํ าไมตรงตามมาตราตัว สะกดแม ก น สํ าหรั บนัก เรียนชั้ น ประถมศึก ษาปที่ 2 มี
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําของนักเรียนกอนและหลังการใช แบบฝกทักษะ กลุม
ตัวอยางที่ใชไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบอใหญ จังหวัดมหาสารคาม
จํานวน 30 คน ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช คือ
แผนการสอน แบบฝกทักษะ จํานวน 5 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัย
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สร า งขึ้ น โดยแบบฝ ก ทั ก ษะมี ขั้ น ตอนการสร า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพดั ง ต อ ไปนี้ ศึ ก ษาเนื้ อ หา
ความคิดรวบยอด และจุดประสงคการเรียนรู วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู ศึกษางานวิจัยของ
วีรศักดิ์ ปตตาลาโพธิ์ เรื่องความยากงายในการเขียนสะกดคําพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 แลวนํามาสรางแบบฝก นําแบบฝกที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษา และปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนํา นําไปทดลองใชกับนักเรียน 2 คน ในขั้น Individual Tryout และ 3 คน ในขั้น Small
Group Tryout จากนั้นปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง สถิติที่ใช คือ คารอยละ
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test dependent ผลการศึกษาพบวา แบบฝกทักษะ
ภาษาไทยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะภาษาไทย มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ณัฐพงศ สาวงคตุย (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะที่มี
ประสิทธิภาพ เรื่องการสะกดคํายากวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยการพัฒนาแบบฝกมี
ขั้นตอน ดังนี้ ศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) วิชา
ภาษาไทย ศึกษางานวิจัย เอกสาร ตําราที่เกี่ยวของกับการสะกดคํายากและวิธีการสรางแบบฝก
และจุดประสงคการเรียนรู เครื่องมือที่ใช คือ แผนการสอน แบบฝก 10 ชุด และแบบทดสอบวัดผล
สัม ฤทธิ์ท างการเรี ย นที่ ผูวิ จั ย สรา งขึ้น นําแบบฝก ที่ผ า นการตรวจสอบและปรั บปรุง แกไขตาม
กระบวนการแล ว นํ า ไปทดลองใช กั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 กลุ ม โรงเรี ย นหนองหงส
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 36 คน ผลการวิจัยพบวา
คะแนนความสามารถในการสะกดคํายากวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยการใช
แบบฝกทักษะหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คะแนนความ
คงทนในการเรียนรูการสะกดคํายากชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของแตละคนในการใชแบบฝกทักษะ
การสะกดคํายากมีความคงทนในการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมี
เจตคติตอแบบฝกทักษะการสะกดคํายากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
นฤดี ผิวงาม (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียน
เรื่อง วิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 มีจุดมุงหมายเพื่อสรางแบบฝกเสริม
ทักษะการเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และ
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจยั ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลองซื่อ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน 24 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ
จับฉลาก เครือ่ งมือที่ใช คือ แผนการสอน แบบฝกจํานวน 4 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

74
ทางการเรียน โดยแบบฝกมีขั้นตอนการสรางและหาประสิทธิภาพ ดังนี้ ศึกษาคนควาเอกสารตางๆ
ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา หลักสูตรและการสรางแบบฝก จุดประสงคการเรียนรูเพื่อเปนแนวทางใน
การสรางแบบฝก แลวนําแบบฝกที่สรางขึน้ ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อ
หาคาดัชนีความสอดคลอง นําแบบฝกไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ แบบเดีย่ ว ปรับปรุงแกไข
จากนั้นนําแบบฝกไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก ปรับปรุงแกไข เพือ่ นําไปทดลองใช
เพื่อหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม คาสถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และคา t-test dependent ผลการวิจยั พบวา แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรือ่ งทีพ่ ัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 83.68/83.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑทกี่ ําหนดไว และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับแบบฝก
อารรอน (Arron 1959 : 431) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการเขียนสะกดคําของ
เด็กระดับชั้นปที่ 4 กับชั้นปที่ 8 โดยสรางแบบทดสอบใชทั้งหมด 60 คํา นําไปทดสอบกับกลุม
ทดลองซึ่งเปนเด็กระดับชั้นปที่ 4 จํานวน 57 คน ระดับชั้นปที่ 8 จํานวน 54 คน ผลปรากฎวาเด็กที่
สามารถออกเสียงเปนพยางคไดดีนั้นจะเปนเด็กที่เขียนสะกดคําไดดีดวย และสติปญญาของเด็ก
สามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําของเด็กได คือ เด็กที่มีสติปญญาสูงผลสัมฤทธิ์
ในทางสะกดคําสูงและเด็กที่มีสติปญญาต่ําจะมีผลสัมฤทธิ์ทางสะกดคําต่ํา
ชเวนดินเจอร (Schwendinger 1977 : 51) ไดศึกษาผลการเขียนสะกดคําของนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 จํ า นวน 503 คน ได ใ ช แ บบฝ ก ที่ มี รู ป ภาพจริ ง และเขี ย นตามคํ า บอก
ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนที่เรียนโดยการใชแบบฝกหัดที่มีรูปภาพจริงมีผลการเขียนสะกดคําสูง
กวา นักเรียนที่เรียนโดยไมใชรูปภาพของจริง
ลอเรย (Lowrey 1978 : 817 – A) ไดศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 87 คน ผลการวิจัยปรากฏวาแบบฝกหัดเปนเครื่องมือชวยใหเกิด
การเรียนรูซึ่งนักเรียนที่ไดใชแบบฝกทักษะมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยสามารถทํา
คะแนนเฉลี่ ย ได ร อ ยละ 98.80 หลั ง จากได ทํ า แบบฝ ก และยั ง พบว า แบบฝ ก ช ว ยในเรื่ อ งความ
แตกตางระหวางบุคคลไดอีกดวย เนื่องจากนักเรียนแตละคนมีความสามารถดานภาษาแตกตาง
กัน
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สรุป
จากความสําคัญของภาษาไทย ซึ่งเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติอันกอใหเกิด
ความภาคภูมิใจ แสดงถึงเอกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย นอกจากนี้ภาษาไทยยังมี
ความสํ า คั ญ ในการสื่ อ สารของคนไทย การดํ า เนิ น ชี วิ ต เป น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาเล า เรี ย น
ตลอดจนการประกอบอาชีพ พื้นฐานที่สําคัญที่ใชในการติดตอสื่อสาร ไดแก การฟง พูด อาน และ
เขี ย น ดังที่ห ลั กสู ตรการศึกษาขั้ น พื้นฐานพุท ธศักราช 2544
ไดกํ า หนดใหสถานศึกษาให
ความสําคัญในเรื่องการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อใหเปนเครื่องมือในการสื่อสารทําความเขาใจ
ซึ่ ง กั น และกั น ของคนในชาติ แ ละเป น เครื่ อ งมื อ แสวงหาความรู วิ ช าการต า งๆ หลั ก สู ต รจึ ง มี
จุดมุงหมายในการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมี
ความเปนไทยมีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดมุงหมายซึ่งถือเปน
มาตรฐานการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน
และรักการคนควา มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย การที่จะใหผูเรียนเปนผูที่มีความสามารถ
ในการใชภาษาไดดีตองอาศัยการฝกฝนใหครบทั้ง 4 ดาน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน
โดยเฉพาะการเขียนสะกดคํานับวามีความสําคัญอยางยิ่งในการใชภาษาไทย ผูเขียนจะตองสื่อ
ความหมายใหเขาใจไดตรงกันชัดเจน เขียนสะกดไดอยางถูกตอง มีความสามารถในการเขียนเพื่อ
เปนพื้นฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต
เนื่องจากการเขียนสะกดคําเปนทักษะที่มีความสลับซับซอนและมีหลักเกณฑในการเขียน นักเรียน
สวนใหญมีปญหาเรื่องการเขียนสะกดคําผิดมาก ดังนั้นครูผูสอนตองคิดคนวิธีสอนที่หลากหลาย
คํานึงถึงการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมตางๆ มาใชในการจัดการเรียนรู
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ จากการศึ ก ษาค น คว า เอกสารและงานวิ จั ย ต า งๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ เกี่ยวกับแบบฝก พบวา แบบฝกเปนนวัตกรรมชนิดหนึ่งชวยใหผลการเรียนรูทางดาน
การเรียนสูงขึ้น ดังนั้น การนําขอมูลทองถิ่นมาเปนสวนประกอบในการสรางแบบฝกการเขียนสะกด
คําจะชวยใหแบบฝกมีความนาสนใจ และพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น
เพื่อนําไปสูการเขียนในรูปแบบอื่นๆ และนําไปสูความสําเร็จในการเรียนวิชาอื่นๆ ดวย อีกทั้งจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูในเรื่องราวทองถิ่นของตนอันจะสงผลใหผูเรียนเกิด
ความรักความหวงแหนและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเองยิ่งขึ้น
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การพั ฒ นาแบบฝ ก การเขี ย นสะกดคํ า โดยใช ข อ มู ล ท อ งถิ่ น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 เป น การจั ด กิ จ กรรมการสอนรู ป แบบหนึ่ ง ที่ช ว ยเพิ่ ม ทั ก ษะทางภาษาไทย
โดยเฉพาะทักษะทางดานการเขียนสะกดคําของผูเรียนใหดีขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนา
แบบฝก มีดังนี้ (1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการสรางแบบฝกเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย (2) พัฒนาแบบฝก โดยนําแบบฝกฉบับรางมาตรวจสอบหาประสิทธิภาพโดย
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาคาความสอดคลองจากคา IOC นําผลมาปรับปรุงแกไขแลวหาคาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกรายบุคคล และแบบกลุมยอย และนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง (3) ทดลองใช
แบบฝก นําแบบฝกที่สรางขึ้นไปทดลองสอนกับกลุมนักเรียนตัวอยาง โดยหาประสิทธิภาพแบบ
ภาคสนาม (4) ประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝก

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่องการพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิน่ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจยั ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research) : การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนา
แบบฝก
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
แบบฝก
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research) : การทดลองใชแบบฝก
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝก
ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคํา
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูล
ทองถิ่นมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารเกี่ ยวกั บนโยบายการศึกษา พระราชบัญญัติก ารศึกษาแหง ชาติ
พุทธศักราช 2542
2. วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคํา
3. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั ที่เกีย่ วของกับการสรางแบบฝก
4. ศึก ษาความต อ งการของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 เกี่ย วกับ แบบฝ ก เรื่อ ง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหา และรูปแบบของฝก โดยใชแบบสอบถามกับนักเรียน
จํานวน 40 คน
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5. ศึกษาความคิดเห็นของครูผสู อนภาษาไทย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จํานวน 6 คน และผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก จํานวน 1 คน เพื่อใหทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาแบบฝก เรื่องเนื้อหา รูปแบบ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และการประเมินผล
6. ศึกษาขอมูลทองถิ่น โดยการสัมภาษณ สนทนา ซักถาม หาความรูจากผูน ํา
ทองถิน่ จํานวน 1 คน ผูรูในทองถิ่น จํานวน 1 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จํานวน 1 คน เพื่อใหทราบความคิดเห็นและขอบขายเนื้อหาที่ใชเปนขอมูลในการพัฒนาแบบฝก
การเขียนสะกดคํา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย สําหรับศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝก มีดงั นี้
1. แบบสอบถามความตองการของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 เกี่ยวกับแบบฝก
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนือ้ หา และรูปแบบของแบบฝก
1.1 ลักษณะของแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามดานสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน จํานวน 3 ขอ
ไดแก (1) เพศ (2) อายุ (3) ประสบการณเกี่ยวกับการเรียนรูเรื่องราวทองถิ่น
ตอนที่ 2 สอบถามความตองการของนักเรียนในการเรียนโดยใชแบบฝกการ
เขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น จํานวน 3 ขอ ดังนี้ (1) นักเรียนตองการเรียนเรื่องการเขียน
สะกดคําโดยใชขอมูลทองถิน่ ดวยวิธีใด (2) นักเรียนคิดวาในอําเภอกระทุมแบนมีขอมูลทองถิ่น
ใดบางทีน่ าสนใจและตองการเรียน (3) นักเรียนตองการใหแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูล
ทองถิน่ มีลักษณะอยางไร
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับขอเสนอแนะอื่นๆ จํานวน 1 ขอ
1.2 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก
ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 มาสรางเปนแบบสอบถาม โดย
กําหนดประเด็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเ ชี่ยวชาญดานเนื้อหาและภาษา ด านแบบฝก ดานวัดผลประเมินผล ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนําผลที่ไดจากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขดาน
ภาษาใหอานเขาใจไดงาย และเหมาะสมกับวัยของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก คําถามขอที่ 1
คําถามกอนปรับปรุงแกไขคือ “นักเรียนตองการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคํา โดยใชขอมูลทองถิ่น
อยางไร” ปรับปรุงแกไขดังนี้ “นักเรียนตองการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่นดวย
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วิธีใด” และคําถามขอที่ 2 คําถามกอนปรับปรุงแกไข คือ “นักเรียนคิดวาอยากเรียนรูขอมูลทองถิ่น
ใดบาง” ปรับปรุงแกไขดังนี้ “นักเรียนคิดวาในอําเภอกระทุมแบน มีขอมูลทองถิ่นใดบางที่นาสนใจ
และตองการเรียนรู” นําแบบสอบถามมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ไดคา ดัชนีความสอดคลองเทา 1.00 (รายละเอียดดังตารางที่ 16 ภาคผนวก
ค หนา 175)
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดจากการตรวจสอบไปทดลอง (Try out)
สอบถามนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 ทีม่ ีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง
ขั้นตอนที่ 5 นําผลที่ไดจากการสอบถามมาปรับปรุงแกไข แลวนําไปใช
สอบถามกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง จํานวน 40 คน
1.3 การวิเคราะหขอ มูลจากแบบสอบถาม
นําขอมูลจากแบบสอบถามความตองการของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3
เกี่ยวกับแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิน่ จํานวน 1 ฉบับ มาวิเคราะหขอมูลโดยใช
คารอยละ (%) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ
2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview) สัมภาษณความคิดเห็น
ของครูผูสอนภาษาไทย จํานวน 6 คน และผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก จํานวน 1 คน เกีย่ วกับขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาแบบฝก เรื่อง เนื้อหา รูปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล
2.1 ลักษณะของแบบสัมภาษณมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสั ม ภาษณ เ กี่ ย วกั บ สถานภาพและข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบ
แบบสัมภาษณ จํานวน 7 ขอ ไดแก (1) เพศ (2) อายุ (3) ปจจุบันดํารงตําแหนง (4)
วุฒิทางการศึกษาในระดับสูงสุด (6) ประสบการณอื่นนอกเหนือจากตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน (7)
ประสบการณในการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นหรือการพัฒนาการศึกษาดวยขอมูล
ทองถิ่น
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณความคิดและขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาแบบฝก เรื่อง เนื้อหา รูปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล
จํานวน 4 ขอ ไดแก (1) ทานคิดวาในอําเภอกระทุมแบนมีเรื่องราวขอมูลทองถิ่นเรื่องใดบางนา
สนใจ ควรนําไปใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดฝกเขียนสะกดคํา (2) ทานคิดวาแบบฝกการ
เขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ควรมีลักษณะและ
รูปแบบอยางไร (3) ทานคิดวาแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ควรนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร (4) ทานคิดวา ควรมีการ
ประเมินผลนักเรียนเกี่ยวกับการนําขอมูลทองถิ่นมาพัฒนาแบบฝกอยางไร ใครเปนผูประเมิน
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการ
เขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น จํานวน 1 ขอ
2.2 ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก
ขั้ น ตอนที่ 2 สร า งแบบสัม ภาษณ ตามขั้น ตอนที่ 2 โดยนํ า มากํา หนดเป น
ประเด็นการสัมภาษณ
ขั้นตอนที่ 3 นํ า แบบสั ม ภาษณ ที่ ส ร า งขึ้ น ไปให อ าจารย ผู ค วบคุ ม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและภาษา ดานแบบฝก ดานวัดผลประเมินผล จํานวน 3
ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนําผลที่ไดจากการตรวจสอบ
มา ปรับปรุงแกไข ไดแก คําถามขอที่ 1 คําถามกอนการปรับปรุง คือ “ทานคิดวาในอําเภอ
กระทุมแบนมีเรื่องราวขอมูลทองถิ่นอะไรบางที่ควรนํามาใหนักเรียนไดเรียนรู” ปรับปรุงแกไข ดังนี้
“ทานคิดวาในอําเภอกระทุมแบนมีเรื่องราวขอมูลทองถิ่นเรื่องใดบางนาสนใจ ควรนําไปใหนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดฝกเขียนสะกดคํา” นําแบบสัมภาษณมาหาคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item objective Congruence : IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00
(รายละเอียดดังตารางที่ 17 ภาคผนวก ค หนา 176) โดยใหเกณฑการกําหนดคะแนนความ
คิดเห็นไวดังตอไปนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 177)
+1
เมื่อแนใจวาแบบสัมภาษณมีความเหมาะสม
0
เมื่อไมแนใจวาแบบสัมภาษณมีความเหมาะสม
-1
เมื่อแนใจวาแบบสัมภาษณไมมีความเหมาะสม
นํ า ผลจากการพิ จ ารณาของผู เ ชี่ ย วชาญในแต ล ะข อ ไปหาค า ดั ช นี ค วาม
สอดคลองจากสูตร ดังตอไปนี้
IOC
=
ΣR
N
IOC
แทนดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณในประเด็นตางๆ
ΣR
แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
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N

แทนจํานวนผูเชี่ยวชาญ
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, กองวิจัยทางการ

ศึกษา 2545 : 65)
นําคาดัชนีความสอดคลองที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ ซึ่งเกณฑในการ
พิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีดังนี้ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่คํานวณไดมีคา
เทากับหรือมากกวา 0.50 แสดงวาแบบสัมภาษณมีความเหมาะสม แตถาคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) ที่คํานวณไดมีคานอยกวา 0.50 แสดงวาแบบสัมภาษณไมมีความเหมาะสม ตองมีการ
ปรับปรุงแกไข
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสัมภาษณที่ไดจากการตรวจสอบ ไปสัมภาษณครูผูสอน
ภาษาไทย และผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก
2.3 การสัมภาษณมรี ายละเอียด ดังนี้
1. แจงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหในการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก จากครูผูสอนภาษาไทยและ
ผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก
2. ผูวิจัยติดตอกับผูใหสัมภาษณ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ
ประเด็นการสัมภาษณ และกําหนดวัน เวลา ที่จะสัมภาษณใหทราบลวงหนา
3. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ โดยกลาวคําทักทายและแนะนําตัว และ
ขออนุญาตผูใหสัมภาษณทําการบันทึกเสียง และบันทึกภาพ ดําเนินการสัมภาษณ ซักถามขอ
คําถาม และขอเสนอแนะ บันทึกผลการสัมภาษณ
4. จัดเตรียมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล
ตอไป
2.4 วิ เคราะห ขอมูล จากแบบสั ม ภาษณ โดยนํา ขอมูลที่ ไดจ ากการสั ม ภาษณ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝก มาวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%)
และวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ
ศึกษาขอมูลทองถิ่น
ผูวิจัยสํารวจขอมูลทองถิ่นที่อยูใกลบริเวณโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง อําเภอกระทุมแบน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยใชเทปบันทึกเสียงในการสัมภาษณอยางไมเปนทางการจากผูนําทองถิ่น
ผู รู ใ นท อ งถิ่ น และคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได เ ข า ไปทํ า ความ

82
รูจักสรางความคุนเคยกับบุคคลเหลานี้ เพื่อขอเก็บรวบรวมขอมูลทองถิ่นประเด็นตางๆ และนํามา
เป น สาระในการสร า งแบบฝ ก การเขี ย นสะกดคํ า โดยใช ข อ มู ล ท อ งถิ่ น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3
การวิเคราะหขอ มูลจากการศึกษาขอมูลทองถิ่น
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลทองถิ่นนัน้ ผูวิจยั นํามาวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ
จากที่กลาวมาผูวิจัยจึงไดสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
นโยบายการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542
เพื่อวิเคราะหหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เรื่องการเขียนสะกดคํา
เพื่อศึกษาเอกสาร
ตํารา
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแบบ
ฝก
เพื่อศึกษาความตองการของ
นักเรียนเกี่ยวกับแบบฝก เรื่อง
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เนื้อหา รูปแบบของแบบ
ฝก

วิธีการ
- ศึกษา
เอกสาร

กลุมเปาหมาย

- เอกสารเกี่ยวกับ
นโยบายการศึกษา
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542
- วิเคราะห - หลักสูตรการศึกษาขั้น
หลักสูตร
พื้นฐาน พุทธศักราช
2544 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย เรื่อง
การเขียนสะกดคํา
- ศึกษา - เอกสาร ตํารา
เอกสาร
งานวิจัยเกี่ยวกับการ
สรางแบบฝก
- สอบถาม - นักเรียนชั้นประถม
ความตองการ ศึกษาปที่ 3

เครื่องมือ/การวิเคราะห
ขอมูล
- วิเคราะหเนื้อหา (content
Analysis) แลวนําเสนอแบบ
พรรณนา

- วิเคราะหเนื้อหา (content
Analysis) แลวนําเสนอแบบ
พรรณนา

- วิเคราะหเนื้อหา (content
Analysis) แลวนําเสนอแบบ
พรรณนา
- แบบสอบถาม
- คาสถิติที่ใชเปนคารอยละ
(%)
- วิเคราะหเนื้อหา
(content Analysis)
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ตารางที่ 3 (ตอ)
วัตถุประสงค

วิธีการ

กลุมเปาหมาย

เครื่องมือ/การวิเคราะห
ขอมูล
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
- สัมภาษณ - ครูผูสอน
- แบบสัมภาษณ
ครูผูสอนภาษาไทย
และ ความ
ภาษาไทย จํานวน 6 คน - คาสถิติที่ใชเปนคารอยละ
ผูเชี่ยวชาญดานแบบฝกเกี่ยวกับ คิดเห็น
- ผูเชี่ยวชาญดาน
(%)
การพัฒนาแบบฝกเรื่องเนื้อหา
แบบฝก จํานวน 1 คน - วิเคราะหเนื้อหา
รูปแบบ การจัดกิจกรรมการ
(content Analysis)
เรียนการสอน
และการ
ประเมินผล
เพื่อศึกษาขอมูลทองถิ่น
- สํารวจ - ผูนําทองถิ่น จํานวน - แบบสัมภาษณ
ขอมูล
1 คน
- วิเคราะหเนื้อหา (content
ทองถิ่น
- ผูรูในทองถิ่น จํานวน Analysis) แลวนําเสนอแบบ
- สัมภาษณ 1 คน
พรรณนา
ความคิดเห็น - คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 1 คน

ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพแบบฝก
วัตถุประสงค
เ พื่ อ พั ฒ น า แ ล ะ ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ บ บ ฝ ก ก า ร เ ขี ย น ส ะ ก ด คํ า โ ด ย ใ ช
ขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 วิธีดําเนินการมีขั้นตอนดังนี้
1. นํ า ข อมูล ที่ ได จ ากการสัง เคราะหในขั้น ตอนที่ 1 มาเป น แนวทางในการพั ฒ นา
แบบฝกฉบับราง
2. ดําเนินการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยแบบฝกมีองคประกอบดังนี้ (2.1) คํานํา (2.2) วัตถุประสงค (2.3)
คําชี้แจงการใชแบบฝก (2.4) คูมือครู ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู แบบบันทึก
การประเมินชิ้นงาน (2.5) คูมือนักเรียน ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คําชี้แจงการใชแบบฝก
ใบความรู ใบงาน และแบบทดสอบ โดยมีขั้นตอนในการสรางแบบฝก ดังนี้
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2.1 จัดทําบัญชีคําศัพท โดยรวบรวมคําจากเนื้อหาสาระของแบบฝกจํานวน 5
เรื่อง ไดแก (1) เรื่องรอยพระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง (2) เรื่องมุงสูอุทยานมัจฉาเลี้ยงปลา
วัดนางสาว (3) เรื่องสถานีอนามัยบานคลองทองหลาง (4) เรื่องแสนสวยกลวยไมไทย และ (5)
เรื่องเบญจรงคงดงามเลิศล้ําคุณคา
2.2 คัดเลือกคํา โดยแยกเรื่องตามมาตรา 9 มาตรา ไดแก มาตรา แม ก กา มาตรา
แม เ กอว มาตราแม เ กย มาตราแม ก ง มาตราแม ก ม มาตราแม ก ก มาตราแม ก บ มาตรา
แมกน และมาตราแมกด
2.3 สรางชุดทดสอบการเขียนตามคําบอก นําคําที่คัดเลือกไวจากขอ 2.2 มาสราง
เปนชุดทดสอบการเขียนตามคําบอก โดยจัดใหมีคําจากทุกเรื่องคละกันเพื่อปองกันการเดาของ
นักเรียนเมื่อพบวามีคําลักษณะคลายกัน
2.4 หาระดับความยากงายของคํา โดยนําชุดทดสอบการเขียนคําตามคําบอกไป
ทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน และนําผลการทดสอบมาตรวจสอบหาระดับ
ความยากงายของคํา ดังตอไปนี้ (อรทัย นุตรดิษฐ 2540 : 37)
คํางายมาก หมายถึง คําที่นักเรียนกลุมตัวอยางนอยกวารอยละ 20 เขียนผิด
คํางาย หมายถึง คําที่นักเรียนกลุมตัวอยางรอยละ 21-40 เขียนผิด
คํายากงายปานกลาง หมายถึง คําที่นักเรียนกลุมตัวอยางรอยละ 41-60 เขียน
ผิด
คํายาก หมายถึง คําที่นักเรียนกลุมตัวอยางรอยละ 61-80 เขียนผิด
คํายากมาก หมายถึง คําที่นักเรียนกลุมตัวอยางเขียนผิดรอยละ 81-100
2.5 นําคํายากมาก และคํายาก มาสรางเปนแบบฝกฉบับรางการเขียนสะกดคํา
โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีจํานวน 5 ชุด ดังนี้
ชุ ด ที่ 1 การเขี ย นสะกดคํ า มาตราแม ก กา และมาตราแม กด (เรื่ อ ง
รอยพระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง)
ชุดที่ 2 การเขียนสะกดคํามาตราแม กม และมาตราแม กด (เรื่องมุงสูอุทยาน
มัจฉาเลี้ยงปลาวัดนางสาว)
ชุดที่ 3 การเขียนสะกดคํามาตราแม กง และมาตราแม กก (เรื่องสถานีอนามัย
บานคลองทองหลาง)
ชุดที่ 4 การเขียนสะกดคํามาตราแมเกย และมาตราแม กบ (เรื่องแสนสวย
กลวยไมไทย)
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ชุ ด ที่ 5 การเขี ย นสะกดคํ า มาตราแม เ กอว และมาตราแม กน (เรื่ อ ง
เบญจรงคงดงามเลิศล้ําคุณคา)
3. นํ า แบบฝ ก ฉบั บ ร า งที่ ส ร า งขึ้ น เสนอต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ เ พื่ อ ขอ
คําแนะนําในสวนที่บกพรอง และขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
4. นํ า แบบฝ ก ที่ ไ ด ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว มาประเมิ น โครงร า งแบบฝ ก โดยอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
และภาษา ดา นแบบฝ ก ด า นการวัด ผลประเมิ น ผล เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิง เนื้อหา
(Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC) นําตารางของผูเชี่ยวชาญ
มาคํานวณคาความสอดคลอง ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองของแบบฝกเทากับ
1.00 (รายละเอียดดังตารางที่ 21 ภาคผนวก ค หนา 180)
5. นําแบบฝกที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณของแบบฝกกอนจะนําไปหา
ประสิทธิภาพ
6. นําแบบฝกที่ไดรับการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไปปรับปรุงแลว
นํามาหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 สําหรับ การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของ
แบบฝ ก เท า กั บ 80/80 โดยทดลองใช เ พื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพกั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3
โรงเรี ย นวั ด ราษฎร บํ า รุ ง อํ า เภอกระทุ ม แบน จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า ง และมี
พื้นฐานความรู ความสามารถ และสภาพแวดลอมใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง โดยเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) มีขั้นตอนดังนี้
6.1 การหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) นําแบบฝกไป
ทดลองกับนักเรียนทีม่ ีระดับผลการเรียนรูท างการเรียนภาษาไทยแตกตางกัน คือ เกง 1 คน
ปานกลาง 1 คน และออน 1 คน จํานวนทั้งหมด 3 คน เพื่อดูความเหมาะสมของเนื้อหา และความ
ยากงายของภาษา แลวนํามาคํานวณหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความ
เหมาะสมยิง่ ขึน้ กําหนดเกณฑประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 60/60
6.2 การหาประสิทธิภาพแบบกลุม ยอย (Small Group Tryout) นําแบบฝกไป
ทดลองใชกับนักเรียนทีม่ ีระดับผลการเรียนรูทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกัน คือ เกง 3 คน
ปานกลาง 3 คนและออน 3 คน จํานวนทัง้ หมด 9 คน เพื่อดูความเหมาะสมของเนือ้ หาและความ
ยากงายของภาษา แลวนํามาคํานวณหาคาประสิทธิภาพของแบบฝก เพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความ
เหมาะสมยิง่ ขึน้ กําหนดเกณฑประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 70/70
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6.3 การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) โดยมีการคํานวณ
คาสถิติ ดังตอไปนี้ (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2540 : 101-102)
80 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนทีน่ ักเรียนทําไดจาก
การทําแบบทดสอบยอยทายแบบฝก
สูตรที่ 1
Σx
E1 =
N
x 100
A
E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบฝก
ΣX หมายถึง คะแนนรวมของการทําแบบทดสอบยอยทายแบบฝกแต
ละชุด
A หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบยอยทายแบบฝกทุกชุด
รวมกัน
N หมายถึง จํานวนนักเรียน
80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนทีน่ ักเรียนทําได
จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
สูตรที่ 2
ΣF
N
x 100
E2 =
B
E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบฝก
ΣF หมายถึง คะแนนรวมของการทําแบบทดสอบหลังเรียน
B หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
N หมายถึง จํานวนนักเรียน
การหาคาประสิทธิภาพของแบบฝก โดยใชสูตรดังกลาว หาไดจากการนําคะแนน
แบบทดสอบยอยทายแบบฝกในแตละชุด และคะแนนสอบหลังเรียนคํานวณดวยการหาคา E1/E2
เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑทตี่ ั้งไว คือ 80/80 คาประสิทธิภาพที่คาํ นวณไดแลวนํามาเทียบกับเกณฑ
ดังตอไปนี้
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สูงกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาเกิน 2.5
เทาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกเทากับเกณฑหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
ไมเกิน 2.5
ต่ํากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว แตไมต่ํากวาเกณฑ
2.5 ถือวายังมีประสิทธิภาพรับได
นําผลที่ไดจากการหาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแกไขเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความถูกตองสมบูรณกอนนําไปทดลองใชจริง
ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรู การเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการเขียนจากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
2. ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรูภาษาไทยชวงชั้นที่ 1 ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 เรื่องการเขียนจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับเปนแนวทางในการกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
กําหนดชั่วโมงเพื่อความเหมาะสม และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544
3. กําหนดสาระการเรียนรู เพื่อนํามาสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู โดยแบงเนื้อหา
การเขียนคําตามมาตราตัวสะกด เปน 5 ชุด ดังนี้ การเขียนสะกดคํามาตราแม ก กา และมาตรา
แมกด (เรื่องรอยพระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง) การเขียนสะกดคํามาตราแมกม และมาตราแมกด
(เรื่องมุงสูอุทยานมัจฉาเลี้ยงปลาวัดนางสาว) การเขียนสะกดคํามาตราแมกง และมาตราแมกก
(เรื่องสถานีอนามัยบานคลองทองหลาง) การเขียนสะกดคํามาตราแมเกย และมาตราแมกบ (เรื่อง
แสนสวยกลวยไมไทย) และการเขียนสะกดคํามาตราแมเกอว และมาตราแมกน (เรื่องเบญจรงค
งดงามล้ําเลิศคุณคา)
4. สรางแผนการจัดการเรียนรูทั้งหมด 5 แผน ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 การ
เขียนสะกดคํามาตราแม ก กา และมาตราแมกด (เรื่องรอยพระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง) แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 2 การเขียนสะกดคํามาตราแมกม และมาตราแมกด (เรื่องมุงสูอุทยานมัจฉา
เลี้ยงปลาวัดนางสาว) แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 การเขียนสะกดคํามาตราแมกง และมาตราแมกก
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(เรื่องสถานีอนามัยบานคลองทองหลาง) แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 การเขียนสะกดคํามาตรา
แมเกย และมาตราแมกบ (เรื่องแสนสวยกลวยไมไทย) และแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 การเขียน
สะกดคํามาตราแมเกอว และมาตราแมกน (เรื่องเบญจรงคงดงามล้ําเลิศคุณคา) ซึ่งแตละแผน
มีรายละเอียด ดังนี้ หัวขอเรื่อง สาระการเรียนรู เนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง กระบวนการ
จัดการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
5. นํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ส ร า งขึ้ น เสนอต อ อาจารย ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ
และผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมทางดานเนื้อหา ภาษาและกระบวนการจัดการ
เรียนรู
6. นํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ไ ด รั บ การตรวจสอบ มาปรั บ ปรุ ง แก ไ ข ผลการ
ปรับปรุงแกไข แผนการจัดการเรียนรูมีดังนี้ (1) ปรับปรุงวิธีการเขียนสาระการเรียนรูในแผนการ
(2) ปรับปรุง
จัดการเรียนรูที่ 1 ถึง 5 ใหมีความครอบคลุม และสอดคลองกับเนื้อหาสาระ
กระบวนการจัดการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ถึง 5 ใหมีลําดับและขั้นตอนที่ตอเนื่อง
ในการปฏิบัติกิจกรรม (3) ปรับปรุงการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
7. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงแกไขมาหาคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item objective Congruence : IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู ไดคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 1.00 (รายละเอียดดังตารางที่ 22 ภาคผนวก ค หนา 181)
ผูวิจัยสรุปการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ดังตารางที่ 4 ดังนี้
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ตารางที่ 4 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝก
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนา
แบบฝกฉบับราง

วิธีการ

การพัฒนาแบบฝกฉบับราง
ประกอบดวย
1. คํานํา
2. วัตถุประสงค
3. คําชี้แจงขั้นตอนการใช
แบบฝกสําหรับครู
4. คูมือครู ประกอบดวย
- แผนการจัดการเรียนรู
- ใบความรู
- แบบบันทึกการ
ประเมินชิ้นงาน
5. คูมือนักเรียน
ประกอบดวย
- คํานํา
- วัตถุประสงค
- คําชี้แจง
- ใบความรู
- ใบงาน
เพื่อหาคุณภาพ - ประเมินแบบฝกฉบับรางและ
ของแบบฝกฉบับ ปรับปรุงแกไข
รางและปรับปรุง
แกไข

กลุมเปาหมาย
- แบบฝกฉบับราง

- อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ จํานวน 3
ทาน
- ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหาและภาษา ดาน
แบบฝก และดานการ
วัดประเมินผล จํานวน
3 ทาน

เครื่องมือ/
การวิเคราะหขอ มูล
- แบบฝก การเขียน สะกด
คํา โดยใชขอมูลทองถิ่น
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3

- แบบประเมินแบบฝก
- วิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis)
- หาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC
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ตารางที่ 4 (ตอ)
วัตถุประสงค

วิธีการ

กลุมเปาหมาย

เพื่อหา
ประสิทธิภาพ
แบบฝกฉบับราง

- การหาประสิทธิภาพแบบฝก - นักเรียนชั้นประถม
ฉบับรางแบบ Individual Tryout ศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
และปรับปรุงแกไข
วัดราษฎรบํารุงที่ไมใช
กลุมตัวอยางมีผลการ
เรียนรูเกง 1 คน
ปานกลาง 1 คน และ
ออน 1 คน รวมจํานวน
3 คน
เพื่อหา
- การหาประสิทธิภาพของแบบ - นักเรียนชั้นประถม
ประสิทธิภาพของ ฝกฉบับรางแบบ Small Group ศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
แบบฝกฉบับราง Tryout
วัดราษฎรบํารุงที่ไมใช
กลุมตัวอยางมีผลการ
เรียนรูเกง 3 คน
ปานกลาง 3 คน และ
ออน 3 คน รวมจํานวน
9 คน
เพื่อปรับปรุง
- ปรับปรุงแกไขแบบฝก
- แบบฝกการ
แกไขแบบฝก
เขียนสะกดคําโดยใช
ฉบับรางกอน
ขอมูลทองถิ่นสําหรับ
นําไปทดลองใช
นักเรียนชั้นประถม
จริง
ศึกษาปที่ 3

เครื่องมือ/
การวิเคราะหขอ มูล
- แบบฝกฉบับราง
- คารอยละของคะแนน
เฉลี่ย ( x ) ของคา E1/E2

- แบบฝกฉบับราง
- คารอยละของคะแนน
เฉลี่ย ( x ) ของคา E1/E2

- แบบฝกฉบับราง
- วิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)

ขั้นตอนที่ 3
การทดลองใชแบบฝก
วัตถุประสงค
เพื่ อ ทดลองใช แ บบฝ ก การเขี ย นสะกดคํ า โดยใช ข อ มู ล ท อ งถิ่ น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการวิจัยในครั้งนี้แบบ Pre Experimental Design
แบบ One Group Pretest-Posttest Design (Tuckman 1999 : 160) ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แบบแผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest Design
การทดสอบกอนทดลอง
O1

ทดลอง
X

การทดสอบหลังทดลอง
O2

O1 แทน การทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบฝก
X แทน การเรียนโดยใชแบบฝก
O2 แทน การทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบฝก
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 180 คน
ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2547 จากกลุ ม โรงเรี ย นตะวั น ออกพั ฒ นา สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 10 โรงเรียน มีดังนี้ โรงเรียนบานสวนหลวง
โรงเรียนบานใหมพัฒนา โรงเรียนบานแคราย โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม โรงเรียนบานคลอง
กระทุมแบน โรงเรียนวัดทาเสา โรงเรียนบานปลายคลองนอย โรงเรียนบานดอนไกดี โรงเรียน
บานทองคุง และโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
กลุ ม ตัว อยา งที่ใช ในการวิ จัยครั้ ง นี้ ได แก นั ก เรีย นชั้น ประถมศึ ก ษาปที่ 3 โรงเรีย น
วัดราษฎรบํารุง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 40 คน ไดมาจากการสุมดวยวิธีการ
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling )
ขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง
1. ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรถึ ง ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น
วัดราษฎรบํารุง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลองใช
แบบฝกที่พัฒนาขึ้น
2. ผู วิ จั ย ได นํ า แบบฝ ก ที่ ส ร า งขึ้ น ไปทดลองกั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ก อ นทดลองผู วิ จั ย ได ชี้ แ จงหลั ก การ เหตุ ผ ล ประโยชน ทํ า ความเข า ใจกั บ นั ก เรี ย น วิ ธี
การเรียนการสอนเพื่อใหผลการเรียนรูจากแบบฝกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. ทดสอบก อ นเรี ย น (Pretest)
กั บ นั ก เรี ย นโดยใช แ บบทดสอบวั ด ผลการ
เรียนรู จํานวน 1 ฉบับ มีจํานวน 21 ขอ โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบ จํานวน 20 ขอ ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 1 ขอ
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4. ดําเนินการทดลองใชแบบฝก โดยผูวิจัยไดดําเนินกิจกรรมการสอนดวยตนเอง เปน
เวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 20 ชั่วโมง มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้
4.1 ขั้นนํา ผูวิจัยแนะนําการใชแบบฝกแตละชุด ดังนี้
- มีวัตถุประสงคอยางไร
- นักเรียนตองปฏิบัติกิจกรรมอยางไร
4.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนศึกษาใบความรู ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานของ
แบบฝกในแตละชุดโดยใชการจัดกิจกรรมเปนรายบุคล
4.3 ขั้ น สรุ ป นั ก เรี ย นนํ า ความรู ที่ ไ ด จ ากการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตามใบงานมา
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน และรวมกันสรุปความรูที่ไดรับจากแบบฝก
5. หลังจากดําเนินการใชแบบฝกสิ้นสุดลงแลว จึงทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดย
ใชขอสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน
6. หาประสิทธิภาพแบบฝกแบบภาคสนาม (Field Tryout)
จากขั้นตอนดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3
ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สรุปวิธีการดําเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชแบบฝก
วัตถุประสงค
เพื่อทดลองใช
แบบฝกการ
เขียนสะกดคํา
โดยใชขอมูล
ทองถิ่นสําหรับ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป
ที่ 3

วิธีการ

กลุมเปาหมาย

เครื่องมือ/
การวิเคราะหขอ มูล
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน
- นักเรียนชั้น
- แบบฝกการเขียนสะกด
2. ดําเนินการทดลองใชแบบฝก ประถมศึกษาปที่ 3
คําโดยใชขอมูลทองถิ่น
สําหรับนักเรียนชั้น
2.1 ขั้นนํา ผูวิจัยแนะนําการใช โรงเรียนวัดราษฎรแบบฝกโดยบอกวัตถุประสงคและ บํารุง จํานวน 40 คน ประถมศึกษาปที่ 3
วิธีการปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝก
- คารอยละของคะแนน
เฉลี่ย ( x ) ของ E1/E2
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ตารางที่ 6 (ตอ)
วัตถุประสงค

วิธีการ

กลุมเปาหมาย

2.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม
นักเรียนแตละคน ศึกษาใบความรู
และปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานของ
แบบฝกแตละชุด
2.3 ขั้นสรุป นักเรียนนํา
ความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงานมาอภิปราย
และเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
และรวมกันสรุปความรูที่ไดรับ
3. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
4. หาประสิทธิภาพแบบ
ภาคสนาม (Field Tryout)

เครื่องมือ/
การวิเคราะหขอ มูล
- วิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)
- แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน

ขั้นตอนที่ 4
การประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝก
วัตถุประสงค
เพื่อประเมินผลการเรียนรูดานการเขียนสะกดคําและความคิดเห็นของนักเรียนมา
พิจารณาปรั บปรุ ง รายละเอียดของแบบฝกการเขีย นสะกดคํา เพื่อสามารถนําไปใช ได อย า งมี
ประสิทธิภาพตอไป
การประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝกการเขียนสะกดคํา มีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ทดสอบผลการเรียนรู
เครื่องมือที่ใช แบบทดสอบผลการเรียนรูการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น
กอนเรียนและหลังเรียน (Pretest-Posttest)
แบบทดสอบมี 1 ฉบับ มีจํานวน 21 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยแบงออกเปน
2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม
20 คะแนน วัดพฤติกรรมการเรียนรู ดานความรูความจํา และความเขาใจ นักเรียนจะตองเลือก
คําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว โดยมีการใหคะแนน ดังนี้ ถาตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน และถา

94
ตอบผิดหรือไมตอบใหขอละ 0 คะแนน ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 1 ขอ คะแนนเต็ม
10 คะแนน วัดพฤติกรรมการเรียนรูดานความรูความจําและการนําไปใช
การสรางและการใชแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรูแบบปรนัย มีขั้น ตอน
การสราง ดังนี้
1. การสร า งแบบทดสอบวั ด ผลการเรี ย นรู การเขี ย นสะกดคํ า โดยใช ข อ มู ล
ทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20
ขอ ซึ่ ง ข อ สอบครอบคลุ ม ผลการเรี ย นรูที่ ค าดหวัง ตามตารางวิ เ คราะห ข อ สอบ (รายละเอี ย ด
ดังตารางที่ 19 ภาคผนวก ค หนา 178)
2. นําแบบทดสอบที่ผูวิจั ย สรา งขึ้ น ใหผู อาจารยผู ควบคุ ม วิ ท ยานิพ นธ และ
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบดานความ
เที่ยงตรง
3. นํ า แบบทดสอบวั ด ผลการเรี ย นรู ที่ ส ร า งขึ้ น ให ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการสอน
ภาษาไทย จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
พิจารณาความสอดคลองเปนรายขอของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง แลวนําความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งแบบทดสอบปรนัย มีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) เทากับ 0.95 (รายละเอียดดังตารางที่ 19 ภาคผนวก ค หนา 178)
4. นําแบบทดสอบที่ไดจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) จากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข แลวนําไปทดลองกับนักเรียน (Try out) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
5. นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน โดยใหคะแนน 1 คะแนนขอที่ตอบถูก
และให 0 คะแนนขอที่ตอบผิดหรือไมตอบ แลวนําคะแนนที่นักเรียนแตละคนไดมาวิเคราะหรายขอ
เพื่อหาคาอํานาจจําแนก (r) ที่มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และหาคาความยากงาย (P) อยูระหวาง
0.20-0.80 คัดเลือกแบบทดสอบตามเกณฑดังกลาวจํานวน 20 ขอ (รายละเอียดดังตารางที่ 24
ภาคผนวก ค หนา 184)
6. นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลว จํานวน 20 ขอ มาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แลวนําไปทดลองกับนักเรียน (Try out) ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน
30 คน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder Richardson
Correlation Coefficient) (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 125) ไดคาความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบ
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วัดผลการเรียนรู การเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น เทากับ 0.74 (รายละเอียดดังตารางที่ 25
ภาคผนวก ค หนา 185)
7. นําแบบทดสอบที่หาคาความเชื่อมั่น แลวไปทดสอบวัดผลการเรียนรูกอน
เรียนและหลังเรียนกับกลุมทดลอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง อําเภอ
กระทุมแบน จงหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห
โดยวิธีทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบ โดยเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนทําการ
สอน (Pretest) และหลังดําเนินการสอนเสร็จสิ้นแลว (Posttest) หาคาทีแบบไมอิสระ (t-test
dependent)
รายละเอียดการสรางแบบทดสอบอัตนัย มีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระที่ 2 การเขียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งผลการเรียนรูที่คาดหวัง กําหนดใหนักเรียนสามารถเขียนคําในมาตรา
ตัวสะกดตางๆ คําที่ใชในชีวิตประจําวัน คําที่สะกดไมตรงตามมาตรา ใชกระบวนการเขียน เขียน
เรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ ได สวนสาระที่ 4 หลักการใชภาษา ผลการ
เรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง ได กํ า หนดให นั ก เรี ย นสามารถสะกดคํ า โดยนํ า เสี ย งและรู ป พยั ญ ชนะ สระ
วรรณยุกต มาประสมเปนคําอานและเขียนคําไดถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา
2. ศึ ก ษาหลั ก และวิ ธี ก ารสร า งแบบทดสอบให ค รอบคลุ ม เนื้ อ หา และสร า ง
เกณฑการประเมินผลการเขียนใหสอดคลองกับหลักสูตร และผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนนิทาน
4. นํ า แบบทดสอบที่ ส ร า งขึ้ น เสนอให อ าจารย ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ แ ละ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวปรับปรุงแกไขขอคําถาม
ใหมีความชัดเจนและเขาใจงายจากคําถามเดิมกอนปรับปรุง ดังนี้ “ใหนักเรียนเขียนนิทานโดยใช
มาตราตัวสะกดตางๆ” ปรับปรุงแกไขเปน “ใหนักเรียนแตงนิทานเกี่ยวกับเรื่องราวในทองถิ่นของ
ตนเอง โดยใหมีคํามาตราตัวสะกดตางๆ ไมนอยกวา 20 คํา” และนําตารางวิเคราะหคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
(รายละเอียดดังตารางที่ 20 ภาคผนวก ค หนา 179)
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5. นํ า แบบทดสอบไปทดสอบวั ด ผลการเรี ย นรู ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นกั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จํานวน 40 คน
เกณฑการใหคะแนนการแตงนิทานของนักเรียน
1. ชื่อเรื่องกระชับ นาสนใจ สอดคลองกับเนื้อเรื่อง
3 หมายถึง ชื่อเรื่องกระชับ
นาสนใจสอดคลองกับเนื้อเรื่อง
2 หมายถึง ชื่อเรื่องกระชับ
นาสนใจแตไมสอดคลองกับเนื้อเรื่อง
1 หมายถึง ชื่อเรื่องไมกระชับ ไม น า สนใจและไม ส อดคลอ งกับ เนื้ อ
เรื่อง
2. เนื้อหามีสาระ สนุก ลําดับเหตุการณไดตอเนื่อง
3 หมายถึง เนื้อหามีสาระ สนุก ลําดับเหตุการณไดตอเนื่อง
2 หมายถึง เนื้อหามีสาระ สนุก แตลําดับเหตุการณบางตอนไมตอเนื่อง
1 หมายถึง เนื้อหามีสาระ ไมสนุก และลําดับเหตุการณไมตอเนื่อง
3. ใชถอยคําเหมาะสมกับเรื่อง ทําใหผูอานเกิดความรูสึกคลอยตาม และเขียน
สะกดคําถูกตอง
4 หมายถึ ง ใช ถ อ ยคํ า เหมาะสมกั บ เรื่ อ ง ทํ า ให ผู อ า นเกิ ด ความรู สึ ก
คลอยตาม และเขียนสะกดคําถูกตองทุกคํา
3 หมายถึง ใชถอยคําเหมาะสมกับเรื่อง แตไมทําใหผูอานเกิดความรูสึก
คลอยตาม และเขียนสะกดคําผิดไมเกิน 3 คํา
2 หมายถึง ใชถอยคําเหมาะสมกับเรื่อง แตไมทําใหผูอานเกิดความรูสึก
คลอยตาม และเขียนสะกดคําผิดไมเกิน 6 คํา
1 หมายถึ ง ใช ถ อ ยคํ า ไม เ หมาะสมกั บ เรื่ อ ง และไม ทํ า ให ผู อ า นเกิ ด
ความรูสึกคลอยตาม และเขียนสะกดคําผิดมากกวา 7 คําขึ้นไป
ในการประเมินการแตงนิทาน กําหนดระดับคุณภาพจากคะแนน ดังนี้
ระดับดี 8-10 คะแนน หมายถึ ง ชื่ อ เรื่ อ งกระชั บ น า สนใจ สอดคล อ งกั บ
เนื้อเรื่อง เนื้อหามีสาระ สนุก ลําดับเหตุการณไดตอเนื่อง ใชถอยคําเหมาะสมกับเรื่อง ทําให
ผูอานเกิดความรูสึกคลอยตาม และเขียนสะกดคําถูกตองทุกคํา
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ระดับพอใช 5-7คะแนน หมายถึง ชื่อเรื่องกระชับ นาสนใจ แตไมสอดคลองกับ
เนื้อเรื่อง เนื้อหามีสาระ สนุก ลําดับเหตุการณบางตอนไมตอเนื่อง ใชถอยคําเหมาะสมกับเรื่อง แต
ไมทําใหผูอานเกิดความรูสึกคลอยตาม และเขียนสะกดคําผิดไมเกิน 6 คํา
ระดับตองปรับปรุง 1-4 คะแนน หมายถึง ชื่อเรื่องไมกระชับ ไมนาสนใจ และไม
สอดคล อ งกั บ เนื้ อ เรื่ อ ง เนื้ อ หามี ส าระ ไม ส นุ ก และลํ า ดั บ เหตุ ก ารณ ไ ม ต อ เนื่ อ ง ใช ถ อ ยคํ า ไม
เหมาะสมกับเรื่อง ไมทําใหผูอานเกิดความรูสึกคลอยตาม และเขียนสะกดคําผิดมากกวา 7 คํา
2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝก
ขั้ น ตอนการสร า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ แบบฝ ก มี
รายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถาม
2. ระบุวัตถุประสงคการสรางแบบสอบถามในการศึกษาระดับความคิดเห็นของ
นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนดวยแบบฝก
3. กําหนดเนื้อหาใหครอบคลุมกับวัตถุประสงคที่จะทําการประเมิน
4. รางแบบสอบถาม โครงสรางของแบบสอบถาม 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝก
ตอนที่ 3 ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
5. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝก จํานวน 1 ฉบับ
แบงเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน
ไดแก เพศ อายุ และประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องราวขอมูลทองถิ่น
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝก
การเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) กําหนด
ชวงความคิดเห็นของนักเรียนเปน 3 ระดับ ไดแก มาก ปานกลาง นอย มีคะแนน 3, 2, 1 ตามลําดับ
จํานวน 9 ขอ สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยแบบฝก
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เป น
แบบสอบถามปลายเปด (Open Ended Form) จํานวน 1 ขอ
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6. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนํามาหา
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 (รายละเอียดดัง
ตารางที่ 18 ภาคผนวก ค หนา 177)
7. นํา แบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็ น ของนัก เรีย นกลุม ตั ว อยา งจริง
หลังเรียนดวยแบบฝก กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง จํานวน 40 คน
ซึ่งกําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกมีรายละเอียด ดังนี้
1. หาความถี่และคารอยละ (%) ของขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1
2. หาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแบบสอบถามตอนที่
2 โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
มาก
ใหคะแนน 3
คะแนน
ปานกลาง ใหคะแนน 2
คะแนน
นอย
ใหคะแนน 1
คะแนน
แปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น 3 ระดับ ดังนี้
1.00 – 1.49 เห็นดวยนอย
1.50 - 2.50 เห็นดวยปานกลาง
2.51 – 3.00 เห็นดวยมาก
การประเมินชิ้นงานของนักเรียน
การสรางเกณฑการประเมินชิ้นงาน มีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินชิ้นงานของนักเรียน จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการเขียนและการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใชเกณฑการ
ประเมินแบบ Rubric Score
2. สรางเครื่องมือในการประเมินชิ้นงาน โดยมีแบบประเมิน ดังนี้ (1) แบบประเมิน
ชิ้นงานแผนผังความคิด (2) แบบประเมินชิ้นงานแผนพับ (3) แบบประเมินชิ้นงานหนังสือเลมเล็ก
(4) แบบประเมินชิ้นงานสมุดบัญชีคํา (5) แบบประเมินชิ้นงานสมุดบันทึก
3. นํ า แบบประเมิ น ชิ้ น งานที่ ส ร า งขึ้ น ไปให อ าจารย ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ แ ละ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวปรับปรุง
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แกไขเกณฑการประเมินใหชัดเจนถูกตอง จนครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการประเมิน และนําตาราง
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ไดคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 0.91 (รายละเอียดดังตารางที่ 23 ภาคผนวก ค หนา 183)
4. นํ า แบบประเมิ น ที่ อ าจารย ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ แ ละผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 3 ท า น
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินชิ้นงาน โดยใชสูตร α - Coefficient ของ Cronbach (พวงรัตน
ทวีรัตน 2543 : 125-126) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.79 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หนา
187 จากสูตรการคํานวณ ดังนี้
α =
เมื่อ

n
n-1

1 - ΣSi2
St2

α
หมายถึง สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
n
หมายถึง จํานวน
ΣSi2
หมายถึง ผลรวมของคะแนนความแปรปรวนแตละชิ้นงาน
Si2
หมายถึง คะแนนความแปรปรวนแตละชิ้นงาน
หมายถึง คะแนนความแปรปรวนทุกชิ้นงาน
S t2
(พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 125-126)
เกณฑการประเมินชิน้ งาน แปลความหมายของคะแนนเปนคาเฉลีย่ มี 3

ระดับ ดังนี้
1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับ ตองปรับปรุง
1.50 – 2.50 หมายถึง ระดับ ปานกลาง
2.51 – 3.00 หมายถึง ระดับ ดีมาก
ขอเสนอแนะเกณฑการประเมินชิ้นงาน
การประเมิ นชิ้ นงานของนักเรียน เปนการประเมินความสามารถในการสร า ง
ชิ้นงานตาง ๆ หลังจากที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจากการเรียนดวยแบบฝกแตละชุดเสร็จสิ้นแลว
โดยใชเกณฑการประเมินแบบ Rubric Score ซึ่งครูผูสอนควรนําแบบการประเมินชิ้นงานให
นักเรียนไดศึกษา และทําความเขาใจกอนสรางชิ้นงาน เพื่อใหนักเรียนสามารถสรางชิ้นงานได
สอดคลองตามวัตถุประสงคของเกณฑการประเมินชิ้นงานที่กําหนดไว
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จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการในการประเมินผลและปรับปรุงแกไข
แบบฝกในขั้นตอนที่ 4 ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝก
วัตถุประสงค

วิธีการ

กลุมเปาหมาย

เครื่องมือ/
การวิเคราะหขอ มูล
เพื่ อ ประเมิ น ผลการ - ทดสอบกอนเรียนและ นักเรียนชั้นประถมศึกษา - แบบทดสอบวัดผลการ
เขียนสะกดคําโดยใช หลังเรียนดวยแบบฝก
ปที่ 3 จํานวน 40 คน
เรียนรู 1 ฉบับ
ขอมูลทองถิ่น
- คาเฉลี่ย ( x )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และ t-test แบบ
dependent
เพื่ อ ประเมิ น ความ สอบถามความคิ ด เห็ น นักเรียนชั้นประถมศึกษา - แบบสอบถามความ
คิดเห็น
คิดเห็นที่มีตอแบบฝก ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การ ปที่ 3 จํานวน 40 คน
- คารอยละ (%)
เรียนดวยแบบฝก
- คาเฉลี่ย ( x ) สวน
เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น
(S.D.)
วิ เ คราะห เ นื้ อ หา
(Content Analysis)
เพื่ อ ประเมิ น ชิ้ น งาน การประเมินชิ้นงาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา - แบบประเมินชิ้นงาน
ของนักเรียน
ปที่ 3 จํานวน 40 คน
- คาเฉลี่ย ( x )
- สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ขอ มู ล ผลการพัฒ นาแบบฝ ก การเขีย นสะกดคํา โดยใชข อมูลท อ งถิ่ น
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 มี ร ายละเอี ย ดการวิ เ คราะห ข อ มู ล ตามขั้ น ตอนการ
ดําเนินการวิจัย เพื่อตอบคําถามการวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก
2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝก
3. ผลการทดลองใชแบบฝก
4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝก
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียน สะกดคําโดยขอมูล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 แบงออกเปน 6 ตอน คือ (1) ผลการศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับนโยบายการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (2) ผลการวิเคราะห
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (3) ผลการศึกษา
เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบฝก (4) ผลการศึกษาความตองการของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 เกี่ยวกับแบบฝก เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหา และรูปแบบ
ของแบบฝก (5) ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาไทย และผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก
เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเรื่องเนื้อหา รูปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล
และ (6) การศึกษาขอมูลทองถิ่น
1. ผลการศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ นโยบายการศึ ก ษา พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542
จากการศึกษา พบวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ให
คํานิยามการศึกษาวาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ า ยทอดความรู การฝ ก การอบรม การสื บ สานทางวั ฒ นธรรม การสร า งสรรค จ รรโลงความ
กาวหนาทางวิชาการและการสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมทางสังคม การ
เรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สวนมาตราที่ 22 ไดระบุไววา
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การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งมาตรา 24 ระบุวา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงคามแตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน
รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดาน
ตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคไว
ในทุกวิชา (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นได
ทุกเวลา ทุกสถานที่
2. ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย
จากการศึกษา พบวา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ประกอบดวย 5 สาระ คือ สาระที่ 1 การอาน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟง การดูและการ
พูด สาระที่ 4 หลักการใชภาษา สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม โดยกําหนดรายละเอียดการ
เรียนรูภาษาไทยสาระการเขียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไวดังนี้ (1) การเขียนคํา
มาตราตัวสะกดตางๆ คําที่ใชในชีวิตประจําวัน คําที่สะกดไมตรงตามมาตราและคําที่มีตัวการันต
(2) การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและการเขียนตามคําบอก (3) การ
เลือกใชคําเขียนเปนประโยคตรงตามความหมาย และเรียบเรียงเปนเรื่องราวที่ยาวขึ้น การเขียน
ย อ หน า ที่ แ สดงความรู ความคิ ด ความรู สึ ก ความต อ งการ ประสบการณ และจิ น ตนาการ
นอกจากนี้ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไดกําหนดไว ดังนี้ คือ (1) สามารถ
สะกดคําโดยนําเสียงของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ประสมเปนคําอานและคําเขียนไดถูกตอง
ตามหลักเกณฑของภาษา (2) เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคําและประโยค
การเรียงลําดับคํา และเรียบเรียงประโยคตามลําดับความคิดเปนขอความที่ชัดเจน (3) สามารถใช
ภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวยถอยคําสุภาพ รูจักคิดไตรตรองกอน
พูดและเขียน
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3. ผลการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝก
จากการศึกษา พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนานักเรียน
ใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเองนั้น จําเปนตองใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่ทําให
นักเรียนไดเรียนรูไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา ซึ่งแบบฝกเปนสื่อประเภทหนึ่งที่นิยมนํามาใช
ในการฝกทักษะตางๆ สําหรับการเขียนสามารถจะพัฒนาไดดวยการใชแบบฝกการเขียนดวย
ตนเองจากการปฏิบัติจริง ดังที่ วนิดา สุขวนิช (2536 : 3) กลาววา การเรียนโดยใชแบบฝก นักเรียน
มีโอกาสไดรับการทบทวนซ้ําไปซ้ํามา จะทําใหเกิดการเรียนรูและเกิดความชํานาญ และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝก ไดแก งานวิจัยของมะลิ อาจวิชัย (2540 :
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคําไมตรงตาม
มาตราตัวสะกด แมกน แมกด และแมกบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มะลิ สอนอาจ
(2540 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคําไมตรง
และ นฤดี
ตามมาตราตั ว สะกด แม ก น แม ก ด และแม ก บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5
ผิวงาม (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องวิชาภาษาไทย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษางานวิจัยดังกลาว โดยภาพรวม พบวา การ
จัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝก ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
4. ผลการศึกษาความตองการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เกี่ยวกับแบบฝก
เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหา และรูปแบบของแบบฝก ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล
โดยวิธีการใชแบบสอบถามความตองการในการเรียนรูดวยแบบฝกการเขียนสะกดคํากับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 40 คน โดยการวิเคราะหขอมูลจากตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูล
ทั่วไป ตอนที่ 2 ความตองการเกี่ยวกับแบบฝกและตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
การวิเคราะหขอมูลจากการสอบถาม
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ
อายุ และประสบการณเกี่ยวกับการเรียนรูเรื่องราวของทองถิ่น วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติเปน
คารอยละ (%) มีรายละเอียดดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพและขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

รวม

15
25
40

37.50
62.50
100.00

33
7
40

82.50
17.50
100.00

38
2
40

95.00
5.00
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
8-9 ป
10-11 ป
รวม
3. ประสบการณเกี่ยวกับการเรียนรูเรื่องราวของทองถิ่น
เคย
ไมเคย
รวม

จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปน
เพศหญิง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 62.50 เปนเพศชาย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 37.50
ในดานอายุสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามอยูระหวาง 8 - 9 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ
82.50 และอายุ 10 - 11 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 17.50 และดานประสบการณเกี่ยวกับการ
เรียนรูเรื่องราวของทองถิ่นพบวา สวนใหญเคยเรียนรูเรื่องราวของทองถิ่น จํานวน 38 คน คิดเปน
รอยละ 95.00 และไมเคยเรียนรูเรื่องราวของทองถิ่น จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.00
ตอนที่ 2 ความตองการเกี่ยวกับแบบฝกเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เนื้อหา และรูปแบบของแบบฝก วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติเปนคารอยละ (%) มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับแบบฝก
ความตองการ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใหครูเปนผูสอนในหองเรียน
2. ใหครูเปนผูสอนนอกหองเรียน
3. ให ค รู เ ป น ผู ส อนในห อ งเรี ย นและมี กิ จ กรรมนอก
หองเรียนบาง
4. ใหผูรูในทองถิ่นมาถายทอดความรูใหฟง
2. เนื้อหาของแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น
1. ประเพณีและวัฒนธรรม
2. อาชีพที่สําคัญในทองถิ่น
3. ทรัพยากรธรรมชาติ
4. สิ่งแวดลอม
3. รูปแบบของแบบฝกการเขียนสะกดคํา
1. พิมพตัวโตๆ ชัดเจนและอานงาย
2. ใชภาษาที่กะทัดรัด เขาใจงาย
3. มีการตูนประกอบ
4. มีสีสวยงาม
5. มีเนื้อหาที่ใหความรูและสนุกสนาน

จํานวน

รอยละ

17
3
18

42.50
7.50
45.00

2

5.00

21
20
25
25

52.50
50.00
62.50
62.50

19
12
28
24
14

47.50
30.00
70.00
60.00
35.00

จากตารางที่ 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามความตองการเกี่ยวกับแบบฝกเรื่องการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหครูเปนผูสอนในหองเรียนและมีกิจกรรมนอกหองเรียนบาง
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมา ไดแก ใหครูเปนผูสอนในหองเรียน จํานวน 17 คน
คิดเปนรอยละ 42.50 ใหครูเปนผูสอนนอกหองเรียน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.50 และใหผูรู
ในทองถิ่นมาถายทอดความรูใหฟง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ตามลําดับ เรื่องเนื้อหาของ
แบบฝก พบวา นักเรียนตองการใหเปนเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 25 คน คิดเปน
รอยละ 62.50 และเปนเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 62.50 เทากัน
รองลงมา ไดแก เนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 52.50 และ
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เปนเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพที่สําคัญในทองถิ่น จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ตามลําดับ
เรื่องรูปแบบของแบบฝก พบวา นักเรียนตองการใหแบบฝกมีการตูนประกอบ จํานวน 28 คน
คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมาไดแก มีสีสวยงาม จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 60.00 พิมพตัวโต
ชัดเจนและอานงาย จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 47.50 มีเนื้อหาใหความรูและสนุกสนาน
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 35.00 และใชภาษาที่กะทัดรัด เขาใจงาย จํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 30.00 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม วิ เคราะหข อมูลโดยการวิเคราะหเ นื้อหา
(Content Analysis) พบวา เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนตองการใหมีการเลน
เกมปริศนาคําทาย และเกมการแขงขันเขียนคําบนกระดานดํา
5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาไทย และผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก
เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝ ก เรื่ องเนื้อ หา รู ปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล
จากการสํารวจความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาไทย และผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก
เกี่ ย วกับ การพั ฒ นาแบบฝ ก เรื่ องเนื้ อ หา รู ป แบบ การจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และการ
ประเมินผล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาไทย
จํานวน 6 คน และผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก จํานวน 1 คน โดยการวิเคราะหขอมูลจากตอนที่ 1
สถานภาพและขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก และตอนที่ 3
ขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก ครูผูสอน
ภาษาไทย และผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ตําแหนง วุฒิทางการศึกษา
ประสบการณอื่นนอกเหนือจากตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน และประสบการณในการอบรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นหรือการพัฒนาการศึกษาดวยขอมูลทองถิ่น วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาสถิติเปนคารอยละ (%) มีรายละเอียดดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละสถานภาพและขอมูลทัว่ ไปของครูผูสอนภาษาไทยและผูเชี่ยวชาญ
ดานแบบฝกเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก
สถานภาพและขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

รวม

1
6
7

14.29
85.71
100.00

รวม

2
5
7

28.57
71.43
100.00

2
5
7
6
1
6
7

28.57
71.43
100.00
85.71
14.29
85.71
100.00

3
4
7

42.86
57.14
100.00

5
2
7

71.43
28.57
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
30-40 ป
41-50 ป
3. ตําแหนง
อาจารย 1 ระดับ 5
อาจารย 2 ระดับ 7
รวม
4.

วุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

รวม
5. ประสบการณอื่นนอกเหนือจากตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
หัวหนาวิชาการโรงเรียน
หัวหนาหมวดวิชาภาษาไทย
รวม
6. ประสบการณในการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
หรือการพัฒนาการศึกษาดวยขอมูลทองถิ่น
เคย
ไมเคย
รวม

จากตารางที่ 10 พบวา ผูตอบแบบสัมภาษณเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดย
เปนเพศหญิง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 85.71 เปนเพศชาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 14.29

108
ในดานอายุสวนใหญของผูแบบตอบสัมภาษณอยูระหวาง 41-50 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ
71.43 และอายุ 30-40 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 28.57 ดํารงตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 71.43 และตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 5 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ
28.57 ดานการศึกษาสวนใหญจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ
85.71 และจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 14.29 ดาน
ประสบการณอื่นนอกเหนือจากตําแหนงหนาที่ในปจจุบันสวนใหญเปนหัวหนาหมวดวิชาภาษาไทย
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 57.14 เปนหัวหนาวิชาการโรงเรียนจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ
42.86 และเคยมีประสบการณในการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นหรือการพัฒนา
การศึกษาดวยขอมูลทองถิ่น จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 71.43 และไมเคยมีประสบการณใน
การอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น หรือพัฒนาการศึกษาดวยขอมูลทองถิ่น จํานวน 2
คน คิดเปนรอยละ 28.57
ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น ของครู ผู ส อนภาษาไทยและผู เ ชี่ ย วชาญด า นแบบฝ ก
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาแบบฝ ก เรื่ องเนื้ อ หา รู ป แบบ การจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และการ
ประเมินผล วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิเคราะหโดย
ภาพรวม พบวา ตองการเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพในทองถิ่น ไดแก การทําเบญจรงค การทําขนมไทย
การทําสวนกลวยไม และสถานที่สําคัญ เชน วัด สถานที่ราชการ สถานีอนามัย เรื่องรูปแบบของ
แบบฝก พบวา ควรฝกคําที่งายๆ ที่นักเรียนคุนเคยจนถึงคําที่ยาก ควรมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพ มี
การตูนประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา ตองการใหมี
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน และนําไปบูรณาการ
กับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ เรื่องการประเมินผล พบวา ตองการใหมีการประเมินผลตามสภาพจริง
จากชิ้นงาน แฟมสะสมผลงาน ประเมินผลจากการสอบถาม สังเกตและสัมภาษณ ผูประเมิน คือ
ครูผูสอน ตัวนักเรียน และผูปกครอง
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม พบวา ผูตอบแบบสัมภาษณมีความคิดเห็นวา
ควรสงเสริมใหนักเรียนไดรับการฝกเขียนสะกดคําอยางตอเนื่อง ฝกเขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรื่อง
ในทองถิ่นของตนเอง และพัฒนาไปถึงการเขียนเรื่องสั้นและเขียนนิทานได
6. ผลการศึกษาขอมูลทองถิ่น
ผู วิ จั ย ไดั สํ า รวจข อ มู ล ท อ งถิ่ น ที่ อ ยู ใ กล บ ริ เ วณโรงเรี ย นในอํ า เภอกระทุ ม แบน
โดยการสัมภาษณ สนทนา ซักถามหาความรูจากผูนําทองถิ่น ไดแก นายโชย ยิ้มชื่น ผูใหญบาน
ตําบลคลองมะเดื่อ ผูรูในทองถิ่น ไดแก นายจรินทร หองสวัสดิ์ ขาราชการบํานาญ และนายเจริญ
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ออนระยับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ขอมูลทองถิ่นที่นาสนใจและเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนรูของนักเรียน มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
6.1 สถานที่สําคัญในทองถิ่น ไดแก
6.1.1 วัดราษฎรบํารุง (วัดหงอนไก) ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลคลองมะเดื่อ
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุท รสาคร ประวัติ ความเปนมาของวัดราษฎรบํารุงเดิมเปน เพีย ง
สํานักสงฆ อุโบสถหลังเกาสรางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และผูก
พัทธสีมาเมื่อพุทธศักราช 2450 ภายในอุโบสถ มีพระพุทธรูปหินทรายแดงศิลปะสมัยอยุธยาตอน
ปลาย 1 องค สวนภายในบริเวณวัดมีวิหารพระปาเลยไลยเปนพระพุทธรูปศักดิ์ที่ชุมชนในทองถิ่น
ตําบลคลองมะเดื่อ และตําบลใกลเคียงใหความเคารพนับถือศรัทธา และมีรอยพระพุทธบาท
จําลองที่สรางไวสําหรับพุทธศาสนิกชนไดไปกราบไหวบูชา เพื่อแสดงความระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระธรรมอันพระองคประทานไวแกชาวโลก
6.1.2 วัดนางสาว ตั้งอยูที่หมูที่ 7 ตําบลทาไม อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร อยูริมฝงแมน้ําทาจีน เดิมชื่อวัดพรหมจารียราม ตอมาชาวบานเรียกวา “วัดนองสาว”
จนปจจุบันเพี้ยนมาเปน “วัดนางสาว” ภายในบริเวณวัดประกอบดวยสิ่งสําคัญตางๆ เชน วิหาร
หลวงพ อ ดํ า ภายในวิ ห ารมี พ ระพุ ท ธรู ป ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ ป น ที่ เ คารพศรั ท ธาของประชาชนอํ า เภอ
กระทุมแบน และประชาชนโดยทั่วไป มีโบสถที่มีฐานโคงเปนเรือสําเภากออิฐ มีประตูเขาออก
ดานหนาเพียงประตูเดียวไมมีหนาตาง ชาวบานเรียกวา “โบสถมหาอุตม” นอกจากนี้บริเวณหนา
วั ด ซึ่ ง ติ ด กั บ แม น้ํ า ท า จี น ยั ง มี อุ ท ยานมั จ ฉาซึ่ ง เป น ที่ อ ยู อ าศั ย ของปลาสวายจํ า นวนมาก มี
นักทองเที่ยวมาใหอาหารแกฝูงปลาและเที่ยวชมอยูเสมอ
6.1.3 สถานีอนามัยบานคลองทองหลาง ตั้งอยูหมูที่ 4 ตําบลคลองมะเดื่อ
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร สรางขึ้นเมื่อปพุทธศักราช 2522 ตอมาสรางอาคารหลังใหม
แล ว เสร็จ เมื่ อป พุ ท ธศั ก ราช 2542 มี เ จา หน า ที่ ส าธารณสุขประจํา สถานีอ นามัย จํา นวน 5 คน
ใหบริการดานการปองกันโรค รักษาโรคใหแกคนเจ็บปวยโดยไมตองเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล
6.2 อาชีพที่สําคัญในทองถิ่น ไดแก
6.2.1 การทําเบญจรงค เปนอาชีพการผลิตภัณฑหัตถกรรมประเภทเครื่อง
ถวยหรือเครื่องปนดินเผา มีทั้งการทําเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน และเปนโรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนี้พบวา สวนใหญผูปกครองนักเรียนประกอบอาชีพรับจางเขียนลายเบญจรงคอยูที่บาน
และในวันปดภาคเรียนโรงงานบางแหงเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับจางเขียนลายเบญจรงคเพื่อเปน
การหารายไดและใชเวลาวางใหเปนประโยชน
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6.2.2 การทํา สวนกลวยไม พบวา อาชีพเกษตรกรสวนกล วยไมเป นอีก
อาชีพหนึ่งที่เปนประโยชนแกชีวิต และสามารถพลิกฟนฐานะของเกษตรกรอําเภอกระทุมแบนที่ใน
อดีตเคยประสบปญหาการปลูกผัก ผลไม ไดผลผลิตลดลงและราคาต่ํา ทําใหเกษตรกรตองหันมา
ปลูกพืชอื่นที่ ราคาดีกวา และจากการที่ก ลวยไมเพาะปลู กไดดี ในพื้น ที่จึงนิ ยมปลู กกันมากขึ้น
กลวยไมถือวาเปนพืชเศรษฐกิจที่เปนที่ตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ปจจุบัน
มูลคาการสงออกดอกกลวยไมสดเพิ่มขึ้น เนื่องจากความพยายามนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช
เชน การคิดคนพันธุใหม การปรับปรุงคุณภาพในการสงออก เปนตน ทําใหตลาดขยายตัวมากขึ้น
จึงนับไดวาดอกกลวยไมสดเปนสินคาเกษตรที่สามารถสรางรายไดอยางนาพอใจ ใหแกเกษตรกร
ในทองถิ่นอําเภอกระทุมแบน
จากขอมูลทองถิ่นที่ไดกลาวมานั้น เปนเรื่องที่อยูใกลตัวนักเรียน ซึ่งควรคาตอการเรียนรู
ดังนั้นผูวิจัยจึงนําขอมูลดังกลาวมาเปนสาระในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณเรียนรูที่มีความหลากหลายและนาสนใจ นอกจากนี้ยังมีความรู ความเขาใจใน
ทองถิ่นของตนเองมากขึ้น
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและการหาประสิทธิภาพแบบฝก
จากการศึกษาข อมู ลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก ผูวิจัย ไดนําขอมูลมาเปน
แนวทางในการพัฒนาแบบฝกฉบับราง โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การพัฒนาแบบฝก
(2) การตรวจสอบแบบฝก (3) การหาประสิทธิภาพของแบบฝก (4) การปรับปรุงแกไขแบบฝก
1. การพัฒนาแบบฝก ผลจากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก
มีองคประกอบ ดังนี้ (1.1) คํานํา (1.2) วัตถุประสงค (1.3) คําชี้แจงการใชแบบฝก (1.4) คูมือครู
คูมือนั กเรีย น
ประกอบดวย แผนการจั ดการเรียนรู ใบความรู แบบประเมิน ชิ้น งาน (1.5)
ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คําชี้แจงการใชแบบฝก ใบความรู ใบงาน และแบบทดสอบ
รายละเอียดของแตละองคประกอบ มีดังนี้
1.1 คํานํา แบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่นนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปน
แนวทางสําหรับประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เนื้อหาของ
แบบฝกประกอบดวย เรื่องราวที่เกี่ยวกับทองถิ่นใกลบริเวณโรงเรียนในอําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัวนักเรียน สอดคลองกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ที่มุงสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุก
สถานที่ และเรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูทุกประเภท ที่มีอยูในทองถิ่น ชุมชน และแหลงอื่นๆ โดยครู
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ตองปรับบทบาทจากการเปนผูสอนมาเปนผูชวยเหลือสนับสนุนนักเรียนในการแสวงหาความรูจาก
สื่อ และแหลงเรียนรูต างๆ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจ ความคิด การมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มุงใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง และสงเสริมใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวย
ตนเอง อันเปนสิ่งที่จะทําใหนักเรียนเขาใจ มีความหมายตอนักเรียนโดยตรง ทําใหการเรียนรูที่
เกิดขึ้นมีความคงทนในการจดจําไดดีตอไปอีกนาน ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดพัฒนาแบบฝก
การเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งแบบฝก มีจํานวน
5 ชุด ดังนี้
1. การเขี ย นสะกดคํ า มาตราแม ก กา และมาตรา แม ก ด (เรื่ อ งรอย
พระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง)
2. การเขียนสะกดคํามาตราแมกม และมาตราแมกด (เรื่ องมุง สูอุ ท ยาน
มัจฉาเลี้ยงปลาวัดนางสาว)
3. การเขียนสะกดคํามาตราแมกง และมาตราแมกก (เรื่องสถานีอนามัย
บานคลองทองหลาง)
4. การเขี ย นสะกดคํ า มาตราแม เ กย และมาตราแม ก บ (เรื่ อ งแสนสวย
กลวยไมไทย)
5. การเขียนสะกดคํามาตราแมเกอว และมาตราแมกน (เรื่องเบญจรงค
งดงามเลิศล้ําคุณคา)
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อใหนักเรียนมีความรูดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดย
ใชขอมูลทองถิ่นอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
1.2.2 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการเขียนสะกดคํา
1.2.3 เพื่อใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอวิชาภาษาไทย
1.2.4 เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องภายในทองถิ่น และมีความรัก ความภูมิใจ
ตอทองถิ่นของตนเอง
1.3 คําชี้แจงการใชแบบฝก
1.3.1 ศึกษารายละเอียดของแบบฝกในแตละเรื่องใหเขาใจ เพื่อจัดเตรียมการ
สอนตามขั้นตอนที่กําหนดไว
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1.3.2 กอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละเรื่องควรศึกษา
แผนการจัดการเรียนรูเรื่องนั้นๆ อยางละเอียด เพื่อเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณและสื่อ
ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินไปดวยความสะดวก
1.3.3 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
1.3.4 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
1.3.5 ครูแจกแบบฝกเพื่อใหนักเรียนไดศึกษารายละเอียดของแตละชุดให
เขาใจ และปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน
1.3.6 ครูใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนักเรียน เมื่อพบ
ปญหา
1.3.7 เมื่อนักเรียนไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานแลว ใหนักเรียน
สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับความรูรวมกัน
1.3.8 ครูสรุปบทเรียนอีกครั้ง
1.3.9 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
1.3.10 หากนั ก เรี ย นคนใดขาดเรี ย น ครู ค วรให เ รี ย นจากแบบฝ ก ที่ ไ ด เ ก็ บ
สํารองไว
1.4 คูมือครู จัดทําขึ้นเพื่อใหครูไดศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชแบบฝกและ
นําไปใชกับนักเรียนไดอยางถูกตอง คูมือครูประกอบดวย
1.4.1 แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน ไดแก แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
การเขียนสะกดคํามาตราแม ก กา และมาตราแมกด (เรื่องรอยพระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง)
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 การเขียนสะกดคํามาตราแมกม และมาตราแมกด (เรื่องมุงสูอุทยาน
มัจฉาเลี้ยงปลาวัดนางสาว) แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 การเขียนสะกดคํามาตราแมกง และมาตรา
แมกก (เรื่องสถานีอนามัยบานคลองทองหลาง) แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 การเขียนสะกดคํา
มาตราแมเกย และมาตราแมกบ (เรื่องแสนสวยกลวยไมไทย) และแผนการจัดการเรียนรูที่ 5
การเขียนสะกดคํามาตราแมเกอว และมาตราแมกน (เรื่องเบญจรงคงดงามเลิศล้ําคุณคา)
1.4.2 ใบความรูสําหรับครู ใบความรูในแตละเรื่องจะกลาวถึงขอมูลทองถิ่นที่
ครู ค วรจะรู เ พื่ อ เพิ่ม เติ ม และให คํ า แนะนํา แก นัก เรี ย น มี จํา นวน 5 เรื่อ ง ได แก ในความรู เ รื่ อ ง
รอยพระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง ใบความรูเรื่องมุงสูอุทยานมัจฉาเลี้ยงปลาวัดนางสาว ใบความรู
เรื่องสถานีอนามัยบานคลองทองหลาง ใบความรูเรื่องแสนสวยกลวยไมไทย และใบความรูเรื่อง
เบญจรงคงดงามเลิศล้ําคุณคา
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1.4.3 แบบบันทึกการประเมินชิ้นงาน เปนแบบบันทึกเพื่อใหครูนําไปใชเปน
เครื่องมือ ในการประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงานของนักเรียน
1.5 คู มื อ นั ก เรีย น ประกอบด ว ย คํ า นํ า วั ต ถุ ป ระสงค คํ า ชี้ แ จงการใช แ บบฝ ก
ใบความรู ใบงาน และแบบทดสอบ คูมือนักเรียน มีรายละเอียด ดังนี้
1.5.1 คํานํา แบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีผลการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู และ
มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย ตลอดจนสามารถนําประสบการณจากการเรียนรูไปใชในการ
สื่อสาร และใชเปนเครื่องมือใฝหาความรูดวยตนเองใหกวางขวางขึ้นตามลําดับชั้นและวัย แบบฝก
ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ได ส อดแทรกเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ท อ งถิ่ น ของอํ า เภอกระทุ ม แบน จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
ประกอบดวย 5 ชุด คือ (1) การเขียนสะกดคํามาตราแม ก กา และมาตราแมกด (เรื่องรอย
พระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง) (2) การเขียนสะกดคํามาตราแมกม และมาตรา แมกด (เรื่องมุงสู
อุทยานมัจฉาเลี้ยงปลาวัดนางสาว) (3) การเขียนสะกดคํามาตราแมกง และมาตราแมกก (เรื่อง
สถานีอนามัยบานคลองทองหลาง) (4) การเขียนสะกดคํามาตราแมเกย และมาตราแมกบ (เรื่อง
แสนสวยกลวยไมไทย) และ(5) การเขียนสะกดคํามาตราแมเกอว และมาตราแมกน (เรื่อง
เบญจรงค ง ดงามเลิ ศ ล้ํ า คุ ณ ค า ) โดยแบบฝ ก จะช ว ยส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะในการเขี ย น
สะกดคําไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความสุขใน
การเรียนรู
1.5.2 วัตถุประสงค เปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไวเพื่อใหนักเรียน
ทราบวาเมื่อเรียนจบแตละเรื่องแลว นักเรียนจะไดรับสิ่งใดจากการเรียนรู
1.5.3 คํ า ชี้ แ จงการใช แ บบฝ ก กล า วถึ ง รายละเอี ย ดต า งๆ ของใบความรู
ใบงาน และการปฏิบัติตนตามกิจกรรมที่ระบุไวในใบงาน เพื่อนักเรียนจะไดปฏิบัติกิจกรรมได
ถูกตองครบถวนและบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
1.5.4 ใบความรูสําหรับนักเรียน เปนสวนของเนื้อหาสาระที่จะทําใหมีความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลทองถิ่นในอําเภอกระทุมแบน มีจํานวน 5 เรื่อง ไดแก ใบความรูเรื่อง
รอยพระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง ใบความรูเรื่องมุงสูอุทยานมัจฉาเลี้ยงปลาวัดนางสาว ใบความรู
เรื่องสถานีอนามัยบานคลองทองหลาง ใบความรูเรื่องแสนสวยกลวยไมไทย และใบความรูเรื่อง
เบญจรงคงดงามเลิศล้ําคุณคา
1.5.5 ใบงาน เปนกิจกรรมที่จัดทําขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะหลังจากที่
นักเรียนไดศึกษาจากใบความรูแตในแตละเรื่อง

114
1.5.6 แบบทดสอบ เปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูของนักเรียนหลังจากที่
ไดเรียนดวยแบบฝกแตละเรื่องเสร็จสิ้น โดยแบบทดสอบเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 20 ขอ และขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ
2. การตรวจสอบแบบฝก ผูวิจัยไดนําแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 3 ทาน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบและประเมินความถูกตองดานเนื้อหา
ดานภาษา และดานการวัดผลประเมินผลแบบฝก และนําผลที่ไดจากการตรวจสอบมาหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (รายละเอียดดังตารางที่ 21
ภาคผนวก ค หนา 180)
ผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น ให
อาจารยที่ปรึกษา 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นําผลที่ไดจาก
การตรวจสอบมาปรับปรุงแกไข แลวใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบประเมินความถูกตองและ
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู แลวนําผลที่ไดจากการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (รายละเอียดดังตารางที่ 22
ภาคผนวก ค หนา 181)
ผลประเมิ น แบบฝ ก ของอาจารย ที่ป รึก ษาและผู เ ชี่ย วชาญ ได ให ขอ เสนอแนะ
สําหรับการปรับปรุงแบบฝก มีรายละเอียดดังนี้
1. รูปแบบของตัวอักษรอานยาก
2. ขนาดของตัวอักษรเล็กเกินไป
3. ควรยกตัวอยางประกอบการปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรม
4. ใบงานที่ 2 ของแบบฝกทุกชุดมีจํานวนขอนอยเกินไป
5. ควรมีขอความที่เปนคําชมเชยของทุกใบงาน เพื่อเปนการเสริมแรงและเรา
ความสนใจ นักเรียนใหมีกําลังใจในการปฏิบัติกิจกรรม
6. รูปภาพหนาปกของแบบฝก ควรเปนภาพถายจากสถานที่จริง เพื่อกระตุนให
นักเรียนเกิดความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม
ผลการปรับปรุงแกไข ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขแบบฝกใหถูกตอง และ
สมบูรณ ตามขอเสนอแนะ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ปรับปรุงรูปแบบของตัวอักษรใหอานงาย
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2. ปรับปรุงขนาดตัวอักษรใหใหญขึ้น เพื่อความชัดเจนและใหเหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน
3. มีตัวอยางประกอบการปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนเขาใจและ
สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดถูกตองตรงตามวัตถุประสงคที่ระบุไว
4. ปรั บ ปรุ ง ใบงานที่ 2 ของแบบฝ ก ทุ ก ชุ ด ให มี จํ า นวนข อ มากขึ้ น คื อ เดิ ม มี
จํานวน 5 ขอ ปรับปรุงใหมีจํานวน 10 ขอ
5. เพิ่มขอความที่เปนคําชมเชย เพื่อเปนการเสริมแรง และเราความสนใจนักเรียน
ใหมีกําลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมตอไป
3. การหาประสิทธิภาพของแบบฝก ผูวิจัยปรับปรุงแบบฝกตามคําแนะนําของอาจารย
ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ นําไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 ผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่มี
ผลการเรียนรู เกง 1 คน ปานกลาง 1 คน และออน 1 คน จํานวนทั้งหมด 3 คน ไดคาประสิทธิภาพ
67.87/65.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 60/60 (รายละเอียดดังตารางที่ 26 ภาคผนวก ง หนา 189)
การทดสอบหาคาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล มีขอควรปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของกิจกรรม ดังนี้
1. เนื้อหาใบความรูสําหรับนักเรียนในแบบฝกชุดที่ 4 เรื่องแสนสวยกลวยไม
ไทยยาวเกินไป
2. คําถามในแบบทดสอบหลังเรียน ไมชัดเจน ควรเนนความสําคัญของขอ
คําถาม
ผลการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแบบฝ ก จากการทดสอบหาค า ประสิ ท ธิ ภ าพแบบ
รายบุคคล เพื่อใหแบบฝกมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ปรับปรุงเนื้อหาใบความรูสําหรับนักเรียนในแบบฝกชุดที่ 4 เรื่องแสนสวย
กลวยไมไทย โดยตัดขอความบางสวนที่ไมสําคัญออก เพื่อใหเนื้อหามีความเหมาะสมขึ้น
2. ปรั บ ปรุ ง คํ า ถามในแบบทดสอบหลั ง เรี ย นให ชั ด เจน เข า ใจง า ย เน น
ขอความสําคัญของขอคําถามใหมีตัวอักษรขนาดใหญขึ้น
3.2 ผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุมยอย (Small Group Tryout) ผูวิจัยได
นําแบบฝกที่ปรับปรุงแลวไปหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุมยอย กับนักเรียนที่มีผลการเรียน
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เกง 3 คน ปานกลาง 3 คน และออน 3 คน จํานวนทั้งหมด 9 คน ไดคาประสิทธิภาพ 75.72/75.11
ซึ่งสูงกวาเกณฑ 70/70 (รายละเอียดดังตารางที่ 27 ภาคผนวก ง หนา 189)
การทดสอบหาค า ประสิ ท ธิ ภ าพแบบกลุ ม ย อ ย มี ข อ ควรแก ไ ขเกี่ ย วกั บ
ระยะเวลาที่ใช ซึ่งตองเพิ่มเวลาสําหรับนักเรียนที่เรียนออน ทํางานชาและปฏิบัติกิจกรรมไมทัน
เพื่อน โดยใหนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมไมทันเพื่อนใชเวลาในชั่วโมงซอมเสริม
3.3 ผลการหาคาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ไดคาประสิทธิภาพ
(E1 / E2) เทากับ 86.77 / 84.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80 / 80 และสอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัยขอที่ 1 กําหนดไว (รายละเอียด ดังตารางที่ 28 ภาคผนวก ง หนา 190)
การทดสอบหาค า ประสิ ท ธิ ภ าพแบบภาคสนาม มี ข อ ควรปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
เกี่ยวกับความเหมาะสมของกิจกรรม ดังนี้
1. ภาษาที่ใชในใบงานของนักเรียน เปนคําสั่งมากกวาเปนการเชิญชวน
2. รู ป ภาพการ ตู น ที่ ใ ช ป ระกอบแบบฝ ก มี ข นาดเล็ ก และจั ด วางภาพ
ไมนาสนใจ
ผลการปรับปรุง แกไข จากการทดสอบหาค าประสิท ธิภาพแบบภาคสนาม
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ปรับปรุงภาษาที่ใชในใบงานของนักเรียนใหเปนการเชิญชวนแทนภาษาที่
เปนคําสั่ง เชน “มีใบงานที่ตองทําอีกนะเพื่อนๆ” เปลี่ยนเปน “เพื่อนๆ คนเกงทําเสร็จกันหมดทุกคน
แลวลองทําใบงานตอไปสิจะ”
2. ปรับปรุงภาพการตูนที่ใชประกอบแบบฝกใหมีขนาดใหญ และจัดวางภาพ
ใหมใหสวยงาม นาสนใจ
4. การปรับปรุงแกไขแบบฝก ผูวิจัยนําผลจากการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ และจากการตรวจสอบหาคาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล แบบกลุมยอย และแบบ
ภาคสนาม นํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีความสมบูรณและเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชจริง ผลการ
ปรับปรุงแกไขมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ปรับปรุงรูปแบบและขนาดของตัวอักษรใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3
2. ปรับปรุงรูปภาพหนาปกของแบบฝก เปนรูปภาพถายจากสถานที่จริง
3. ปรับปรุงคําชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมใหสั้น กะทัดรัด และเขาใจงาย
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4. ปรับปรุงใบความรูใหมีเนื้อหา เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
5. ปรับปรุงขอคําถามในแบบทดสอบหลังเรียน ใหมีความชัดเจน เขาใจงายและ
เนนขอความสําคัญของขอคําถาม
6. ปรับปรุงรูปภาพการตูนที่ใชประกอบแบบฝกใหมีขนาดใหญ และจัดวางภาพ
ใหมใหสวยงามนาสนใจ
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชแบบฝก
ผูวิจัยนําแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่นไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 40 คน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ตั้งแตวันที่ 24 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 รวม
ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการทดลองทั้งหมด 20 ชั่วโมง ตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว
ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการทดลองใชแบบฝก

1

24 มกราคม 2548
25 มกราคม 2548

แบบฝก
ชุดที่
1

2

1 กุมภาพันธ 2548

2

3

7 กุมภาพันธ 2548

3

4

14 กุมภาพันธ 2548

4

5

21 กุมภาพันธ 2548

5

-

24 กุมภาพันธ 2548

-

สัปดาหที่

วัน/เดือน/ป

เวลา
(ช.ม.)
ทดสอบกอนเรียน (Pretest)
การเขี ย นสะกดคํ า มาตราแม ก กา และมาตราแม ก ด
4
(เรื่องรอยพระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง)
การเขียนสะกดคํามาตราแมกม และมาตราแมกด
4
(เรื่องมุงสูอุทยานมัจฉาเลี้ยงปลาวัดนางสาว)
การเขียนสะกดคํามาตราแมกง และมาตราแมกก
4
(เรื่องสถานีอนามัยบานคลองทองหลาง)
การเขียนสะกดคํามาตราแมเกย และมาตราแมกบ
4
(เรื่องแสนสวยกลวยไมไทย)
การเขียนสะกดคํามาตราแมเกอว และมาตราแมกน
4
(เรื่องเบญจรงคงดงามเลิศล้ําคุณคา)
ทดสอบหลังเรียน (Posttest)
เรื่อง
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ขั้นตอนในการดําเนินการใชแบบฝก มีรายละเอียด ดังนี้
1. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) เวลา 1 ชั่วโมง ดําเนินการสอบดวยแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูดานการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น ซึ่งแบบทดสอบมี 1 ฉบับ จํานวน 21 ขอ
แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัย จํานวน 20 ขอ และตอนที่ 2 แบบทดสอบ
อัตนัย จํานวน 1 ขอ
ผลการบันทึกหลังสอบ พบวา นักเรียนสวนใหญตั้งใจทําแบบทดสอบและสามารถ
ทําแบบทดสอบไดตามเวลาที่กําหนดไว มีเพียงสวนนอยที่ทําแบบทดสอบอัตนัยไมทันเมื่อหมด
เวลา ซึ่งเปนนักเรียนที่อานและเขียนไดคอนขางชา
2. สัปดาหที่ 1 ดําเนินการใชแบบฝกชุดที่ 1 การเขียนสะกดคํามาตราแม ก กา และ
มาตราแมกด (เรื่อง รอยพระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง) เวลา 4 ชั่วโมง มีสาระสําคัญคือ ใหนักเรียน
ไดเรียนรูเรื่อง การเขียนสะกดคํามาตรา แม ก กา และมาตรา แมกด รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับรอย
พระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง โดยใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้
คือ นักเรียนศึกษาใบความรู ทําใบงานที่ 1 ถึง 6 ทําแบบทดสอบยอยทายแบบฝก ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน และสรางชิ้นงาน แผนผังความคิด
ผลการบันทึกหลังสอน พบวา นักเรียนสวนใหญสนใจเนื้อหาสาระในใบความรูโดย
การตั้ ง ใจอ า น เมื่ อ อ า นจบแล ว มี ก ารสนทนาพู ด คุ ย กั บ เพื่ อ นถึ ง เรื่ อ งที่ ไ ด อ า น และมี ค วาม
กระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งมีความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะสรางชิ้นงานแผนผัง
ความคิด ในดานที่เปนกิจกรรมการระบายสีรูปภาพ มีเพียงสวนนอยที่พูดคุยกันระหวางปฏิบัติ
กิจกรรม
3. สัปดาหที่ 2 ดําเนินการใชแบบฝกชุดที่ 2 การเขียนสะกดคํามาตราแมกม และ
มาตราแมกด (เรื่องมุงสูอุทยานมัจฉาเลี้ยงปลาวัดนางสาว) เวลา 4 ชั่วโมง มีสาระสําคัญคือ ให
นักเรียนไดเรียนรูเรื่องการเขียนสะกดคํามาตราแมกม และมาตราแมกด รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับ
ประวัติของวัดนางสาว โดยใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้คือ
นักเรียนศึกษาใบความรู ทําใบงานที่ 1 ถึง 6 ทําแบบทดสอบยอยทายแบบฝก ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน และสรางชิ้นงานแผนพับ
ผลการบันทึกหลังสอน พบวา นักเรียนสวนใหญสนใจเนื้อหาสาระของประวัติ
วัดนางสาวและเสนอแนะใหครูพานักเรียนไปเยี่ยมชมวัดนางสาว ตั้งใจและกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติกิจกรรมไดอยางถูกตอง รวมทั้งมีความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะสรางชิ้นงานแผนพับ ใน
ดานที่เปนกิจกรรมการระบายสีรูปภาพ มีเพียงสวนนอยที่เลนกันระหวางปฏิบัติกิจกรรม
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4. สัปดาหที่ 3 ดําเนินการใชแบบฝกชุดที่ 3 การเขียนสะกดคํามาตราแมกง และ
มาตราแมกก (เรื่องสถานีอนามัยบานคลองทองหลาง) เวลา 4 ชั่วโมง มีสาระสําคัญ คือ ให
นักเรียนไดเรียนรู เรื่อง การเขียนสะกดคํามาตราแมกง และมาตราแมกก รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับ
ประวัติของสถานีอนามัยบานคลองทองหลาง โดยใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการ
เรียนรูดังตอไปนี้ คือ นักเรียนศึกษาใบความรู ทําใบงานที่ 1 ถึง 6 ทําแบบทดสอบยอยทายแบบฝก
ทําแบบทดสอบหลังเรียน และสรางชิ้นงานหนังสือเลมเล็ก
ผลการบันทึกหลังสอน พบวา นักเรียนสวนใหญกระตือรือรนและตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมไดอยางถูกตอง รวมทั้งมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ขณะสรางชิ้นงานหนังสือเลมเล็ก มี
เพียงสวนนอยที่คุยกันและลุกจากที่ไปขอยืมดินสอสีไมจากเพื่อน
5. สัปดาหที่ 4 ดําเนินการใชแบบฝกชุดที่ 4 การเขียนสะกดคํามาตราแมเกย และ
มาตราแมกบ (เรื่องแสนสวยกลวยไมไทย) เวลา 4 ชั่วโมง มีสาระสําคัญใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่อง
การเขียนสะกดคํามาตราแมเกย และมาตราแมกบ รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับกลวยไม โดยใหนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้คือ นักเรียนศึกษาใบความรู ทําใบงานที่ 1 ถึง
6 ทําแบบทดสอบยอยทายแบบฝก ทําแบบทดสอบหลังเรียน และสรางชิ้นงานสมุดบัญชีคํา
ผลการบันทึกหลังสอน พบวา นักเรียนสวนใหญ สนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมได
อยางถูกตอง รวมทั้งมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ขณะสรางชิ้นงานสมุดบัญชีคํา มีเพียงสวน
นอย ซึ่งเปนนักเรียนชาย 2 คน ลุกจากที่ไปคุยกับเพื่อนระหวางปฏิบัติกิจกรรม
6. สัปดาหที่ 5 ดําเนินการใชแบบฝกชุดที่ 5 การเขียนสะกดคํามาตราแมเกอว และ
มาตราแมกน (เรื่องเบญจรงคงดงามเลิศล้ําคุณคา) เวลา 4 ชั่วโมง มีสาระสําคัญคือใหนักเรียนได
เรียนรูเรื่องการเขียนสะกดคํามาตราแมเกอว และมาตราแมกน รวมทั้งเรื่องประวัติความเปนมา
ของเบญจรงค โดยใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้คือ นักเรียน
ศึกษาใบความรู ทําใบงานที่ 1 ถึง 6 ทําแบบทดสอบยอยทายแบบฝก ทําแบบทดสอบหลังเรียน
และสรางชิ้นงานสมุดบันทึก
ผลการบันทึกหลังสอน พบวา นักเรียนสวนใหญสนใจและตั้งใจอานเนื้อหาสาระ
จากใบความรู และเสนอแนะใหครูพานักเรียนไปเยี่ยมชมโรงงานทําเครื่องเบญจรงค กระตือรือรน
ในการปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินขณะสรางชิ้นงานสมุดบันทึก มีเพียง
สวนนอยที่เลนกันบางระหวางปฏิบัติกิจกรรม

120
7. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) เวลา 1 ชั่วโมง ดํ าเนิ นการสอบด วยแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูดานการเขียนสะกดคํา ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน
(Pretest)
ผลการบั น ทึ ก หลั ง สอบ พบว า นั ก เรี ย นส ว นใหญ ตั้ ง ใจทํ า แบบทดสอบ และ
สามารถทําแบบทดสอบไดทันตามเวลาที่กําหนดไว นักเรียนที่ทําแบบทดสอบเสร็จเร็ว และยังมี
เวลาเหลือขอทํางานอิสระ เชน วาดรูป ระบายสี อานหนังสือนิทาน มีเพียงนักเรียนสวนนอยที่ลุก
จากที่ไปขอยืมดินสอจากเพื่อน ซึ่งเปนนักเรียนชาย 2 คน
.
ผลการประเมิ น ชิ้ น งานของนั ก เรี ย น ผู วิ จั ย ได ป ระเมิ น ชิ้ น งานของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 5
ชิ้นงาน ไดแก (1) แผนผังความคิดจากการเรียนดวยแบบฝกการเขียน สะกดคํามาตราแม ก กา
และมาตราแมกด (เรื่องรอยพระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง) (2) แผนพับ จากการเรียนดวยแบบฝก
การเขียนสะกดคํามาตราแมกม และมาตราแมกด (เรื่องมุงสูอุทยานมัจฉาเลี้ยงปลาวัดนางสาว)
(3) หนังสือเลมเล็ก จากการเรียนดวยแบบฝกการเขียนสะกดคํามาตราแมกง และมาตราแมกก
(เรื่องสถานีอนามัยบานคลองทองหลาง) (4) สมุดบัญชีคํา จากการเรียนดวยแบบฝกการเขียน
สะกดคํามาตราแมเกย และมาตราแมกบ (เรื่องแสนสวยกลวยไมไทย) และ (5) สมุดบันทึก จาก
การเรียนดวยแบบฝกการเขียนสะกดคํามาตราแมเกอว และมาตราแมกน (เรื่องเบญจรงคงดงาม
เลิศล้ําคุณคา) ผลการประเมินชิ้นงานของนักเรียน มีรายละเอียดดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12

ชิ้นงาน

ผลการประเมินชิ้นงานของนักเรียน จากการเรียนดวยแบบฝกการเขียนสะกดคํา
โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3
ขอมูลทองถิ่น

ประเด็นประเมิน

คะแนนเต็ม

x

S.D.

ลําดับที่

1. แผนผัง

สถานที่สําคัญ

1. การเขียนสะกดคํา

4

3.23

0.83

1

ความคิด

วัดราษฎรบํารุง

2. การวาดรูปประกอบ

3

2.23

0.66

3

3. ความสวยงาม

3

2.40

0.74

2

10

7.66

0.80

4

รวม
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ตารางที่ 12
ชิ้นงาน
2. แผนพับ

(ตอ)
ประเด็นประเมิน

คะแนนเต็ม

x

S.D.

ลําดับที่

สถานที่สําคัญ

1. การเขียนคําคลองจอง

4

3.40

0.92

1

วัดนางสาว

2. การวาดรูปประกอบ

3

2.15

0.51

3

3. ความสวยงาม

3

2.35

0.86

2

10

7.90

1.07

3

ขอมูลทองถิ่น

รวม
3. หนังสือ

สถานที่สําคัญ

1. การเขียนสะกดคํา

4

3.33

1.27

1

เลมเล็ก

สถานีอนามัยบาน

2. การวาดรูปประกอบ

3

2.28

0.81

3

คลองทองหลาง

3. ความสวยงาม

3

2.45

0.73

2

10

8.06

0.70

1

รวม
4. สมุด

อาชีพการทําสวน 1. การเขียนสะกดคํา

4

3.50

0.54

1

บัญชีคํา

กลวยไม

2. การวาดรูปประกอบ

3

2.13

0.73

3

3. ความสวยงาม

3

2.30

0.98

2

10

7.93

0.75

2

รวม
5. สมุด

อาชีพการทํา

1. การตั้งชื่อเรื่อง

3

2.40

0.75

2

บันทึก

เบญจรงค

2. เนื้อหาสาระ

3

1.95

0.70

3

3. การใชภาษา

4

3.05

0.68

1

รวม

10

7.40

0.94

5

7.99

0.85

คาเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 12 แสดงผลการประเมินชิ้นงานของนักเรียนจากการเรียนดวยแบบฝก
การเขี ย นสะกดคํ า โดยใช ข อ มู ล ท อ งถิ่ น โดยภาพรวมพบว า ชิ้ น งานของนั ก เรี ย นอยู ใ นระดั บ
ปานกลาง ( x = 7.90, S.D. = 0.85) ชิ้นงานที่นักเรียนทําคะแนนไดมากที่สุด ไดแก หนังสือเลม
เล็กเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ สถานีอนามัยบานคลองทองหลาง ( x = 8.06, S.D. = 0.70) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนมากที่สุด คือ การเขียนสะกดคํา ( x = 3.33, S.D. = 1.27)
นอยที่สุด คือ การวาดรูปประกอบ ( x = 2.28, S.D. = 0.81) รองลงมา คือ สมุดบัญชีคําเกี่ยวกับ
อาชีพการทําสวนกลวยไม ( x = 7.93, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนน

122
มากที่สุด คือ การเขียนสะกดคํา ( x = 3.50, S.D. = 0.54) นอยที่สุด คือ การวาดรูปประกอบ
( x = 2.13, S.D. = 0.73) แผนพับเกี่ยวกับสถานที่สําคัญวัดนางสาว ( x = 7.90, S.D. = 1.07)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนมากที่สุด คือ การเขียนคําคลองจอง ( x = 3.40, S.D.
= 0.92) นอยที่สุด คือ การวาดรูปประกอบ ( x = 2.15, S.D. = 0.51) แผนผังความคิดเกี่ยวกับ
สถานที่สําคัญวัดราษฎรบํารุง ( x = 7.66, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนน
มากที่สุด คือ การเขียนสะกดคํา ( x = 3.23, S.D. = 0.83) นอยที่สุด คือ การวาดรูปประกอบ
( x = 2.23, S.D. = 0.66) และชิ้นงานที่นักเรียนทําคะแนนไดนอยที่สุด ไดแก สมุดบันทึกเกี่ยวกับ
อาชีพการทําเบญจรงค ( x = 7.40, S.D. = 0.94) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนมาก
ที่สุด คือ การใชภาษา ( x = 3.05, S.D. = 0.68) และนอยที่สุด คือ เนื้อหาสาระ ( x = 1.95,
S.D. = 0.70) ตามลําดับ
จากผลการประเมินชิ้นงานของนักเรียน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม นักเรียนนําขอมูล
ทองถิ่นมาใชในการสรางชิ้นงาน ดังนี้ ขอมูลทองถิ่นประเภทสถานที่สําคัญ คือ เรื่องวัดราษฎรบํารุง นักเรียนนํามาใชเปนขอมูลในการสรางชิ้นงาน แผนผังความคิด และสมุดบันทึก เรื่อง
วัดนางสาว นักเรียนนํามาใชเปนขอมูลในการสรางชิ้นงาน แผนพับ และสมุดบันทึก เรื่องสถานี
อนามัยบานคลองทองหลาง นักเรียนนํามาสรางชิ้นงาน หนังสือเลมเล็ก และสมุดบันทึก สําหรับ
ขอมูลทองถิ่นประเภทอาชีพ คือ เรื่องการทําสวนกลวยไม นักเรียนนํามาใชเปนขอมูลในการสราง
ชิ้นงาน สมุดบัญชีคํา และสมุดบันทึก เรื่องการทําเบญจรงค นักเรียนนํามาใชเปนขอมูลในการ
สรางชิ้นงานสมุดบันทึก ซึ่งการสรางชิ้นงานของนักเรียนพบขอสังเกต ดังนี้ นักเรียนมีความรู
ความจํ า ความเขา ใจเกี่ ย วกั บเนื้ อ หาสาระของขอมู ลท อ งถิ่ น ที่เ คยเรีย นมาแลว สามารถนํ า
เรื่องราวที่ไดจากการเรียนรูมาใชเปนประโยชนในการสรางชิ้นงานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และ
ปรากฏวามีการนําเรื่องราวขอมูลทองถิ่นทุกเรื่องมาใชในการสรางชิ้นงาน
ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝก
ผูวิจัยไดประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝก โดยวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอน ดังนี้ (1)
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ก อ นเรี ย น และหลั ง เรี ย นด ว ยแบบฝ ก และสอบถามความคิ ด เห็ น
หลังเรียนดวยแบบฝก (2) ปรับปรุงแกไขแบบฝกใหสมบูรณ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ผลการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
แบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
วัดราษฎรบํารุง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 40 คน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1.1 การทดสอบกอนการใชแบบฝก (Pretest) ผูวิจัยดําเนินการทดสอบดวย
แบบทดสอบ 1 ฉบับ มีจํานวน 21 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 20
คะแนน วัดผลการเรียนรู ดานความรูความจํา และความเขาใจ นักเรียนจะตองเลือกคําตอบที่
ถูกตองเพียงคําตอบเดียว โดยการใหคะแนน ดังนี้ ถาตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน และถาตอบ
ผิดหรือไมตอบใหขอละ 0 คะแนน ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 1 ขอ คะแนนเต็ม
10 คะแนน วัดผลการเรียนรู ดานความรูความจํา และการนําไปใช โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
14.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.89 (รายละเอียดดังตารางที่ 29 ภาคผนวก จ หนา
192)
1.2 ดําเนินการใชแบบฝก จํานวน 5 ชุด ใชเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห
สัปดาห 4 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 ชั่วโมง
1.3 การทดสอบหลังใชแบบฝก (Posttest) เมื่อนักเรียนไดเรียนรูดวยแบบฝกครบ
ทั้ง 5 ชุดแลว จึงดําเนินการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอนใช
แบบฝก จํานวน 1 ฉบับ โดยแสดงผลการเรียนรูจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน (pretest) และ
หลังเรียน (posttest) ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการเรียนรูจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
แบบฝก
1. การเขียนสะกดคํามาตรา
แม ก กา และมาตราแมกด
2. การเขียนสะกดคํามาตรา
แมกม และมาตราแมกด
3. การเขียนสะกดคํามาตรา
แมกง และมาตราแมกก
4. การเขียนสะกดคํามาตรา
แมเกย และมาตราแมกบ

กอนเรียน (Pretest)
หลังเรียน (Posttest)
คะแนนเต็ม x S.D. ลําดับที่ คะแนนเต็ม x S.D. ลําดับที่
5
1.84 1.36 5
5
2.85 1.59 5
5

2.05 1.18

4

5

3.86 1.67

4

6

3.58 1.12

3

6

5.13 1.69

3

7

3.83 1.65

1

7

5.83 2.74

2
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ตารางที่ 13 (ตอ)
แบบฝก
5. การเขียนสะกดคํามาตรา
แมเกอว และมาตราแมกน
รวม

กอนเรียน (Pretest)
หลังเรียน (Posttest)
S.D. ลําดับที่ คะแนนเต็ม x
S.D. ลําดับที่
คะแนนเต็ม x
7
3.65 0.92 2
7
6.53 1.68 1
30

14.95 2.89

30

25.20 3.37

จากตารางที่ 13 พบวา ผลการเรีย นรูห ลังเรีย น มีความแตกตา งกัน โดย
ผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งผลการเรียนรูกอนเรียน พบวา แบบฝกที่นักเรียนมี
คะแนนสูงสุด ไดแก แบบฝกการเขียนสะกดคํามาตรา แมเกย และมาตราแมกบ (เรื่อง แสนสวย
กลวยไมไทย) ( x = 3.83, S.D. = 1.65) รองลงมาไดแกแบบฝกการเขียนสะกดคํามาตราแมเกอว
และมาตราแมกน (เรื่อง เบญจรงคงดงามเลิศล้ําคุณคา) ( x = 3.65, S.D. = 0.92) แบบฝก
การเขียนสะกดคํามาตราแมกง และมาตราแมกก (เรื่อง สถานีอนามัยบานคลองทองหลาง) ( x =
3.58, S.D. = 1.12) แบบฝกการเขียนสะกดคํามาตราแมกม และมาตราแมกด (เรื่อง มุงสูอุทยาน
มัจฉาเลี้ยงปลาวัดนางสาว) ( x = 2.05, S.D. = 1.18) และแบบฝกที่นักเรียนมีคะแนนนอยที่สุด
ไดแก แบบฝกการเขียนสะกดคํ ามาตราแม ก กา และมาตราแมกด (เรื่อง รอยพระพุทธบาท
วัดราษฎรบํารุง) ( x = 1.84, S.D. = 1.36) สําหรับผลการเรียนรูหลังเรียน พบวา นักเรียนมี
คะแนนสูงสุด ไดแก แบบฝกการเขียนสะกดคํามาตราแมเกอว และมาตราแมกน (เรื่อง เบญจรงค
งดงามเลิศล้ําคุณคา) ( x = 6.53, S.D. = 1.68) รองลงมา คือ แบบฝก การเขียนสะกดคํามาตรา
แมเกย และมาตราแมกบ (เรื่อง แสนสวยกลวยไมไทย) ( x = 5.83, S.D. = 2.74) แบบฝกการ
เขียนสะกดคํามาตราแมกง และมาตราแมกก (เรื่อง สถานีอนามัยบานคลองทองหลาง) ( x =
5.13, S.D. = 1.69) แบบฝกการเขียนสะกดคํามาตราแมกม และมาตราแมกด (เรื่อง มุงสูอุทยาน
มัจฉาเลี้ยงปลาวัดนางสาว) ( x = 3.86, S.D. = 1.67) และแบบฝกที่นักเรียนมีคะแนนนอยที่สุด
คือ การเขียนสะกดคํามาตราแม ก กา และมาตราแมกด (เรื่อง รอยพระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง)
( x = 2.85, S.D. = 1.59)
นําคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน และ
หลังเรียนดวยแบบฝกมาเปรียบเทียบ โดยใชคาที (t-test dependent) ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู เรื่องการเขียนสะกดคําโดยใชแบบฝก
การเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอน
เรียนและหลังเรียนดวยแบบฝก
จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม
กอนเรียน (Pretest)
40
30
หลังเรียน (Posttest)
40
30

x

14.95
25.20

S.D.
2.89
3.37

t
35.36**

หมายเหตุ ** มีระดับนัยสําคัญที่ .01 t (.01, df = 39) = 2.362

จากตารางที่ 14 พบวา ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรูของนักเรียน
หลังเรียนดวยแบบฝกสูงกวากอนเรียนดวยแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนดวยแบบฝก ( x = 25.20, S.D. = 3.37) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู
สูงกวากอนเรียนดวยแบบฝก ( x = 14.95, S.D. = 2.89) ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่
2 กําหนดไว
ผลการสอบถามความคิดเห็ น ของนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 3 โรงเรี ย น
วัดราษฎรบํารุง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 40 คน หลังเรียนดวยแบบฝก
พบว า ผู ต อบแบบสอบถามเป น เพศหญิ ง มากกว า เพศชาย โดยเป น เพศหญิ ง จํ า นวน 25 คน
คิดเปนรอยละ 62.50 และเปนเพศชาย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 37.50 อายุสวนใหญของ
ผูตอบแบบสอบถามอยูระหวาง 8-9 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 82.50 และอายุ 10-11 ป
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 17.50 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) รายละเอียดดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นของนักเรียน
หลังเรียนดวยแบบฝก
S.D. ความหมาย ลําดับ
ที่
1. นักเรียนชอบรูปแบบ และเนื้อหาของแบบฝก
2.30 0.76 เห็นดวย
8
ปานกลาง
2. แบบฝกทําใหนักเรียนมีความสุข สนุก ในการเรียน 2.53 0.64 เห็นดวยมาก 4
วิชาภาษาไทย
3. แบบฝกมีรูปแบบนาสนใจชวยกระตุนใหนักเรียน 2.53 0.68 เห็นดวยมาก 4
สนใจอยากเรียนรูวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น
4. แบบฝ ก มีเ นื้อ หาที่ มี ป ระโยชน ตอ การเรีย นรู ข อง 2.63 0.59 เห็นดวยมาก 3
นักเรียน
5. แบบฝกทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 2.68 0.57 เห็นดวยมาก 1
การเขียนสะกดคําและทองถิ่นของตนเองมากขึ้น
6. การเรียนดวยแบบฝกทําใหนักเรียนรักและภูมใิ จใน 2.53 0.64 เห็นดวยมาก 4
ทองถิ่นของตนเองมากขึ้น
7. การเรียนดวยแบบฝกทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรู 2.43 0.64 เห็นดวย
7
ภาษาไทยดีขึ้น
ปานกลาง
8. การเรี ย นด ว ยแบบฝ ก ทํ า ให นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด 2.18 0.55 เห็นดวย
9
สรางสรรคในการเขียนนิทานเรื่องสั้นๆ ได
ปานกลาง
9. การเรี ย นด ว ยแบบฝ ก ทํ า ให นัก เรีย นสามารถนํ า 2.65 0.58 เห็นดวยมาก 2
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
เฉลี่ย
2.51 0.63 เห็นดวยมาก
ความคิดเห็น

x

จากตารางที่ 15 ผลการวิเ คราะห ความคิ ดเห็น ของนัก เรี ย นหลั ง เรี ย นด ว ย
แบบฝก พบวา โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( x = 2.51, S.D. = 0.63)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมากมีจํานวน 6 ขอ โดยเรียงลําดับไดดังนี้
แบบฝกทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนสะกดคําและทองถิ่นของตนเองมาก
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ขึ้น ( x = 2.68, S.D. = 0.57) การเรียนดวยแบบฝกทําใหนักเรียนสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ( x = 2.65, S.D. = 0.58) แบบฝกมีเนื้อหาที่มีประโยชนตอการ
เรียนรูของนักเรียน ( x = 2.63, S.D. = 0.59) มีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากัน จํานวน 3 ขอ ไดแก
การเรียนดวยแบบฝกทําใหนักเรียนมีความสุขสนุกในการเรียนวิชาภาษาไทย ( x = 2.53, S.D. =
0.64) แบบฝกมีรูปแบบนาสนใจชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจอยากเรียนรูวิชาภาษาไทยเพิ่มขึน้ ( x
= 2.53, S.D. = 0.68) และการเรียนดวยแบบฝกทําใหนักเรียนรักและภูมิใจใน ทองถิ่นของ
ตนเองมากขึ้น ( x = 2.53, S.D. = 0.64) และเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 3 ขอ ไดแก การ
เรียนดวยแบบฝกทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูภาษาไทยดีขึ้น ( x = 2.43, S.D. = 0.64 นักเรียน
ชอบรูปแบบและเนื้อหาของแบบฝก ( x = 2.30, S.D. = 0.76) การเรียนดวยแบบฝกทําให
นักเรียนมีความคิดสรางสรรคในการเขียนนิทานเรื่องสั้นๆ ได ( x = 2.18, S.D. = 0.55)
สว นความคิ ดเห็น และข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม วิ เ คราะหข อ มูล โดยวิ เ คราะห
เนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ นักเรียน
สวนใหญ จํานวน 32 คน มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา การเรียนดวยแบบฝกทําใหนักเรียน
สามารถฝกปฏิบัติกิจกรรมไดดวยตนเอง การเรียนดวยแบบฝกมีประโยชนทําใหนักเรียนสามารถ
เขี ย นคํ า ได ถู ก ต อ งมากยิ่ ง ขึ้ น และการเรี ย นด ว ยแบบฝ ก ทํ า ให นั ก เรี ย นรู จั ก คํ า ใหม ๆ มากขึ้ น
นอกจากนี้นักเรียนไดใหความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการพาไปศึกษา
แหลงเรียนรูที่อยูภายในบริเวณโรงเรียน และนอกบริเวณโรงเรียน
2. ผลการปรับปรุงแกไขแบบฝก
หลังจากผูวิจัยไดทําการทดลองใชแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 แลว ไดพบขอควรปรับปรุงแกไขแบบฝกเพื่อใหเหมาะสม
สําหรับการนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งตอไป มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ปรับปรุงใบความรูสําหรับนักเรียนในแบบฝกชุดที่ 4 เรื่อง แสนสวยกลวยไมไทย
เนื่องจากใบความรูของนักเรียนมีเนื้อหาเหมือนกับใบความรูของครู ซึ่งมีรายละเอียดมากเกินไป
นักเรียนตองใชเวลาในการศึกษามากกวาเวลาที่กําหนดไว ดังนั้นควรมีการปรับปรุงโดยลดเนื้อหา
ในสวนที่อธิบายลักษณะของกลวยไมและใหมีเนื้อหาสมบูรณเทาเดิม เพื่อใหใบความรูมีเนื้อหา
เหมาะสม สั้น กะทัดรัด อานเขาใจงาย และใชเวลาศึกษาไดทันตามเวลาที่กําหนดไว
2. ปรั บปรุง กิจ กรรมการเรีย นการสอนใหนา สนใจมากขึ้น ดั ง นั้น ในแผนการ
จัดการเรียนรูที่ 4 การเขียนสะกดคํามาตราแมเกย และมาตราแมกบ (เรื่อง แสนสวยกลวยไมไทย)
และแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ 5 การเขี ย นสะกดคํ า มาตราแม เ กอว และมาตราแม ก น (เรื่ อ ง
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เบญจรงคงดงามเลิศล้ําคุณคา) ควรเพิ่มกิจกรรมการเลนเกมเพื่อเราความสนใจของนักเรีย น
รวมทั้งชวยสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
3. ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับการเรียนจากงายไปหายาก
ดั ง นั้ น ในแบบฝ ก ชุ ด ที่ 5 การเขี ย นสะกดคํ า มาตราแม เ กอว และมาตราแม ก น (เรื่ อ ง
เบญจรงคงดงามเลิศล้ําคุณคา) ใบงานที่ 1 ควรเปลี่ยนเปนใบงานที่ 6

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งประกอบดวย
4 ขั้นตอน คือ (1) การวิจัย (Research) เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐาน (2) การพัฒนา
(Development) เปนการสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝก (3) การวิจัย (Research) เปนการ
ทดลองใชแบบฝก (4) การพัฒนา (Development) เปนการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝก
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบฝกขึ้นใหม โดยศึกษาขอมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก
แลวนํามาสังเคราะหเปนแบบฝก เรื่อง การเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยนําแบบฝกไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 40 คน แบบแผนการวิจัยใช Pre Experimental
Design แบบ One Group Pretest Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
(1) แบบสัมภาษณ (2) แบบสอบถาม (3) แบบประเมินแบบฝกจากผูเชี่ยวชาญ (4) แบบฝกการ
เขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น จํานวน 5 ชุด ไดแก การเขียนสะกดคํามาตราตัวสะกด
แม ก กา และมาตราแมกด (เรื่องรอยพระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง) การเขียนสะกดคํามาตราแม
กม และมาตราแมกด (เรื่องมุงสูอุทยานมัจฉาเลี้ยงปลาวัดนางสาว) การเขียนสะกดคํามาตราแม
กง และมาตราแมกก (เรื่องสถานีอนามัยบานคลองทองหลาง) การเขียนสะกดคํามาตราแมเกย
และมาตราแมกบ (เรื่องแสนสวยกลวยไมไทย) การเขียนสะกดคํามาตราแมเกอว และมาตราแม
กน (เรื่องเบญจรงคงดงามเลิศล้ําคุณคา) (5) แบบสอบถามความคิดเห็นของ นักเรียนที่มีตอ
แบบฝก วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาสถิติ รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และ t-test แบบ Dependent และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอ
แบบพรรณนาความ
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สรุปผลการวิจัย
จากการดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่ไดนําเสนอ ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใช
ขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
พบวา นักเรียนและทุกฝายที่เกี่ยวของ
ตอ งการให มี การพัฒ นาแบบฝกใหมี เนื้ อ หาสาระเกี่ย วกับข อมู ลท อ งถิ่ นในอํ า เภอกระทุมแบน
ที่มีความสําคัญและควรคาตอการเรียนรู ไดแก อาชีพที่สํา คัญในทองถิ่น และสถานที่สําคัญ
ในทอ งถิ่ น ประกอบดว ย การทํ า สวนกลว ยไม การทํ า เบญจรงค วัด ราษฎรบํ า รุ ง วั ด นางสาว
สถานีอนามัยบานทองหลาง สวนรูปแบบของแบบฝกควรมีสีสวยงาม มีรูปภาพการตูนประกอบ
มี เ นื้ อ หาที่ ใ ห ค วามรู แ ละสนุ ก สนาน ใช ภ าษาที่ ก ะทั ด รั ด เขา ใจง า ย รวมทั้ ง ต อ งการให มี
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน
2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา แบบฝกมีองคประกอบ ดังนี้ คํานํา วัตถุประสงค
คําชี้แจงการใชแบบฝก คูมือครู ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู แบบบันทึก
การประเมิ น ชิ้ น งาน คู มื อ นั ก เรี ย นประกอบด ว ย คํ า นํ า วั ต ถุ ป ระสงค คํ า ชี้ แ จงการใช แ บบฝ ก
ใบความรู ใบงาน และแบบทดสอบ โดยแบบฝกที่สรางขึ้นมีจํานวน 5 ชุด ไดแก (1) แบบฝกการ
เขี ย นสะกดคํ า มาตราแม ก กา และมาตราแม ก ด (เรื่ อ งรอยพระพุ ท ธบาทวั ด ราษฎร บํ า รุ ง )
(2) แบบฝกการเขียนสะกดคํามาตราแมกม และมาตราแมกด (เรื่องมุงสูอุทยานมัจฉาเลี้ยงปลา
วัดนางสาว) (3) แบบฝกการเขียนสะกดคํามาตราแมกง และมาตราแมกก (เรื่องสถานีอนามัย
บานคลองทองหลาง) (4) แบบฝกการเขียนสะกดคํามาตราแมเกย และมาตราแมกบ (เรื่อง
แสนสวยกลวยไมไทย) และ (5) แบบฝกการเขียนสะกดคํามาตราแมเกอว และมาตราแมกน (เรื่อง
เบญจรงคงดงามเลิศล้ําคุณคา) ซึ่งแบบฝกมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 คาประสิทธิภาพ
แบบรายบุคคล (Individual Tryout) เทากับ 67.87/65.33 คาประสิทธิภาพแบบกลุมยอย (Small
Group Tryout) เทากับ 75.72/75.11 และคาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) เทากับ
86.77/84.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 และสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1
กําหนดไว
3. ผลการทดลองใชแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดนําแบบฝกไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
วัดราษฎรบํารุง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะเวลาที่ใชแบบฝก 5 สัปดาห สัปดาห
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ละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ซึ่งผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู และนักเรียนสามารถสรางชิ้นงานการเขียนสะกดคําในรูปแบบของแผนผังความคิด
แผนพับ หนังสือเลมเล็ก สมุดบัญชีคํา และสมุดบันทึกได ซึ่งพบวาใชขอมูลทองถิ่นประเภท
สถานที่สําคัญในทองถิ่นมากที่สุด
4. ผลการเรียนรูเรื่องการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น ของนักเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนดวยแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการ
วิจัยขอที่ 2 กําหนดไว โดยผลการเรียนรูหลังเรียนชุดที่ 5 เรื่อง การเขียนสะกดคํามาตราแมเกอว
และมาตราแมกน (เรื่อง เบญจรงคงดงามเลิศล้ําคุณคา) มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด และชุดที่ 1
การเขียนสะกดคํามาตราแม ก กา และมาตราแมกด (เรื่อง รอยพระพุทธบาทวัดราษฎรบํารุง) มี
คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด
นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเห็นวา แบบฝกทําใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนสะกดคํา รักและภูมิใจทองถิ่นของตนเองมากขึ้น สามารถนําความรู
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ทําใหนักเรียนมีความสุข สนุกในการเรียนวิชาภาษาไทย มี
รูปแบบนาสนใจ ชวยกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรูวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น ทําใหนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมไดดวยตนเอง เขียนคําไดถูกตองมากขึ้น รูจักคําใหมๆ มากขึ้น
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยนําไปสูการอภิปรายผลได ดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกดานนโยบายการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
เอกสาร ตํ า รา งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง ศึ ก ษาความต อ งการและความคิ ด เห็ น จาก
ผูเ กี่ย วของทุก ฝายเพื่ อนํ ามาเปน ขอมูลในการพัฒนาแบบฝกการเขี ยนสะกดคํา โดยใชขอมูล
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนและทุกฝายที่เกี่ยวของ ตองการให
มี ก ารสร า งแบบฝ ก ให มี เ นื้ อ หาสาระเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ท อ งถิ่ น ของอํ า เภอกระทุ ม แบน ที่ มี ค วาม
สํ า คั ญ และควรค า ต อ การเรี ย นรู ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ควรเริ่มจากเรื่องราวที่ใหนักเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่คุนเคย และเปน
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง และสภาพแวดลอมภายในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542 ก : บทนํา) ที่ระบุวาการที่จะทําใหเด็กเปนบุคคล
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แหงการเรียนรูไดนั้นจะตองเริ่มตนจากตนทุนเปนฐานความรูที่นักเรียนมีอยู เชื่อมโยงไปสูแหลง
เรียนรูไกลตัวในโลกกวาง จากแหลงเรียนรูที่ใกลตัวเด็กที่สุด คือ แหลงเรียนรูในทองถิ่น ฉะนั้น
บทบาทสําคัญยิ่งของครูคือ การจัดการเรียนรูในโรงเรียนที่เชื่อมโยงกับทองถิ่น และเชื่อมโยงสูการ
เรียนรูที่เปนสากล และสอดคลองกับ แนวคิดของ ชาตรี สําราญ (2545 : 5) กลาววา สิ่งที่มีอยูใน
ทองถิ่นซึ่งเปนวิถีชีวิต เปนวัฒนธรรมประจําถิ่น เปนประเพณี เปนสิ่งของมรดกพื้นบานที่มีอยูใน
ทองถิ่นนั้นๆ แตละทองถิ่นก็ไมเหมือนกัน ซึ่งเยาวชนรุนใหมตองเรียนรูและควรเรียนรู นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ เสาวภา สังขทีป (2540 : 82) กลาววา การสอนเรื่องทองถิ่นเปนเรื่อง
ใกลตัว นักเรียนมีความสนใจเปนพื้นฐานอยูแลว เมื่อนํามาจัดเปนเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยและ
เขาใจงาย จึงทําใหผูเรียนสนใจและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยังทําใหนักเรียนมี
คานิยมที่ดีรูจักปญหาของทองถิ่นอยางจริงจัง ทําใหสามารถพัฒนาชีวิตและทองถิ่น ทั้งยังอนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นอันมีคาใหคงอยูตอไป สําหรับรูปแบบของแบบฝก พบวา ทุกฝาย
ที่เ กี่ย วขอ งตองการแบบฝก ที่ มี สีส วยงาม มีรูป ภาพการตู น ประกอบ มี เ นื้ อ หาที่ใหค วามรู แ ละ
สนุกสนาน ใชภาษาที่กะทัดรัดเขาใจงาย ซึง่ สอดคลองกับงานวิจัยของ สราวดี เพ็งศรีโคตร (2539
: 29) ที่กลาววา แบบฝกที่ดี คือ แบบฝกที่ มีรูปภาพประกอบ มีรูปแบบนาสนใจ หลากหลาย
รูปแบบ โดยอาศัยหลักจิตวิทยาในการจัดกิจกรรมใหสนุก ใชภาษาเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น
ของผูเรียน มีคําสั่ง คําชี้แจงสั้น ชัดเจน เขาใจงาย มีตัวอยางประกอบ มีการจัดกิจกรรมการฝกที่
เราความสนใจและทันสมัยอยูเสมอ และสอดคลองกับ ศศิธร สุทธิแพทย (2517 : 72, อางถึงใน
อมรรัตน คงสมบูรณ 2536 : 25) กลาววา แบบฝกที่นักเรียนสนใจ และกระตือรือรนควรมีลักษณะ
ดังนี้ ใชหลักจิตวิทยา สํานวนภาษางาย ใหความหมายตอชีวิต คิดไดเร็วและสนุก ปลุกความสนใจ
เหมาะกับวัยและความสามารถ อาจศึกษาไดดวยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองการ
ใหมีกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการที่นักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูนอก
หองเรียน และแหลงเรียนรูในชุมชนที่อยูใกลบริเวณโรงเรียน ทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และสนใจที่จะเรียนรูมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประทุม สอสะอาด (2547 : 101) ได
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน พบวา นักเรียน
ได รั บ ความรู จ ากแหล ง เรี ย นรู ต า งๆ มากมาย มี ค วามสุ ข สนุ ก สนานกั บ การได อ อกไปสํ า รวจ
สอบถามบุคคลในอาชีพตางๆ ไดไปสถานที่ตางๆ ดังนั้น การพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคํา
โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จะประสบความสําเร็จ จําเปนตองมี
การศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาแบบฝ ก ความต อ งการและความคิ ด เห็ น จาก
ผูเกี่ยวของ
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาแบบฝกที่มีประสิท ธิภาพ สามารถนํ าไปใช
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จัดกิ จกรรมการเรียนการสอน ใหตอบสนองความตองการของนักเรีย น ชุมชนและทองถิ่น ซึ่ง
สอดคลองกับหทัยรัตน อันดี (2544 : 140) ที่ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู เพื่อถายทอด
ภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษา กลาววา การสํารวจความตองการและขอมูล
พื้นฐานเพื่อที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลายสอดคลองกับความตองการและความ
แตกต า งของแต ล ะบุ ค คล ชุ ม ชน และท อ งถิ่ น ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารเรี ย นรู นั้ น เป น การเรี ย นรู ที่ มี
ความหมายตอผูเรียนสูงสุด และตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลในทองถิ่นใหเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา
2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น
พบว า แบบฝ ก มี อ งค ป ระกอบดั ง นี้ คํ า นํ า วั ต ถุ ป ระสงค คํ า ชี้ แ จงการใช แ บบฝ ก คู มื อ ครู
ประกอบด ว ยแผนการจั ด การเรี ย นรู ใบความรู แบบบัน ทึก การประเมิน ชิ้น งาน คู มื อ นั ก เรี ย น
ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คําชี้แจงการใชแบบฝก ใบความรู ใบงาน แบบทดสอบ และมี
คาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) เทากับ 86.77/84.80 ซึ่งมีคาประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ความสมบูรณของแบบฝกการเขียนสะกดคํา
ที่สรางขึ้นดวยการผานขั้นตอนอยางเปนระบบ และผานการหาประสิทธิภาพ เนื่องจากผูวิจัยนํา
แบบฝกเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ จํานวน 3 ทาน ไดตรวจสอบความถูกตอง และให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขแบบฝกใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น จากผลการตรวจสอบและ
ข อ เสนอแนะของอาจารย ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ ทั้ ง 3 ท า น ผู วิ จั ย ได นํ า มาปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
ทางดานภาษา เนื้อหา ใหถูกตองตามคําแนะนํา แลวนําแบบฝกไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3
ทาน ตรวจสอบความถูกตอง และพิจารณาความสอดคลองขององคประกอบแบบฝก ปรากฏวา
แบบฝกมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ ฮุสตัน
และโฮวแซม ( Houston and Howsam 1972 : 72, อางถึงในหทัยรัตน อันดี 2544 : 10) ที่วา
“ไมมีบทเรียนในชุดการสอนใดเหมาะสมในตัวเอง” ควรมีการประเมินผลการใชและปรับปรุงแกไข
เพื่อใหเกิดความสมบูรณ ตลอดเวลา และสอดคลองกับ ขันธชัย มหาโพธิ์ (2535 : 20) และ
มนทิรา ภักดีณรงค (2540 : 99) ที่กลาววา แบบฝกเสริมทักษะที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่
ดีนั้นจะตองมีการวางฟอรมที่ดี มีการพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
จากการฝ ก กระทํ า บ อ ย ๆ ได ล งมื อ เอง และเกิ ด ความสนุ ก สนานในการทํ า นอกจากนี้ ยั ง
สอดคลองกับ กิตติคุณ รัตนเดชกําจาย (2542 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะกับวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัย พบวา แบบฝกเสริมทักษะที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวา
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เกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว คือมีประสิทธิภาพ 97.92/80.17 เชนเดียวกับ นฤดี ผิวงาม (2545 :
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องวิชาภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัย พบวา แบบฝกที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ
83.68/83.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว
3. ผลการทดลองใชแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนมีความสนใจ และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม นอกจากนี้นกั เรียนยัง
สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับขอมูลทองถิ่น ซึ่งเปนแหลงเรียนรูในชุมชนที่อยูใกลบริเวณโรงเรียนเพิ่มมาก
ขึ้นประกอบดวย เรื่องวัดราษฎรบํารุง วัดนางสาว สถานีอนามัยบานคลองทองหลาง การทําสวน
กลวยไม และการทําเบญจรงค ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาทองถิ่น
และชุมชนดังกลาวมีความ
หลากหลายที่นาสนใจ ซึ่งนักเรียนคุนเคยรูจักและพบเห็นอยูเสมอในชีวิตประจําวัน จึงไมควร
มองขามความสําคัญของแหลงเรียนรูเหลานี้ ซึ่งเปนประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียน สอดคลอง
กับ ภูษิต บุษมงคล (2539 : 8,อางถึงใน ประทุม สอสะอาด 2547 : 4) ที่กลาววา แหลงเรียนรูใน
ชุมชน หมายถึง บุคคล สถานที่ ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี และเอกสารสิ่งพิมพ
เทคโนโลยี ที่มีอยูในทองถิ่น สามารถนํามาใชจัดการเรียนการสอนได รวมทั้ง ภาสินีย เปยมพงศ
สานต (2536 : 38) กลาวในทํานองเดียวกันวา การสอนโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน เปนการ
กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจอยากรู อยากเห็น อยากคนควา เปนการสงเสริมใหเด็กเปนคนชาง
สังเกต และเปนการฝกใหเด็ กเกิดความคิดใหมๆ และเกิดความคิดสรางสรรค สํ าหรับผลการ
ประเมินชิ้นงานของนักเรียน จากการประเมินผลตามสภาพจริง พบวา โดยภาพรวมชิ้นงานอยูใน
ระดับปานกลาง โดยเฉพาะชิ้นงานเกี่ยวกับหนังสือเลมเล็ก สมุดบัญชีคํา แผนผังความคิด และ
แผนพับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินกับการระบายสี รวมทั้งไดใช
ความคิดไดอยางอิสระในการสรางชิ้นงาน ซึ่งเปนวิธีการประเมินผลที่เนนการประเมินตามสภาพ
จริง และผลการวิจัยโดยภาพรวม พบวา นักเรียนสามารถทําไดดีที่สุด ไดแก การเขียนสะกดคํา
และความสวยงาม สอดคลองกับ กรมวิชาการ (2544 ค : 97) ที่วา การจัดการเรียนการสอนและ
การวั ด ผลในป จ จุ บั น จะต อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง โดยเน น การทดสอบความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน เนนการกระทํา และการแสดงออกหลายๆ ดาน ตามสภาพความเปนจริง
ทั้งในและนอกหองเรียน ซึ่งจะอยูบนพื้นฐานของเหตุการณในชีวิตจริง ยึดการปฏิบัติเปนสําคัญ
และสัมพันธกับการเรียนการสอนเนนการพัฒนานักเรียน และประสิทธิภาพการเรียนการสอน
โดยจะเนนการมีสวนรวมระหวางนักเรียน ครู และผูปกครอง นอกจากนี้ วิจิตรา คํายัง (2543 : 22)
ไดกลาววา การประเมินตามสภาพจริง คือ การเรียนการสอนและการประเมินผลไมไดแยกจากกัน
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โดยสิ้นเชิง กลาวคือ เมื่อใหผูเรียนทํางานก็ตองมีการสังเกตกระบวนการทํางาน ตรวจผลงาน
ตลอดจนสังเกตพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะบางประการที่เปนผลจากการเรียนรู ตราบใดที่การ
เรียนรูของนักเรียนไดมาจากชีวิตจริงหรือสภาพจริง แนนอนที่สุดการประเมินความคิด การปฏิบัติ
และคุณลักษณะที่เกิดจากกิจกรรมที่มาจากชีวิตจริงจึงเปนการประเมินตามสภาพจริง สําหรับ
ชิ้นงานที่นักเรียนทําไดดีที่สุด ไดแก หนังสือเลมเล็ก พบวา นักเรียนสนใจและตั้งใจทําชิ้นงานได
อยางถูกตอง และสวยงาม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนเคยเรียนรูวิธีการทําชิ้นงานมากอน
ดังนั้นจึงสามารถทําชิ้นงานไดดวยความชํานาญและทําไดดีที่สุด ซึ่งสอดคลองกับกฎการเรียนรู
ของ Thorndike ดังที่ สุจริต เพียรชอบ (2530 : 137-138) กลาวสรุปความคิดกฎการเรียนรูของ
Thorndike ไววา สิ่งที่ไดทําบอยๆ หรือ มีการฝกบอยๆ จะทําใหเกิดความคลองแคลว ชํานาญ และ
แมนยํายิ่งขึ้นแตถาไมไดกระทําซ้ําบอยๆ ยอมจะทําไมได สวนชิ้นงานที่นักเรียนทําไดต่ําที่สุด ไดแก
สมุดบันทึก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนยังขาดประสบการณและขาดทักษะในการเขียนเรื่อง จึง
ไมสามารถถายทอดความคิดใหเปนเรื่องราวตางๆ ออกมาได ดังนั้น ครูจึงควรจัดกิจกรรมตางๆ ที่
สงเสริมทักษะและกระบวนการเขียนเรื่อง โดยใหฝกเขียนจากเรื่องจากสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัว หรือ
การศึกษานอกสถานที่ สอดคลองกับสตัฟเฟอร (Stauffer, อางถึงใน ประทุม วิชาโคตร 2544 : 32)
กลาววา เรื่องที่ควรใหเด็กเขียนควรเปนเรื่องใกลตัว เชน สัตวเลี้ยง บาน ตุกตา เพื่อนบาน พอ แม
วันปใหม นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545 ข : 37-42) กลาววา
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน กิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา : วิเคราะหกรณีศึกษา
ป า ชุ ม ชน การศึ ก ษานอกสถานที่ การเรี ย นรู กั บ ปราชญ ช าวบ า น พบว า สามารถพั ฒ นา
ความสามารถของผูเรียนในดานความคิดสรางสรรค และผลสัมฤทธิ์ทางทักษะภาษาดีขึ้น และ
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค จัดการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกสถานที่จาก
แหลงเรียนรูในทองถิ่น เชน แหลงทองเที่ยว พิพิธภัณฑ โรงงานปูนซีเมนต วัด และสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติโดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการเขียนภาษาไทย พบวา สามารถทําใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาทักษะทางภาษาไทยดานการเขียนเรื่องสั้นและการสรางสรรคจินตนาการทั้งรายบุคคลและ
รายกลุม
4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝก พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูดานการ
เขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่นหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแบบฝกที่สรางขึ้นมีกิจกรรมหลายรูปแบบ สําหรับใหนักเรียนได
ฝกฝน ฝกปฏิบัติไดดวยตนเองจนเกิดความชํานาญ และสามารถเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2537 : 145) กลาวถึง
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ลักษณะของแบบฝกที่ดีไวดังนี้ เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียนมาแลว และถาเปนแบบฝกที่ตองการให
นักเรียนศึกษาดวยตนเอง แบบฝกนั้นควรมีหลากหลายรูปแบบและใหความหมายแกผูฝกดวย
และบ็อค (Bock 1995 : 3) กลาววา ควรสรางแบบฝกใหมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสรางความ
เขาใจใหนักเรียนไดมากที่สุด และผลการประเมินผลการเรียนรูดานการเขียนสะกดคําจากแบบฝก
ทั้ ง 5 ชุ ด พบว า แบบฝ ก ชุ ด ที่ 5 การเขี ย นสะกดคํ า มาตราแม เ กอว และมาตราแม ก น (เรื่ อ ง
เบญจรงคงดงามเลิศล้ําคุณคา) คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และมีผลการเรียนรูดีที่สุด ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาแบบฝกชุดนี้ ประกอบดวยใบความรูสําหรับนักเรียนที่มีเนื้อหาสาระสั้น กระชับ
อานเขาใจงาย นักเรียนชอบและสนใจในการเรียนรู เนื่องจากเปนเรื่องใกลตัว และพบเห็นอยู
เสมอในชีวิตประจําวัน มีโรงงานอุตสาหกรรมทําเครื่องเบญจรงคภายในครัวเรือน ผูปกครองของ
นัก เรี ย นและชาวบา นหลายครอบครั ว ประกอบอาชี พ รั บจ า งเขีย นลายเบญจรงค นอกจากนี้
นักเรียนยังไดฝกปฏิบัติกิจกรรมดานการเขียนเพิ่มมากขึ้น ไดแก การเขียนประโยค การเขียน
บันทึก อีกทั้งยังเปนแบบฝกชุดสุดทายที่นักเรียนเริ่มมีทักษะการเขียนที่ดีขึ้นจากการฝกฝนซ้ํา ๆ
อยางตอเนื่อง จนเกิดความรู ความจํา ความเขาใจ และสามารถเขียนสะกดคําไดถูกตอง และ
แมนยํามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ สุจริต เพียรชอบ (2530 : 137 – 138) กลาวถึงการเรียนรูโดย
การฝกฝนตามกฎการเรียนรู (Law of Exercise) ของธอรนไดค (Thorndike) ไววา การเรียนรูจะ
เกิดไดดีก็ตอเมื่อมีการฝกฝน หรือกระทําซ้ํา ถาผูเรียนไดฝกฝน ไดทําแบบฝกหัด ไดใชทักษะทาง
ภาษามากเทาใดก็จะชวยใหมีทักษะที่ดีมากขึ้นเทานั้น และสอดคลองกับ เสาวภา สังขทีป (2540
:
82) ที่ ได ศึ ก ษาเรื่ อ งการพัฒ นารายการวีดิทัศน วิ ช าท อ งถิ่นของเรา เรื่อ งการอนุรัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ผลการวิจัย พบวา การสอนเรื่องทองถิ่นเปนเรื่อง
ใกลตัวนักเรียนมีความสนใจเปนพื้นฐานอยูแลว เมื่อนํามาจัดเปนเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยและ
เขาใจงาย จึงทําใหผูเรียนสนใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนให มี ก ารเล น เกม เพื่ อ ฝ ก ความจํ า เร า ความสนใจของนั ก เรี ย น และช ว ยเพิ่ ม
บรรยากาศในการเรียนรูใหมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เนื่องจากการเลนเกมจะชวยจูงใจผูเรียน
ที่ไมสนใจเรียนใหมีสวนรวมในการเรียนและยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความสามารถ
ที่มีอยู ซึ่งสอดคลองกับ เข็มทอง จิตจักร (2544 : 27) กลาววา การนําเกมมาประกอบการสอน
จะกอใหเกิดคุณคาหลายประการ เกมสามารถนํามาเปนสื่อในการสอน เพื่อใหเกิดความสนใจใน
การเรี ย นรู เพราะมี ก ฎกติ ก า และการตั ด สิ น แพ – ชนะ จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ความสนุ ก สนาน ทํ า ให
การเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคโดยเร็ว ชวยลดเวลาในการสอน เหมาะกับเด็กตั้งแตระดับอนุบาลไป
จนถึงมัธยมศึกษา รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ มะลิ อาจวิชัย (2540 : บทคัดยอ) ที่ศึกษา
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เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตรา
ตัวสะกด แมกน แมกด แมกบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝก
หลังเรียนสูงกวาเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ นฤดี
ผิวงาม (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องวิชาภาษาไทย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับ อรอุมา ตั้งพัฒนาสมบุญ
(2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยแบบ
ฝกสามารถพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้นได และแบบฝกชุดที่ 1 การเขียนสะกดคํา
มาตราแม ก กา และมาตราแม ก ด (เรื่ อ งรอยพระพุ ท ธบาทวั ด ราษฎร บํ า รุ ง ) นั ก เรี ย นมี
ผลการเรียนรูต่ําที่สุด เนื่องมาจากผูวิจัยไดสรางแบบฝกโดยใชขอมูลทองถิ่นมาเปนเนื้อหาสาระ
เพื่อใหแบบฝกที่สรางขึ้นมีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใน
ดานการจัดการเรียนรูที่มุงสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ เรียนรูไดจาก
สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูทุกประเภท รวมทั้งเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูในทองถิ่น
และแหลงเรียนรูอื่น ๆ ดังนั้น การสรางแบบฝกโดยใชขอมูล ทองถิ่นในครั้งนี้มีความสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นฐาน พุทธศักราช 2544 แตอาจมีขอมูลทองถิ่นบางเรื่อง เชน เรื่องวัด มี
เนื้อหายากเกินไป และไมสอดคลองกับพัฒนาการตามวัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่ง
ควรปรับปรุงใหมีเนื้อหาสาระอื่น ๆ โดยคํานึงถึงความสนใจ และวัยของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
นงเยาว บวงสรวง (2535 : 31) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําโดยใช
แบบฝกเสริ มทั กษะกั บวิ ธีการเขียนตามคํา บอก ชั้นมัธยมศึ ก ษาปที่ 1 โรงเรียนท ายางวิท ยา
จังหวัดเพชรบุรี กลาวถึงการสรางแบบฝกไววา จะตองคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู มีวิธีการฝกที่
เหมาะสม มีจุดมุงหมายในการฝกที่ชัดเจน และสรางแบบฝกใหมีรูปแบบที่นาสนใจ โดยคํานึงถึง
ความพรอม และความสามารถของนักเรียน และยังสอดคลองกับ พรสวรรค คําบุญ (2534 :
19) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําโดยใชแบบฝก และไมใชแบบฝก
โรงเรียนรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ กลาวในทํานองเดียวกันวา การสรางแบบฝกควรคํานึงถึงความ
สนใจและความสามารถของนักเรียน ดังนั้น แบบฝกตองมีเนื้อหาไมยากเกินไปมีจุดมุงหมาย
แนนอนวาจะฝกดานใด และมีรูปแบบที่นาสนใจ
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ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกโดยภาพรวม พบวา
นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นวา แบบฝกทําใหนักเรียนมีความรู
ความเขา ใจเกี่ย วกั บ การเขี ยนสะกดคํา และทองถิ่น ของตนเองมากขึ้น สามารถนํา ความรู ไป
ประยุ ก ต ใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ได มี รูป แบบที่ น า สนใจช ว ยกระตุ น ให นั ก เรี ย นอยากเรี ย นรู วิ ช า
ภาษาไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา แบบฝกมีสีสันสวยงาม และมีรูปภาพการตูนประกอบ
มีกิจกรรมแตละแบบฝกที่หลากหลาย ทําใหนาสนใจและสนุกสนานเพลิดเพลินเวลาเรียน ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สราวดี เพ็งศรีโคตร (2539 : 29) ศึกษาเรื่องการสรางแบบฝก
การเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กลาววา แบบฝกที่ดี คือแบบฝกที่มีรูปภาพ
ประกอบ มีรูปแบบนาสนใจหลากหลายรูปแบบ ใชภาษาเหมาะสมกับวัย และระดับชั้นของ
ผูเรียน มีการจัดกิจกรรมที่เราความสนใจ และทันสมัยอยูเสมอ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ นักเรียน
มีความคิดเห็นดวยมาก โดยเห็นวาแบบฝกทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียน
สะกดคํ า รั ก และภู มิ ใ จท อ งถิ่ น ของตนเองมากขึ้ น สามารถนํ า ความรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันได ทําใหนักเรียนมีความสุขสนุกในการเรียนวิชาภาษาไทย มีรูปแบบนาสนใจชวย
กระตุนให นักเรียนสนใจอยากเรียนรูวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น ทําใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดดวย
ตนเอง เขียนคําไดถูกตองมากขึ้น รวมทั้งรูจักคําใหมๆ มากขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแบบฝกมี
เนื้อหาเกี่ยวกับขอมูลทองถิ่นที่นักเรียนสนใจและตองการเรียนรู เนื่องจากเปนเรื่องที่อยูใกลตัวที่
นักเรียนพบเห็นอยูเปนประจํา ซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการ (2535 : 5) กลาววา การจัดการศึกษา
เพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น เรื่องราวในทองถิ่นเปนการจัดการศึกษามุงใหผูเรียนรูจักตน รูจัก
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู มีความรูสึกผูกพันกับชุมชน ตลอดจนมีความเขาใจเทาทันกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกที่สงผลตอชุมชนที่ตนอาศัยอยู นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ พิทยา
คําตาเทพ (2542 : 48) ไดศึกษาพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหาทองถิ่นสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานใหมสามัคคี จังหวัดลําปาง พบวา การปฏิบัติจริงโดยใชเนื้อหา
ทองถิ่นเปนบทเรียนที่มีความหมายตอนักเรียน จะทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษไดดี
เนื้อหาทองถิ่นเปนความรูเดิมและประสบการณตรงซึ่งเปนสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ทองถิ่น รวมถึง สิ่งตางๆ ที่ นักเรียนเคยพบเห็นเปนประจําหรือคุ นเคยกับสิ่งเหลานั้น ไดเรียนรู
เรื่องราวจากสิ่งใกลตัวแลวจึงเรียนรูจากสิ่งไกลตัวออกไป อีกทั้งยังสอดคลองกับ หทัยรัตน อันดี
(2544 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรูเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดการเรียนรูเพื่อถายทอด
ภูมิปญญาทองถิ่น และนักเรียนมีความพอใจในการแสดงแสวงหาความรูดวยตนเองเห็นคุณคา
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และความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น และยังสอดคลองกับ ศรีสมร ประเสริฐศรี (2546 :
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนเห็นดวยตอชุดการเรียนรูในระดับ
มาก โดยพบวา ชุดการเรียนรูมีรูปแบบนาสนใจ ชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เกี่ยวกับ
ชุมชนในทองถิ่น ทําใหรักและภูมิใจในทองถิ่นของตน
สวนความคิดเห็นระดับต่ําที่สุด คือ
การเรียนดวยแบบฝกทําใหมีความคิดสรางสรรคในการเขียนนิทานเรื่องสั้น ๆ ได ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาใบงานถูกกําหนดให นักเรียนเขียนแตงนิทานเกี่ยวกับเรื่องราวในทองถิ่นของตนเอง โดย
ใหมีคํามาตราตัวสะกดตาง ๆ ไมนอยกวา 20 คํา ทําใหกิจกรรมไมนาสนใจ และยากเกินไปสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดังนั้นจึงควรปรับปรุงกิจกรรมในใบงาน เพื่อใหเหมาะสมกับวัยโดย
ใหนักเรียนแตงนิทานไดอยางอิสระในเรื่องราวที่นักเรียนชอบ หรือสนใจและสนุกสนานในการทํา
กิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับ มนทิรา ภักดีณรงค (2538 : 99-100) ไดใหขอเสนอแนะในการสราง
แบบฝ ก ไว ว า สิ่ ง ที่ ค วรคํ า นึ ง ถึ ง ในการสร า งแบบฝ ก คื อ ต อ งให ผู เ รี ย นเกิ ด ความสนุ ก สนาน
นอกจากนี้การสรางแบบฝกควรคํานึงถึงหลักจิตวิทยามาใชเปนองคประกอบ และใชเพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบฝกใหมีความเหมาะสมกับความสนใจ วัย และความสามารถของผูเรียน
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2537 : 145) กลาวถึงลักษณะของ
แบบฝก ที่ดีไว ดังนี้ คือ เหมาะสมกับวัยหรือความสามารถของนักเรียน มีสิ่งที่นาสนใจ และ
ทาทายใหแสดงความสามารถ มีใหเลือกทั้งแบบตอบอยางจํากัด และตอบอยางมีเสรี ปลุกความ
สนใจ และมีหลักจิตวิทยา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ เดโช สวนานนท (2510 : 159-163, อาง
ถึงใน อารี บัวคุมภัย 2540 : 22-23) กลาวถึงหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับแบบฝก ตามทฤษฎีการ
เรียนรูของ ธอรนไดค (Thorndike) เรื่องกฎแหงความพรอม (Law of Readiness) ที่กลาววา
เมื่อมีความพรอมที่จะตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ถามีการบังคับใหกระทํายอมทําใหเกิด
ความไมพอใจ
ขอเสนอแนะ
การพั ฒ นาแบบฝ ก การเขี ย นสะกดคํ า โดยใช ข อ มู ล ท อ งถิ่ น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 ไดสรุปแนวคิดและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็น ดังตอไปนี้ คือ ขอเสนอแนะ
เพื่อการนําแบบฝกไปใช ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
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ขอเสนอแนะเพื่อการนําแบบฝกไปใช
จากข อ ค น พบของการวิ จั ย ผู วิ จั ย มี ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การนํ า แบบฝ ก การเขี ย น
สะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไปใช ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบวา ผลการเรียนรูดานการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น
สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนดวยแบบฝกมีคะแนนสูงกวากอนเรียนดวยแบบฝก ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาแบบฝกจะชวยทําใหผลการเรียนรูของนักเรียนสูงขึ้น ดังนั้น ครูผูสอนควรนําแบบฝก
มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เกี่ยวกับ
การเขียนเนื้อหาสาระยอยอื่น ๆ เชน การเขียนคําควบกล้ํา การเขียนคําที่มีตัวการันต เปนตน
2. จากผลการวิจัย พบวา แบบฝกชุดที่ 1 การเขียนสะกดคํามาตราแม ก กา และ
มาตราแมกด นักเรียนมีผลการเรียนรูต่ําสุด ดังนั้นครูควรปรับกิจกรรมใหเพิ่มมากขึ้น โดยการให
นักเรียนทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมเมื่อมีเวลาวางหรือทําเปนการบาน เพื่อใหนักเรียนฝกปฏิบัติเปนการ
ทบทวนความรูดวยตนเองจนนักเรียนมีทักษะ และสามารถเขียนสะกดคําไดอยางถูกตองแมนยํา
มากขึ้น หรือปรับเนื้อหาขอมูลทองถิ่น โดยแตงเปนเรื่องสั้น หรือนิทานที่มีเนื้อหาสาระสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคําโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยพบวา แบบฝกมีประสิทธิภาพชวยพัฒนาการเรียนการสอนได
เปนอยางดี จึงขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูหลังเรียนดวยแบบฝกสูงกวากอน
เรียนดวยแบบฝก รวมทั้งความคิดเห็นตอแบบฝกมากที่สุด คือ การเรียนดวยแบบฝกทําใหนกั เรียน
มีความรูความเขาใจในการเขียนสะกดคํา และทองถิ่นตนเองมากขึ้น ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา
จึงควรสงเสริมใหครูนําขอมูลทองถิ่นมาสรางแบบฝกเพื่อจัดการเรียนรูเนื้อหาอื่น ๆ ของภาษาไทย
หรือกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ หรือสงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชขอมูลทองถิ่นมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การพั ฒ นาแบบฝ ก การเขี ย นสะกดคํ า โดยใช ข อ มู ล ท อ งถิ่ น สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนสงเสริม การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู ดังนั้น ในการพัฒนาแบบฝกควรมีการศึกษาเพิ่มเติม และทําการ
วิจัยในประเด็น ดังตอไปนี้
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1. ควรมีการวิจัย เพื่อพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคําในเนื้อหาอื่น ๆ ของภาษาไทย
เชน การเขียนคําควบกล้ํา การเขียนคําที่มีตัวการันต การเขียนเรียงความ การเขียนนิทาน
เปนตน
2. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคําระหวางการใช
แบบฝกกับวิธีสอนแบบตางๆ ไดแก วิธีสอนแบบ Story Line วิธีสอนแบบ CIPPA Model การสอน
แบบบทบาทสมมติ และการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิคตางๆ เชน การเรียนแบบ
รวมมือกัน (Cooperative Learning Methods) แบบตาง ๆ เชน การเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์
(Student Teams – Achievement Division : STD) เทคนิคแบบทีมเกมแขงขัน (Team – Games
- Tournaments : TGT) เปนตน
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