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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนภาษาไทย
เรื่องการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยนํา
ความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2547 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 2 หองเรียน โดยสุมหองเรียน
อยางงาย (Simple Random Sampling) จากหองเรียนทั้งหมด 7 หองเรียน โดยสุมใหหองเรียนหนึ่งเปนกลุมทดลอง
จํานวน 40 คน และอีกหองเรียนหนึ่งเปนกลุมควบคุม จํานวน 40 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการสอน เรื่องการเขียนสะกดคํา 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชน
มาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การวิเคราะหขอมูลใช t – test แบบอิสระ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียน
ภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือ
กับวิธีสอนตามคูมือครู และใชวิธีหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน
ผลการวิจัยพบวา
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นมัธย มศึกษาปที่ 3 กลุมที่
สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือ สูงกวากลุมที่สอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความคงทนทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุม
ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับกลุมที่สอนตามคูมือครูไม
แตกตางกัน
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือสวนใหญอยูใน
ระดับเห็นดวย
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The purposes of this research were to compare the improvement in spelling competency
among two groups of Matthayomsuksa 3 students and to study their opinions towards using classroom
activities based on knowledge of Thai folklore. The samples consisted of two randomly selected groups of
80 students from Matthayomsuksa 3 Sarasit Phithayalai School; the second semeter of the acadimic year
2004 , Banpong Ratchaburi. The first experimental group of 40 students was taught by using classroom
activities based on knowledge of Thai folklore. The second group of 40 students was taught by teacher’s
manuals.
The instruments used for gathering data were : 1) the spelling lesson plan, 2) the
Achievement test on word spelling and 3) the questionnaire on opinions towards teaching by using
classroom activities based on knowledge of Thai folklore.
The t – test was used to analyze the data and to assess the Matthayomsuksa 3 students’
spelling skills. A mean and standard deviation questionnaire was used to evaluate the students’ opinions
towards the teaching method of using classroom activities based on knowledge of folklore.
The results of the study were :
1) The achievement of students who were taught by using folklore activities were
significantly higher than that of students who were tought by teacher’s manuals at the 0.05 level.
2) The retention of spelling skills of the experimental group and of the control group
were not significantly different.
3) The students’ opinions towards teaching by using classroom activities based on
knowledge of folklore were highly positive.
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