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การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกลา้
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ 1พรรณราย เทียมทัน2
(วันที่รับบทความ: 24 พฤษภาคม 2562; วันแก้ไขบทความ: 7 มิถุนายน 2562; วันตอบรับบทความ: 20 มิถุนายน 2562)

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ าสาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 และเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคาควบกล้ าก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดย
ใช้แบบฝึ กทักษะการเขี ยนสะกดคาควบกล้ าของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคื อ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ โรงเรี ยนบ้านสะเดียง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 22 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ าและแบบวัดความสามารถในการเขียนสะกดคาควบ
กล้ า การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวัดความสามารถในการเขียนสะกดคาควบกล้ าก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนที่ใช้แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ า เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน ผลการวิจยั พบว่า
1. แบบฝึ กทักษะการเขี ยนสะกดคาควบกล้ า ประกอบไปด้วย 8 เรื่ อง คือ รู ้จกั พยัญชนะควบกล้ า
พยัญชนะต้นเป็ นอย่างไร รู ้จกั คาควบแท้และควบไม่แท้ รู ้จกั คาและความหมายของคา ต่อเติมคาที่เป็ นพยัญชนะ
ควบกล้ า มาแต่งประโยคกัน การเขียนคาให้สอดคล้องกับภาพ และมาฝึ กใช้คาควบกล้ ากัน โดยที่แบบฝึ กทักษะ
การเขียนสะกดคาควบกล้ า มีค่าประสิ ทธิภาพเท่ากับ 85.79/93.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80
2. นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ ามีความสามารถในการเขียนสะกดคา
ควบกล้ าหลังเรี ยน ( X =88.82, SD=4.70) สู งกว่าก่อนเรี ยน( X =77.18, SD=4.56) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คาสาคัญ : การพัฒนาแบบฝึ กทักษะ, การเขียนสะกดคาควบกล้ า
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Acstract
The purposes of the research were to develop a skill practice package for diphthong word writing for
grade six students, and to compare the diphthong writing ability before and after learning through the package.
The samples were 22 grade six students of Ban Sadieng school, Muang district, Phetchabun province. The
instruments of the research were the diphthong word writing skill practice package and the diphthong word
writing test. Data were collected before and after the experiment by using the diphthong word writing test. The
sample students learned through the package for 8 hours. The statistics used for analyzing data were percentage,
mean, standard deviation, and dependent t-test.
The results were found that:
1. The diphthong word writing skill practice package consisted of 8 topics including Introduction
to Diphthong Consonants, What Are Consonants, Finite and Non-finite Diphthong, Words and Meanings,
Diphthong Word Adding, and Let’s Make Sentences. The diphthong word writing skill practice package valued
by 85.79/93.83 which was higher than the pre-set criteria of 80/80, and
2. the diphthong writing ability of the students who learned through the diphthong word writing skill
practice package after learning through the package ( X =88.82, SD=4.70)was higher than before ( X
=77.18, SD=4.56) significantly by statistical level .05.
Keywords : Development of Skill Practice Package, Diphthong Word Writing Skill
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บทนา
พื้นฐานที่จาเป็ นของการเรี ยนรู ้ภาษาไทยก็คือ การเขียนสะกดคา เพระเด็กจะต้องรู ้จกั สะกดคาได้
ถูกต้องก่อน จึงสามารถเขียนประโยคและเรื่ องราวได้ ถ้าเด็กเขียนสะกดคาผิดก็จะไม่สามารถแสดงให้ผอู ้ ื่น
เข้าใจความคิดของตนเอง ดังนั้นการเขียนสะกดคาให้ถูกต้อง นับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญในการเขียนอย่างยิ่ง เด็ก
ควรเขียนสะกดคาให้ถกู ต้องเสี ยแต่เมื่อเริ่ มเรี ยนคา เพื่อช่วยให้เด็กรู ้จกั คาต่าง ๆ ที่จาเป็ นในชี วิตประจาวัน
ช่วยให้เด็กใช้คาต่าง ๆ ได้ถกู ต้อง กว้างขวาง ครู จึงต้องฝึ กฝนนักเรี ยนอย่างสม่าเสมอทุกระดับชั้น (สมพงษ์
ศรี พยาต, 2553; อ้างถึงในวรรณี โสมประยูร, 2544) ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิ การ (สมพงษ์ ศรี พยาต, 2553; อ้าง
ถึงในกระทรวงศึ กษาธิ การ, 2544) ได้กาหนดลักษณะของคาที่ เด็กเขี ยนสะกดยากไว้ดงั นี้ คื อ 1) คาที่ มี
หลายพยางค์ 2) คาที่ประและไม่ประวิสรรชนีย ์ 3) คาที่มีรูปวรรณยุกต์ไม่ตรงการออกเสี ยง 4) คาที่ใช้ ใ- ไ-ย -ม 5) คาที่สระประสม 6) คาที่มีเครื่ องหมายทัณฑฆาตกากับ 7) คาพ้องเสี ยง 8) คาที่ใช้สระลดรู ปหรื อ
เปลี่ยนรู ปสระเมื่อมีตวั สะกด 9) คาที่มีตวั สะกดไม่ตรงมาตรา 10) คาที่มีมีอกั ษรนา 11) คาที่มี ห นา และ
อ นา 12) การใช้ ร ล ว ควบกล้ า 13) คาที่ใช้ รร (ร หัน) 14) คาที่มีความหมายเป็ นนามธรรม 15) คาราชา
ศัพท์ 16) คาศัพท์ที่ใช้ในบทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง 17) คาที่มาจากภาษาอังกฤษ และ 18) คาพิเศษ
และคาที่ มีกฎยกเว้น ซึ่ งการสอนเขี ยนสะกดคาได้ถูกต้อง จะต้องใช้วิธีการสอนที่หลากหลายที่ จะทาให้
นักเรี ยนเกิ ดความเข้าใจและเกิ ดการเรี ยนรู ้ในการเขี ยนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังต้องมีสื่อการเรี ยน
การสอนที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดให้เกิดความสนใจ และเข้าใจในหลักการเขียนสะกดคาที่ถกู ต้อง
แบบฝึ กทักษะนับสื่ อหนึ่ งที่ช่วยแก้ปัญหา และใช้เป็ นแนวทางแก้ไขปรับปรุ งการเรี ยนการรู ้ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ ถวัลย์ มาศจรัส และคณะ (2550: 21) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึ กทักษะไว้ว่าเป็ นสื่ อ
การเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหา และการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้ คือ 1. เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน 2. ทาให้ผเู ้ รี ยนมีสื่อสาหรับฝึ กทักษะด้านการอ่าน การคิด การคิดวิเคราะห์
และการเขียน 3. เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้สาหรับการแก้ปัญหาในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และ 4. พัฒนาความรู ้
ทักษะ และเจตคติดา้ นต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน วิภาวรรณ แผ้วประสงค์ และบัญญัติ ชานาญกิ จ (2557: 42) ได้
อธิ บายถึงการนาแบบฝึ กไปใช้ในการเรี ยนการสอนและการทาซ้ าไว้ว่า การนาแบบฝึ กที่ เหมาะสมมาใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนจึงเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ ทั้งนี้ เพราะแบบฝึ กมีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและผูส้ อนหลาย
ด้านด้วยกัน แบบฝึ กจะช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถฝึ กฝนการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ได้ดี แต่ท้ งั นี้ การเรี ยน
ก็ตอ้ งอาศัยการฝึ กฝน การทาซ้ าอยูเ่ สมอจนเกิดการเรี ยนรู ้เกิดขึ้น
ธัญจิรา วิจิตรพัชราภรณ์ (2559) ได้พฒั นาแบบฝึ กทักษะเรื่ องมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย ที่ มีผลต่ อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า
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ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการและประสิ ทธิ ภาพของการ เรี ยนการสอน โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ เรื่ อง
มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ของ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 มี ประสิ ทธิ ภาพ
95.23/84.18 และ ผลการเปรี ยบเที ยบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ พบว่าแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 นอกจากนั้น รอน น้อมถวาย (2559) ได้พฒั นาแบบฝึ กทักษะการ
เขียนคาศัพท์พ้ืนฐาน เพื่อส่ งเสริ มทักษะการเขียนสะกดคาของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
อนุ บาลสามเสน (สานักงานสลากกิ นแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) พบว่าแบบฝึ กทักษะการเขี ยนคาศัพท์พ้ืนฐาน
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.20/80.08 และความสามารถในการเขียน
สะกดคาของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วย แบบฝึ กทักษะการเขียนคาศัพท์พ้ืนฐานหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่ วนเสมอปั ญญา หนูป่า (2559) ได้พฒั นาแบบฝึ กเสริ มทักษะการเขี ยน
สะกดคาสระเปลี่ยนรู ปและสระลดรู ป กลุ่มสาระ การเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
1 ที่มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 84.32/83.55 และพบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยแบบฝึ กเสริ มทักษะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งนักเรี ยนมีความพึง
พอใจต่อแบบฝึ กเสริ มทักษะการเขียนสะกดคาสระเปลี่ยนรู ปและสระลดรู ปอยูใ่ นระดับมากที่สุด
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ าสาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเขียนสะกดคาควบกล้ าให้เพิ่มขึ้น และเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยให้ดีข้ ึนด้วยเช่นกัน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ าสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อน และหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ที่เรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ า
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
การพัฒนาแบบฝึ กควรอาศัยหลักการทฤษฎีการเรี ยนรู ้และหลักจิตวิทยาโดยพิจารณาให้เหมาะสม
กับวัยและระดับความสามารถของนักเรี ยน และควรมีหลายรู ปแบบที่น่าสนใจและจูงใจนักเรี ยนให้อยาก
ทา และให้นกั เรี ยนได้รับการฝึ กฝนบ่อย ๆ จนเกิดความชานาญ และใช้ หลักการเร้าความสนใจโดยการใช้
แบบฝึ กหลาย ๆ ชนิ ด เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีโอกาสตอบสนองสิ่ งเร้าด้วยการแสดงความสามารถและ
เข้าใจลงในแบบฝึ กหัด รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนนาสิ่ งที่เรี ยนมาตอบในแบบฝึ กหัดให้ตรงเป้ าหมาย
ได้ (สุ วิทย์ มูลคา และสุ นนั ทา สุ นทรประเสริ ฐ, 2550: 54 – 55)
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
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นอกจากนั้นยังอาศัยหลักทฤษฎีการลองถูกลองผิดของธอร์ นไดค์ ที่สรุ ปเป็ นกฎเกณฑ์การเรี ยนรู ้
3 ประการ คื อ กฎความพร้อม หมายถึง การเรี ยนรู ้จะเกิ ดขึ้ นเมื่อบุคคลพร้อมที่ จะกระทา กฎผลที่ ได้รับ
หมายถึง การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นเพราะบุคคลกระทาซ้ าง่าย และ กฎการฝึ กหัด หมายถึง การฝึ กหัดให้บุคคลทา
กิจกรรมต่าง ๆ นั้น ผูฝ้ ึ กจะต้องควบคุมและจัดสภาพการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของตนเอง บุคคล
จะถูกกาหนดลักษณะพฤติ กรรมที่ แสดงออก รวมทั้งแนวคิ ด ที่ ส ามารถควบคุ มบุ ค คลให้ทาตามความ
ประสงค์หรื อแนวทางที่ กาหนดได้โดยมีการเสริ มแรง ตามหลักพฤติ กรรมนิ ยมของสกิ นเนอร์ และการ
เรี ยนรู ้มีลาดับขั้น และผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้เนื้ อหาที่ง่ายไปหายาก รวมทั้งแนวคิดตามธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
แต่ละคนมีความแตกต่างกันผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้เนื้อหาในหน่วยย่อยต่าง ๆ ได้โดยใช้เวลาเรี ยนที่แตกต่าง
กัน
กรอบแนวคิดการวิจยั
แนวคิด/ทฤษฎี
การเรี ย นโดยการใช้แ บบฝึ กเป็ นการ
เรี ยนที่ ผู ้เ รี ยนจะได้เ รี ยนรู ้ ด้ ว ยการ
ฝึ กฝนและการทาซ้ าบ่ อย ๆ จนทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความชานาญ สามารถจดจา
ได้ โดยส่ ง ผลให้ผูเ้ รี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนในเรื่ องนั้น ๆ สูงขึ้น

ตัวแปรอิสระอิสระ

ตัวแปรตามอิสระ

แนวคิด/ทฤษฎี

แนวคิด/ทฤษฎี

การเรี ยนด้ ว ยแบบฝึ ก
ทัก ษะการเขี ย นสะกด
คาควบกล้ า

ความสามารถในการ
เขียนสะกดคาควบกล้ า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ออกแบบการวิจยั เป็ นแบบแผนการทดลองขั้นต้น (Pre experimental
design) แบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (One group pre-test post-test design) ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
ประชากร
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเมืองเพชรบูรณ์ อาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ จานวน 67 คน
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2561 โรงเรี ยนบ้านสะเดียง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 22 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เนื่องจากเป็ นนักเรี ยนในโรงเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยนในเมืองที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
เท่ากับ 43.61 ซึ่ งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ คื อ 46.58 (ข้อมูลจากรายงานผลการดาเนิ นการทดสอบทาง
การศึ กษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2560, สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์เขต 1, 2561)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ า
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการเขียนสะกดคาควบกล้ า
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มี 2 ชนิ ด คือ แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ า และแบบ
วัดความสามารถในการเขียนสะกดคาควบกล้ า ซึ่ งมีรายละเอียดในการสร้างดังนี้
1. แบบฝึ กทักษะการเขี ยนสะกดคาควบกล้ า จานวน 8 เรื่ อง คื อ รู ้ จกั พยัญชนะควบกล้ า
พยัญชนะต้นเป็ นอย่างไร รู ้จกั คาควบแท้และควบไม่แท้ รู ้จกั คาและความหมายของคา ต่อเติมคาที่เป็ น
พยัญชนะควบกล้ า มาแต่งประโยคกัน การเขียนคาให้สอดคล้องกับภาพ และมาฝึ กใช้คาควบกล้ ากัน ซึ่ งมี
ขั้นตอนการสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้
1.1 ศึ กษาเอกสารหลักสู ตร เทคนิ คการสอนการเขี ยน หลักการสร้ า งแบบฝึ กทักษะ และ
งานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องกับแบบฝึ กทักษะ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบฝึ กเสริ มทักษะ
1.2 สร้างแบบฝึ กทักษะการเขี ยนสะกดคาควบกล้ า จานวน 8 เรื่ อง ที่ ยึดตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ และเนื้ อหา รวมทั้งพิจารณาให้เหมาะสมกับวัย ความสนใจ และความ ต้องการของนักเรี ยน และมี
ลักษณะหลากหลายรู ปแบบ
1.3 การหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ า มี 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การหาประสิ ทธิ ภาพเป็ นรายบุคคล ผูว้ ิจยั นาแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ า
ไปทดลองกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาที่ 6 โรงเรี ยนอนุบาลเมืองเพชรบูรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จานวน 3 คน ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน โดย
ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กทักษะคนละชุดแล้วสังเกต ตรวจผลงาน สัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อบกพร่ องต่าง ๆ
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
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ที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้แบบฝึ ก เช่น ความยากง่ายของภาษา ความเหมาะสมของรู ปภาพ และเวลาที่ใช้
ในการทาแบบฝึ กทักษะ แต่ละชุ ดของนักเรี ยนแล้วนาข้อบกพร่ องมาปรับปรุ งแก้ไข โดยปรับปรุ งขนาด
ของตัวอักษรให้ใหญ่ข้ ึน และเพิ่มเติมรู ปภาพเพื่อส่ งเสริ มการสื่ อความหมายในแบบฝึ กทักษะ ซึ่ งค่าเฉลี่ย
ร้อยละของคะแนนแบบฝึ กทักษะทั้ง 8 เรื่ อง มีค่าเท่ากับ 73.00 ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนสอบหลังเรี ยนมี
ค่า 77.78 และมีค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะเท่ากับ 76.88/77.78
ขั้นที่ 2 การหาประสิ ทธิ ภาพเป็ นกลุ่ม ผูว้ ิจยั นาแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ าไป
ทดลองกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาที่ 6 โรงเรี ยนอนุบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
จานวน 9 คน ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน โดยให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กทักษะคน
ละชุดแล้วสังเกต ตรวจผลงาน สัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อบกพร่ องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้แบบ
ฝึ ก เช่น ความยากง่ายของภาษา ความเหมาะสมของรู ปภาพ และเวลาที่ ใช้ในการทาแบบฝึ กทักษะ แต่ละ
ชุดของนักเรี ยนแล้วนาข้อบกพร่ องมาปรับปรุ งแก้ไข โดยปรับคาสั่งในแต่ละข้อให้ส้ นั ลง และกระชับขึ้น
เพราะบาง คาสัง่ ยาวเกินไปทาให้ใช้เวลาในการอ่านนาน ส่ งผลให้ใช้เวลาในการทากิจกรรมในแต่ละแบบ
ฝึ กนานไปด้วย ซึ่ งค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบฝึ กทักษะมีค่า 75.00 ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนสอบ
หลังเรี ยนมีค่า 79.26 และมีค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะเท่ากับ 78.95/79.26
ขั้นที่ 3 การทดลองภาคสนาม ผูว้ ิจยั นาแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ าไปทดลองกับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาที่ 6 โรงเรี ยนอนุบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จานวน 30
คน ที่ ไม่ใช่ กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบฝึ กทักษะแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข ก่อน
นาไปทดลองจริ งกับกลุ่ มตัวอย่างในการวิ จยั ซึ่ งค่ า เฉลี่ ย ร้ อยละของคะแนนแบบฝึ กทักษะมี ค่า 78.20
ค่ าเฉลี่ ยร้ อยละของคะแนนสอบหลังเรี ยนมี ค่า 89.60 และมี ค่ าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะเท่ ากับ
83.32/89.60
2. แบบวัดความสามารถในการเขียนสะกดคาควบกล้ า มีข้ นั ตอนการสร้าง ดังนี้
2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดความสามารถ การเขียนข้อสอบ และการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
2.2 เขียนประเด็นการวัดตามนิ ยามปฏิบตั ิการความสามารถในการเขียนสะกดคาควบกล้ าและ
จากการวิเคราะห์การเขี ยนคาควบกล้ าที่นกั เรี ยนมักจะเขียนผิด จานวน 95 คา โดยออกแบบเป็ นข้อสอบ
แบบถูกผิด จากนั้นนาไปเสนอต่อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน ที่มีคุณวุฒิและความเชี่ ยวชาญด้านภาษาไทย
จานวน 2 ท่าน และด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา โดยการคานวณ
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Indexes of Item-Objective Congruence: IOC) ซึ่ งได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.66 – 1.00
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2.3 นาแบบวัดฉบับที่ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาแล้ว ไปทดสอบกับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาที่ 6 โรงเรี ยนอนุ บาลเมื องเพชรบูรณ์ ที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จานวน 30 คน เพื่ อ
วิเคราะห์ค่าความยากและอานาจจาแนก ซึ่ งข้อสอบทุกข้อมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.53-0.79 และมีค่า
อานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.41-0.80 จากนั้นวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบวัด โดยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ ด
สัน จากสูตร KR20 ได้ค่าเท่ากับ 0.84
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนทาแบบวัดความสามารถในการเขี ยนสะกดคาควบกล้ า แล้วบันทึ กผล
คะแนนไว้เป็ นคะแนนก่อนเรี ยน
2. ดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยแบบฝึ กทักษะการเขี ยนสะกดคาควบกล้ าที่ ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้ น
จานวน 8 เรื่ อง ใช้เวลา 4 สัปดาห์ ๆ รวมทั้งสิ้ น 8 ชัว่ โมง โดยไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
1 ชัว่ โมง
3. ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนทาแบบวัดความสามารถในการเขี ยนสะกดคาควบกล้ า แล้วบันทึ กผล
คะแนนไว้เป็ นคะแนนหลังเรี ยน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ า สาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยการหาค่ า เฉลี่ ยเลขคณิ ต ( X ) ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่ า ร้ อยละ และ
วิเคราะห์โดยการหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1) และประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2)
2. เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการเขี ยนสะกดคาควบกล้ า ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ า
ด้วยการทดสอบทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test independent)
สรุ ปผลการวิจยั
1. แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ า สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีลกั ษณะ
เป็ นรู ปเล่มที่แบ่งเนื้ อหาและกิจกรรมการฝึ กออกเป็ น 8 เรื่ อง คือ คือ รู ้จกั พยัญชนะควบกล้ า พยัญชนะต้น
เป็ นอย่างไร รู ้จกั คาควบแท้และควบไม่แท้ รู ้จกั คาและความหมายของคา ต่อเติมคาที่เป็ นพยัญชนะควบ
กล้ า มาแต่งประโยคกัน การเขียนคาให้สอดคล้องกับภาพ และมาฝึ กใช้คาควบกล้ ากัน ซึ่ งในแต่ละเรื่ องจะ
มีข้ นั ตอนในการทากิจกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ มีการแจกแจงทักษะใหญ่ออกเป็ น
ทักษะย่อยโดยละเอียด ผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กทักษะในขั้นย่อย ๆ เหล่านั้นทีละขั้นจนเกิดทักษะจนชานาญแล้ว
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จึงจะกาหนดให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะที่ยากขึ้น และในแต่ละเรื่ องจะมีการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
ทราบข้อบกพร่ องและความก้าวหน้าในการเรี ยนของตนเอง ซึ่ งแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ า นี้
มีค่าประสิ ทธิ ภาพ 85.79/93.83 ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ ามี
ความสามารถในการเขียนสะกดคาควบกล้ าหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจยั
1. จากผลการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ า สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 นั้นสามารถนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการเขียนสะกดคาควบกล้ าได้ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากในการสร้างแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ า
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 นั้น ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการสร้างแบบฝึ กที่มีการกาหนด
เงื่อนไขที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทุกคนสามารถผ่านลาดับขั้นตอนของทุกหน่วยการเรี ยนได้ โดยที่ซ่ ึ งแบบฝึ กหัด
แต่ละชุดมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คา รู ้จกั ความหมาย และสามารถแยกแยะส่ วนประกอบต่าง ๆ ของคา รวมถึง
สามารถนาคาไปใช้แต่งประโยคได้ ซึ่ งมีแนวทางการเรี ยนรู ้หลากหลายรู ปแบบ และมีเนื้ อหาถูกจัดไว้เพียง
ส่ วนละไม่มาก ช่ วยทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจที่ดีข้ ึ น มีโอกาสได้ทบทวนหลายครั้ง นอกจากนั้นแบบฝึ ก
ทักษะที่ ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้ นนั้นยังเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนตามอัตราการเรี ยนของตนเอง ซึ่ งทาให้ผเู ้ รี ยน
ได้รับผลสาเร็ จมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมพงษ์ ศรี พยาต (2553) ที่ได้พฒั นาชุดแบบฝึ กการ
เขี ยนสะกดคาสาหรั บนักเรี ยนสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่าแบบฝึ กการเขี ยนสะกดคา
ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ เรื่ องการเขียนสะกดคาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีค่า 86.75 สู งกว่าร้อยละ 80
ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ เช่ นเดี ยวกับวัลยา อ่าหนองโพธิ์ และอุบลวรรณ ส่ งเสริ ม (2559) ที่ ได้พฒ
ั นาแบบฝึ ก
ทัก ษะการเขี ย นสะกดค าควบกล้ า เรื่ อ งมาตราตัว สะกดโดยใช้แ ผนผัง ความคิ ด ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาเรื่ องมาตราตัวสะกด โดยใช้
แผนผังความคิ ดส าหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ได้ค่ าประสิ ทธิ ภ าพ 92.47/93.89 สู งกว่าเกณฑ์
90/90 และมานิ ตยา ทรงธรรมสกุล (2553) ได้วิจยั เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึ กเพื่อพัฒนาความสามารถการ
เขียนสะกดคาภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดบางวัว (สายเสริ มวิทย์) พบว่า แบบ
ฝึ กการเขียนสะกดคาภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิ ภาพ 87.17/83.44 ซึ่ งสู งกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยที่จากงานวิจยั ที่กล่าวมาแล้วนั้นล้วนแต่อาศัยหลักการจิตวิทยาการเรี ยนรู ้
หลายแนวคิดมาพัฒนาแบบฝึ กทักษะเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพตามที่กาหนดไว้
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
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2. จากผลการวิจยั ที่พบว่าความสามารถในการเขี ยนสะกดคาควบกล้ าหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ ก
ทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ าสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า แบบฝึ ก
เสริ มทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ าทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจในการเรี ยนรู ้และมีความก้าวหน้าทางการ
เรี ยนดี ข้ ึน อาจเนื่ องมาจากการที่แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ าที่ผวู ้ ิจยั ได้ออกแบบและพัฒนา
ตามลักษณะของแบบฝึ กที่ ดี คื อ มี ความชัดเจนทั้งคาสั่งและวิธีทา ภาษาและภาพที่ ปรากฏในแบบฝึ กมี
ความเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยน นอกจากนั้นผูว้ ิจยั ยังแบ่งการฝึ กออกเป็ นเรื่ อง ๆ ที่ไม่
ยาวเกิ นไป จานวน 8 เรื่ อง รวมทั้งยังมีกิจกรรมการฝึ กหลากหลายรู ปแบบเพื่อเร้าความสนใจและไม่เบื่ อ
หน่ าย และที่ สาคัญคื อแบบฝึ กนี้ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาด้วยตนเอง และตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างผูเ้ รี ยนในด้านความพร้อม ความต้องการ และระดับความสามารถ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
จอมพล อุ่นอ่อน และนพดล จันทร์ เพ็ญ (2557) เรื่ องการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการเขี ยนสะกดไม่ตรงตาม
มาตรากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เขี ยนสะกดคาที่ ไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึ ก
ทักษะหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดี ยวกับวิจยั ของสุ รีวรรณ ชัย
เพชร วัฒนา รัตนพรหม และประสิ ทธิ์ ทองแจ่ม (2558) ที่วิจยั เรื่ องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนสะกด
ค าภาษาไทยส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 แล้ว พบว่ า ชุ ด กิ จ กรรมนั้น ส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งจุติตา คงด้วง (2549) ได้
พัฒนาแบบฝึ กทักษะวิชาภาษาไทยเรื่ องการเขี ยนสะกดคาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ
ดิ นทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี ) 4 แล้ว พบว่า นักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะวิชาภาษาไทยเรื่ องการ
เขี ยนสะกดคามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยนักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะวิชาภาษาไทยเรื่ องการเขี ยนสะกดคาสามารถเขี ยน
สะกดคาได้ดีกว่าก่อนการใช้แบบแบบฝึ กทักษะ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. การใช้แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ า สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้นกั เรี ยนศึกษา
ด้วยกันเป็ นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และอาจจะเสริ มกิจกรรมเพิ่มเติมประกอบด้วย
2. ครู ควรนาแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาควบกล้ า ไปใช้ร่วมกับการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบอื่น ๆ
หรื อเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อตอบสนองการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
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3. ครู ควรจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้น่าสนใจ เพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เช่ น การ
ควบคุ มอารมณ์ ของผูส้ อน กรณี ที่นกั เรี ยนไม่สามารถปฏิ บตั ิ ได้ ครู ควรให้คาแนะนาอย่างเป็ นมิตร เพื่ อ
ไม่ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความประหม่าหรื อความกังวล อันจะส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ได้ เป็ นต้น
4. ครู ควรจัดกิจกรรมเพื่อทบทวนการเรี ยนรู ้เรื่ องการเขียนสะกดคาของผูเ้ รี ยนอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนจดจาสิ่ งนั้น ๆ ได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคาระหว่างกลุ่มนักเรี ยนที่มีการเรี ยน
การสอนตามปกติ กับกลุ่มที่ใช้แบบฝึ กพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคา
2. ควรมี ก ารพัฒ นาแบบฝึ กทัก ษะในรู ป แบบของสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
3. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้แบบฝึ กทักษะ เช่น ความพึงพอใจต่อการ
เรี ยน ความคงทนในการเรี ยนรู ้ และ ทัศนคติในการเรี ยน
4. ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการสอนการเขียนสะกดคาโดยใช้วิธีอื่น ๆ เช่น การใช้เกมเสริ มทักษะ
การใช้แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบอื่น ๆ เป็ นต้น
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