
การใชการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน 

ในการสงเสริมพัฒนาการการเขียนสะกดคาํของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ 

ของ 

วลารัตน    ปฏิเวศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

        ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา 

     กุมภาพนัธ  2551 



การใชการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน 

ในการสงเสริมพัฒนาการการเขียนสะกดคําของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 

ของ 

                                              วลารัตน      ปฏิเวศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

        ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา 

กุมภาพนัธ  2551 

      



วลารัตน  ปฏิเวศ. (2551).  การใชการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน  ในการสงเสริม  

   พฒันาการการเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2. ปริญญานิพนธ กศ.ม.   

                 (การวัดผลการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.       

                 คณะกรรมการควบคุม: รองศาสตราจารย ดร.บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ,  

                 รองศาสตราจารย นิภา   ศรีไพโรจน. 
 

             การศึกษาคร้ังนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาผลการใชการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะ
การเขียนสงผลตอการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยศึกษากับกลุมตัวอยาง
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ประถมศึกษาปที่  2/1  จํานวน   34  คน  ระยะเวลาในการทดลอง  24  ชั่วโมง  

  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาประกอบดวยเคร่ืองมอืทดลองไดแก แผนการจัดการเรียนรู   
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สะกดคํา  มีทักษะการทํางานรวมกันมีการสนทนาตอบโตปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียนอยาง
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ชั่วโมงที่ 5-6  มาตราแมกบอยูในข้ันที่  1 และ  2 แมกนและแมกดอยูในข้ันที่ 3   ชั่วโมงที่ 7-8 
มาตราแมกบ แมกนและแมกดอยูในข้ันสูงข้ันที่4 และความสามารถดานการเขียนสะกดคําที่ไม
ตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ แมกน และแมกดในแตละข้ันมีการเปล่ียนแปลงสูงข้ึน  

 พัฒนาการการเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ในแตละข้ันมีการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ.05  ดังนี้ ข้ันที่ 1  มาตราแมกบมีการ
เปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในชั่วโมงที่ 1-4  แมกนมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในชั่วโมงที่ 1-8  
มาตราแมกดมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในช่ัวโมงที่  1-6  ข้ันที่  2  มาตราแมกบและแมกนมี
การเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในชั่วโมงที่ 1-6  แมกดมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในชั่วโมงที่ 
1-8  ข้ันที่ 3 มาตราแมกบ แมกดมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในชั่วโมงที่ 3-8 แมกนมีการ
เปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในชั่วโมงที่ 1-8   ข้ันที่  4 มาตราแมกบ  แมกน    แมกดมีการ
เปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในชั่วโมงที่  5-8 
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  The main purpose of this study was to investigate the use of assessment and writing 
skill practice affecting the development of word-spelling writing of Prathomsuksa 2 students. 
The samples were Prathomsuksa 2 students of  WatThatsanarunsuntharikaram School in 
Ratchathewi District under Bangkok Metropolitan Administration, in 2nd semester, 2007. They 
were selected by cluster random sampling, and 34 students of Prathomsuksa 2/1 were 
obtained by drawing. The period of experiment was 24 hours. 
 The instruments used in the experiment were learning plans, recording form for the 
use of ongoing assessment during writing skill practice, and writing skill exercises with the 
scoring rubric for word-spelling writing ability which did not correspond with the spelling rules. 
The reliability of the exercises was .97. The results of this research were as follows. 
 The students who joined the assessment and writing skill practice showed the 
development of word-spelling writing, team work skills, and efficient interactions between 
teachers and students which affected their systemic learning and potentials. The development 
of word-spelling writing of Prathomsuksa 2 students for Kob (/-p/), Kon (/-n/) and Kod (/-t/) 
spelling rules (for final sounds) in hours 1-2 was at levels 1 and 2. Their development for three 
spelling rules in hours 3-4 was still at levels 1 and 2. In hours 5-6, the development was at 
levels 1 and 2 for Kob rule, and at level 3 for Kon and Kod rules. In hours 7-8, the 
development for three spelling rules was high at level 4. Their word-spelling writing ability in 
each level which did not correspond with Kob, Kon and Kod spelling rules was increasingly 
changed. 

  The development of word-spelling writing of Prathomsuksa 2 students in each 
level was changed with statistical significance at the levels of .01 and .05 respectively as 
follows. At level 1, the development was clearly changed in hours 1-4 for Kob rule, in hours 1-
8 for Kon rules, and in hours 1-6 for Kod rule. At level 2, the development was clearly changed 
in hours 1-6 for Kob and Kon rules, and in hours 1-8 for Kod rule. At level 3, the development 
was clearly changed in hours 3-8 for Kob and Kod rules, and in hours 1-8 for Kon  rule. At  
level 4, the development  for  three spelling  rules was clearly changed in hours 5-8. 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
  หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พทุธศักราช    2544  ไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาไทยวา

ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติเปนสมบัติทางวฒันธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ  และ

เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมคีวามเปนไทย ”เปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารเพื่อสราง

ความเขาใจและความสมัพนัธที่ดีตอกัน  ทําใหสามารถดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยาง

สันติสุข และเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูประสบการณจากแหลงขอมลูสารสนเทศตาง ๆ  เพื่อ

พัฒนาความรูความคิดวิเคราะห วจิารณและสรางสรรคใหทนัตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมัน่คงทาง

สังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนีย้ังเปนส่ือที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวฒันธรรม   ประเพณี   

ชีวทัศน   โลกทัศนและสุนทรียภาพ   โดยบันทกึไวเปนวรรณคดีและวรรณกรรมอันลํ้าคา ภาษาไทยจึง

เปนสมบัติของชาติที่ควรคาแกการเรียนรู   เพื่ออนุรักษและสืบสานใหคงอยูและสืบสานใหคงอยูคูชาติ

ไทยตลอดไป (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 1)  

 การสอนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานการเรียนรูเมื่อจบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน

ประกอบดวยการอาน  การเขียน การฟง  การดูและการพูด   หลักการใชภาษา  วรรณคดีและ

วรรณกรรม     ทักษะทั้ง 5  ดานนี้    การเขียนนับเปนการส่ือสารที่สลับซับซอนกวาทักษะอ่ืน     เพราะ

ผูที่สามารถ  อาน  พูด  และฟงไดดี    จึงจะสามารถถายทอดความเขาใจ    ความรูสึกนึกคิด     และ

จินตนาการออกมาดานการเขียนเพื่อส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได    ทกัษะการเขียนนับวาเปนทกัษะ

ที่มีความสําคัญมาก ซึง่การเขียนเปนเคร่ืองมือในการส่ือความหมายที่คงทนถาวรเปนหลักฐานทีดี่กวา

ทักษะอ่ืน   เพราะการเขียนไมลบเลือนเหมือนคําพูดและเก็บเปนเอกสารได  การเขียนจึงเปนเคร่ืองมือ

ในการติดตอระหวางอดีตกบัปจจุบันไปจนถงึอนาคตไดดี ฉะนัน้ผูเขียนจึงตองพยายามเขียนคําให

ถูกตอง ใชภาษาทีถู่กตองเพื่อส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ  จงึจะเรียกไดวาเขียนอยางมีประสิทธภิาพ 

 ดังนัน้  ในการจัดกิจกรรมสงเสริมทกัษะการเขียนจึงตองคํานงึถงึการเขียนสะกดคําที่ถูกตอง

เพราะการเขียนสะกดคําไดถูกตองจะชวยใหการสื่อสารไดความหมายชัดเจนข้ึน  และจะทาํเอกสารที่

เขียนมีความนาเช่ือถือและส่ือความไดถูกตอง    ซึง่การเขียนสะกดคําที่ถูกตองจะชวยใหผูอานสามารถ

เขาใจขอความที่เขียนไดถูกตองชัดเจนรวดเร็ว    นอกจากน้ียังชวยใหผูเขียนเขียนอธิบายความคิดเห็น

ส่ิงตาง  ๆ  ของตนดวยถอยคํา ขอความทีถู่กตอง   สละสลวย    ซึ่งกอใหเกิดทัศนคติที่ดีแกผูอาน    ใน 
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ดานตรงกันขาม  ถาผูเขียนสะกดคําผิดก็จะทาํใหเกดิความเสียหายหลายประการ เชน การส่ือ

ความหมายผิดพลาดคลาดเคล่ือน     และที่สําคัญคือ       ผูอานจะรูสึกวาผูเขียนไมมีความสามารถ 

(บุษกร   แชมศักด์ิ. 2530: 257)   และการเขียนผิดพลาดยังทาํใหหลักภาษาที่ดีเสียไป ซึ่งสอดคลองกับ

บันลือ  พฤกษะวัน.(2527: 65)  ไดกลาวไววา  “การเขียนสะกดคําใหถกูตองเปนส่ิงสําคัญของการเขียน  

หากเขียนผิดจะส่ือความหมายกนัไมได  บางคร้ังพอเดาความไดแตก็แสดงความไมรูของผูเขียน อันเปน

ส่ิงหนึ่งที่ลดความศรัทธาของผูอานที่มีตอผูเขียน 

 แตปญหาการฝกทักษะการเขียนมหีลายประการดังที่รัชนี  ศรีไพวรรณ(2528:1016-

1019)นําเสนอไวพอสรุปไดดังนี้  คือ  เขียนตัวพยัญชนะ  สระหรือคําไมได   เขียนสะกดคําผิด   เชน   

วางสระและวรรณยุกตในรูปคําไมถูกตอง   คําพองเสียง    นกัเรียนมักจะเขียนตามเสียงที่ไดยิน   คําที่

ใชสะกดไมตรงมาตราตัวสะกด เชน โอกาส  เขียนเปน   โอกาศ    พิสดาร  เขียนเปน  พิสดาน   เปนตน   

และรวมถึงการเขียนตัวการันตผิดดวย 

 จากปญหาทีพ่บในดานการสอนเขียนดังกลาวพบวา คําที่ใชตัวสะกดไมตรงมาตราตัวสะกด 

มักจะทํานักเรียนเกิดความสับสนในการเขียน  ดังนัน้นกัเรียนควรไดรับการฝกทกัษะการเขียนคําใน

ลักษณะตาง ๆ ใหถกูตอง จะสามารถแกปญหาในดานการเรียนการสอนไดภาษาไทยได    ดังเชนที่

อรทัย นุตรดิษฐ (2540: 4) กลาววา วิธีการแกปญหาในเร่ืองนี้ไดดีที่สุดก็คือ ครูผูสอนตองมีสวนสําคัญ

โดยตรงที่จะชวยแกไขขอบกพรองใหแกนักเรียน โดยครูควรหาวิธีสอน และจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับ

วัยของนักเรียน    เลือกคํามาสอนและฝกทักษะการเขียนตามระดับความยากงาย  ดังนัน้ในการจัด

กิจกรรมสงเสริมทักษะการเขียนจึงตองคํานึงวา  การสอนภาษาใหกับเด็กที่โรงเรียนควรสอนใหงาย

เหมือนกับที่บาน ครูควรสอนเด็กในทิศทางตามธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเขา 

(สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.2538: 25) ชอมสกี้ (Chomsky)และเคน กูดแมน (Ken  Goodman)  

นักภาษาศาสตรทางดานจิตวิทยามีความเชื่อวา  เด็ก  ๆ  มาโรงเรียนพรอมกับความสามารถทางภาษา

ที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ   เด็กๆ เรียนรูภาษามาต้ังแตเกดิพอแมเปนส่ิงแวดลอมทางดานภาษาของเด็ก      

ดังนัน้การสอนภาษาใหกับเด็กที่โรงเรียนควรเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน ภาษาที่

นําเสนอตองมคีวามหมาย  และการเรียนการสอนควรมรีากฐานมาจากส่ิงที่เปนจริง  สามารถสัมผัสได

นําไปใชไดจริง   (บังอร    พานทอง.  2540 : 29 - 39)    นอกจากนี้กุลยา      ตันติผลาชีวะ      กลาววา    

การจัดประสบการณเรียนรูใหเด็กรูหนังสือหมายถงึความเขาใจตนเอง สังคม ส่ิงแวดลอมและโลก

รอบตัว   ดังนัน้       การจัดการศึกษาจะจัดควบคูไปกับการสงเสริมพฒันาการใหเด็กเต็มตามศักยภาพ    

(กุลยา ตันติผลาชีวะ.2545: 3 - 4)และการสอนภาษาควรเนนใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ   

ดังนัน้  การสอนเขียนในเด็กจึงควรจัดใหเด็กไดเรียนรูตามธรรมชาติของพัฒนาการของแตละบุคคล
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อยางมีความสุขตามกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด       และจากแนวการจัดการศึกษา

ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ2542  มีสาระสําคัญในดานการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน

เปนสําคัญ และพฒันาผูเรียนเต็มศักยภาพของแตละบุคคลตามความแตกตางของแตกละบุคคล  

รวมทัง้นาํแนวคิดใหมในการประเมินนักเรียน โดยใชการวัดประเมินที่ควบคูไปกับการเรียนการสอน    

เพื่อมุงนาํผลทีไ่ดปรับปรุงการเรียนการสอนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุดมากกวาที่จะนําผลไปตัดสิน

ไดตกกับนักเรียนเพียงอยางเดียว  หากเปนการวัดประเมินที่ควบคูไปกับการเรียนการสอนทีมุ่งเนนให

ครูผูสอนใชการวัดประเมินเพื่อทราบวาผูเรียนไดเรียนรูอะไรบาง และรูสึกอยางไรตอการเรียนและเปด

โอกาสใหผูเรียนเขามาสูกระบวนการเปนผูรวมประเมนิเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาผูเรียน    

ดังนัน้การวัดประเมินดวยการสอบที่ใชวธิขีีดกาคําตอบ  หรือเขียนลงบนกระดาษคําตอบเพยีงอยาง

เดียวจึงขาดความเหมาะสมและไมเพียงพอที่จะใหขอมลูหลักฐานที่เปนประโยชนตอผูเรียนไดครบถวน  

(บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ.  2547 : 2)  

 จากปญหาดังกลาว ผูวจิัยมีความสนใจศึกษาพัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตาม

มาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่    2     โดยใชการวดัประเมินควบคูการฝกทกัษะการ

เขียนที่ใชกิจกรรมที่หลากหลายผสมผสานกับความรูเดิม   โดยมีแนวในการจัดการฝกทักษะการเขียน

ดวยการใชกิจกรรมพัฒนาการ  4  ข้ัน ดังนี้  ข้ันที ่  1 การเขียนสะกดคําจากภาพ  ข้ันที่  2  การเขียน

สะกดคําโดยการเขียนประสมคํา ข้ันที่ 3  การเขียนสะกดคําจากคําอาน ข้ันที่  4 การเขียนสะกดคําจาก

ภาพแลวนํามาแตงประโยค    ซึ่งการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน     เปนการจัดกิจกรรม

การสงเสริมทกัษะการเขียนที่ดีเปนการกระตุนเด็กและสังเกตความสนในการทํางานของเด็ก เปด

โอกาสใหเด็กสรางองคความรูดวยตนเอง    ตามศักยภาพและความรูเดิมผานการจัดกิจกรรมที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญและลงมอืปฏิบัติกิจกรรมอยางมีความสุขเปนสําคัญ โดยผูเรียนมีสวนรวมในการวัด

ประเมินและเปดโอกาสใหนกัเรียนรวมแสดงความคิดเหน็ตอการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ทําให

ครูผูสอนสามารถนาํผลที่ไดรับจากนกัเรียนมาปรับปรุงและสนับสนนุการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งในการสอนปกติมุงเพื่อใหผูเรียนสอบปลายภาคเรียน แลวนําผลคะแนนที่เปนตัวเลขมาตัดสินผลการ

เรียนของนักเรียนเทานั้นไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเหน็ หรือมีสวนรวมในการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอน   จงึทาํใหผูเรียนเปนเพยีงผูรับเนื้อหาเพียงอยางเดียวเทานั้น     ผลการวิจยันี้จะเปน

แนวทางแกครูและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  สามารถนาํวิธกีารวัดประเมินไปใชประโยชนในการ

จัดการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียนสะกดคําไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเพื่อใหเกิด

ประโยชนกับผูเรียนตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 

 การวิจยัในคร้ังนี้มจีุดมุงหมายสําคัญ      เพื่อศึกษาวาการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการ 

เขียนสงผลตอการเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2  หรือไมอยางไร  โดยมีจุดมุงหมาย 

เฉพาะดังนี ้

 1.เพื่อศึกษาข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่  2  ที่เปนผลมาจากการวัดประเมินควบคูการฝกทกัษะการเขียน 

 2.เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 2  ที่เปนผลมาจากการวัดประเมินควบคูการฝกทกัษะการเขียน 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
  การวิจยัคร้ังนี้ผูวิจยัมุงเนน การใชการวัดประเมินควบคูการฝกทกัษะการเขียนสะกดคําที่ไม

ตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่  2   เพราะเปนวิธีการทีจ่ะชวยใหไดขอมูล

จากการเรียนรูของผูเรียนนําไปปรับปรุงวิธกีารสอนและการเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเปน

แนวทางในการสงเสริมพัฒนาการการเขียนของผูเรียน    ใหมีความรูความสามารถในการเขียนสะกด

คําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด  และนาํผลการวัดประเมินควบคูการฝกทกัษะการเขียนไปใชปรับปรุง  

สนับสนนุการเรียนการสอนไดทันที    ผลการวิจัยคร้ังนี้จงึมีประโยชนทัง้ตอผูเรียนและผูสอน      

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจยั 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนกัเรียนประถมศึกษาปที ่ 2  จํานวน  2  หองเรียน ภาค

เรียนที ่ 1 ปการศึกษา  2550 โรงเรียนวดัทัศนารุณสุนทริการาม เขตราชเทว ี  สังกัดกรุงเทพมหานคร   

จํานวน  70  คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนีเ้ปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที ่1 ป

การศึกษา 2550 โรงเรียนวดัทัศนารุณสุนทริการาม เขตราชเทวี  สังกดักรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยาง

ไดมาจากการสุมแบบกลุม(Cluster Random Sampling) โดยการจับสลากไดนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่  2/1  จํานวน  34   คน 
 ตัวแปรที่ศกึษา 

1. ตัวแปรจัดกระทาํ(Treatment   Variable)  ไดแก   การวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการ

เขียนคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด 



 5 

2. ตัวแปรตาม  ไดแก   พฒันาการการเขียนสะกดคําทีไ่มตรงตามมาตราตัวสะกด 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1.  มาตราตัวสะกด    หมายถงึ   พยญัชนะที่ประสมขางหลังพยางคใน แม ก. กา   แลว

บังคับใหแม  ก.กา  ใหกลายเปนแมกน   กด    กบ 

  2. พัฒนาการการเขียนสะกดคํา หมายถงึ  ข้ันความสามารถทางการแสดงออกในการ

เรียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต เพื่อใหออกเสียงชัดเจนและเขียนคําตาง ๆ อยางถกูตอง 
3. พัฒนาการการเขยีนสะกดคําที่สะกดไมตรงมาตราตัวสะกด โดยใชการฝกทกัษะ 

การเขียน  หมายถงึ ข้ันความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกด  แมกบ   แมกน 

แมกด ของนกัเรียนใหสูงข้ึนจากเดิมที่แสดงออกถึงทักษะการเขียนคําสะกดที่ไมตรงมาตราตัวสะกด 4 

ข้ันดังนี้  ข้ันที ่ 1 การเขียนสะกดคําจากภาพ หมายถงึ นักเรียนเขาใจความหมายของคําจากภาพและ

มองเหน็คําแลวเขียนสะกดคํา  ข้ันที ่ 2 การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคํา  หมายถงึ  นักเรียน

ไดมองเหน็รูปคําสวนประกอบตาง  ๆ  ของคํา  แยกคําออกเปนพยางค ออกเสียงคํานัน้เปนพยางคแลว

เขียนสะกดคํา   ข้ันที่ 3 การเขียนสะกดคําจากคําอาน หมายถงึ การมองเหน็รูปคํานัน้ๆ วา

ประกอบดวย สระ พยัญชนะอะไรบางแลวเขียนสะกดคํา     ข้ันที่  4  การเขียนสะกดคําจากภาพแลว

นํามาแตงประโยค    หมายถึง  นกัเรียนเขาใจความหมายของคําจากภาพแลวเขียนสะกดคําและให

นักเรียนนาํคํานั้นไปใชโดยการนําคํามาแตงประโยคตามสถานการณตาง ๆ 

(ตามแนวคิดของ Fitzgerrald.1967: 38  และประเทนิ  มหาขันธ2519: 65) 

    4. การฝกทักษะการเขยีน   หมายถงึ การจัดกิจกรรมฝกทักษะการเขียนคําทีส่ะกดไมตรง

มาตราตัวสะกดรวมถึงการจัดประสบการณสําหรับเด็กนักเรียน โดยใชแบบฝกทักษะเพื่อฝกพัฒนาการ

การเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดโดยข้ันตอนในการฝกดังนี้  4   ข้ัน   ดังนี้   

ข้ันที่ 1 การเขียนสะกดคําจากภาพคือ การใชภาพเปนการส่ือความหมายแลวใหเขียน 

สะกดคํา 

ข้ันที่ 2 การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคํา   คือ   การใชภาพเปนสัญลักษณ 

แทนพยัญชนะ  แตสระ  วรรณยุกตคงรูปเดิม  แลวนําคําเหลานัน้เขียนสะกดคํา 

ข้ันที่ 3  การเขียนสะกดคําจากคําอาน  คือ การเขียนสะกดคําใหถกูตอง   ตามหลัก 

การใชภาษา     

ข้ันที่ 4  การเขียนสะกดคําจากภาพแลวนาํมาแตงประโยค  คือ   การเขียนสะกดคํา 

โดยใชภาพส่ือความหมาย  แลวนําคํานัน้  ๆ  แตงเปนประโยค 

5. การใชการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขยีน    หมายถึง   การดําเนินการวัด

ประเมินดวยวธิีการตาง ๆ      ในชวงการจัดกิจกรรมฝกทักษะการเขียนเพื่อนําขอมลูไปใชปรับปรุงการ
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เรียนรูโดยใชการบันทึกการสังเกต   การบนัทกึผลการตรวจงาน     การบันทึกผลการพูดคุยกับนกัเรียน    

การบันทึกประจําวนัของนักเรียน     การบันทกึผลการอานบันทกึประจําวนั      กฎเกณฑการใหคะแนน  

และแบบฝกทกัษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด     ซึ่งจะใหขอมูลกับครูเพื่อชวยเหลือ

ผูเรียน ในการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด    และปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม

ซึ่งจะทําใหเกดิผลดีตอผูเรียนในการเขียนคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด     ซึง่ใชแบบวัดผลการเรียนรู 

ดังนี ้

1.1 การบนัทกึการสังเกต    หมายถึง      การจดบันทึกกระบวนการทาํงานการเรียนรู   

การคิดของนักเรียน  โดยบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกอยางชัดเจนของนกัเรียนจากการรวม    กิจกรรม 

ฝกทักษะการเขียน  การบาน  ชิ้นงาน  และแบบฝกหัด  เพื่อใหครูผูสอนทราบถึงพัฒนาการการเขียน

สะกดคําของผูเรียน 

1.2 การบนัทกึผลการตรวจงาน หมายถงึ  การจดบนัทกึกระบวนการทาํงานการเรียนรู 

การคิดของนักเรียน โดยศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนจาก การบาน ชิ้นงานและแบบฝกหัดแลวครู   

ผูสอนเสนอความคิดเหน็    ขอเสนอแนะลงบนคําตอบ  หรือชิ้นงานเพื่อใหนักเรียนอานผลการตรวจการ

บันทกึผลการตรวจงาน    เพื่อใหทราบถงึพัฒนาการการทํางานของนักเรียน    นสัิยการทํางานความ

รับผิดชอบ  ความตรงตอเวลา  ความมรีะเรียบวินยั  ความเรียบรอย  ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและ

เทคนิควธิทีีน่าํมาใช 

  1.3 การบันทกึผลการพูดคุยกับนกัเรียน   หมายถึง   การจดบันทึกการพูดคุย  สนทนา

ซักถามกับนักเรียนนอกเวลาเรียน  เพื่อใหทราบถงึความเขาใจในข้ันตอนของกิจกรรมฝกทกัษะการ

เขียนวามีสวนใดบางที่ตองเพิ่มเติม เพือ่ใหผูเรียนมีทกัษะการเขียนเพิ่มข้ึนรวมถงึการพูดคุยเกี่ยวกับ

บรรยากาศขณะเรียนและสภาพแวดลอมตาง ๆ  ของนักเรียน 

  1.4 การบันทกึประจําวันของนกัเรียน    หมายถงึ  การใหนกัเรียนเขียนบันทึกตัวสะกด

ในแตละมาตราวามีพยัญชนะใดบางที่อยูในแตละมาตราตัวสะกด   และทําการจดบันทกึประสบการณ

เรียนรูการเขียนสะกดคําของนกัเรียนในช่ัวโมงเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นในการเรียนการ

สอน   และสอบถามในเร่ืองที่ยงัไมเขาใจของนักเรียน 

 1.5  การบันทกึผลการอานบันทกึประจําวัน หมายถึง  การตรวจสอบความกาวหนาในการ

เรียน ความเขาใจในเร่ืองทีเ่รียน และขอเสนอแนะของนกัเรียนจากการอานบันทกึประจําวนัของนกัเรียน 

1.6  กฎเกณฑการใหคะแนนพัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา 

ตัวสะกด   หมายถงึ  คูมือการกําหนดตัวเลขเพื่อชี้บอกถงึระดับคุณภาพ  และคําบรรยายพฤติกรรม    

เพื่อชี้บอกถงึระดับคุณภาพของพัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด    
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

   การทดลองรูปแบบการใชการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียนในกจิกรรมการเรียน

การสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยนัน้เปนการประเมินตามสภาพจริง    ที่สามารถทําใหผูสอนได

ทราบถงึพฒันาการการเขียน  และความสนใจของนกัเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ที่สามารถ

นําขอมูลไปปรับปรุงแกไขการเรียนการสอน  ผูวิจัยจงึไดออกแบบการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะ

การเขียนไปทดลองใชกับนกัเรียน  โดยมลัีกษณะวิจยัคร้ังนี้    ดังนี ้

 

 

      

                                                   

                          

                   

 

ภาพประกอบ   1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนรูท่ีใชการวัดประเมิน

ควบคูกับการฝกทักษะการเขียน 

 

     พัฒนาการการเขียนสะกดคํา  
ขั้นท่ี 1 การเขียนสะกดคําจากภาพคือ  
ขั้นท่ี 2 การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคํา     

ขั้นท่ี 3  การเขียนสะกดคําจากคําอาน   

ขั้นท่ี 4  การเขียนสะกดคําจากภาพแลวนํามาแตง  

           ประโยค   
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของและไดเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

 1. เอกสารที่เกีย่วของกับการเขียนสะกดคํา  

  1.1  องคประกอบของการเขียน 

  1.2  ปจจยัที่เกี่ยวของกับการเขียน 

  1.3   ความหมายของการเขียนสะกดคํา 

  1.4  ความสําคัญของการเขียนสะกดคํา 

  1.5  จุดมุงหมายของการเขียนสะกดคํา 

  1.6  แบบของการเขียนสะกดคํา 

  1.7  ลําดับในการสอนเขียนสะกดคํา 

  1.8  การใชตัวสะกดในภาษาไทย 

  1.9  กิจกรรมการสอนที่ใชฝกการเขียนสะกดคํา 

 2. เอกสารที่เกีย่วของกับสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  2.1  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  2.2  การวัดและประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

      3. เอกสารที่เกีย่วของกับการวัดประเมิน 

  3.1  การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 

  3.2  การวัดประเมินควบคูกบัการเรียนการสอน  จากการสื่อสารสวนบุคคล 
   3.3  กฎเกณฑการใหคะแนน 

    3.4  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวัดและการประเมินตามสภาพจริง 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   4.1  งานวิจยัตางประเทศ 

   4.2  งานวิจยัในประเทศ 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 1.1 องคประกอบของการเขียน 
 นักศึกษากลาวเร่ืององคประกอบของการเขียน  ไวดังนี ้

 สนิท  ฉิมเล็ก (2540 :181 – 182)   และ วรรณี  โสมประยูร  (2537 : 142)  กลาวไว

สอดคลองกันวา  การเขียนมีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ  ผูเขียนหรือผูสงสาร    ผูเขียนเปนจุด

กําเนิดทีท่ําใหเกิดงานเขียนข้ึน      ลักษณะตาง  ๆ   ของผูเขียนที่ชวยใหเกิดงานเขียนไดแกการแสดง

ความคิดเหน็  ความสามารถในการใชภาษาลําดับความ     ลักษณะทาทางการความรูการแสดงความ

คิดเห็น  ความสามารถในการใชภาษาลําดับความ    ลักษณะทาทางการเขียนที่สงผลไปถึงลายมอืของ

ผูเขียน  และความมีมารยาทในการเขียนภาษา   ภาษาทีใ่ชในการเขียนมี 3 ระดับคือ  ภาษาพูด  ภาษา

กึ่งแบบแผน  และภาษามีแบบแผน  สามารถสอนผูเรียนเขียนภาษาไดทั้ง 3  ระดับ  แตความสําคัญอยู

ที่การเลือกใชภาษาอยางเหมาะสมกับ กาลเทศะ  บุคคลจุดหมาย   สถานที ่   เวลา    และสถานการณ

ส่ิงแวดลอม เคร่ืองมือ  เคร่ืองมือทีท่ําใหเกิดส่ือสาร  คือ  เคร่ืองเขียน  เชน  ดินสอ  ปากกา   กระดาษ   

หรืออ่ืนๆ ที่ใชแทนกันไดและตัวอักษรที่อาจจะเรียกอีกอยางหนึ่งวาลายมือ  ถาลายมือสะอาดเรียบรอย    

ถูกตองและชัดเจน ถือวาเปนเคร่ืองมือ  ทีม่ีประสิทธิภาพ     ผูอานเปนองคประกอบสําคัญที่ผูเขียนตอง

คํานึงถงึ   เพราะเปาหมายสําคัญของการเขียนคือ   มุงใหผูอานเกิดการรับรู   และเขาใจในส่ิงที่ส่ือสาร

ออกไป    ดังนัน้ผูเขียนจึงจาํเปนตองเลือกเนื้อหา  ภาษา   วิธีเขียน  รูปแบบการเขียน ใหเหมาะสมและ 

สอดคลองกับผูอานจึงทาํใหการสื่อสารเกดิประสิทธิภาพ 

 นักการศึกษากลาวไวจึงสรุปไดวา องคประกอบของการเรียนมี 4 ประการ ที่ครูตองยึดเปน

หลักและคํานงึถึงเสมอกอนที่จะวางแนวทางในการสอน  ปจจัยที่สงเสริมการเขียน    คือ    ส่ิงแวดลอม

ทางสังคม  เชน  สภาพแวดลอมตางๆ ไมวาจะเปนครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ดังนัน้การส่ือสารทีม่ีประ 

สิทธิภาพตองเริ่มจากการสื่อสารที่ไดรับการฝกต้ังการใชสัญลักษณครู     และผูเกีย่วของกับเด็กจงึควร

สนับสนนุใหการสงเสริมใหเด็กไดถายทอดความคิดจินตนาการสูภาษาสัญลักษณ ตัวอักษรในทีสุ่ด 

 1.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเขยีน 
 เนื่องจากการเขียนเปนการถายทอดความคิด   ความรูสึก   และความเขาใจของตนเอง

ออกมาเพื่อส่ือความหมายของตนใหผูอ่ืนเขาใจ  และเปนเคร่ืองมือสําหรับพฒันาความคิดสติปญญา

ตลอดจนเจตคติดวย    การเขียนจึงเปนทักษะการแสดงออกที่สําคัญและสลับซับซอนนกัการศกึษาได

กลาวดานปจจัยที่เกี่ยวของกับการเขียน ดังนี ้

 วรรณี  โสมประยูร (2537: 148)  กลาววา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนมีหลายประการ ดังนี้

1)อวัยวะที่เกีย่วของกับการเขียนเปนทกัษะที่ตองใชอวัยวะของรางกายหลายอยางประกอบกันดังนี้ มือ   
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การพัฒนากลามเนื้อมือมีสวนสําคัญในการเขียน  เด็กบางคนไมสามารถบังคับกลามมือใหเขียน

ตัวอักษรได บางคนมือพกิารก็ทาํใหเขียนไมถนัดหรือไมสามารถเขียนไดเลย การเขียนตองใชมอืเปน

ประการสําคัญ ดังนัน้จึงตองมีการฝกกลามเนื้ออยูเสมอ  การเขียนจําเปนตองใชสายตาดูขณะเขียน

สําหรับเด็กที่มพีัฒนาทางอวยัวะตาไมเจริญไปตามปกติจะมองภาพกลับกันกับภาพจริง คือ  มอง

ตัวอักษรกลับหัว ความสัมพนัธระหวางตากับกลามเนื้อมือ  การเขียนตองอาศัยตามองเพื่อรับเขา  และ

ใชมือเขียนส่ิงที่มองนัน้ นอกจากน้ีตายงัมองส่ิงที่เขียนวาเหมือนที่คิดไวหรือไม  2) สมองหรือสติปญญา

เมื่อการเขียนเปนการถายทอดความคิด ความเขาใจ และเปนเคร่ืองมือสําหรับพัฒนาความคิดและ

สติปญญาดังกลาวขางตนแลว  สมองก็จะเปนปจจยัหนึ่งที่จําเปนตอการเขียนอยางยิ่ง  เพราะถาสมอง

ไมคิดส่ิงใดแลวก็ไมมีความตองการที่จะเขียนแสดงส่ิงนัน้ออกมาใหผูอ่ืนเขาใจ นอกจากนี้สมองยงั

เกี่ยวของกับการเขียนในเร่ืองตาง ๆ  อีก  เชน   ความสามารถในการรับรูและจําส่ิงตอไปนี้    การสังเกต 

ส่ิงที่เขียนวามลัีกษณะอยางไรการเห็นความสัมพนัธของเร่ืองที่เขียน     การลําดับความคิดเพื่อบรรยาย

เร่ืองการจาํลักษณะตัวอักษรคํา   ประโยค   และขอความสามารถในการแสดงออกทีต่างกนั   เนื่องจาก

ความสามารถในการรับและถายทอดของแตละบุคคลแตกตางกนั กลาวคือ บางคนเขียนไดเร็ว  แตบาง

คนบังคับกลามเนื้อมือใหเขียนไดไมดี  ชวงความสนใจและความต้ังใจตางกนัเด็กที่มชีวงความสนใจส้ัน

มักเขียนไดนอยทําใหทักษะการเขียนไมดีเทาที่ควร    และมีความต้ังใจเรียนนอยลง    การเขียนมีความ

จําเปนตองโยงความคิดใหสัมพันธและตอเนื่องกนั  เพราะความคิดที่สัมพนัธและตอเนื่องกนันั้นจะเปน

ส่ือใหเด็กสามารถเขียนเร่ืองราวตาง ๆ ใหติดตอสัมพันธกันไดมากข้ึน 3)  ส่ิงแวดลอมการเขียนทกัษะที่

ตองอาศัยการพูด  ฟง  อานมากอน ดังนัน้การเขียนจึงตองอาศัยประสบการณพืน้ฐานอ่ืน  ๆ     ทั้งจาก

บาน  โรงเรียน   และสังคม    ซึ่งเปนปจจัยที่เกีย่วของกันและอิทธิพลตอการพัฒนาทกัษะการเขียนของ

เด็กดังนี ้  ส่ิงแวดลอมทางบาน  ไดแก  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม   ความสัมพันธในครอบครัว    

ภาษาพูดที่บาน  เชื้อชาติ จาํนวนพี่นองในครอบครัวและการอบรมเล้ียงดู   ส่ิงแวดลอมเมื่อลงมือเขียน

เด็กตองควบคุมกลามเนื้อมอืใหลากดินสอตามที่ตองการ  สายตากต็องพิจารณาวาถกูตองตามที่คิดไว

หรือไม ส่ิงแวดลอมทางโรงเรียน  โรงเรียนทาํหนาที่สรางเสริม  ปรับปรุง และแกไขพฤติกรรมตาง ๆ  

ดังนัน้ทกัษะทางภาษาของเด็กซ่ึงรวมทักษะการเขียนดวยยอมพัฒนาไปตามสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพล

ตอภาษาของเด็กมาก เฉพาะอยางยิง่การเขียนของเด็กมักเร่ิมตนจากครู เชนวิธเีขียนของครูทีเ่ปน

ตนแบบของการเขียนของเด็ก   วิธีสอนเขียนของครู   เจตคติของครู  และบรรยากาศการเรียนการเขียน

ครูที่จัดบรรยากาศใหเด็กมีอิสระในการคิด  ยอมชวยใหเด็กสามารถเขียนอยางสรางสรรคไดสมบูรณ

เต็มที่      สวนเพื่อนนัน้ถอืเปนส่ิงแวดลอมที่อยูใกลตัวเด็กมาก    เพราะในการเขียนเด็กจะซักถาม

เพื่อนหรือลอกการเขียนจากเพื่อน เปนตน   ส่ิงแวดลอมทางสังคมและชมุชน    เด็ก ๆ ตองเกี่ยวของกับ

สังคมและชุมชนตลอดเวลา  ดังนั้นสภาพแวดลอมทางชุมชนและสังคมยอมมีบทบาทที่สําคัญตอการ
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พัฒนาเด็กในดานพฤติกรรม บุคลิกภาพ เจตคติ ทักษะทางภาษา และอ่ืน ๆ สําหรับทางดานภาษาไทย

โดยเฉพาะการเขียนเด็กมกัฟงและอานจากส่ือมวลชนดวย      เด็กจงึเขียนตามประสบการณทีพ่บจาก

โทรทัศน  หนังสือพิมพและเอกสารตางๆ 

 สรุปไดวาปจจยัที่เกี่ยวของกบัการเขียนประกอบดวย ตา และกลามเนื้อมือ สมองหรือสติ 

ปญญาใชคิด  หาความสัมพนัธและจดจํา   และส่ิงแวดลอมทั้งที่บาน   โรงเรียน  สังคมและชุมชนที่เด็ก

อาศัย 

 
1.3 ความหมายของการเขยีนสะกดคํา 

 การเขียนสะกดคําเปนเนื้อหาหนึ่งของหลักสูตรประถมศึกษา      ซึ่งนกัเรียนจะตองไดรับการ

ฝกฝนใหมีทกัษะในการเขียนทีถู่กตองและรวดเร็ว  การสะกดคําไดถูกตองจะชวยใหเกิดความเขาใจใน

การสื่อความหมาย  โดยจะทาํใหผูอ่ืนสามารถเขาใจขอความทีเ่ขียนไดรวดเร็ว 

 สุมาลี โกศลสมบัติ(2525: 10) ไดใหความหมายของการเขียนสะกดคําที่นกัการศึกษาและ

นักภาษาศาสตรกลาวไวไดวา   หมายถึง   การสะกดคําเปนวธิีการจาํตัวไดเกิดจากการใหชื่อ  หรือออก

เสียงตัวอักษรเปนตัว  ๆ  ไป   และเช่ือมเขาเปนเสียงในแตละคําทีทุ่กคนยอมรับ   การสะกดคําสวน

ใหญเปนการมองเหน็ดวยตา    เวลาอานหนังสือผูอานจะเหน็รูปคําบนกระดานซ่ึงจะแสดงความหมาย

ของคํา 

 ชิน   โพธิออน (2526: 11) ไดใหความหมาย การเขียนสะกดคํา หมายถึง   ความสามารถของ

บุคคลใดบุคคลหนึง่ที่สามารถเขียนสะกดคําหนึ่ง    โดยการเรียงพยัญชนะ    สระ     และวรรณยกุตได

ถูกตองตามทีค่วรอยู และถูกตองตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

 รุจี  สุขเสมอ (2526: 12) ไดใหความหมาย  การสะกดคําเปนวธิีการที่จะนาํไปสูจดุมุงหมาย

ของการเขียนซ่ึงตองอาศัยทกัษะการฟง   การพูด   การอานที่ดี  การสะกดคําเพื่อการเขียนนั้นมี

สวนประกอบที่สําคัญ  คือ ความเขาใจความหมายและการอานที่ถูกตองชัดเจน 

 อรพรรณ    ภิญโญภาพ (2529: 14)  ไดใหความหมาย    การสะกดคําเปนการฝกทกัษะการ

เขียนใหถูกตองตามพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแกผูเรียน       และจะตองใหผูเรียนเขาใจ

กระบวนการประสมคํา  รูหลักเกณฑที่จะเรียบเรียงตัวอักษรในคําหนึง่ ๆ  ใหไดความหมายที่ตองการ    

เพื่อนาํไปใชประโยชนในการส่ือสาร 

 มัลลิกา    ภักดีณรงค (2531: 28)  ไดใหความหมาย การเขียนคํา  หมายถงึ  ความสามารถ

ในการเขียนคําเรียงตามพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต   รวมทั้งตัวสะกดการันตในภาษาไทยไดอยาง

ถูกตอง  และสามารถนําหลักการเขียนไปใชประโยชนไดดวย   
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 สุภาพ     ดวงเพ็ชร (2533: 15) ไดใหความหมายการเขียนสะกดคําหมายถึง  ความสามารถ

ในการเขียนคํา  โดยเรียงพยัญชนะ   สระ  วรรณยุกต   และสะกดการันตไดถูกตองตามหลักภาษาและ

ตรงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

 เว็บมาสเตอร (Webmaster.1981: 2190) ไดใหความหมายของการเขียนสะกดคํา  สรุปวา

การเขียน  สะกดคําเปนศิลปะหรือกลวธิีในการเรียงตัวอักษร   ใหเปนคําตามแบบที่คนยอมรับ    ซึง่ก็

สอดคลองกับนักการศึกษาไทยที่ไดกลาวไวขางตน 

           จากการศึกษาความหมายการเขียนสะกดคําที่กลาวในขางตน ผูวิจัยสรุปความหมายของ

การเขียนสะกดคํา  หมายถงึ ความสามารถในการเขียนเรียงตัวอักษร    โดยเรียงพยัญชนะ   สระ  และ  

สะกดการันตไดถูกตองตามหลักภาษาใหไดความหมายที่ตองการ  เพือ่นําไปใชประโยชนในการส่ือสาร

และตรงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

 
 1.4 ความสําคัญของการเขียนสะกดคํา 
  ทักษะในการเขียนเปนเร่ืองที่ซับซอนมาก จะฝกใหไดผลดีตอเมื่อนักเรียนมีความพรอมใน 

ดานการฟง พดูและอานแลว  เปนทกัษะที่จําเปนที่สุดตอการดํารงชีวิตประจําวนัเพื่อใชในการถายทอด

เร่ืองราวตางๆ ใหผูอ่ืนเขาใจ ดังเชนที่ คูมือแนวพัฒนาการเรียนการสอนกลุมทักษะภาษาไทย 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2531: 62)   ไดเสนอวา  “  การเขียนเปนทกัษะหนึ่งของการส่ือสารประเภทการ

สงออกทีม่ีความสัมพันธกับทักษะการฟง   การพูดการอานอยางใกลชดิ   เพราะทักษะการฟง   การพูด

และการอาน ชวยใหทักษะการเขียนดีข้ึน ในทาํนองเดียวกนั  การเขียนดีก็ชวยใหทักษะการฟง พูดและ

อานดีข้ึนดวยเพราะคนท่ีฟงมาก     อานมากมักจะพูดดีและเขียนดีดวย” 
  นอกจากนีย้ังมีผูกลาวถึงความสําคัญของการเขียนสะกดคําไวหลายทาน        อาทิเชน   

บุญปก   ออนเผา (2526 : 14)   กลาวไววา  “ การสะกดคําใหถูกตองเปนส่ิงสําคัญในการส่ือสารความ

หมายถงึกนัดวยภาษาเขียน      เพราะถาเขียนสะกดผิดจะทาํใหความหมายผิดเพีย้นไปหรือไมมีความ 

หมายเลยก็ได นอกจากน้ันการสะกดคํายงัเปนส่ิงจาํเปนในการที่จะเร่ิมตนสําหรับการเขียน ผูเขียนตอง

รูจักการสะกดคําเสียกอนจึงจะเขียนเปนรูปคํา    รูปประโยค   และถาเขียนติดตอเปนเร่ืองเปนราวได ”  

สวนผะอบ   โปษะกฤษณะ (2521: 1)  กลาวถงึความสําคัญของการเขียนสะกดคําไววา “ในเร่ืองภาษา

ตัวสะกดเปนเร่ืองสําคัญมาก ตองระมัดระวังเปนที่สุดเพราะนอกจากจะส่ือความหมายเขากันไมได  ยัง

แสดงระดับความรูของผูเขียนดวยวาเปนผูที่มีความประณีต  มีความสามารถเพียงใด และการเขียนผิด

ยังทําใหหลักภาษาที่ดีเสียไป ”   ซึ่งสอดคลองกบั   บันลือ  พฤกษะวัน (2527: 65)   ไดกลาวไววา  

“การเขียนสะกดคําใหถกูตองเปนส่ิงสําคัญของการเขียน หากเขียนผิดจะส่ือความหมายกนัไมได  
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บางคร้ังพอเดาความไดแตก็แสดงความไมรูของผูเขียน   อันเปนส่ิงหนึง่ที่ลดความศรัทธาของผูอานที่มี

ตอผูเขียน” 

 กลาวโดยสรุป  การเขียนสะกดคําใหถกูตองมีความสําคัญตอผูเขียนอยางมาก กลาวคือทาํให

การเขียนบรรลุตามจุดประสงคที่ตองการ     นอกจากนัน้     ยงัทาํใหผูเขียนเปนผูทีน่านับถือในเร่ืองภูมิ

ปญญา และความประณีตในการเขียนอีกดวย 

         1.5 จุดมุงหมายของการเขยีนสะกดคํา 

     กระทรวงศึกษาธิการ (2532 : 65) ไดกําหนดจุดมุงหมายในการเขียนสะกดคําในระดับ

ประถมศึกษาไวดังนี ้

  1. เพื่อใหนกัเรียนเขียนสะกดคําตาง ๆ ไดถกูตองตามแบบแผนท่ีนิยมใชกันและตรงความ 

หมายของคํา 

  2. สงเสริมใหนักเรียนรูจักคําตาง ๆ  ไดกวางขวาง 

  3. เพื่อใหนกัเรียนคนควาหาคําใหม ๆ  ไดตามที่ตองการ 

  4. เพื่อใหนกัเรียนรูจักคําตาง ๆ  ที่จําเปนในชีวิตประจาํวนั 

  5. เพื่อใหนกัเรียนออกเสียงคําตาง ๆ  ไดถกูตอง 

นอกจากนีบุ้ญปก  ออนเผา (2526: 11 – 12)  กลาวถงึความมุงหมายของการสอนสะกดคําวา 

“ความมุงหมายของการสอนสะกดคํามี  2  ประการ  ประการแรกมุงใหเด็กรูจักรูปคําการสอนสะกดคํา

ที่ดีนัน้  ครูตองมีวธิีเราใหเด็กเกิดความสนใจในการเขียนสะกดคํา ชวยใหเด็กคุนเคยกับรูปคําและเสียง

ของคํา   เพื่อใหเด็กรูจักคํากวางขวางข้ึน     ทัง้นั้นเพราะความสามารถสะกดคําในปจจุบันเปนรากฐาน

ของการสะกดคําในอนาคต       และเปนส่ิงชี้บอกความสามารถสวนบุคคลของนักเรียนในการเรียนการ

สะกดคําไดถูกตองนัน้     เด็กจะตองไดเรียนรูคําฝกออกเสียง เรียนรูความสัมพันธของตัวอักษรกบัเสียง 

จัดลําดับตัวอักษรไดจึงจะสามารถเขียนคําไดถูกตอง” 

ขอความขางตนสอดคลองกบัวรรณา   เคร่ืองเนียม (2531: 12) ที่ไดกลาวถึงจุดประสงคขอ 

การเขียนสะกดคําไววา      “ การสอนเขียนสะกดคําเปนการสอนใหนักเรียนรูจักหลักเกณฑในการเรียง 

ลําดับตัวอักษร สระ และวรรณยุกต  ประสมคําใหถกูตองและไดความหมาย และส่ือความหมายกันได” 

 จากที่กลาวมาจึงสรุปไดวา การสอนเขียนสะกดคํามจีุดมุงหมายเพือ่ปลูกฝงใหนกัเรียนเหน็ 

คุณคาของการเขียนสะกดคําสามารถจดจาํรูปคําและวิธเีขียนที่ถกูตองไปใชในงานเขียนของตน 
 

 1.6 แบบของการสอนเขยีนสะกดคํา 
  บันลือ  พฤกษะวัน (2522: 170–174) ไดจําแนกการสอนเขียนไว 5 แบบดวยกนั คือ  
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  1. การสอนเขียนแบบใชเสียงพาไป   การสอนเขียนแบบนี้มุงใชความดีเดนของภาษาไทย

ที่มีเสียงคงที่     และใชความสัมพนัธของการฝกอานแบบสะกดตัวกบัการเขียนมาใชประโยชนไดอยาง

เต็มที่ ตัวอยาง เชน ครูบอกคําที่จะใหเขียน    มานี    เด็กไลสะกดพรอม  มอ อา - มา  นอ  อี – นี  มาน ี  

การสอนเขียนแบบนี้   จะทําใหผูเรียนมีโอกาสใชความสัมพันธระหวางการอานกับการเขียน     ใหเปน

ประโยชนเพราะเสียงพาไปอยางกลมกลืนกนัดี 

  2.  การสอนเขียนใหเหน็รูปคํากอน      การสอนเขียนแบบนี้มุงสอนใหเด็กฝกเขียนคําใหม

ในบทเรียนไดแมนยํายิ่งข้ึน และยังมุงใหเขาใจความหมายของคําในรูปประโยค ซึ่งจะชวยใหเกิด

ประโยชนที่เด็กไดเห็นรูปประโยคในการใชคํานัน้ ๆ   นอกเหนือจากการแปลความหมายเฉพาะคํานัน้

เทานัน้ โดยมีวิธีสอนดังนี้ครูเขียนประโยค แลววงเล็บคําใหมในบทเรียนดังนี ้ “นายอําเภอเปน 

(ขาราชการ) ในอําเภอ”  ใหนักเรียนอานเปนประโยคกอนแลวจึงใหอานคําในวงเล็บแบบสะกดตัว  แลว

ลบในวงเล็บออกเปนบางสวนหรือออกทั้งหมด   แลวใหนักเรียนอานจากนัน้ใหนกัเรียนคัดลอกขอความ 

ในวงเล็บใหถกูตอง 

  3.  การฝกไลสะกดคําในขณะที่ครูเขียนหรือนักเรียนเขียนขอความบนกระดานดําหรือทํา

แผนภูมิประสบการณ  โดยครูเขียนขอความลงบนกระดานหรือแผนภูมิ  นกัเรียนกไ็ลสะกดตัวทลีะคํา ๆ 

โดยที่ครูเขียนไปตามที่เด็กไลตัวสะกด   เสร็จแลวจึงใหนักเรียนอานแลวคัดลอกลงในสมุด 

  4. การเขียนโดยใชบันทกึแบบอยาง   วธิสีอนโดยครูทาํแถบประโยคทีเ่ล่ือนไดใหนกัเรียน

อานประโยค   แลวคอย ๆ   ปดประโยคจนมิด    นักเรียนจึงเขียนประโยคนัน้ลงไป   วิธกีารสอนแบบนี้

เปนการฝกทกัษะการอานเร็ว สัมพันธกับการกวาดสายตาไปดวย 

  5. การเขียนตามคําบอก   เปนวิธีสอนเขียนทีน่ิยมใชกันมากและยังใชไดดีจนปจจุบัน   ซึง่

จําเปนตองฝกเสมอ ๆ  ใชเปนกิจกรรมในการสอนเขียนสลับกันไปกนัแบบอ่ืน ๆ     เพื่อกระตุนไมใหเด็ก

เบ่ือ   การสอนเขียนตามคําบอกจึงเปนการฝกสมาธิและความจําจากการฟงพรอมทัง้ฝกเขียนขอความ

ตามคําส่ัง และฝกการเขียนคําที่เรียนไปแลวใหถกูตอง  

จากที่กลาวมาจึงสรุปไดวาแบบของการสอนเขียนสะกดคํานัน้มหีลากหลายรูปแบบ 

แตละรูปแบบมีความแตกตางกนัออกไป   ดังนัน้ผูวิจยัจึงนาํรูปแบบการสอนแบบตาง ๆ มาผสมผสาน 

กันเพื่อใหสามารถนาํไปสอนใหผูเรียนเกิดทักษะการเขียนใหดียิง่ข้ึน 

 
   1.7 ลําดับขั้นในการสอนเขียนสะกดคํา 
   คิง (King .1965:  15) ไดกลาวถงึการฝกใหนักเรียนเขียนคํามี 6 ข้ันตอน ดังนี ้

  1. ตรวจสอบ (Examine)  ไดแก  การตรวจสอบคําที่จะใหนกัเรียนเขียนอยางระมัดระวัง  

เชน  คําที่มีอุปสรรค  (Suffix)   และคําทีม่ีปจจัย  (Prefix)  แลวบันทกึไว 
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  2.  ออกเสียง  (Pronounce)  ไดแก  การออกเสียงคําที่จะเขียนไดถูกตอง 

  3.  สะกดคํา(Spell)  ไดแก การฝกหัดสะกดคําที่จะเขียนดวยปากเปลาโดยออกเสียงดัง ๆ 

ทําเชนนี้หลาย ๆ คร้ัง 

  4.  เขียน (Write)  ไดแก  การฝกเขียนคําทีส่ะกดนัน้ ๆ  5 – 10  คร้ัง  แลวตรวจสอบดูวา

เขียนถกูตองหรือไม 

  5.  ใช  (Use)  นาํคําทีเ่ขียนสะกดคํามาแตงประโยค 

  6.  ทบทวน (Review)  ทบทวนคําที่เขียนสะกดคําแตละคําในโอกาสตอไป  

 นอกจากนี ้ ฟทซเจอรัลด (Fitzgerald.1967:  38) ไดเสนอแนะลําดับข้ันการเขียนคําไวดังนี ้

  1.  ตองใหนกัเรียนรูความหมายของคํานัน้เสียกอน        โดยครูเปนผูบอกหรือโดยอาศัย

พจนานกุรมแลวใหนักเรียนอภิปราย    ขอสําคัญคือคํานัน้จะตองเปนคําทีง่าย ๆ   ไมซับซอน 

  2.  ตองใหนกัเรียนอานออกเสียงคําไดถูกตอง   ชัดเจน     จะชวยใหนักเรียนรูจักคําคํานั้น

ไดแมนยํายิง่ข้ึน  ทัง้รูปคําและการออกเสียง 

  3.  ตองใหนักเรียนเห็นรูปคํานัน้ ๆ  วาประกอบดวย  สระ  พยัญชนะ  อะไรบาง  ถาเปน 

คําหลายพยางคควรแยกใหเด็กดูถาทําได 

  4.   ตองใหนักเรียนลองเขียนคํานั้น ๆ  ทั้งดูแบบและไมดูแบบ 

  5.   ตองสรางสถานการณใหนกัเรียนนาํคํานัน้ไปใช       ซึ่งอาจใชในการเขียนบรรยาย

เร่ืองราวหรือเขียนในกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสมกับวยั  

  ประเทิน    มหาขันธ (2519: 65)  ไดเสนอแนะข้ันตอนการเขียนคําไวดังนี ้

   ข้ันที่ 1  ความหมายและการออกเสียง ในข้ันนี้ครูจะตองใหนกัเรียนเขาใจความหมาย 

ของคํา    มองเหน็คําพรอมทั้งออกเสียงนัน้และสามารถที่จะพูดเปนประโยคไดโดยใชคําเหลานัน้อยาง 

ถูกตอง 

   ข้ันที ่2. การมองเหน็รูปคํา ในข้ันนี้ครูจะตองใหนักเรียนไดมองเหน็รูปคําสวนประกอบ 

ตาง ๆ  ของคํา  แยกคําออกเปนพยางค  ออกเสียงคํานัน้เปนพยางค   แลวสะกดคําอีกคร้ัง 

   ข้ันที่ 3 การระลึกคํา   คือ  ใหมองดูคํานัน้แลวใหสะกดโดยไมตองมองดูตรวจทานวา

การสะกดคํานัน้ถูกตองหรือไม  ถาสะกดผิดก็ใหนกัเรียนยอนกลับไปเร่ิมตนในข้ันที ่1 

   ข้ันที่ 4 การเขียนคําใหถูกตองจากความจํา   ใสวรรณยกุต  สระไดถูกตองแลวตรวจดู

วาเขียนคําเหลานัน้ถูกตองชัดเจนหรือไม 

   ข้ันที ่5  การทบทวนใหนักเรียน    โดยไมตองดูแบบ   ถาเขียนถกู  3  คร้ัง    แสดงวา

นักเรียนรูจักคํานัน้ดีแลว  และถาจะใหนักเรียนจดจําไดดียิ่งข้ึน    ควรใหนักเรียนนาํคํานัน้ไปเขียนเปน

ประโยคทนัท ีอาจเขียนเปนเรียงความหรือจดหมายก็ได    
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 จากศึกษาลําดับข้ันในการสอนเขียนสะกดคําสรุปไดวา    ในแตละลําดับข้ันตอนมีความแตก 

ตางกนัในลําดับข้ันของการสอนของนักวิชาการแตละทาน     แตทกุลําดับข้ันในการสอนเขียนสะกดคํา

นั้นตางกม็ีจุดมุงหมายเดียวกันคือ    ใหผูเรียนสามารถเขียนสะกดคําไดถูกตอง  และส่ือความหมายได

อยางชัดเจน  ดังนัน้ผูวิจยัจึงศึกษาลําดับข้ันในการสอนเขียนสะกดคําเพื่อนาํมาใชในการฝกพัฒนาการ

คร้ังนี้มี 4 ข้ันดังนี้   ข้ันที ่1 การเขียนคําจากภาพ  ข้ันที ่2  การเขียนคําโดยการเขียนประสมคํา   ข้ันที่ 3  

การเขียนคําจากคําอาน   ข้ันที ่ 4  การเขียนคําจากภาพแลวนาํมาแตงประโยค  

 1.8 การใชตัวสะกดในภาษาไทย 

  กําชัย    ทองหลอ  (2537 : 91-93)    ไดใหความหมายของตัวสะกดไว    คือ พยญัชนะที่

ประสมขางหลังพยางคในแม ก  กา   แลวทําหนาทีบั่งคับแม  ก กา  ใหกลายเปนแมกง  กน  กก  กด   

กบ  กม  เกย หรือกลาวอีกนยัหนึง่  ไดแกพยัญชนะที่ทาํหนาทีป่ระสมเปนสวนที ่ 4 ของพยางค   

(คือ  สระ + พยัญชนะ + วรรณยุกต + ตัวสะกด) 

   ตัวสะกดแบงออกเปน 5 ชนดิ  คือ 

1. เปนพยัญชนะโดด     เชน  คน    วิ่ง  มาก  มาย  ฯลฯ 

2. เปนอักษรควบแท      เชน  บุตร  จักร  อัคร  นทิร  ฯลฯ 

3. เปนอักษรควบไมแท   เชน  สรรพ  จุรณ  มารค  ธรรม  พรหม  ฯลฯ 

4. เปนอักษรนํา    เชน  พิศวง  เมขลา  วาสนา  ศาสนา  ฯลฯ 

5. เปนนิคหิต  เชน  พทุธ ํ  ธมฺม ํ  สงฺฆํ  ช ํ นํ จํ พล  อานวา  พทุธัง  ธัมมงั  

สังฆัง  ชุมนุม  จุมพล 

   ตัวสะกดในคําไทยแทมีไมมาก คือ 

    แมกง  ใชตัว  ง  สะกด 

    แมกน  ใชตัว  น  สะกด 

    แมกก  ใชตัว  ก  สะกด 

    แมกด  ใชตัว  ฎ ด  สะกด  (ใชตัว ฎ มีอยูคําเดียวคือ กฎ) 

    แมกบ  ใชตัว  บ  สะกด 

    แมกม  ใชตัว  ม  สะกด  (โบราณใชนิคหิตบาง) 

    แมเกย  ใชตัว  ย  ว  สะกด 

 คร้ันตอมาไทยไดนําเอาคําในภาษาอ่ืนมาใช  มีภาษาบาลี  สันสกฤต  เขมร  อังกฤษ  เปนตน  

ตัวสะกดในแมทั้ง   7   จึงไดเพิ่มข้ึนตามรูปของคําที่เรานํามาจากภาษาเดิม ซึ่งในปจจุบันไดมีตัวสะกด

ประจําแมตาง ๆ ดังนี ้
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   แม  กง  ใชตัว   ง  สะกด  และ  นิคหิต  (  °  ) 

   แม  กน  ใชตัว  น  ญ  ณ  ร   ล   ฬ    สะกด 
   แม   กก  ใชตัว   ก    ข   ค   ฆ  สะกด 

   แม   กด  ใชตัว   ด    จ   ช    ซ   ฎ   ฏ   ฐ   ฑ  ฒ   ต   ถ   ท   ธ   ศ   ษ   ส   สะกด  

(ตัว  ฉ  และ ฌ  เปนตัวสะกดในแมกดเหมือนกนั  แตไมมีที่ใชเปนสามัญ) 

   แม  กบ  ใชตัว  บ  ป  พ  ฟ  ภ  สะกด 

   แม  กม  ใชตัว  ม  สะกด  และ  นิคหิต 

   แม  เกย  ใชตัว  ย  ว  สะกด 

 ตัว  ฃ  ฅ  ฉ  ฌ  ผ  ฝ  6  ตัวนี ้ วาตามหลักควรจะเปนตัวสะกดได   เพราะเปนพยญัชนะ

วรรคแตไมมีที่ใช  โดยเฉพาะตัว  ฃ  ฅ  เลิกใชแลว 

 ตัว  ห  ตามลําพงัใชเปนตัวสะกดไมได  แตถาควบกับตัว  ม ใชเปนตัวสะกดได  เชน  พรหม  

พราหมณ  พรหมณี 

 ตัว  อ   ในหนงัสือมูลบทบรรพกิจ   จัดเปนตัวสะกดในแมเกย   เชน  เกอ   เขอ  เคอ  ฯลฯ   

แตบัดนี้ในกรณีเชนนัน้  ถือวาเปนสระ  และจัดอยูในแม ก  กา 

 ตัว  ฮ  ไมใชเปนตัวสะกดเลย 

 สรุปความวา  ในปจจุบัน  พยัญชนะที่ไมนยิมใชเปนตัวสะกดมีอยู  8  ตัวคือ  ฃ  ฅ  ฉ  ฌ  ผ  

ฝ  อ  ฮ  สวนอีก 36  ตัว   ใชเปนตัวสะกดได  และใน 36 ตัวนัน้  นอกจากตัว ห  แลว  ใชเปนตัวสะกด

โดยลําพงัได  แตตัว  ห  จะตองควบกับ  ม  จงึจะเปนตัวสะกดได 

 ตัวสะกดในคําไทยแท  จะไมมีรูปสระปรากฏเลย     แตถาเปนตัวสะกดในคําที่มาจากบาลี

และสันสกฤต  จะมีรูปสระกํากับหรือไมมีก็ไดสุดแตรูปศัพทเดิม    คือถาศัพทเดิมไมมีรูปสระ   เวลา

เขียนในภาษาไทยก็ไมม ี  เวนไวแตสระอะ  ซึง่ถาเปนพยางคสุดทายตองเขียนกํากับไวดวย  ถาศัพท

เดิมมีสระก็คงรูปสระไวตามศัพทเดิม  ตัวสะกดที่มีรูปสระนั้น  บางตัวก็ออกเสียง  บางตัวก็ไมออกเสียง  

และสระที่ติดอยูกับตัวสะกดนั้น  มกัจะเปนสระ  อะ อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  เชน 

   อะ   ตัวอยางเชน วรรณะ 

   อา       “   มาตรา   ลัดดา  อัตรา 

   อิ        “   ประวัติ   วิบัติ   อนมุัติ   ภูม ิ

   อี        “   จักรี   มัทรี   อัปรีย   มฤดี 

   อุ        “   เกตุ  ธาตุ  เหตุ  เมรุ 

   อู        “   ศัตรู 

   เอ        “   ชเยศ 
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 ตัวสะกดนัน้  เมื่อประกอบขางทายแม  ก  กา แลว  มีอํานาจดังนี้คือ 

1. ทาํใหสระเปล่ียนรูป  และลดรูป  เชน 

กะ + ก         อานวา กัก เกะ + ง         อานวา เก็ง 

แขะ + ง  “ แข็ง โคะ+ ด  “ คด 

เคาะ+ ก “ ค็อก กอ + ร  “ กร 

เดอ + น  “ เดิน เกอ + ย  “ เกย 

ลัว + ก  “ ลวก เวีย + ง  “ เวียง 

  2. ทาํใหเสียงวรรณยุกตเปล่ียนไป  เชน นา  โช  ท ู เปนเสียงสามัญ  นาก  โชก  ทูต  เปน

เสียงโท 

  3. ทาํใหแม  ก  กา  กลายเปนแมตาง ๆ  ตามตัวสะกดทีบั่งคับเสียง  คือ  เปนแม  กง  กน  

กก  กด  กบ  กม  เกย 

  4. ทาํใหความหมายเปล่ียนไป  เชน  ยา  ขา  ขา  แก  เปน  ยาย  ขาย  ขาว  แกง 

  5. ทาํใหลหุกลายเปนครุ เชน  กิ  กะ  ม ุ เปน  กนิ  กับ  มุก 

  6. ทาํใหคําตายกลายเปนคําเปน     และทาํใหคําเปนกลายเปนคําตาย   เชน    ก ิ– กนิ  

มา – มาก 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับการใชตัวสะกดในภาษาไทยทาํใหผูวิจยัตระหนักถงึความสําคัญของ 

การใชตัวสะกดในแตละมาตรา    เพราะหากใชตัวสะกดผิดก็จะทําใหความหมายผิดและการสื่อสารก็

อาจไมไดความหมาย 

 
 1.9 กิจกรรรมการสอนท่ีใชฝกกิจกรรมการเขียน 
   ฮอรน (Horn.1954: 19 -20)  ไดเสนอแนะกิจกรรมการสอนเขียนเพื่อใหเด็กสนใจและ

ทัศนคติที่ดีตอการเขียนสะกดคําไวดังนี ้

   1. ใหนักเรียนรูถึงคุณคาในความสามารถของตนท่ีจะนาํการเขียนคําไปใชในวิชาอ่ืนๆ  

   2. ใหนักเรียนเขาใจถึงการเขียนคําในบทเรียนตาง ๆ และมีการแกไขไดถูกตอง 

   3. ใหนักเรียนไดทราบถึงผลการเขียนดวยตนเอง  ครูเปนผูกระตุนชี้แนะเทานั้น 

   4. ในแตละสัปดาหครูทาํแผนภูมิความกาวหนาในการเขียนคําของนกัเรียนแตละคน 

   5. ใหนักเรียนมีสวนรวมในการต้ังจุดมุงหมายของการเขียน    อันจะชวยใหนักเรียนมี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรับผิดชอบอีกดวย 

   6.  ครูและนกัเรียนควรจะไดแสดงทาทางประกอบ   เพื่ออธิบายความหมายของคําให

เขาใจยิ่งข้ึนดวย 
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   7.  ใหนกัเรียนที่เกงไดชวยเหลือนักเรียนที่ออน  

   ดาคแคนเนย  (Daccanay.1963: 306) ไดเสนอแนะกิจกรรมฝกทักษะการเขียนคําไวดังนี ้

   1.  แบบใหเขียนตามคําบอก 

   2.  แบบใหนักเรียนเลือกคําที่กําหนดไวมาเติมในชองวางใหเหมาะสม 

   3.  แบบจับคู  โดยจับคูขอความสองขอความ  ใหเรียงเปนเนื้อเร่ืองเดียวกัน 

   4.  แบบฝก  แบบสราง  คือ  ใหประโยคมาแลวใหนาํคําในวงเล็บทายประโยคมาใส

ลงในตําแหนงที่ถูกตองในประโยคเดิม 

   5.  แบบใหสรางประโยคจากคําทีก่ําหนดให   

  ประภาศรี  สีหอําไพ (2524: 390) ไดเสนอแนะวิธกีารสอนเขียนคําไวดังนี ้

   1.  แบงกลุมใหคนศัพทในเร่ืองที่เรียน    นาํมาแลกเปล่ียนกนั  บอกและเฉลยพรอม

ทั้งเก็บคะแนนไว 

   2. รวบรวมคําศัพทไวในสมดุเรียบเรียงไวเปนหมวดหมู เชน เรียงลําดับตามพยัญชนะ 

  เรียงความหมาย ฯลฯ 

   3.  ครูบอกใหเขียนแลวตรวจโดยใชบัตรคํา     และพจนานุกรมประกอบการสอน 

   4.  แขงขันกันสะกดคํายากบนกระดานดํา 

   5.  ใชเอกสารประกอบ  ใหเลือกคําที่สะกดถูกจากเอกสารนั้น ๆ  

   6.  นํากฎเกณฑการเขียนตัวสะกดมาแตงเปนคําประพันธ  เพื่อใหจาํไดงายข้ึน 

   7.  ฝกการเขียนเรียงความ  แลวใหใชพจนานุกรมตรวจตัวสะกด  การันต  ของตนเอง

หรือของเพื่อน 

   8.  พาประโยคหรือขอความส้ัน ๆ มาใหเติมศัพท 

   9.  เขียนรายงานคําที่มกัสะกดผิด 

      10.  นาํเนื้อหาจากหลักภาษาไทย  เชน  คําไทยที่มาจากภาษาบาลี  สันสกฤต  

คําสมาส  คําสนธิ  ควบกลํ้า  ฯลฯ  มาแตงประโยครวบรวมไว 

     11.  กําหนดคําศัพทให  แลวนํามาเขียนเปนประโยคหรือเร่ือง 

     12.  ควรตรวจแกไขตัวสะกดในการฝกเขียนทกุคร้ัง  ไมควรปลอยใหนกัเรียนสะกดผิด

โดยไมแกไข   

  รองรัตน  อิศรภักดี   และเทอืก  กุสุมา ณ อยุธยา (2516: 126) ไดกลาวถึงหลักการสอน

เขียนคํา  ดังนี ้

   1.  สอนคําที่อยูใกลตัวเด็กและส่ิงทีพ่บเหน็ในชีวิตประจาํวนั 

   2.  สอนคําที่เด็กสนใจและเขาใจความหมาย 
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   3.  ชวยเหลือเด็กที่เรียนออนเปนพเิศษ   เด็กบางคนยงัจําสระ   พยัญชนะไมไดยอม 

จะเขียนคําไมได    ดังนัน้ครูจําเปนจะตองเอาใจใสใหเด็กจําสระ และพยัญชนะใหไดเสียกอนนอกจาก   

นี้เมื่อเด็กเรียนการเขียนคําไป     แลวครูไปพบคําเหลานี้ในวิชาอ่ืนตองทบทวนใหเด็กระลึกถึงคํานี้ดวย  

เพื่อใหจดจาํไดแมนยําข้ึน 

   4.  ทุกคร้ังที่สอนคําใหมตองมีการทบทวนคําเกาที่เรียนมาแลวเสียกอน 

   5.  การทดสอบตองทําอยางสมํ่าเสมอ      เพื่อจะทราบวาเด็กมีความสามารถในการ

เขียนคํามากนอยเพียงไร 

   6.  มกีารบนัทกึผลงานของเด็กแตละคนวาต้ังแตเร่ิมแรก     เด็กเขียนคําไดมากนอย

เพียงใด  เด็กพัฒนาข้ึนหรือไม 

   7.  ดําเนนิการสอนท่ีถูกตองใหแกเด็ก  โดยชวยเด็กเปนข้ัน ๆ ดังนี ้

    7.1  ใหเด็กไดยนิคําที่สะกดอยางชัดเจน 

    7.2  ใหเด็กเขียนสะกดคําอยางระมัดระวงั 

    7.3  ใหเด็กอานคําที่สะกด 

    7.4  ทบทวนคําที่สะกดนัน้วาถูกตองหรือไม 

   8.  ครูเขียนคําใหมลงบนกระดานดําแลวใหนักเรียนลอกตาม  ครูตองเขียนใหชัดเจน  

อานงาย  เพื่อปองกนัไมใหเด็กลอกผิด 

   9.  เมื่อสะกดคําไปแลว  เด็กคนใดสะกดผิดครูตองแกบนกระดานดําอยางชัดเจนหรือ

เรียกเด็กคนนัน้มาแกเปนรายบุคคลก็ได   

  ไพฑูรย  ธรรมแสง (2519: 23 – 24)  ไดเสนอความคิดเหน็วาวิธกีารฝกเขียนคํา     ควรใช

กิจกรรมหลาย ๆ อยางปนกนั  เชน 

   1.  กอนอ่ืนตองใหเด็กรูจุดมุงหมายของการเขียนคํา  เพือ่ใหเด็กเขียนสะกดไดถูกตอง  

ถูกวรรคตอนและลายมือเปนระเบียบเรียบรอย 

   2.  ใหเด็กรวบรวมคําทีเ่ขียนผิดบอย ๆ จากหนังสือพิมพ ปายโฆษณาพรอมทัง้

อธิบายไดวาผิดตรงไหน 

   3.  ใหมีการสะกดตัวบนกระดานคํา 

   4.  ใหชวยกนัเขียนคํายากดวยอักษรงาม ๆ  ปด  ปายประกาศในหองเรียน 

   5.  ผูกคํายากเปนรอยกรองใหทองจํา 

   6.  สงเสริมใหเปดพจนานกุรมเมื่อสงสัย 

   7.  กาํหนดศัพทใหเปนประโยคหรือเร่ืองราว 
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   8.  ใหกิจกรรมการเขียนประกาศโฆษณา ชี้แจงการเขียนรายงาน เปนกิจกรรมรวมกบั

การเขียนคําบอก 

   9.  ถาบอกใหเขียนเปนเร่ืองราว     ตองใหเด็กทําความเขาใจเร่ืองทีจ่ะเขียนไดอีกดวย

กอน  รวมทั้งคําศัพทที่ยากดวย 

      10.  เมื่อเขียนผิดชี้แจงใหเด็กทราบวาผิดอยางไร  แลวใหแกไข   

 สรุปไดวา  การเขียนสะกดคําที่ถกูตองนัน้  คือ   ความสามารถเขยีนสะกดคําโดยเรียงได

ตามลําดับ  พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  ตัวสะกดไดถูกตอง  การเขียนสะกดคําเปนทกัษะที่ตองอาศัย

การฝกฝน    จึงตองใชกิจกรรมหลาย ๆ อยางเพื่อที่เด็กเกิดความเพลิดเพลินและจดจําคําตาง  ๆ   ได

อยางแมนยาํ  และสามารถนาํไปใชประโยชนดานอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 

 

2.  เอกสารที่เก่ียวของกับสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 2.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 
  การสอนภาษาไทยในปจจุบันเปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิม ไมเนนการอานออกเขียนไดเพียง 

อยางเดียว  แตจะเนนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ   และใชภาษาในการ

แกปญญาในการดํารงชีวิตและปญหาของสังคม     เนนการสอนภาษาในฐานะเคร่ืองมือการเรียนรูเพื่อ 

ใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง       สามารถนําความรูมาใชในการพัฒนาตนเองนอกจาก   

นั้นยังตองสอนภาษาเพื่อพฒันาความคิด  ผูเรียนทีม่ีความคิดจะตองประสบการณและประมวลคํามาก

พอที่จะสรางความคิดไดลึกซ้ึง  และคิดไดอยางชาญฉลาดรอบคอบ    ขณะเดียวกนัการสอนภาษาไทย

จะตองเนนการรักภาษาไทยในฐานะเปนวฒันธรรม   และถายทอดวฒันธรรมที่บรรพบุรุษไดสรางสรรค

ในรูปของหลักภาษา  ซึง่เปนกฎเกณฑการใชภาษาวรรณคดีและวรรณกรรม  ผูเรียนจะตองมทีักษะการ

ใชภาษาไดถูกตองสละสลวยตามหลักภาษาอานวรรณคดีที่บรรพบุรุษไดสรางสรรค   และส่ังสมมายาว 

นาน  และอานวรรณกรรมตาง  ๆ  เพื่อศึกษาเร่ืองราวของชีวิตทีจ่ะทําใหชีวทัศนและโลกทัศนของผูอาน

กวางขวางข้ึน    เขาใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมทัง้ในอดีต       ปจจุบันและสังคมในอนาคต    รวมถึง

การศึกษาภูมิปญญาทางภาษาในทองถิน่ตาง ๆ  

  การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา  จะยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ไมได

ยึดเนื้อหาเปนหลักสูตรจึงมลัีกษณะเปนหลักสูตรสมรรถฐาน (Competency-Based Curriclum) โดย

เนนทักษะและความสามารถของผูเรียนมากกวาการเนนเนื้อหา    มมีาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันเปนตัวกําหนด             มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยจะมีสาระการเรียนรู  5  สาระ   คือ  สาระการอาน  สาระการเขียน  สาระการฟง  การดู  และ

การพูด   สาระหลักการใชภาษา    และสาระวรรณคดีและวรรณกรรมโดยเนนดานความรู    ดานทักษะ
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และกระบวนการ   และดานคุณธรรม   จริยธรรม   และคานิยม     การจัดหลักสูตรภาษาไทยจะตองนํา

มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้พัฒนาเปนหลักสูตรของสถาน 

ศึกษาตามสาระการเรียนรูทัง้ 5 สาระดังกลาวโดยจัดทําผลการเรียนรูที่คาดหวังและคําอธิบายรายวิชา 

  การจัดหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     สถานศึกษาจะตองออกแบบเปนหนวย

การเรียนรูของแตละชวงช้ันตามตารางสัดสวนของเวลาเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรเปน 4  ชวงชัน้ คือ  

ชวงช้ัน ป.1-3   ป.4-6   ม.1-3   และ  ม.4-6   หนวยการเรียนรูในชวงช้ัน  ป.1-3  ป.4-6     และ  ม.1-3  

จัดเปนรายปสามารถยืดหยุนเวลาเรียนของแตละปได   และเมื่อรวมเวลาเรียนทัง้  3  ป  แลวจะเปนไป

ตามโครงสรางของหลักสูตร   สวนการจัดหลักสูตรในชวงชั้น    ม.4-6     จัดเปนรายภาคกําหนดหนวย

การเรียนรูเปนหนวยกิต  โดย 1 หนวยกิต   ใชเวลาเรียน  40  ชั่วโมง   ตอ 1  ภาคเรียนจะกําหนดหนวย

การเรียนแตละภาคเรียนกี่หนวยการเรียนรูก็ไดแตตองครอบคลุมมาตรฐานการเรียน  และระยะเวลาที่

กําหนด     โดยนําคําอธิบายรายวชิามาจดัทําหนวยการเรียนรู    เมื่อเรียนครบ  3  ป แลวจะตองเปนไป

ตามโครงสรางของหลักสูตร 

  การใชภาษาเปนทกัษะที่ผูใชภาษาตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญ    ไมวาจะเปนการอาน 

การเขียน  การพูด  การฟง    และการดูส่ือตาง   ๆ    ผูใชภาษาตองใชภาษาใหถูกตองตามหลักเกณฑ

ของภาษาไทยในการส่ือสารใหมีประสิทธภิาพ  และใชคลองแคลว       ภาษาไทยยังมีคุณสมบัติสําคัญ 

3 ประการ  คือ  ประการแรก  คําที่ใชพูดประกอบดวยเสียงและความหมาย  มีการใชถอยคําที่เปน

ระบบมีระเบียบแบบแผนที่เปนกฎเกณฑทางภาษา     ประการที่สอง  ภาษามีพลังทําใหผูอานผูฟงเกิด

อารมณแหงความช่ืนชมหรือความเศราใจ    เพราะถอยคําที่ใชทําใหผูรับสารมีอารมณไปตามถอยคําที่

ใชนอกจากนัน้ยงัสามารถนาํคํามาประกอบเปนถอยคําและประโยคส่ือความคิดไดมากมาย   ประการ

ที่สาม ภาษาเปนการใชสัญลักษณ   หรือสมมติรวมกันในความหมาย และยอมรับความหมายนั้น  ๆ   รวมกัน 
  2.1.1 คุณภาพของผูเรียน 
  เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐานแลวผูเรียนตองมีความรูความสามารถและคุณธรรม   

  จริยธรรมและคานยิมดังนี ้(กระทรวงศึกษาธิการ.  2544ก: 9) 

    1.  สามารถใชภาษาส่ือสารไดอยางดี 

    2.  สามารถอาน  เขียน  ฟง  ดู  และพูด  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    3.  มีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมเีหตุผลและคิดเปนระบบ 

    4.  มนีิสัยรักการอาน  การเขียน    การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนา

ตนและสรางสรรคงานอาชีพ 

    5.  ตระหนกัในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย       ภูมิใจและช่ืนชมใน

วรรณคดีและวรรณกรรมซ่ึงเปนภูมิปญญาของคนไทย 
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    6.  สามารถนาํทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ

และถูกตองตามสถานการณและบุคคล 

    7.  มมีนษุยสัมพันธที่ดี  และสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย 

    8.  มีคุณธรรมจริยธรรม  มวีสัิยทัศน  โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้งเมือ่จบแตละ

ชวงช้ัน ผูเรียนตองมีความรู ความสามารถ  และคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมดังนี ้
   ชวงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศกึษาปที ่1-3 
    1.  อานไดคลองและอานไดเร็ว 

    2.  เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา  กลุมคํา  ประโยคและเขาใจขอความอาน 

    3.  นําความรูที่ไดจากการอานมาคิด    คาดคะเนเร่ืองราวหรือเหตุการณ     และ

กําหนดแนวทางการปฏิบัติ 

    4.  เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนทัง้ความรูและความบันเทิง 

    5.  พูดและเขียนแสดงความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการและจินตนาการ 

    6.  จดบันทกึความรู  ประสบการณ  และเร่ืองราวในชีวิตประจําวนั 

    7.  จับใจความสําคัญ  ต้ังคําถาม ตอบคําถาม  สนทนา  แสดงความคิดเห็น  เลา

เร่ืองถายทอดความรู  ความคิด  ความรูสึก  และประสบการณจากเร่ืองทีฟ่งที่ดู 

    8.  เขาใจวาภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน 

    9.  ใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองงาย ๆ  

    10. ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะ  และนาํไปใชในการพูดและการเขียน 

    11. นาํปริศนาคําทายและบทรองเลนในทองถิ่นมาใชในการเรียนและเลน 

    12. ใชทักษะทางภาษาเปนเคร่ืองมือการเรียน    การแสวงหาความรู    และใชได 

เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ 

    13. นาํความรูที่ไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปใชในชีวิต 

    14. มีมารยาทการอาน  การเขียน  การฟง  การดู  และการพูด 

    15. มีนิสัยรักการอานและการเขียน 
ชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศกึษาปที ่4 – 6 

    1.  อานไดคลองและอานไดเร็วข้ึน 

    2.  เขาใจความหมายของคํา    สํานวน    โวหาร   การเปรียบเทียบ    อานจับ

ประเด็นสําคัญ   แยกขอเทจ็จริงและขอคิดเห็น  วิเคราะหความ  ตีความ  สรุปความ 

    3.  นําความรูที่ไดจากการอานไปใชแกปญหา  ตัดสินใจ  คาดการณ  และใชการ

อานเปนเคร่ืองมือในการพฒันาตน 
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    4.  เลือกอานหนังสือและส่ือสารสนเทศจากแหลงเรียนรูไดตามจุดประสงค 

    5.  เขียนเรียงความ ยอความ  จดหมาย  เขียนอธิบาย  เขียนช้ีแจงการปฏิบัติงาน

และรายงานเขียนเร่ืองราวจากจินตนาการ และเร่ืองราวที่สัมพนัธกับชวีิตจริงจดบันทึกความรู

ประสบการณ  เหตุการณ  และการสังเกตอยางเปนระบบ 

    6.  สรุปความ  วิเคราะหเร่ืองที่ฟงที่ดู  และเปรียบเทียบกบัประสบการณในชีวิต 

    7.  สนทนา   โตตอบ  พูดแสดงความรู  ความคิด   ความตองการ  พูดวเิคราะห

เร่ืองราวพูดตอหนาชุมชน  และพูดรายงาน 

    8.  ใชทักษะทางภาษาเปนเคร่ืองมือการเรียน  การดํารงชีวิต    และการอยูรวมกัน

ในสังคมรวมทัง้ใชไดถูกตองเหมาะกับบุคคลและสถานการณ 

    9.  เขาใจลักษณะของคําไทย   คําภาษาถ่ิน    และคําภาษาตางประเทศที่ปรากฏ

ในภาษาไทย 

    10.  ใชทกัษะทางภาษาเพื่อประโยชนไดตามจุดประสงค 

    11.  ใชหลักการพิจารณาหนังสือ  พิจารณาวรรคดีและวรรณกรรมใหเหน็คุณคา

และนําประโยชนไปใชในชีวติ 

    12.  ทองจาํบทรอยกรองที่ไพเราะและมีคุณคาทางความคิด  และนาํไปใชในการ

พูดและการเขียน 

    13.  แตงกาพยและกลอนงาย ๆ  

    14.  เลานทิานพืน้ฐานและตํานานพื้นบานในทองถิ่น 

    15.  มีมารยาทการอาน  การเขียน  การฟง  การดู  และการพูด 

    16.  มนีิสัยรักการอานและการเขียน 

  หมายเหตุ 

  คุณภาพของผูเรียนทีก่ําหนดในแตละชวงชัน้นัน้   เปนคุณภาพที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน

แตทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอน   ครู    ผูสอนจะตองฝกทักษะตาง  ๆ  ตามทีก่ลาวไวในชวงช้ันตน ๆ 

เพื่อใหผูเรียนมีทักษะทางภาษาอยางตอเนื่อง 
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  2.1.2 สาระการเรียนรูภาษาไทย 
  รายละเอียดของหลักสูตรภาษาไทยที่เปนองคความรู  ทกัษะ หรือ กระบวนการเรียนรู  

และคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมประกอบดวย  

 สาระที่ 1 : การอาน 

   สาระที ่2 : การเขียน 

   สาระที ่3 : การฟง   การดู  และการพูด 

   สาระที ่4 : หลักการใชภาษา 

   สาระที ่5 : วรรณคดีและวรรณกรรม 
  2.1.3 มาตรฐานการเรียนรู 
  มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานการเรียนรูเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานกลุมภาษาไทย  ประกอบดวย 

   สาระที ่1 : การอาน 

   มาตรฐาน  ท 1.1 :  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแก 

ปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอาน 

   สาระที ่2 : การเขียน 

   มาตรฐาน  ท 2.1 :  ใชกระบวนการเขียน    เขียนส่ือสาร   เขียนเรียงความ ยอความ  

และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยาง

มีประสิทธิภาพ 

   สาระที ่3 : การฟง  การดู  และการพูด 

   มาตรฐาน  ท 3.1 : สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู

ความคิด  ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

   สาระที ่4 : หลักการใชภาษา 

   มาตรฐาน  ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปล่ียนแปลง

ของภาษาและพลังของภาษา    ภูมิปญหาทางภาษา     และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

   มาตรฐาน  ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู       เสริมสรางลักษณะนิสัย

บุคลิกภาพ   และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชพี  สังคม  และชีวิตประจําวนั 

   สาระที ่5 : วรรณคดีและวรรณกรรม 

   มาตรฐาน  ท 5.1 : เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคดี      และวรรณกรรม

ไทยอยางเห็นคุณคา   และนํามาประยกุตใชในชีวิตจริง 
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 2.2 การวัดและประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐานเปนหลักสูตรแกนกลางสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มุง

พัฒนาคนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งสติปญญาความรู    รางกาย    จติใจ    อารมณ    สังคม     และ

คุณธรรม   จริยธรรมในการดํารงชีวิต   มคีานิยมที่ดีสามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและเนน

การสรางกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการพัฒนาคนและการดํารงชีวติในสังคม มีความภาคภูมิใจใน

ความเปนไทยและการสงเสริมภูมิปญญาไทย     ภาษาไทยไมเพียงแตเฉพาะในฐานะภาษาประจําชาติ

ซึ่งคนไทยทกุคนพึงตองรักษาและสืบสานภาษาไทยใหคงอยูตลอดไปเทานัน้แตละยังเปนเคร่ืองมือการ

ส่ือสารของคนในชาติทีจ่ะตองใชไดอยางถกูตองและมีประสิทธิภาพท้ังนี้เพื่อกอใหเกิดความเขาใจอันดี

ตอกัน  เกิดความรวมมือกนัดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการดํารงชีวิตและการอยูรวมกัน   ดังนัน้สถาน 

ศึกษาซ่ึงทาํหนาที่พฒันาคนในชาติ      จะตองถือเปนหนาที่ในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถใช

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ    และภาคภูมิใจในการใชภาษาไทย    ในฐานะเปน 

วัฒนธรรมของชาติ 

 การวัดและประเมินผล  การพัฒนาความสามารถทางภาษาของผูเรียนเปนภารกิจที่มีความ 

ยุงยาก  แมวาการทดสอบจะทําการทดสอบตามเกณฑกต็าม    แตการวัดและประเมินผลจะตองถือวา

เปนสวนหน่ึงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งตองดําเนินการเรียนการสอนและการวัดประเมิน 

ผลควบคูกันไป  เปนการบูรณาการหรือประสมประสานการวัดและประเมินผลกับการเรียนการสอนเขา

ดวยกนั    ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนซ่ึงเปนศูนยกลางของการพัฒนาการวัดและประเมินผลจะมี

บทบาทสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพราะการวัดและประเมินผลกับการเรียนรูมี

ความสัมพันธกันอยางใกลชดิ การประเมินผลจะมีผลทัง้ทางตรงและทางออมตอการเรียนรู ผลทางตรง

ก็คือจะใหขอมูลยอนกลับทีจ่ะนาํไปสูการพัฒนาพัฒนาการเรียนรูที่มปีระสิทธภิาพ     สวนผลทางออม  

คือ      การประเมินผลจะเปนตัวช้ีนําการเรียนการสอนดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงสามารถนาํผลการ

ประเมินทั้ง  2 ลักษณะมาใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริงตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    หาก

พิจารณาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   มาตราที่  22  ระบุวาการจัดการศึกษาที่ยึด

หลักผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได        และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  

กระบวนการจดัการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ  ฉะนัน้ผลทางตรง 

จากการประเมินผูเรียนจะเปนขอมูลที่มีคุณคา      อันจะนําไปสูการพฒันากระบวนการเรียนรูใหผูเรียน

พัฒนาตนเองไดโดยแทจริง  สวนผลทางออมมาจากการประเมินผูเรียนจะเปนตัวช้ีนาํการเรียนการสอน

ที่ผูสอนจะใชเปนเปาหมายของการสอนทีจ่ะพัฒนาผูเรียน      และใชเปนตัวกาํกับวธิีการเรียนการสอน  

และการเตรียมตัวของผูเรียนในการวัดและประเมินผล          ดังนัน้หากมุงพัฒนาการเรียนของผูเรียน   

การวัดและการประเมินผูเรียนทัง้ระหวางการเรียนการสอนและหลังการเรียนการสอน     เพื่อตัดสินผล 



 27 

การเรียนจะตองกําหนดภาระงานใหผูเรียนไดปฏิบัติการเรียน         ผูสอนจะตองออกแบบกจิกรรม 

การเรียนการสอนใหผูเรียนไดปฏิบัติการเรียนจริง    และผูเรียนในฐานะผูถูกประเมินจะเตรียมจะฝกฝน

ตนเองเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานการเรียนจริงดวยเชนกัน 

 การวัดผลและประเมินการเรียนรูดานภาษา    เปนงานทีย่ากซ่ึงตองการความเขาใจที่ถูกตอง

เกี่ยวกับการพฒันาทางภาษาดังนัน้ผูปฏิบัติหนาทีว่ัดผลการเรียนรูดานภาษาจําเปนตองเขาใจหลักการ

ของเรียนรูภาษา  เพื่อเปนพืน้ฐานการดําเนินงานดังนี ้

  1.  ทกัษะทางภาษาทั้งการฟง  การดู การพูด การอาน  และการเขียนมีความสําคัญเทา ๆ 

กัน  และทกัษะเหลานีจ้ะบูรณาการกนั ในการเรียนการสอนจะไมแยกฝกทกัษะทีละอยางจะตองฝก

ทักษะไปพรอม ๆ กนัและทกัษะทางภาษาทักษะหนึง่จะสงผลตอการพัฒนาทักษะทางภาษาอ่ืน ๆ ดวย 

  2.   ผูเรียนตองไดรับการพฒันาความสามารถทางภาษาพรอมกับการพัฒนาความคิด

เพราะภาษาเปนส่ือของความคิด    ผูที่มทีักษะและความสามารถในการใชภาษามปีระมวลคํามากจะ

ชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดดวย      ขณะเดียวกนัการเรียนภาษาจะเรียนรวมกนักับผูอ่ืนมี

การติดตอส่ือสารใชภาษาในการติดตอกบัเพื่อนกับครูจึงเปนการฝกทักษะทางสังคมดวย    เมื่อผูเรียน

ไดใชภาษาในสถานการณจริงทั้งในบริบททางวิชาการในหองเรียนและในชุมชน   จะทําใหผูเรียนไดใช

ภาษาและไดฝกทักษะทางสังคมในสถานการณจริง 

  3.  ผูเรียนตองเรียนรูการใชภาษาพูดและภาษาเขียนอยางถูกตองดวยการฝกการใชภาษา

มิใชเรียนรูกฎเกณฑทางภาษาแตเพียงอยางเดียว  การเรียนภาษาจะตองเรียนรูไวยากรณ  หรือหลัก

ภาษา  การสะกดคํา  การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน   และนําความรูดังกลาวไปใชในการฝกฝนการเขียน 

และพัฒนาทักษะทางภาษาของตน 

  4.  ผูเรียนทกุคนจะไดรับการพัฒนาทกัษะทางภาษาเทากัน  แตการพฒันาทางภาษาจะ 

ไมเทากันและวิธีการเรียนรูจะตางกัน 

  5.    ภาษากบัวัฒนธรรมมคีวามสัมพันธกันอยางใกลชดิหลักสูตรจะตองใหความสําคัญ

และใชความเคารพและเหน็คุณคาของเชื้อชาติ       จดักิจกรรมภูมิหลังของภาษาและการใชภาษาถิ่น

ของผูเรียน  และชวยใหผูเรียนพัฒนาภาษาไทยของตน    พัฒนาความรูสึกที่ดีเกีย่วกับภาษาไทยและ 

กระตุนใหผูเรียนสามารถเรียนภาษาไทยดวยความสุข 

  6.  ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือของการเรียนรูและทุกกลุมสาระการเรียนรูจะตองใชภาษาไทย

เปนเคร่ืองมือการส่ือสารและการแสวงหาความรู     การเรียนทกุกลุมสาระการเรียนรูจะใชภาษาในการ

คิดวิเคราะห  การคิดสรางสรรค  การอภิปราย  การเขียนรายงาน  การเขียนโครงการ   การตอบคําถาม   

การตอบขอทดสอบ         ดังนัน้ครูทุกคนไมวาจะสอนวิชาใดก็ตามจะตองใชภาษาที่เปนแบบแผนเปน

ตัวอยางที่ดีแกนักเรียน  และตองสอนการใชภาษาแกผูเรียนดวยเสมอ 



 28 

  จากการศึกษาการวัดและประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ทาํใหผูวจิัยตระหนัก

ถึงความสําคัญของการวัดและประเมินผล   ซึง่จะตองถือวาเปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนซึง่ตองดําเนินการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลควบคูกันไปเปนการบูรณาการ     หรือ

ประสมประสานการวัดและประเมินผลกับการเรียนการสอนเขาดวยกนัซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาผูเรียน

ซึ่งเปนศูนยกลางของการพฒันาการวัดและประเมินผลจะมีบทบาทสําคัญตอการพฒันาการเรียนรูของ

ผูเรียน   

 
3.เอกสารที่เก่ียวของกับการวัดประเมิน 
 3.1 การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 
  กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนมีหลากหลาย   เชน   กิจกรรมในช้ันเรียน      กิจกรรมการ

ปฏิบัติ กิจกรรมสํารวจภาคสนาม กจิกรรมการสํารวจตรวจสอบ การทดลอง กจิกรรมศึกษาคนควา 

กิจกรรมศึกษาคนควา กิจกรรมศึกษาปญหาพิเศษหรือโครงงาน ในการทํากิจกรรมเหลานี้ตองคํานึงวา

ผูเรียนแตละคนมีศักยภาพแตกตางกนั และผลงาน ก็อาจจะแตกตางกนัดวย     เมื่อผูเรียนเรียนเสร็จก็

ตองรวบรวมผลงานเชน  รายงาน  ชิน้งาน บันทกึ และ รวมถงึทกัษะปฏิบัติตาง  ๆ   เจตคติ     ความรัก 

ความซาบซึ้ง    กิจกรรมที่ผูเรียนทาํและผลงานเหลานี้ตองใชการวัดประเมินที่มีความเหมาะสม    และ

แตกตางกนัเพือ่ชวยใหสามารถประเมินความรูความสามารถ และความรูสึกนกึคิดที่แทจริงของผูเรียน

ได  การประเมินผลจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อมีการประเมินหลาย ๆ ดานหลากหลายวิธีในสถานการณ

ตางๆ ที่สอดคลองกบัชีวติจริง และตองประเมนิอยางตอเนื่องเพือ่จะไดขอมูลที่มากพอที่จะสะทอน

ความสามารถที่แทจริงของผูเรียนได 
   3.1.1  ลักษณะที่สาํคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 

 1.  การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง  มีลักษณะที่สําคัญ   คือ   ใชวิธีการประเมิน 

กระบวนการคดิที่ซับซอน ความสามารถในการปฏิบัติงาน    ศักยภาพของผูเรียนในดานของผูผลิตและ

กระบวนการทีไ่ดผลผลิตมากกวาที่จะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจํา ความรูอะไรบาง 

    2. เปนการประเมินความสามารถของผูเรียน เพื่อวนิิจฉัยผูเรียนในสวนที่ควรสงเสริม

และสวนที่ควรจะแกไขปรับปรุง    เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพตามความสามารถความ

สนใจและความตองการของแตละบุคคล 

               3. เปนการประเมินที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมประเมินผลงานของทั้งตนเอง

และของเพื่อนรวมหอง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักตนเอง สามารถพฒันาตนเองได 
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                4. ขอมูลที่ไดจากการประเมนิจะสะทอนใหเหน็ถงึกระบวนการเรียนการสอนและการ

วางแผนการสอนของผูสอนวาสามารถตอบสนองความสามารถ   ความสนใจ   และความตองการของ

ผูเรียนแตละบุคคลไดหรือไม 

   5. ประเมนิความสามารถของผูเรียนในการถายโอนการเรียนรูไปสูชีวิตจริงได 

               6. ประเมินดานตางๆ ดวยวธิีทีห่ลากหลายในสถานการณตาง ๆ อยางตอเนื่องวิธกีาร 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544ข: 14)  
  3.1.2 เครื่องมือที่ใชในการวัดและการประเมินตามสภาพจริง 

เพื่อใหการวัดและประเมินผลไดสะทอนความสามารถทีแ่ทจริงของผูเรียน     ผลการ 

ประเมินอาจจะไดมาจากแหลงขอมูลและวธิีการตาง  ๆ ดังตอไปนี ้

      สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ    (2540: 75)      ไดกลาวถงึ      

เคร่ืองมือประเมินผลจากสภาพจริงไวดังนี ้

     1. การสังเกต 

    2. การสัมภาษณ 

    3. การสอบถาม 

    4. การตรวจผลงาน 

    5. การบันทึกจากผูเกีย่วของ 

    6. การเยี่ยมบาน 

         7. การศึกษารายกรณี 

         8. การใชแบบทดสอบเนนการปฏิบัติจริง 

                                9. ระเบียบสะสม 

    10. แบบทดสอบ 

    11. การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน 
3.1.2.1  เครือ่งมือที่ใชในการวัดและการประเมินตามสภาพจริง 
1. การสังเกต (Observation) 

   กมลรัตน    หลาสุวงษ  (2529 : 30)   ไดใหความหมายของการสังเกตวา  คือ  การ 

พิจารณาส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือหลาย ๆ ส่ิงอยางมีจุดมุงหมาย  โดยใชอวยัวะรับสัมผัสสวนใดสวนหนึ่งหรือ

ทั้งหาสวน  โดยเฉพาะตา  และห ู

   หลักการสังเกต 

ในการสงัเกตที่ดี   เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองกับขอเทจ็จริงตองมหีลักสังเกต  

(กมลรัตน  หลาสุวงษ.  2529: 37-53)  ดังนี ้
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1. ควรมีการวางแผนเปนข้ันตอนในการดําเนินการสังเกต     โดยยึดจุดมุงหมายเปน 

เกณฑเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น ๆ  

   2. ในการสังเกตคร้ังหนึง่ ๆ ควรสังเกตเพียงบุคคลเดียวในแตละสถานการณ 

   3. ควรสังเกตสถานการณหรือส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึนกับบุคคลที่ถูกสังเกต เพื่อประกอบ 

การพิจารณาวาพฤติกรรมที่เกิดข้ึนเหมาะสมหรือสอดคลองกับสถานการณนั้นหรือไม 

   4. การสังเกตบุคคลหนึ่งไมควรสังเกตเพยีงสถานการณเดียว     ควรสังเกตหลาย  ๆ 

สถานการณจงึจะเขาใจพฤติกรรมของบุคคลอยางละเอียด 

   5. การสังเกตบุคคลในสถานการณเดียว  ควรสังเกตหลาย ๆ  คร้ังเทาที่จะทําได 

   6. การสังเกตที่ดีตองมีการบันทกึการสังเกตไวทุกคร้ัง  เพื่อชวยบันทกึความจํา  และดู

พัฒนาการหรือความถี่ของพฤติกรรมตาง  ๆ  

   7. ในขณะสังเกตควรทําใจใหเปนกลาง   ไมใสอคติหรือความเห็นสวนตัวเขาไปเพราะ

อาจทาํใหขอมลูที่ไดผิดพลาดจากขอเท็จจริง 

   ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ(2539: 155) กลาววาการสังเกตที่ดีมีหลักการดังนี ้

1. กาํหนดการดู  ดูใหจาํกัดเฉพาะเร่ืองไป 

2. ดูอยางมีความมุงหมายมใิชวาดูไปเร่ือย ๆ ตองมีจุดมุงหมายเมื่อพบเห็นแลวก็แปล 

ความหมายออกมาวาคืออะไร 

   3. ดูดวยความพินจิพิเคราะห  จนเหน็รายละเอียดอยางลึกซึ้ง 

   4. ดูเสร็จแลวตองมีการบนัทึกเพื่อเตือนความจาํ 

   5. ผูสังเกตควรใชแบบสอบถามหรือเคร่ืองมือวัดอ่ืน ๆ ประกอบการสงัเกตดวย 

   ประเภทของการสังเกต 

   การสังเกตที่ใชวิธีการในการสังเกตเปนเกณฑนัน้  (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2529 : 33)  

แบงไดเปน 2 ชนิด  ดังนี ้

   1. การสังเกตทางตรง   คือ  วิธกีารที่ผูสังเกตเปนผูสังเกตดวยตนเองตลอดเวลา   เชน  

ผูสังเกตการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของเด็กหญิงศิริญา    ในชั่วโมงภาษาอังกฤษหลังจากทีท่ราบวา

เธอไมชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

   2. การสังเกตทางออม   คือ  วธิีการที่ผูสังเกตมิไดลงสังเกตดวยตนเอง   แตใหตัวแทน

หรือ  บุคคลอ่ืนไปสังเกตแลวกลับมาเลาพฤติกรรมที่สังเกตใหฟง 

   ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ  (2539 : 155)  กลาววา  การสังเกตมี 2 ประเภท

ใหญ ๆ   คือ 
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   1. การสังเกตทางตรง (Direct observation)  คือ การเฝาดูพฤติกรรมของกลุม

ตัวอยางแตละคนของผูสังเกต 

    2. การสังเกตทางออม  (Indirect observation)   คือ    การใหผูอ่ืนเลาพฤติกรรม

ของผูถูกสังเกตใหผูสังเกตฟง 

   ขอดีและขอเสียของการสงัเกต 

   อนันต  ศรีโสภา  (2527 : 158)  กลาวถงึขอดีขอเสียของการสงัเกต  มีดังนี ้

   ขอดีของการสังเกต 

   1. ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลบางอยางทีไ่มสามารถจะเก็บดวยวิธีอ่ืน 

   2. การสังเกตนิสัยการทาํงานของนักเรียนบอย   ๆ   เปนประจําจะชวยใหครูสามารถ

ประเมินความกาวหนาของนกัเรียนไดอยางตอเนื่องกัน          นอกจากนี้ยงัชวยใหครูสามารถสืบสวน

ขอบกพรองหรือปญหาตาง ๆ   ที่เกิดข้ึน  และแกไขไดอยางถูกตองและทนัทวงท ี

   3. การสังเกตพฤติกรรมบางอยางใชเวลาไมมากนักเหมือนการทดสอบแบบอ่ืน ๆ  

   4. การสังเกตชวยใหไดขอเท็จจริงบางอยางที่เปนผลพลอยได      ซึง่อาจจะเกิดข้ึนใน

ระหวางการสงัเกต 

   5. การสังเกตที่มีระบบจะชวยใหเก็บขอมลูงาย  รวดเร็ว  สามารถบันทึกขอปลีกยอย

ที่นาสนใจไดทนัท ี

   6. การเก็บขอมูลเพิ่มเติมโดยการสังเกต     สามารถใชตรวจสอบความเชื่อมั่น     และ

ความเที่ยงตรงของขอมูลที่เก็บโดยวธิีอ่ืน ๆ  

   7. สามารถเกบ็ขอมูลที่เกิดข้ึนระหวางการสังเกตไดทันทวงท ี    โดยไมตองฟงจากคํา

บอกเลาผูอ่ืน 

   8. การเก็บขอมูลและการทาํทดลอง  ซึ่งมิไดควบคุมตัวแปรใชวิธีการสงัเกตเหมาะสม

ที่สุด 

   ขอเสียของการสังเกต 

   1. ผลของการสังเกตข้ึนอยูกบัความรูความสามารถและประสบการณของผูสังเกต

เปนสําคัญ 

   2. ความจํากัดของเหตุการณ  บางเหตุการณเจาของไมอนุญาตใหเขาไปสังเกตเพราะ

เปนเร่ืองสวนตน    หรือเร่ืองพิธกีรรมบางประเภท    และเหตุการณบางอยางมิไดเกดิตามกําหนดการที่

คาดหมายไว 

   3. การใชบุคคลรวมเปนสังเกต    มีตัวแปรที่กอใหเกิดความคลาดเคลื่อนมาก     อาทิ

อคติประจําตัว  การคาดคะเนเร่ืองราวตาง ๆ มักจะสูงหรือตํ่ากวาความเปนจริง 
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   4. ถาหากผูถกูสังเกตรูตัวอาจสรางพฤติกรรมเสแสรงใหปรากฏได 

   5. การสังเกตพฤติกรรมบางอยางตองใชเวลามาก      ตองใชระยะเวลานานจึงจะเกิด

พฤติกรรมนัน้ 

   6. เหตุการณบางอยางอาจยากที่จะไปสังเกตได  เชน  กจิกรรมสวนตัวของบุคคลหรือ

เหตุการณบางอยางอาจจะเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน  หลาย ๆ อยาง  หลาย ๆ  แหง  ทําใหยากแกการสังเกต 

   การบันทึกการสังเกต 

   การสังเกตสวนใหญมกัจะไมมีการบนัทกึ      โดยสรุปหรือตีความภายในระยะเวลา

ส้ัน ๆ แตถามกีารบันทึกจะมีคุณคามาก      เพราะจะชวยใหครูผูสอนมองเหน็ภาพของผูเรียนที่สามารถ

นําไปเปรียบเทียบระหวางเวลาหน่ึงกับเวลาหนึ่งได       ดังนัน้เมื่อมีการสังเกตแลวก็ควรจะมีการบันทกึ

ทุกคร้ังหากการบันทึกการสังเกตไวไมดี   ไมละเอียด    ไมถูกตองหรือไมตรงกับขอเทจ็จริงก็แทบจะไมมี

ประโยชนอันใดเพราะขอมูลนั้นบิดเบือนไปจากสภาพทีเ่ปนจริง      การตีความพฤติกรรมยอมผิดพลาด

ไปจากความเปนจริงเชนกนั  ในการบนัทกึการสังเกตแตละคร้ัง     ควรยึดหลักการดังตอไปนี้ 

   1. บันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกอยางชัดเจนหรือเห็นไดชดั 

   2. ใชภาษาทีง่ายตอการเขาใจและส่ือความหมาย 

   3. ควรรีบบันทึกการสังเกตทันทีทีก่ารสงัเกตเสร็จส้ิน 

   4. การบันทึกการสังเกตที่ดีไมควรใสความเหน็ของผูสังเกตไปปะปนกบัพฤติกรรมที่

แสดงออกควรแยกไวคนละหวัขอ 

   2. การสัมภาษณ 

   พวงรัตน  ทวีรัตน  (2540 : 104)  ไดใหความหมาย  ประเภทของการสัมภาษณ  และ

หลักของการสมัภาษณไวดังนี ้

   ความหมาย  การสัมภาษณเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่มลัีกษณะเหมือน

การสอบปากเปลา     ตองอาศัยการโตตอบทางวาจาเปนหลัก      ใชไดดีสําหรับการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

ความรูสึก  ความสนใจ  ความคิดเห็น  และทัศนคติ   ในเร่ืองตาง  ๆ   ซึง่เปนขอมูลทางดานจิตอารมณ  

(Affective domain)     และบางโอกาสก็ใชเก็บขอมูลเกีย่วกับความรู    ความคิดตาง  ๆ   ซึง่เปนขอมูล

ทางดานพทุธปิญญา  (Cognitive domain)  ไดดวย 

   การสัมภาษณแบงได 2 ประเภท  คือ 

   1.การสัมภาษณมีโครงสรางแนนอน (Structure interview)   เปนการสัมภาษณที่ได

กําหนดตัวคําถาม      และคําตอบไวเรียบรอยแลว       คําตอบมักเปนแบบใหผูตอบเลือกตอบอยางใด

อยางหนึ่งในสอบคําตอบแบบ   Check list     หรือเปนแบบใหผูตอบจัดอันดับความสําคัญของคําตอบ
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แบบ Rating scale การสัมภาษณแบบนี้    สวนใหญใชในการสาํรวจ  เชน การสํารวจสํามโนประชากร  

เปนตน 

   2. การสัมภาษณที่ไมมีโครงสรางแนนอน  (Unstructured interview)     เปนการ

สัมภาษณที่ไมมีการกาํหนดคําตอบไวแนนอนตายตัวคําถามที่ใช      และลําดับคําถามจึงเปลี่ยนแปลง

ยืดหยุนได        ผูสัมภาษณมีอิสระในการดัดแปลงคําถามไดเหมาะสม         แตก็ใหเปนไปตามที่ไดต้ัง

วัตถุประสงคไวและผูตอบกม็ีอิสระในการตอบ  การใชการสัมภาษณแบบนี้สวนใหญเปนการสัมภาษณ

ของนักจิตวิทยา  นกัสังคมสงเคราะห  นกัจิตแพทย  เปนตน 

   หลักของการสมัภาษณ 

   การสัมภาษณที่ดี  ควรมีหลักดังตอไปนี ้

   1. การสัมภาษณตองมีจุดมุงหมายที่แนนอน       ผูสัมภาษณตองทราบแนนอนวา

การสัมภาษณคร้ังนั้น  ๆ  ตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองใดบาง 

   2. ผูสัมภาษณตองเตรียมคําถามไวลวงหนา และเรียงลําดับคําถามไวอยางเปนระบบ 

ไมใหเกิดความสับสน 

   3. ควรมีการฝกหรือทดลองสัมภาษณกอนที่จะสัมภาษณจริงเพื่อใหเกิดความชาํนาญ 

   4. ในการสัมภาษณตองมกีารสรางบรรยากาศใหเปนกนัเอง       ผูถูกสัมภาษณจะได

สบายใจและใหขอมูลตามความเปนจริงมากที่สุด 

   5. ผูสัมภาษณตองมีพืน้ความรูในเร่ืองจะสัมภาษณเปนอยางดี        ซึง่จะทําใหเร่ือง

สนทนาเปนที่เขาใจกัน    สามารถแปลและสรุปคําตอบไดถูกตอง 

   6. ผูสัมภาษณควรใชวาจาสุภาพ  ชัดเจน  เขาใจงาย 

   7. การสัมภาษณที่ดีตองการยั่วยหุรือเราใหผูถูกสัมภาษณอยากใหคําตอบ     

 อยากแสดงความคิดเห็น     โดยไมมีการแนะนําคําตอบ 

   8. การสัมภาษณตองมีการจดบันทกึผลการสัมภาษณ   การจดบนัทกึ     ตองกระทาํ

อยางรอบคอบระวังอยาใหเกิดความคลาดเคล่ือน    อาจใชเคร่ืองมืออ่ืนชวย    เชน   เทป   โดยตองขอ

อนุญาตผูถูกสัมภาษณดวย 

   9. ผูสัมภาษณตองมีมารยาทดีในการสัมภาษณ  อยาใหผูถูกสัมภาษณคิดวาคําตอบ

ไมไดรับความสนใจ 

   ข้ันตอนการสัมภาษณ 

   สมิต  สัชฌุกร (2530: 4-5)   ไดเสนอแนะเกีย่วกับการเตรียมการสมัภาษณ    และ 

การสรางความสัมพนัธกับผูรับการสัมภาษณไวดังนี ้
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   ตอนตนการสัมภาษณ     เปนการสรางความสนใจตอปญหาของผูถกูสัมภาษณการ

สรางความคุนเคย  การแนะนําวัตถุประสงค   เปนตน 

   ตอนเนื้อหา  เปนการดําเนนิการสัมภาษณตามเนื้อหาทีต่องการตามวตัถุประสงคที่

กําหนดไว 

   ตอนยุติสรุปเนื้อหา  เปนการสรุปแนวทางหรือขอตกลงที่ไดจากการสัมภาษณ 

   1. การเตรียมการสัมภาษณ 

    1.1 กําหนดจุดประสงคใหแนชัดวาอะไรตองการรู     เพือ่อะไร    จะชวยใหเตรียม

คําถามรัดกมุ 

    1.2 การเตรียมคําถามตองจัดรายการคําถามไวพรอมทัง้คําถามที่มุงใหไดคําตอบ

ตามจุดมุงหมายและคําถามที่ชวยกระตุนใหผูรับการสัมภาษณตอบไดอยางไมติดขัด 

    1.3 เลือกสถานทีห่รือจัดสถานที่ใหเหมาะสม  ตองไมมีเสียงอึกทึกมีลักษณะเปน

สัดสวน  ไมมบุีคคลภายนอกมารบกวน  เพื่อใหผูรับการสัมภาษณมีความสะดวกใจในการพูดจาเร่ืองที่

เปนความลับหรือสวนตัว  ซึง่ไมมีความประสงคจะใหผูอ่ืนมีสวนรับรูดวย 

    1.4 จัดเวลาใหเหมาะสมแกการสัมภาษณ 

    1.5 ผูสัมภาษณตองทําตัวใหปลอดจากภารกิจ 

   2. การสรางความสัมพนัธกบัผูรับการสัมภาษณ 

    2.1  การสัมภาษณควรมีการเตรียมบรรยากาศที่เหมาะสม     เปนการพูดวิสาสะ

สถานที่ไมควรหรูหราหรือมืดทึบ   เมื่อผูรับการสัมภาษณมาพบควรใหรับการตอนรับดวย   ความอบอุน

จะทาํใหผูรับการสัมภาษณคลายความกงัวล  เกิดความรูสึกเปนกันเอง โดยเร่ิมสนทนาในหวัขอทัว่ ๆ 

ไปกอน รอจังหวะจนผูรับการสัมภาษณสบายใจและเกดิความพรอมจึงเร่ิมถามตามที่เตรียมไว 

    2.2 ระหวางการดําเนินการสัมภาษณ ผูสัมภาษณควรแสดงความเปนมิตรให

เกียรติ   มีลักษณะทาทางเปดเผยไมแสดงอาการที่ลับลมคมใน   ใชคําพูดทีเ่หมาะสม   ไมพูดย้ําคําพูด

ที่ดุรุนแรง  ไมวิจารณคําตอบ ถามทีละเร่ือง  ไมขัดจังหวะทีก่ําลังพูดอยู  แสดงความสนใจและต้ังใจฟง  

และเมื่อเสร็จส้ินการสัมภาษณ ควรมกีารสรุปการสัมภาษณไมใหผูรับการสัมภาษณมีความรูสึกเคลือบ 

แคลงวาการสัมภาษณที่ผานไปไมมีผลรายตอตัวเขา 

   3. การยุติการสัมภาษณตองพยายามใหเปนธรรมชาติมากท่ีสุดควรใหผูถูกสัมภาษณ 

เขาใจเปนอยางดี   วาส่ิงทีพ่ดูไปนั้นจะเปนผลดีตอตัวเขา   ผูสัมภาษณอาจต้ังคําถามใหผูถูกสัมภาษณ

ไปคิดกอนส้ินสุดการสัมภาษณ เปนการทําใหการสัมภาษณคร้ังตอไปมีเร่ืองราวตอเนื่องจากการ

สัมภาษณคร้ังนี้ไดเปนอยางดี   
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   ขอดีขอเสียของการใชการสัมภาษณ 

   พวงรัตน  ทวีรัตน (2540 : 105)  ไดสรุปขอดีขอเสียไวดังนี ้

   ขอดี 

   1. การสัมภาษณใชไดดีกับบุคคลทุกประเภท  ทุกระดับการศึกษา 

   2. การสัมภาษณมีลักษณะยืดหยุนไดมากกวาการใชแบบสอบถาม สามารถดัดแปลง

แกไขขอคําถามจนกวามีความเหมาะสม 

   3. การสัมภาษณชวยใหผูสัมภาษณสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลได

เพราะผูสัมภาษณทราบไดวา ผูตอบมีความขัดแยงในคําตอบแตละคําถามหรือไม   นอกจากนีย้ังทราบ   

ไดวาผูตอบตอบดวยความต้ังใจหรือดวยความจริงใจหรือไม 

   4. การวิจัยทางวทิยาศาสตร    เปนเร่ืองของการแสวงหาความจริงทางดานพฤติกรรม

ของมนุษยทีเ่กี่ยวกับความรูสึกนึกคิด   อารมณ    จิตใจ    ความคิดเห็นและทัศนคติ ดังนัน้การรวบรวม 

ขอมูลดวยการสัมภาษณจึงนบัวาเหมาะสมที่สุด 

   ขอเสีย 

   1. การสัมภาษณข้ึนอยูกับประสบการณ      ความรอบรู     และความชํานาญของผู

สัมภาษณดังนั้นหากผูสัมภาษณขาดคุณสมบัติดังกลาวขอมูลที่ไดก็ขาดความเชื่อถอื 

   2. ขอมูลที่ไดข้ึนอยูกับความรวมมือของผูถกูสัมภาษณ  ถาผูถกูสัมภาษณไมใหขอมลู

ตามความเปนจริง  ขอมูลที่ไดจะขาดความเช่ือถือ 

   3. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบางคร้ัง  ข้ึนอยูกับความสามารถในการตีความหมาย

ของผูสัมภาษณซึ่งอาจตีความหมายผิด  ทําใหขอมูลที่ไดขาดความเปนปรนัยได 

   4. ในการสัมภาษณถามีส่ิงอ่ืน ๆ มารบกวน  เชน  ความเครียด  ความเหนื่อย    ความ

วิตกกงัวลในบางอยาง   ทาํใหผูตอบตอบอยางไมเต็มที ่   ตอบอยางเสียไมได    ก็จะทําใหไดขอมูลที่ไม

สมบูรณ  และไมตรงตามความเปนจริงได 

   5. การสัมภาษณตองใชเวลา  แรงงาน  และเงนิจํานวนมาก 

   3. แบบสอบถาม  (Questionnaire) 

   แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่ถูกนํามาใชอยางกวางขวางในการรวบรวมขอมูล 

   สมบุญ  ภูนวล (2525: 91)     กลาววา    แบบสอบถามเปนขอคําถามตาง ๆ ที่สราง

ข้ึนมาเพื่อตองการทราบขอเท็จจริงทั้งหลายที่เกี่ยวของกบันักเรียนโดยใหนักเรียนเปนผูตอบเองรูปแบบ

อาจเปนขอคําถามที่ใหเขียนตอบเอง หรือใหเลือกตอบก็ไดในฉบับเดียวกัน 
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   พวงรัตน  ทวีรัตน  (2540 : 98)   กลาววา    แบบสอบถามเปนชุดของคําถามเกี่ยวกับ

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  สรางข้ึนเพื่อใชรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรจาํนวนมาก  ซึ่งไดแก  ขอมูลเกีย่วกับ

ขอเท็จจริง   ความคิดเห็น   ความรูสึก    ความเชื่อและความสนใจตาง ๆ  

   อุทุมพร  จามรมาน (2540 : 1)  ใหนัยวา   แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่สรางข้ึน

เพื่อใหผูตอบเติมคําตอบเอง ปกติจะมีรายการ หรือขอความ  หรือคําถามหลายหัวขอรวมกันในบางคร้ัง

แทนที่จะเปนขอความก็เปนภาพ     แบบสอบถามไดรับการออกแบบเพื่อการวัดความคิดเห็นและความ 

จริงที่ยงัไมทราบ 

   แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือชนิดหนึ่งสรางข้ึนมาเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลดานตาง   ๆ  

ที่ตองการทราบจากผูตอบ     ซึง่แบบสอบถามอาจมีลักษณะการสรางข้ึน     เพื่อทดแทนการสัมภาษณ  

แบบสอบถามไมมีการตัดสินวาถูกหรือผิด    แบบสอบถาม       จาํแนกลักษณะของขอคําถามอาจจะมี

หลายชนิดเชน 

   1. ขอคําถามชนิดใหเขียนตอบ     อาจเปนการเขียนส้ัน ๆ      หรือเติมคําในชองวางที่

กําหนดให  ขอคําถามชนิดนี้มักจะใชในการเก็บขอมูลทีห่ลากหลาย  ไมสามารถคาดคะเนคําตอบไดวา

มีรายละเอียดอยางไร   หรือจัดเก็บหมวดหมูไดยาก    ลักษณะขอมูลมีทั้งสวนที่เปนเทจ็และเปนจริงซึ่ง

เปนขอมูลเร่ืองทัว่ไปและความคิดของผูเรียน 

   2. ขอคําถามชนิดเลือกตอบที่กําหนดไว  ซึง่อาจเปนแบบเลือกตอบเพียงตัวเดียวหรือ

หลายตัวเลือก       ขอคําถามชนิดนีม้ักใชเก็บรวบรวมขอมูลจากคําถามที่มีแนวคําตอบที่แนชัดอยูแลว

ลักษณะของขอมูลมักจะเปนขอเท็จจริงเกีย่วกับขอมูลทัว่ไป 

   3. ขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา     ซึง่ใชกรณีที่ตองการขอมูลความคิดเหน็

เกี่ยวกับระดับความสําคัญหรือระดับของปญหาหรือระดับความตองการของขอความแตละขอวาอยูใน

ระดับใด 

   4. ขอคําถามชนิดที่ใหจัดลําดับความสําคัญของคําถาม        ที่กาํหนดใหใชในกรณีที่

ตองการทราบลําดับความสําคัญของขอความแตละขอ         ในกลุมขอความที่กําหนดใหกลุมหนึง่วามี

ความสําคัญเรียงลําดับอยางไร 

   ในการประเมนิตามสภาพจริงที่ใชแบบสอบถาม  ควรพจิารณาใชแบบสอบถามปลาย 

เปดชนิดเขียนตอบดวยแบบสอบถามประเภทน้ีไมมีคําตอบที่แนนอน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียน 

แสดงความคิดที่อิสระ   ปราศจากแรงกดดันใด ๆ  ในการแสดงถึงการแกปญหาที่ไมมีการตัดสินวาส่ิงที่

ไดแสดงความคิดเห็นไปนัน้ถูกหรือผิด คําตอบที่ไดเปนเคร่ืองชี้วิธีการทํางาน ความคิด  และบุคลิกภาพ

ของผูเรียนเอง 
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   แบบสอบถามมักจะนํามาใชในการวัดดานจริยธรรม  ความสนใจ  เจตคติ และ

บุคลิกภาพซ่ึงรูปแบบในการใชมักเปนแบบขอคําถามแบบมาตราสวน ซึง่อาจเปนแบบ 5 มาตรา 4 

มาตรา หรือ 3 มาตรา  ซึง่อาจยึดหลักรูปแบบการสรางของ  ลิเครท เทอรสโตน หรือ ออสกูด  เปนตน   

   4. การตรวจผลงาน 

   การตรวจผลงานเปนวธิีการวัดประเมินที่ครู   ผูสอนใชเปนประจําและใชบอยที่สุดอีก

วิธีหนึง่     การตรวจผลงานจะเปนการชวยเหลือนักเรียนทีย่ังประสบปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนประการหน่ึง   สวนอีกประการหนึง่เปนการนําขอมูลที่ไดจากการตรวจผลงานมาใชในการ

ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน  ซึง่สามารถดําเนนิการไดตลอดเวลา  เชน การ

ตรวจแบบฝกหัด  ผลการปฏิบัติตามโครงการ  หรือโครงงานตาง ๆ ซึง่กิจกรรมเหลานี้ครูผูสอนสามารถ 

ประเมินพฤติกรรมระดับสูงของผูเรียนไดเปนอยางดี 

   สมนึก  นนธิจนัทร (2540: 90)  กลาววา การตรวจผลงานเปนวิธกีารที่ครู  ผูสอนใช

เปนประจํา และใชบอยที่สุดอีกวิธีการหนึง่    การตรวจผลงานจะเปนการชวยเหลือนักเรียนทีย่ังประสบ

ปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประการหนึ่ง  สวนอีกประการหนึ่งเปนการนําขอมูลที่ไดจาก 

การตรวจผลงานมาใชในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

          ขอเสนอแนะสําหรับการตรวจผลงาน 

   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(2539: 8) กลาววาโดยปกติผูสอน

มักประเมินผูเรียนทกุคนจากงานที่ผูสอนกาํหนดข้ึนเอง  และเปนงานช้ินเดียวกนั  การประเมินแนวใหม

มีขอเสนอแนะใหผูสอนไดยืดหยุนการประเมินจากการตรวจสอบผลงานมากข้ึน  ดังนี ้

   1. ครูผูสอนอาจกําหนดงานรวมกบัผูเรียน  และไมควรเปนช้ินเดียวแตก็ไมจําเปนตอง

นํางานทกุชิ้นมาประเมนิอาจเลือกเฉพาะชิ้นงานที่ผูเรียนทาํไดดีและการบอกความหมายความสามารถ 

ของผูเรียนตามลักษณะที่ครูตองการประเมินได  วิธีการเนนจุดแข็งของผูเรียนนับเปนการเสริมแรงสราง

แรงกระตุนใหผูเรียนพยายามผลิตงานที่ดี   ๆ  ออกมากข้ึนอีกวิธหีนึ่ง 

   2. จากแนวคิดตามขอ  1    ชิ้นงานทีน่าํมาประเมินแตละคนจึงไมจาํเปนตองเปนเร่ือง

เดียวกนั   เชน   ผูเรียนคนที ่ 1  งาน  (ทีท่ําไดดี)   ควรหยบิมาประเมนิอาจเปนงานชิน้ที่  2, 3, 5,  สวน

ผูเรียนคนที่ 2  งานที่ควรหยบิมาประเมนิอาจเปนชิ้นงานที่ 1, 2, 4  เปนตน 

   3.  อาจประเมนิช้ินงานที่ผูเรียนทํานอกเหนอืจากครูกําหนดได     แตตองมั่นใจวาเปน

ส่ิงที่ผูเรียนทําเองจริง ๆ เชน ส่ิงประดิษฐทีผู่เรียนทาํเองที่บานและนาํมาใชทีโ่รงเรียนหรือเลือกส่ิงตาง ๆ

ที่ผูเรียนทาํข้ึนเองตามความสนใจ   เปนตน      การใชขอมูล      หลักฐานแสดงผลงานอยางกวางขวาง

จะทาํใหครูผูสอนรูจักผูเรียนมากข้ึน   และประเมินความสามารถของผูเรียนตามสภาพที่แทจริงของเขา 

ไดแมนยํามากยิ่งข้ึน 
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   4. ผลของการประเมินไมควรที่จะบอกคะแนน    หรือคุณภาพที่เปนเฉพาะตัวเลย

อยางเดียว      แตควรที่จะบอกความหมายของผลคะแนนดวย 

   5. การใชบันทกึจากบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

   สมนึก  นนธิจนัทร  (2540 : 92-93)  กลาววา  การประเมินความกาวหนาในการเรียน

ของผูเรียน นอกจากครูผูสอนจะใชวธิีการ และเคร่ืองมือตาง ๆ ทีห่ลากหลายแลว ผูสอนควรเปดโอกาส

ใหบุคคลที่เกีย่วของหลาย ๆ  คน เปนการหาความเช่ือมัน่ของการประเมินจากสภาพความเปนจริง  อีก

ทางหนึ่งขอมลูที่ไดจากบุคคลที่เกี่ยวของมีจุดเดนตรงที ่  จะไดขอมูลของผูเรียนจากสถานการณตาง  ๆ  

และจากเวลาที่แตกตางกัน    ซึง่ขอมูลสวนนี้จัดวามีความสําคัญในการที่จะนํามาวเิคราะห  สังเคราะห 

และสรุปผล บุคคลที่เกี่ยวของกับผูเรียนที่ใชประกอบการประเมิน  ประกอบดวย 

   1.  ครูในโรงเรียน     เปนอีกบุคคลหน่ึงที่มคีวามใกลชิดกบัผูเรียนตลอดเวลาขณะอยู

โรงเรียน     แฟมสะสมผลงานการเรียนตลอดเวลา     ครูบางทานสามารถทีจ่ะรูประวัติ    ความเปนมา

ของผูเรียนเปนอยางดีดังนัน้การประเมินที่ไดจากเพื่อนครู  จึงเปนขอมูลที่นาสนใจในการแสวงหาขอมูล

จากเพื่อครูอาจทําไดหลาย  ๆ    วิธีตามความสะดวกและความเหมาะสม    เชน   การสอบถาม     การ

สัมภาษณ และการประชุมรายกรณี  (Case Conference)   เกีย่วกับงาน  และผลงานของผูเรียนอยาง

นอยเดือนละ 1 คร้ัง 

   2. เพื่อนนักเรียนของผูเรียน      เปนบุคคลอีกกลุมหนึง่ทีม่ีความใกลชดิกับผูเรียนโดย  

เฉพาะในเด็กวัยเรียน   เพื่อนจะมีความสนิทสนมเปนพเิศษ   ขอมูลในดานตาง  ๆ   เพื่อนผูเรียนอาจจะ

สามารถรับรูไดเปนอยางดี   เพื่อมีจุดเดนจุดดอยในสวนใด   และควรไดรับการปรับปรุงแกไขในสวนใด

ครูผูสอนสามารถหาขอมูลโดยใชขอมูลโดยใชชั่วโมงสอนปกติสนทนา          วิพากษวิจารณเปนการ

สรางสรรค 

   3. ผูปกครอง  เปนบุคคลที่มบีทบาทตอการเรียนรูของผูเรียนมากที่สุด  ดังนัน้ขอมูล

รายละเอียดอ่ืน  ๆ  จากผูปกครองจึงนับวามีความจําเปนและความสําคัญตอการนาํมาประกอบ 

การประเมนิเปนอยางยิง่  ในการรวบรวมขอมูลจากผูปกครอง  ผูสอนอาจใชวิธีวธิกีารติดตอ  จดหมาย

วารสารสัมพันธ   การประชุมผูปกครอง   แบบสอบถาม   และการเยี่ยมบาน    ควรใหผูปกครองไดอาน

งานเขียน       และแฟมสะสมงานของนักเรียนทกุชิ้น      กอนตอบคําถามทกุคร้ังใหโอกาสผูปกครองได

สนทนากับผูเรียนกอน  เพือ่จะไดขอมูลที่เปนจริงในการวิเคราะห   สังเคราะหประกอบการใหขอมูล 

   6. การเยี่ยมบาน (Home Visit) 

   การเยี่ยมบาน คือ  การที่บุคคลหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติทางบาน  และครอบครัว

ของผูรับการศึกษา     โดยการไปดูสถานทีแ่ทจริงของผูรับการศึกษาทีบ่านวามีสภาพแวดลอมทางดาน
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ครอบครัวเปนอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกับขอมูลที่รวบรวมไดจากวิธีการและเคร่ืองมืออ่ืนๆ หรือไม  

การเยี่ยมบานนิยมใชสถาบันเพื่อการติดตอสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน 

   วัตถุประสงคในการเยี่ยมบาน 

   1. เพื่อตองการทราบขอเท็จจริงและสภาพที่แทจริงของผูเรียนเมื่ออยูบาน       เชน  

สภาพแวดลอมของบาน    สัมพันธภาพระหวางสมาชิกภายในครอบครัว 

   2. เพื่อเพิ่มเติมขอเท็จจริงบางประการที่เกี่ยวกับผูเรียน   ที่ไมสามารถรวบรวมไดดวย

วิธีการอ่ืน  

   3. เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน ระหวางบานกับโรงเรียน    ระหางครูกับ

ผูปกครอง 

   เทคนิคการเย่ียมบาน 

   1. การสังเกต   เชน    การสงัเกตสภาพทัว่ไปของบาน   สัมพันธภาพระหวางสมาชิก

ในครอบครัว  สภาพแวดลอมรอบ ๆ บาน 

   2. การสัมภาษณ  เชน  สัมภาษณบิดามารดา  ญาติพีน่อง 

   ข้ันตอนในการเยี่ยมบาน 

   ในการเยี่ยมบานจะประสบผลสําเร็จจะตองมีข้ันตอนปฏิบัติดังตอไปน้ี 

   1. ข้ันเตรียมการกอนเยี่ยมบาน    กอนเยีย่มบานผูไปเยี่ยมควรกําหนดจุดมุงหมายให

แนนอนวาตองการทราบอะไร  อาจทาํเปนจดหมายจากโรงเรียนเพื่อเปนการขออนญุาตผูปกครอง  

ผูปกครองจะไดเตรียมตัว  และที่สําคัญจะไดพบผูปกครองดวย 

   2. ข้ันตอนขณะเยี่ยมบาน      เมื่อไปถงึบานควรแสดงความมีสัมมาคารวะตอเจาของ

บาน  และแสดงความเปนผูมีมนษุยสัมพนัธที่ดี    นอกจากนี้ควรพยายามสังเกต   จดจําส่ิงที่พบเห็นให

ไดมากที่สุดแตควรใหเปนธรรมชาติในระหวางการสนทนาควรหาโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น     

ตลอดจนเจคติตอส่ิงแวดลอม    ในสวนที่ตองการกลาวถึงเปนขอมูลเกี่ยวของกับผูเรียนควรกลาวถึงใน

ดานที่ดี  และเปนจริง  ตองใหเปนธรรมชาติ  และไมควรใชเวลานานจนเกินไป 

   3. ข้ันตอนหลังการเยี่ยมบานหลักการเยี่ยมบานควรมีการจัดบันทกึส่ิงตาง ๆ ที่ไดจาก

การสังเกต  และการสัมภาษณทันท ี

   7. การศึกษารายกรณี  (Case Study) 

   การศึกษารายกรณี  เปนการศึกษารายละเอียดที่ตอเนื่องกันในชวงระยะเวลาหนึ่งจน

ไดขอเท็จจริงหรือรายละเอียดที่พอจะวิเคราะห    หรือตีความไดถูกตองและเปนจริงของบุคคลหรือส่ิงที่

ตองการศึกษา 
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   จุดมุงหมายของการศึกษารายกรณี 

   1. เพื่อเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการวนิิจฉัยและการรักษา 

   2. เพื่อใชในการวิจัย 

   3. เพื่อใชในการทําความเขาใจส่ิงตาง ๆ  

   4. เพื่อสืบคนหาผูเรียนที่มีลักษณะพเิศษ 

   5. เพื่อชวยใหผูปกครองเขาใจเด็กของตนยิ่งข้ึน 

   6. เพื่อทําความเขาใจผูเรียนอยางลึกซึ้ง 

   7. เพื่อติดตามผลการใชเทคนิค 

   8. เพื่อใชการประกอบการแนะแนว 

   9. เพื่อใชประโยชนในกรณีอ่ืน ๆ 

   ประโยชนการศึกษารายกรณี 

การศึกษารายกรณีทําใหเกิดประโยชนทัง้ทางตรงและทางออมทางตรง  คือ ประโยชน 

แกผูศึกษาเอง    คือจะทําใหเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลยิ่งข้ึน    นอกจากนี้ยงัทาํใหผูศึกษาเปน

คนใจกวาง     หนกัแนน      รูจักเหตุผลในการเช่ือถือขอมูลตาง  ๆ      ที่ไดจากการรวบรวมรายละเอียด  

รอบคอบ  สวนประโยชนทางออมจะทําใหชวยเหลือผูรับการศึกษาไดถูกตอง  ทนัตอเหตุการณ  ชวยให

ผูรับการศึกษาเขาใจตนเองยิ่งข้ึน 

   หลักของการศึกษารายกรณี 

       หลักการศึกษารายกรณีเปนการหาขอมูลการวิเคราะหขอมูลโดยเทคนิค  และวิธีการ

ตาง  ๆ    ที่หลากหลายจนเปนที่เช่ือมั่นไดวา      การศึกษารายกรณีเปนวิธีการศึกษาทีเ่จาะลึกเฉพาะที ่

สามารถเชื่อถอืไดในทางทฤษฎีผูที่จะทําการศึกษารายกรณีตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ     และ

ไดรับการฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการรวบรวมขอมูล   การวิเคราะหขอมูล  และการวนิิจฉัยขอมูล

ที่รวบรวมได   จึงจะทาํใหการศึกษาเปนทีน่าเช่ือถือและยอมรับได  แตในทางปฏิบัติแลวบุคคลดังกลาว

ยังนอยมาก    จึงจาํเปนตองใชบุคคลเทาที่มีอยู   เชน  ครู  อาจารยในสถานศึกษาเปนผูศึกษา  แต

จําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา 

   การศึกษารายกรณีเปนการศึกษา  ที่ใชเทคนิคและเคร่ืองมือทีห่ลากหลาย  ศึกษาทุก

แงทุกมุมเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึง่  มกีารวเิคราะห  ตีความ  และสรุปอยางละเอียด  จงึเช่ือมั่น

ไดวาการศึกษารายกรณีเปนการหาขอมูลประกอบการประเมินผลจากสภาพจริงทีดี่ที่สุดอีกวิธหีนึ่ง 

   8. การวัดการปฏิบัติงานจริง  (Authentic performance) 

   สมบุญ    ภูนวล  (2525: 105)     ไดกลาวถึงแนวทางปฏิบัติของการวดัการปฏิบัติจริง

วาการใหนักเรียนปฏิบัติงานจริง   ครูตรวจงานทุกคร้ังของเด็ก     แลวควรใหคะแนนทุกคร้ัง  เก็บบันทึก
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คะแนนไวเปนคะแนนระหวางภาคเรียน     หากครูไมเกบ็คะแนนไว  เด็กจะไมต้ังใจทาํงาน  และจะไมมี

คุณคาแกการวัดผลเลย  คะแนนนี้เปนสวนหนึ่งในหลาย ๆ สวนของการวัดผล    สวนระเบียบการวัดผล

จะกําหนดใหคะแนนระหวางภาคมีสัดสวนเทาไรกับคะแนนสอบขอเขียนปลายภาค   ก็เทียบสัดสวนได

ไมยากอะไร 

   ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ(2539: 47) ไดกลาวถงึการปฏิบัติงานจริงวาการปฏิบัติงาน

จริงนัน่ถือเปนเอกสารที่ใหผูเรียนปฏิบัติงาน     เชน        แกปญหาโดยใชประสบการณในสภาพการณ

คลายคลึงกับเหตุการณจริง  จนเหมือนกับการณแกปญหาในชีวิตประจําวนั     โดยอาจจะเปนขอสอบ

ขอเขียน หรือการเสนอแผนงาน  ตลอดจนการแกปญหานัน้ไดสําเร็จ 

   สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ(2539: 11-12) ไดเสนอแนะการใชขอ

ทดสอบภาคปฏิบัติที่เปนการปฏิบัติจริงวาควรมีลักษณะสําคัญ  ดังนี ้

   1. เปนปญหาที่มีความหมายตอผูเรียน        และมีความสําคัญเพยีงพอที่จะแสดงถึง

ความรูของผูเรียนในระดับชัน้นัน้ ๆ  

   2. เปนปญหาที่เลียนแบบสภาพจริงในชีวติของผูเรียน 

   3. แบบสอบวดัตองครอบคลุมทั้งความสามารถ    และเนื้อหาของหลักสูตร 

   4. ผูเรียนตองใชความรู  ความสามารถ  ความคิดหลาย  ๆ  ดานมาผสมผสาน   และ

แสดงวิธีคิดใหเปนข้ันตอนทีช่ัดเจน 

   5. ควรมีคําตอบถูกไดหลายคําตอบ  และวิธีการหาคําตอบไดหลายวธิ ี

   6. มีกฎเกณฑการใหคะแนนตามความสมบูรณของคําตอบอยางชัดเจน 

   สมนึก  นนธิจนัทร (2540:  98)  ไดกลาวถึงการปฏิบัติจริงวา เปนการประเมินทีน่ับวา

มีความตรงมากที่สุดวธิีการหนึ่ง      เพราะความจริงที่แทจริงก็คือ      ประสบการณกําลังเกิดข้ึนนัน่เอง

ประสบการณรวมความถึงการกระทํา  การคิด และความรูสึกที่เปนกระบวนการของประสบการณ  โลก

แหงประสบการณเนนการกระทํา     และผลของการกระทํา   ฉะนัน้ความจริงของความรูสึกที่แทจริงอัน

เกิดจากการกระทํา จะตองพิสูจนใหเห็นชัดเจนวาสามารถปฏิบัติได   แลวจึงยอมรับวาเปนความรูสึกที่

แทจริง 

   ไพศาล    หวงัพานิช  (2546: 27)   ไดกลาวถึง  การวัดการประเมินผลการปฏิบัติไววา

เปนวธิีการหนึง่ในการประเมินผลการเรียนของผูเรียน          โดยมีจุดมุงหมายหลักเพือ่ตรวจสอบความ 

สามารถดานทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงานจริง  ซึง่เปนส่ิงสะทอนศักยภาพในการประยุกต

ความรูสูการปฏิบัติ     การวดัและการประเมินผลคุณลักษณะดังกลาวซ่ึงเปนพฤติกรรมดานทักษะพิสัย  

มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับรายวิชาทีเ่นนการปฏิบัติซึง่จัดกิจกรรมการสอนโดยการฝกปฏิบัติจริง  ทํา

การทดลองฝกสรางหรือผลิตชิ้นงาน 
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   คุณลักษณะของการวัดผลงานภาคปฏิบัติที่ดี  มีดังนี ้

   1. ตองกาํหนดจุดประสงคของการวัดทักษะใหชัดเจน     ซึ่งอาจวัดที่กระบวนการ 

  หรือผลงานทัง้สองส่ิง 

   2. เนื้อหาสาระของงานที่ใหนักเรียนปฏิบัติมีลักษณะสอดคลองกับสภาพจริง 

(Authentic) 

   3. คุณภาพของส่ิงที่จะสังเกตในคร้ังหนึ่ง ๆ   มีจาํนวนเพียงพอ   และสามารถสังเกต

ไดโดยตรง 

   4. กาํหนดเงื่อนไขในการวัดไดชัดเจน 

   5. ในการวัดโดยใชส่ิงเราทีจั่ดข้ึน  (Structured Stimulus)   จัดทําคําชี้แจงอยาง

กระชับ  ชัดเจน  สมบูรณ 

   6. ผูเชียวชาญทุกคน    หรือเกือบทุกคนเหน็วาเนื้อหาสาระทั้งหมดทีว่ดัดวยแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist Scale) หรือมาตราสวนประมาณ  (Rating Scale)   ตรงกับคุณลักษณะ

ของทักษะที่สังเกต 

   7. ผูประเมนิใชแบบตรวจสอบรายการหรือมาตราสวนประมาณคาไดสอดคลองกัน

และแตคนมีความคงเสนคงวาในการใหคะแนน 

   ประเภทของการวัดผลงานภาคปฏิบัติ    สามารถแบงประเภทออกไดหลายลักษณะ

ข้ึนอยูกับวาการแบงจะใชเกณฑอะไร  มีดังนี ้

   1. แบงตามดานที่ตองการวัด  แบงไดเปน 2 ประเภท  คือ 

    1.1 การวัดกระบวนการ(Process) เปนการวัดทีพ่ิจารณาเฉพาะวธิทีําวิธีปฏิบัติ 

ในการทํางานหรือทํากิจกรรมใหสําเร็จ    เชน    พิจารณาวิธทีี่ผูเรียนทาํการทดลองในหองปฏิบัติการใน

วิชาวิทยาศาสตร  การใชเคร่ืองมือชางในการทําเฟอรนิเจอร    การกลาวสุนทรพจน 

    1.2 การวัดผลงาน (Product)  เปนการวัดที่พิจารณาเฉพาะผลงานหรือผลผลิตซึ่ง

เปนผลทีเ่กิดข้ึนจากการทํางานหรือกิจกรรม   เชน   ตัวเฟอรนิเจอรทีน่กัเรียนผลิตออกมา  ภาพวาดของ

นักเรียน    ดอกไมประดิษฐจากฝมือนักเรียน ฯลฯ    ในบางคร้ังจะประเมินทั้ง  กระบวนการ  และ

ผลผลิต  แตบางคร้ังการประเมินเฉพาะดานในดานหนึ่งเชน ในการวาดภาพมักประเมินเฉพาะผลงาน

อยางเดียว 

   2. แบงตามลักษณะสถานการณ  แบงไดเปน 2 ประเภท  คือ 

    2.1 ใชสถานการณจริง  (Real setting)    เปนการวัดผลงานภาคปฏิบัติโดยใช 

สถานการณจริง 

    2.2 สถานการณจําลอง (Simulated setting)   การวัดผลงานภาคปฏิบัติในบาง 
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เร่ืองตองใชสถานการณจําลอง  เพราะถาใชสถานการณจริงจะส้ินเปลืองมาก  มีอันตราย    หรือไม

สามารถกระทาํได  เชน  การฝกนักบินใหม 

   3. แบงตามการเกิดส่ิงเรา   แบงไดเปน 2 ประเภท  คือ 

    3.1 ใชส่ิงเราทีเ่ปนธรรมชาติ (Natural stimulus)   เปนการวัดผลงานภาคปฏิบัติที่

เปนไปตามธรรมชาติ   ผูวัดไมไดเขาไปยุงเกี่ยว  เชน  ทกัษะทางสังคมของผูเรียนทีผู่วัดทําการสังเกตใน

สภาพทีเ่ปนไปตามธรรมชาติไมไดกําหนดใหปฏิบัติ นิยมใชวัดคุณลักษณะของบุคลิกภาพ  นิสัยรักการ

ทํางาน  ความเต็มใจในการปฏิบัติตามกระบวนการที่กาํหนดใหปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย   เปนตน 

    3.2 ใชส่ิงเราทีจ่ัดข้ึน  (Structural stimulus)    เปนการวดัโดยจัดส่ิงเราที่สามารถ 

แสดงใหเหน็พฤติกรรมที่ตองการประเมนิไดหรือปรากฏใหเหน็เดนชัด  เชน  การใหนกัเรียนเตรียมกลาว

สุนทรพจน การใหทดลองในหองปฏิบัติ การอานออกเสียง การเลนดนตรี  วิธนีี้จะลดเวลาการสังเกตลง  

เพราะไมตองรอใหเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 

   ข้ันตอนการสรางแบบวัดผลงานภาคปฏิบัติ  มีดังนี ้

   1. ศึกษาวิเคราะหงานและเขียนขอรายการ  ประกอบดวยข้ันตอน  ดังนี ้

    1.1 วิเคราะหงานหรือเลือกงานที่เปนตัวแทน โดยวิเคราะหจุดมุงหมายที่ระบุไวใน 

หลักสูตร(ถาม)ีและรายละเอียดของงานทีมุ่งใหผูเรียนฝกเพื่อคนหาทกัษะและความสามารถที่เกีย่วของ

ในกิจกรรมนั้น  และเนื่องจากการวัดผลงานภาคปฏิบัติตองใชการสงัเกต  ดังนั้น  ทักษะที่มุงวัดควรเปน

ส่ิงมองเหน็ไดในขณะสอบวดัและควรเปนทักษะทีย่าก  ๆ  มากกวาทกัษะที่ปฏิบัติเปนกิจวัตร 

    1.2 กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่จะวดั โดยทัว่ไปจะประกอบดวย   ข้ันเตรียม

งาน  ข้ันปฏิบัติงาน  ผลงาน และเวลา 

    1.3 เขียนขอรายการจะระบุรายละเอียดในแตละข้ันตอน   เชน   ข้ันเตรียมงานใช  

อุปกรณอะไรบาง  ข้ันปฏิบัติงานทาํอะไรบาง 

    1.4 ศึกษาตัวแปรที่สงผลทาํใหการปฏิบัติงานนัน้มีคุณภาพแตกตางกัน      ทัง้นี้

เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกผูเขาสอบทุกคน เชน  จากตัวอยางแบบวัดผลงานภาคปฏิบัติเร่ืองการดอง

ไขเค็ม ตัวแปรตางๆ ที่สงผลตอคุณภาพของงาน ไดแก ชนิดของไข (ไขเปด ไขไก  ไขนกกระทา) ความ

สดของไข (ไขเกา  ไขใหม) ชนิดของเกลือ (เกลือสินเธาว  เกลือทะเล    เกลือไอโอดีน)  เปนตน 

   จัดรูปแบบเคร่ืองมือคือ เลือกลักษณะของแบบวัดวา  แตละตอนจะมีลักษณะอยางไร  

เชน  เร่ืองการดองไขเค็ม  อาจมีลักษณะ  ดังนี ้

     การเตรียมงาน  ใชแบบตรวจสอบรายการ 

     การปฏิบัติงาน  ใชแบบมาตราสวนประมาณคา 

     เวลา   ใชแบบบันทึกเวลาที่ใช 
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     ผลงาน   ใชแบบตรวจสอบรายการ 

   2. กาํหนดคะแนนและน้ําหนัก  อาจทําไดเปน 2 ข้ันตอน  คือ 

    2.1 กําหนดคะแนนสําหรับแตละสวน  เชน  ในเร่ืองการดองไขเค็ม 

     การเตรียมงาน  20 คะแนน 

     การปฏิบัติงาน  40 คะแนน 

     เวลา   10 คะแนน 

     ผลงาน   30 คะแนน 

     รวม              100 คะแนน 

    2.2 กําหนดน้าํหนักสําหรับแตละขอรายการ     โดยใหน้าํหนักของทุก  ๆ    ขอใน

ข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งรวมกนัเทากับสัดสวนคะแนนในขอ 2.1 ทั้งนีโ้ดยคํานงึถงึความยากของงานและ

ความสําคัญของกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ  เชน ในเร่ืองการดองไขเค็ม   ข้ันตอนการเตรียมงานแบงเปน   7 

รายการ   กําหนดน้าํหนักคะแนนเปนรายการละ  3  คะแนนใน  6 รายการแรก   และเปน 2 คะแนนใน

รายการที่   7  รวมทัง้หมดเปน 20 คะแนน 

   3. กาํหนดเกณฑการตัดสิน  ตองกําหนดเกณฑการตรวจสอบพฤติกรรมในการปฏิบัติ

หรือคุณภาพของงานในลักษณะที่มองเหน็ไดวัดได   โดยเฉพาะเกณฑการผาน     ผลงานภาคปฏิบัติใน

เร่ืองนัน้  สวนเกณฑการผานในแตละข้ันตอน  อาจจะมดีวยตามความเหมาะสม 

   4. จัดรูปแบบเคร่ืองมือคือ   เรียบเรียงขอรายการตาง ๆ   ตามข้ันตอน  กําหนดเกณฑ  

กําหนดคะแนน  และนํ้าหนกัเขาเปนหมวดหมู   จัดรูปแบบใหสะดวกในการใชพรอมทั้งกําหนดคะแนน

เกณฑในการผานในเร่ืองนัน้ ๆ   ดังตัวอยาง 

   ขอดีของการวดัผลงานภาคปฏิบัติ 

   1. สามารถวัดทักษะที่ไมอาจวัดไดดวยเคร่ืองมืออยางอ่ืน เชน แบบทดสอบ 

   2. ทกัษะที่วัดทางออมดวยแบบทดสอบ เชน การวัดความรูเกี่ยวกับไวยากรณแลวไป

สรุปครอบคลุมวา ผูมีความรูมากจะสามารถ  นําไปใชในการพูด  การเขียนไดมาก  ซึ่งการสรุปดังกลาว

มีโอกาสผิดพลาดได     อันที่จริงทักษะดังกลาวสามารถวัดไดโดยตรงดวย     การวดัผลงานภาคปฏิบัติ     

การวัดผลงานภาคปฏิบัติที่สอดคลองกับสภาพจริง  (Authentic)       จะชวยใหเกิดความเที่ยงตรงตาม

สภาพ (Concurrent validity) 

   ขอจํากดัของการวัดผลงานภาคปฏิบัติ 

   1. ใชเวลาในการสอบวัดมาก  การสอบแบบเขียนตอบสามารถดําเนนิการไดพรอมกนั

ทั้งชัน้แตการสอบภาคปฏิบัติที่มุงพิจารณากระบวนการไมสามารถดําเนินการนัน้ได    โดยปกติจะสอบ
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วัดทีละคน  หรือเปนกลุมเล็ก ๆ  2 – 3 คน   จงึตองใชเวลามากกวาจะครบทั้งชั้น   ทาํใหมีปญหาดาน

คาใชจาย 

   2. การใหคะแนนการวัดผลภาคปฏิบัติจะเหมือนกับการตรวจสอบขอสอบแบบอัตนัย

ซึ่งข้ึนอยูกับผูตรวจหรือผูประเมินอาจมีความลําเอียง  ขาดความคงเสนคงวา 

   3. นกัเรียนมักปฏิบัติงานตาง ๆ  ไดไมเทากัน  บางคร้ังอาจพบเร่ืองที่ปฏิบัติในส่ิงทีท่าํ

ไดไมดีนัก  โดยที่มีอีกหลายสิ่งที่ปฏิบัติไดดี  แตไมไดวัดในเร่ืองนัน้ 

   9. ระเบียบสะสม  (Cumulative record) 

   ระเบียบสะสม   เปนแหลงขอมูลที่สําคัญมากเกี่ยวกับความสามารถทางการเรียนของ 

ผูเรียนต้ังแตระดับกอนระดับประถมศึกษาข้ึนมา     ระเบียบสะสมนอกจากจะรายงานผลการเรียนและ

พฤติกรรมการเรียนในแตละวิชาครูประจําชั้นยงับรรยายสรุปพฤติกรรมที่เดน ๆ   ทางบวก   และทางลบ

เอาไว      ซึง่ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาพฒันาการของผูเรียนทกุ ๆ  ดานไดแก    

ประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติสุขภาพ และประวัติการปรับตัวในสังคมซึ่ง รายละเอียดขอมูล

ตาง ๆ ไดจากวิธีการตาง ๆ   คือ 

    1. เจาของประวัติผูบันทึก 

    2. ครูประจําช้ันหรือครูแนะแนวเปนผูบันทกึขอมูลที่ไดจากการสังเกต   สัมภาษณ

ผลการทดสอบผลการตีความจากแบบสอบตาง ๆดังนัน้ระเบียบสะสมจะทาํใหมองเห็นภาพพัฒนาการ

ทุกดานของผูเรียนไดอยางชัดเจน  และจัดเปนขอมูลประกอบการประเมินผลจากสภาพจริง 

   ประโยชนของระเบียบสะสม 

   ประโยชนของระเบียบสะสม มีมากมายหลายประการแตจะขอกลาวถึงสวนที่เกีย่วกบั

การประเมนิตามสภาพท่ีแทจริง  ดังตอไปนี ้

   1. ใชในการศึกษาพัฒนาการของผูเรียน หลักฐานที่บันทกึในระเบียบสะสมไดใชเวลา

ในการรวบรวมเปนป  จะชวยใหเห็นแนวโนมในการพฒันาและการเจริญเติบโตของผูเรียนในดานตาง ๆ  

ระเบียบสะสมจะชวยใหเห็นขอเท็จจริงเกีย่วกับผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์   ความพรอมทางดานรางกาย 

ความมัน่ใจและคุณคาตาง  ๆ   ที่มีอยูในตัวผูเรียนทําใหเขาเขาใจตัวเองไดมากข้ึน 

   2. ใชในการศึกษาความสามารถพเิศษของผูเรียน      ระเบียบสะสมชวยใหผูสอนรูจกั

ผูเรียนแตละคน  และสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดอยางถูกตอง 

   ในการบนัทกึขอมูลตองรวบรวมและสะสมไวในรูปของการบันทึก ที่แสดงพัฒนาการ

และความเจริญเติบโตของผูเรียนทกุ ๆ  ดานเปนระยะ ๆ  ซึง่จะทําใหเห็นถึงแนวโนมของพัฒนาการใน

ดานตาง ๆ ของผูเรียนในอนาคต ระเบียบสะสมจึงเปนขอมูลสวนหนึง่ที่ใชในการประเมินตามสภาพที่

แทจริง 
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   สมบุญ   ภูนวล(2525: 100)  กลาววา ระเบียบเปนหนาที่ของโรงเรียนที่จะตองบันทกึ 

และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติดานสวนตัว ครอบครัวและการเรียนของนักเรียนไวทัง้อดีตปจจุบัน     

เพื่อเปรียบเทยีบความเจริญกาวหนา    หรือศึกษาปญหาของเด็ก    ครูประจําช้ัน  ครูที่ปรึกษา  หรือครู

แนะแนว    จาํเปนตองมีระเบียบสะสมของนักเรียนเอาไว  เพื่อใชเปนเคร่ืองมอืในการแนะแนวทางท่ีถูก

ที่ควรและเหมาะสมกับเด็กแตละคน 

   10. แบบทดสอบ  (Test) 

   สมบุญ  ภูนวล(2525: 107) ใหความหมายของแบบทดสอบวาแบบทดสอบ หมายถึง  

ชุดคําถามที่มหีลาย  ๆ   ขอทดสอบรวม ๆ กันเปนชุดหรือฉบับ   แบบทดสอบฉบับหนึ่งจะมีกี่ขอกข้ึ็นอยู

กับจุดประสงคของการวัด  และเวลานอยหรือมากเพียงใด 

   พวงรัตน  ทวรัีตน(2540: 96-97) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวา แบบทดสอบ  

คือ  ชุดของส่ิงเราทีน่ําไปใชกระตุนบุคคลตอบสนองออกมา  ชดุของส่ิงเรานีม้ักจะอยูในรูปของขอ

คําถามซ่ึงอาจเขียนใหตอบ  ใหแสดงพฤติกรรม  ใหพูดออกทางวาจาก็ได    ทาํใหสามารถวัดไดสังเกต

ได     และนาํไปสูการแปลความหมายได  แบบทดสอบนี้สามารถใชไดกับขอมูลทางพทุธิปญญา  ดาน

จิตอารมณ  และดานทักษะ  แตนยิมใชวัดทางดานพทุธิปญญาเปนสวนใหญและไดกลาวถงึชนิดของ

แบบทดสอบวา      ชนิดของแบบทดสอบ  แบงเปน 3 ชนดิ  ดังนี ้

   1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement test)    เปนแบบทดสอบที ่

ใชวัดความรู   ทักษะ   และสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ  ที่ผูเรียนไดรับจากประสบการณทั้งปวงทัง้จาก

ทางบาน  และสถานบันการศึกษา 

   2. แบบทดสอบวัดความถนดัหรือตัวปญญา(Aptitude test)  เปนแบบทดสอบที่ใชวัด

ศักยภาพระดับสูงสุดของบุคคลวาสมรรถภาพในการเรียนรูมากนอยเพียงใด   และควรเรียนดานใดหรือ

ทํางานดานใด  จงึจะประสบความสําเร็จอยางดี 

   3. แบบทดสอบวัดความสัมพันธของบุคคลตอสังคม       แบบทดสอบประเภทนี้จะวดั

เกี่ยวกับบุคลิกภาพหรือการปรับตนเองของบุคคลในสังคม     วัดความสนใจตอส่ิงตาง ๆ   แบบทดสอบ

ประเภทนี ้ มกัอยูในรูปแบบทดสอบวัดลักษณะบุคคล   เชน   แบบทดสอบความเกรงใจ  แบบทดสอบ

ความคิดสรางสรรค    แบบสํารวจความสนใจตาง  ๆ   เปนตน 

   จะเหน็ไดวา    แบบทดสอบเปนเคร่ืองมือวดัที่วัดพฤติกรรมดานพทุธพิสัิย        และมี

ความสําคัญมาก    เพราะเปนเคร่ืองมือที่มลัีกษณะดีหลายประการ  มปีระสิทธิภาพสูงกวาเคร่ืองมือวัด

ชนิดอ่ืน ๆ   ซึง่ในการวัดและประเมินตามสภาพจริง    แบบทดสอบก็เปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งเหมาะจะ

นํามาใชในการวัด 
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   11. การประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน 

   ความหมายของแฟมสะสมผลงาน 

   ส. วาสนา  ประวาทพฤกษ (2539: 42)  กลาววา    การวัดผลและการประเมินผลโดย

ใชแฟมสะสมผลงาน  เปนการเก็บสะสมขอสนเทศทั้งหมดของนักเรียนไวทาํใหมองเห็นภาพของผูเรียน

แตละคนอยางชัดเจน  นับเปนแฟมเอนกประสงคที่ใชไดทั้งประเมนิผลการเรียนของ  ผูเรียนในลักษณะ

ตาง ๆ   ไดไมวาจะเปนการวินิจฉัยขอบกพรอง   การประเมินความกาวหนา    การหาจุดเดนของผูเรียน

เพื่อคัดเลือกผูเรียนในโอกาสตาง ๆ  และยังใชประเมนิการสอนของครู  การตรวจสอบกิจกรรมการเรียน

การสอนเปนการใชการประเมินใหสอดคลองกับการเรียนการสอน 

   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 16)  ไดกลาววา Portfolio 

assessment  เปนการสะสมงานอยางมจีดุประสงค     แสดงใหเหน็ความพยายาม  ความกาวหนาและ

ผลสัมฤทธิ์ในเรื่องใดเร่ืองหนึง่หรือหลาย  ๆ   เร่ืองการสะสมงานนั้น      ผูเรียนมีสวนในการเลือกเนือ้หา   

เกณฑการเลือก   เกณฑการตัดสิน   หรือคุณสมบัติหลักฐานการสะทอน  โดยผูเรียนตองเปนผูรวม

ประเมินไมใชถูกประเมินฝายเดียว ตองมกีารจัดประชุมสัมมนาเพื่อความสามารถของผูเรียน ไปสูความ

เปนผูมีความคิดอิสระ  และเปนผูเรียนทีน่าํตนเองได 

   เบิรด (พรรณวลัย  คีรีวงศวฒันา, 2542: 16,  อางอิงจาก Bird. 1990: unpaged)  ได

ใหความหมายของแฟมสะสมผลงานวา  หมายถงึ   ส่ิงใดก็ตามที่บรรจุเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ไวอยาง

เปนระบบ เพือ่เปนเคร่ืองแสดงถึงความรู   ความสามารถ    ทักษะในการปฏิบัติงานรวมทั้งคุณลักษณะ 

บางประการของผูเปนเจาของแฟมสะสมผลงาน 

   จากความหมายทีก่ลาวมา   แฟมสะสมผลงานเปนการวัดและการประเมินผลวิธีการ

หนึง่ในการเรียนการสอนตามสภาพจริง     เปนการรวบรวมขอมูลและสรางเอกสารหลักฐานที่เกีย่วกับ

ผูเรียนอยางมจีุดประสงคเปนการประเมินผูเรียนมีสวนรวม  และเปนแหลงกระตุนหรือเสริมกําลังใจของ 

ผูเรียนสรางความภาคภูมิใจ  ความเปนเจาของและความเชื่อมัน่ของผูเรียน 

   ชนิดของแฟมสะสมผลงาน 

   ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ (2539: 43)  กลาวถึงชนิดและลักษณะของแฟมสะสม

ผลงานวา  แฟมสะสมผลงานสามารถแยกแยะประเภทตามลักษณะของการนําไปใช   หรือจุดมุงหมาย

ของผูเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้

    แฟมสะสมผลงานของนกัเรียนรายวิชาหรือแฟมรวม 

    แฟมนทิรรศการหรือแฟมแสดงผลงาน 

    แฟมสําหรับการประเมินครูและนักเรียน 

    แฟมแหลงขอมูลของครู 
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   บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ(2544: 137-140)  กลาวถึงประเภทของพอตโฟลิโอวา

พอตโฟลิโอมหีลากหลายชนิดข้ึนอยูกับเกณฑการแบง ถาใชจุดมุงหมายของการประเมนิเกณฑการ

แบงแลว   พอตโฟลิโออาจแบงเปน 2  ชนดิ  สําคัญ   คือ   พอตโฟลิโองานยอดเยีย่ม   เนนการนาํเสนอ

ผลงานที่ดีที่สุดของนักเรียน  กับพอตโฟลิโอแสดงความเจริญงอกงาม  และความกาวหนาในการเรียนรู  

เนนการรายงานความกาวหนาในการเรียนรูและการคิดของนักเรียน วินิจฉัยปญหาในการเรียนรูการคิด  

เพื่อแนะแนวทางการเรียนรู และการคิดใหม 

   ลักษณะสําคัญของการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมผลงาน 

   โครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย  จงัหวัดกระบ่ี (ม.ป.ป.: 3)  ไดใหขอคิดในลักษณะ

สําคัญของแฟมสะสมผลงานดีเดนวา 

   1. การเรียนการสอนและการประเมินผลนี ้  มุงวัดวาผูเรียนทําอะไรไดบาง   มากกวา

วัดวานักเรียนจําหรือระลึกถงึเร่ืองที่วัด   เปนการวัดผลสัมฤทธิ์   ในรูปของการผลิต   หรือสรางผลงาน

หรือสรางความรูมากกวาการเลือกคําตอบที่ถูกตองจากการทดสอบ 

   2. เนนความเที่ยงตรง   (Validity)    ในการประเมินผลสัมฤทธิ์มากกวาความเช่ือมัน่ 

(Reliability)   

   3. เนนการพิจารณาการใชขอมูลเชิงคุณภาพมากกวาการใชขอมูลเชิงปริมาณในการ

ตัดสินใจประเมินผล 

   4. เนนการประมวลเหตุการณในช้ันเรียนมาตัดสิน    โดยเนนกิจกรรมที่มีความหมาย

สงเสริมใหรูจกัตนเอง   เชื่อมั่นและภูมิใจในตนเองมากกวาการแขงขันเปนการประสมประสานกระบวน 

การเรียนการสอนกับการประเมินผลเขาดวยกัน 

   ข้ันตอนในการสรางแฟมสะสมผลงาน 

   จากการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาระบบการสรางแฟมสะสมผลงาน   วารด     และ

มอรเรย-วารค (ทรงศรี   ตุนทอง. 2545: 60-62;  อางอิงจาก Ward ;& Murray-Ward. 1999: 194)  ได

เสนอแนวคิดการพัฒนาแฟมสะสมงาน (Portfolio)  ไวดังนี ้

   ข้ันที่ 1 นิยามวัตถุประสงคในการสรางแฟมสะสมผลงานวาเพื่อใชวัตถุประสงคใด

ดังนี ้

   1.1 เพื่อแสดงผลงานที่ดีที่สุด  (Showcase)   โดยใหนกัเรียนเลือกผลการปฏิบัติภาระ

งานที่คิดวาดีที่สุดหรืองานที่ชื่นชอบมากที่สุด  ไมควรรวมผลงานที่แสดงถึงความกาวหนาในการพัฒนา

งานไว 

   1.2 เพื่อแสดงความกาวหนา (Documentation of Progress) ส่ิงที่รวบรวมไวในแฟม

สะสมผลงานควรเปนเอกสารที่แสดงถงึความกาวหนาซ่ึงอาจเกี่ยวของกับงานของนกัเรียนโดยนาํขอมูล
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ที่ไดจากการสังเกตการสอบถามจากผูปกครอง   การสะทอนตนเองของนักเรียน(Self-reflection)  และ

การประเมนิตนเอง(Self-rating)  ซึ่งเปนกระบวนการของการประเมินระหวางเรียนและควรนําชิ้นงานที่

ดีที่สุดไวในแฟมสะสมผลงาน 

   1.3  เพื่อเปนเคร่ืองมือในการประเมิน ใชการประเมินแฟมสะสมผลงานเพื่อการตัดสิน

ในการเล่ือนข้ันของนกัเรียนแตละคน 

   ข้ันที่ 2 กําหนดเนื้อหาและทกัษะที่จะประเมิน 

   ผูประเมินจะไมสามารถรูไดวา   นักเรียนบรรลุในส่ิงที่ผูประเมินต้ังความหวังไวหรือไม   

จนกวาผูประเมนิจะมีความชัดเจนในส่ิงทีป่ระเมิน 

   ข้ันที่ 3 ตัดสินวาจะประเมินใคร  ระดับชั้นใด 

   ในการประเมนิควรยึดวัตถปุระสงคของการประเมิน  ดังนัน้ผูประเมนิตองวางแผนการ

ใหขอมูลปอนกลับแกผูรับการประเมิน โดยการประเมินตองรวบรวมชิน้งานจากนักเรียนในส่ิงที่ตองการ

ใหขอมูลปอนกลับเหลานัน้ 

   ข้ันที่ 4 ตัดสินใจวาจะเลือกชิ้นงานใด 

   การเลือกชิน้งานมาเพื่อประเมิน  ควรยึดวัตถุประสงคของการประเมนิเปนสําคัญโดย

พิจารณาในส่ิงตอไปนี ้

   4.1 ถาเพื่อแสดงผลงานที่ดีที่สุด  (Showcase)     ควรมีตัวอยางทีน่กัเรียนเลือกชิน้ที่

ดีที่สุด   มิใชไดมาจากการสัง่ของครู (Prescnbe)  ควรมีกฎเกณฑการใหคะแนนประกอบไวในผลงาน

ดวย  ซึง่ในแฟมสะสมผลงานจะไมมีงานที่แสดงถงึความกาวหนา  และคะแนนจากการสอบแตควรมี

งานทีห่ลากหลายประกอบไว 

   4.2  ถาวัตถุประสงคของการทําแฟมสะสมผลงาน         เพื่อเปนเอกสารที่แสดงความ 

กาวหนาของนกัเรียน(Documentation  of  Progress) โดยพจิารณาจากบันทกึการสังเกตอัตชีวประวัติ 

(Anecdotal  records) โดยทั่วไปแลวแฟมสะสมผลงานจะครอบคลุมผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับการเขาสังคม

ในหองเรียนดวย ซึง่อาจบรรจุตัวอยางโครงรางการเรียน และควรบันทึกการประเมนิตนเองของนกัเรียน 

และบันทกึการประเมินจากผูอ่ืนดวย 

   4.3  ถาวัตถุประสงคของการทําแฟมสะสมผลงานสําหรับการประเมนิ   เพื่อเล่ือนชัน้  

แฟมสะสมอาจประกอบดวยส่ิงที่แสดงถงึความกาวหนาในการเรียนรู   ไดแก  มาตรฐานดานเนื้อหา

และตารางเวลา เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการใหคะแนน  และแปลความหมายไดเที่ยงตรง 

   ข้ันที่ 5  ระบุระยะเวลาและจํานวนช้ินที่รวบรวมไวในแฟมสะสมงาน  (Po r t fo l i o )  

   การระบุตารางเวลาสําหรับวัตถุประสงคของการจัดทําแฟมสะสมงาน        เปนส่ิง

สําคัญมาก     เพราะถาวัตถปุระสงคของแฟมสะสมงานเพื่อแสดงผลงานที่ดีที่สุด (Showcase)                
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อาจรวบรวมส่ืออุปกรณไวในแฟมสะสมงาน ถาวัตถุประสงคของแฟมเพื่อแสดงหลักฐานความกาวหนา 

(Documentation of Progress)  ในการเรียนรูของนักเรียนตองรวบรวมตัวอยางพฤติกรรมของนักเรียน

ในชวงเวลาตาง ๆ จากผูมีสวนเกีย่วของทั้งหมด 

  ข้ันที่ 6 การเตรียมการสิ่งที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนในอนาคต 

  จุดเดนที่สําคัญของการใชแฟมสะสมงาน คือ    การมีสวนรวมของนักเรียนในการประเมิน

โดยสงเสริมใหนักเรียนเลือกชิ้นงานมาเพื่อประเมินและควรสงเสริมสนบัสนุนใหนกัเรียนประเมนิตนเอง 

(Self-evaluation)  

  ข้ันที ่ 7 กําหนดวิธกีารสําหรับใหคะแนนแฟมสะสมงาน (Setup the Procedures for 

Scoring Portfolio)    ชิ้นงานที่บรรจุไวในแฟมสะสมงานตองนํามาใหคะแนนโดยภาพรวมดวย 

  ข้ันที่ 8 การเตรียมบุคลากรเพื่อใหการแนะนําแฟมสะสมงาน 

  ในการนําแฟมสะสมงานมาใชในตอนแรก  ควรจะไดมีการแนะนาํใหนกัเรียนรูจกัการใช

แฟมสะสมงาน   ซึ่งจากการศึกษาพบวาการสงจดหมายขาย  (Newsletter)  เพือ่อธิบายความหมาย

ของแฟมสะสมงานไปยงัผูปกครอง    แลวเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นดวย 

  ข้ันที ่9  วางแผนสําหรับการส่ือสารที่เกิดข้ึนจากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนนกัเรียน

ยอมมีความสนใจในความกาวหนาของตนเอง  และพอแมใหความสนใจในความกาวหนาของบุตร

ตนเองดวย 

  ข้ันที ่ 10 แผนสําหรับการสะสมแฟมสะสมงาน   และการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกับ

ผูเชี่ยวชาญทางการศึกษาอ่ืน ๆ  

      นอกจากแฟมสะสมงานจะเปนเคร่ืองมือที่สําคัญของการประเมินตามสภาพจริง  เพราะ

เปนเคร่ืองมือในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกบัการประเมนิผลการเรียนรู   ส่ิงที่สําคัญที่สุด

ของแฟมสะสมผลงานก็คือ  การสะทอน  (Reflection)   เพราะการสะทอนเปนกระบวนการซ่ึงประกอบ 

ดวยการวิเคราะหอดีต    ปจจุบันและอนาคตในเวลาเดียวกนั     และเปาหมายของแฟมสะสมงาน  คือ  

เพื่อสะทอนใหเห็นการพัฒนาของบุคคล   และสงเสริมใหบุคคลมีความรวมมือกับผูอ่ืน  และผูสอนควร

มีความรูเร่ืองการสะทอนดวย  

   วิธีการเก็บรวบรวมผลงาน 

   บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  (2544 : 146-147)  กลาววา  วิธกีารเกบ็รวบรวมผลงาน

จําเปนตองดําเนินการเปนข้ันตอน  ดังนี ้

   1. ข้ันแรกระดมความคิด  ครู  ผูสอนตองระดมความคิดกับนักเรียนและครูคนอ่ืน  ๆ 

เพื่อคิดหารายงาน / กิจกรรม   โครงงานหรือนทิรรศการ   คัดเลือกไวในพอตโฟลิโอ   ซึ่งควรจัดเก็บไว
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รูปกราฟ  ตาราง  แผนภูมิ  และควรมีคําอธิบายถึงสถานการณของการเรียนรู  และผลของการเรียนรูที่

แสดงออกมา 

   2. ข้ันสองคิดหาวิธทีี่นักเรียนสามารถแสดงออกเปนหลักฐานของการเรียนรู       ข้ันนี้

จําเปนตองใชส่ือผสมหลาย ๆ ชนิด    เปนตนวา   ใชเทปบันทกึเสียงอัดเสียงเด็ก    ใชวีดีทัศนถายเมือง

เด็กใชกลองถายรูป ใชคอมพิวเตอร  ตลอดจนตัวอยางงานที่นกัเรียนปฏิบัติจริง  และควรมีการสงเสริม

ใหนักเรียนเขียนกาํกับ 

   3. ข้ันสามเขียนแนวทางสําหรับใชเลือกชิน้งาน ครูผูสอนและนกัเรียนในกลุมชวยกนั

เขียนคูมือ   หรือแนวทางสําหรับใชในการเลือกชิ้นงาน   โดยถือวากิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ   และท่ีสนใจ

ตองเปนประสบการณที่ดึงจากประสบการณ    ภูมิหลังของนักเรียน   เปนความคิดข้ันสูง  และสามารถ 

เชื่อมโยงนกัเรียนกับโลกของความจริงเปนเกณฑในการคัดเลือกชิ้นงาน          และที่สําคัญงานทกุชิน้ที่

คัดเลือกไวตองจดบันทึก  วนั  เดือน  ป  ใหชัดเจน  เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมนิความกาวหนา 

   จากลักษณะและประเภทของแฟมสะสมผลงาน  ทาํใหมองเหน็วา  แฟมสะสมผลงาน

มีหลายประเภทซ่ึงข้ึนอยูกับจุดประสงคของผูที่เก็บรวบรวมขอมูล  ซึ่งในการนําแฟมสะสมผลงานมาใช

เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินคุณลักษณะของนักเรียน   ดังนั้นตองเปนแฟมสะสมผลงานเพ่ือประเมิน

ครู  และนกัเรียน  ตองมีความเที่ยงตรง  ซึ่งตองตรงตามโครงสราง   คือ   ส่ิงที่เราตองการจะวัด  เพื่อให

ขอมูลที่ไดมามีความถูกตองเปนไปตามสภาพความเปนจริง   และการวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจยัไดใชเคร่ืองมือ

การวัดประเมินตามสภาพจริง   8  ชนิด   ไดแก   การสัมภาษณ   การสอบถาม    การตรวจสอบผลงาน  

การบันทึกจากผูเกี่ยวของ    การใชแบบทดสอบภาคปฏิบัติจริง     การใชแบบทดสอบ   และแฟมสะสม

ผลงานโดยพฒันาและเก็บรวบรวมขอมูล           เพื่อใชในการวัดและการประเมินผลการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียน 

 
  3.2  การวัดประเมินควบคูกับการเรียนการสอนจากการสื่อสารสวนบุคคล 
  บุญเชิด    ภิญโญอนันตพงษ( 2544 :  51 -83 )  กลาววาการส่ือสารสวนบุคคลในช้ัน 

เรียนทัว่ไปครู  ผูสอนและผูเรียนมีโอกาสใกลชิดและสามารถติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศ 

ที่เปนประโยชนตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตอบสนองตอจุดหมายการเรียนรูที่หลากหลาย       การ

ส่ือสารสวนบุคคลดังกลาว       สามารถนาํไปใชเปนวิธกีารประเมนิการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญได

เพราะ การประเมินดวยวธิีการถามตอบกนัในระหวางทาํกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถพบรองรอย

ความสําเร็จของผูเรียนรายบุคคลและทั้งชั้น รวมทัง้นาํไปเปนแนวทางแกไขปรับปรุงใหมกีารเรียนรูมาก

ข้ึนได      การส่ือสารบุคคลจึงเปนวิธกีารประเมินที่สําคัญอยางมากทีจ่ะชวยใหมองเห็นและเขาใจการ

เรียนรูของผูเรียน   และครู     ผูสอนสามารถใชการสื่อสารสวนบุคคลในรูปแบบตาง ๆ ดังนี ้
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   1. ต้ังคําถามในระหวางทาํกจิกรรมการเรียน   ฟงคําตอบ   และประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

   2. พบปะกับผูเรียน     และซักถามใหไดขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

   3. ต้ังใจฟงคําตอบของผูเรียน   ในระหวางพูดอภิปรายกนัในช้ันเรียน    เพื่อประเมิน

ความคิด   เหตุผลของผูเรียน 

   4. ทําการสอบปากเปลาเพื่อประเมินความรูตามเนื้อหาทีต่องการ 

   5. พูดคุยกับคนใกลชิดผูเรียน  ไดแก  เพื่อน ๆ ครูคนอ่ืน ๆ ที่เคยสอน  และพอแม

ผูปกครอง  ของผูเรียนเพื่อหาขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   6. ขอใหผูเรียนรวบรวมความคิดของตนเกีย่วกับการเรียนรูในรูปแบบของการจด

บันทกึ  บันทึกประจําคาบเรียน    และบันทึกส้ัน ๆ  

   ประเภทของการส่ือสารสวนบุคคล 

   1. การส่ือสารสวนบุคคลสามารถแบงเปนประเภทไดดังนี้การถามตอบในช้ันเรียนการ

พบประพูดคุยกับผูเรียนการพูดคุยกับคนอ่ืนการอภิปรายในช้ันเรียนการสอบปากเปลาการอานบันทึก

เหตุการณของผูเรียนการตรวจแบบฝกหัดและการบานประจําวนัการถามตอบในช้ันเรียน 

   การถามตอบในช้ันเรียนเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่  ครูผูสอนใชต้ังคําถามใหผูเรียนตอบ

ระหวางดําเนนิกิจกรรมการเรียนรูปฏิสัมพนัธในการตอบคําถามตอบทาํใหไดขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนถาผูถามใชคําถามอยางตอเนื่องเหมาะสม  และซักถามใหลึกซ้ึงลง

ไปในกระบวนการคิดเหตุผลของผูเรียน  เพื่อชวยใหเขาสามารถปรับและเขาใจวิธกีารแกปญหาของเขา  

การถามตอบในช้ันเรียนจึงสามารถเช่ือมโยงการประเมนิกับ  การเรียนรูไดอยางมปีระสิทธิภาพเพราะ

สามารถใชคําถามกบัผูเรียนที่ยงัมีความเขาใจผิดหรือความคิดเหตุผลผิดพลาดไดทนัท ี การประเมินวิธี 

นี้ทาํใหสามารถประเมินผลการเรียนรูที่ไมสามารถใชวิธีการประเมินอ่ืนๆทําไดสะดวก 

   การถามตอบในช้ันเรียนครูผูสอนตองฟงคําตอบ  และแปลผลคําตอบเหลานั้น  แลว

ลงสรุปอางอิงระดับการเรียนรูของผูเรียนมาตรฐานภายในประสบการณของผูเรียน ดังนัน้เพื่อใชเทคนิค 

นี้ใหไดผลดีทีสุ่ดควรปฏิบัติดังนี ้

   1. วางแผนคําถามหลัก   ๆ    ลวงหนากอนการเรียนการสอน      เพื่อใหสอดคลองกับ

จุดมุงหมายการเรียนและเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน 

   2. ใชคําถามส้ัน   กระชับ   และชัดเจน   ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดตอบตรงประเด็น 

   3. ซักถามความคิดเห็นเหตุผลหลากหลายดานอยาถามเฉพาะความจํา       และ

ขอเท็จจริงเทานั้น 
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   4. ต้ังคําถามกอนแลวจึงชี้ไปยังคนที่ตองการตอบ  วธิีนี้จะชวยใหผูเรียนทกุคนมีสมาธิ

ในการฟง  และสนใจในประเด็นคําถาม 

   5. เรียกทัง้คนที่ยกมือขอตอบและไมไดยกมือ    เพื่อชวยใหผูเรียนทกุคนมีสวนรวมใน 

กิจกรรม 

   6. ใหจําการทาํงานของผูเรียนจํานวนนอย   ๆ  ในระยะวนัสองวันสําหรับการทาํระยะ

ยาวและผูเรียนจํานวนมาก ๆ ตองจดบันทกึลงในแบบฟอรม 

   7. กลาวช่ืนชมคนที่ตอบถกูและมีคุณภาพ   ซักถามคนที่ตอบผิดเพื่อรูสาเหตุ  แตตอง

ระมัดระวังเร่ืองความรูสึกของผูเรียนดวย 

   8. หลังจากต้ังคําถามแลวตองทิง้ชวงเวลารอคําตอบและบอกผูเรียนวาครูกําลังคอย

คําตอบ 

   การใหเวลาตอบจะมีประโยชนแกผูเรียนอยางมาก   โดยเฉพาะผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนตํ่าจะมีขอดีหลายอยางดังนี ้

    1. คําตอบมีความยาวมากข้ึนคําตอบที่เหมาะสมมีจํานวนมากข้ึน 

    2. การไมตอบลดลง 

    3. ความเช่ือมัน่ของผูเรียนเพิ่มข้ึน 

    4. เพิม่ปฏิสัมพันธเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และลดกิจกรรมเนนครูเปนสําคัญ 

    5. ผูเรียนมีคําถามมากข้ึน 

    6. ผูเรียนที่เรียนชามีสวนรวมมากข้ึน 

    7. ปญหาการขาดวินยัในช้ันเรียนจะลดลง 

    8. การคาดหวังใหเฉพาะผูเรียนเกง ๆ ตอบมีแนวโนมลดลง 

ถาผูสอนสามารถบังคับตัวเองไมใหพูดสอดแทรกในขณะรอคอยคําตอบ       จะทาํให 

ไดรับสารสนเทศของการประเมินที่ดี  และยังเปนการผสมผสานการประเมินใหอยูในกระบวนการการ

เรียนรูไดอยางกลมกลืนเปนกระบวนการเดียวกนั 

   การจดบันทึกผลการตอบของผูเรียนแตละคนไวเปนหลักฐานจะมีประโยชน  สําหรับ

พิจารณาปรับปรุงผูเรียนไดเปนอยางดีการจดบันทกึอาจแยกเปนสองฟอรมคือแบบจดบนทึกรายบุคคล

กับแบบจดบันทึกทั้งหอง 

   การพบปะพูดคุยกับผูเรียน 

   ครูผูสอนสามารถตรวจสอบผลการเรียนรูดวยการจัดประชุมพบปะพูดคุยกับผูเรียนใน

เร่ืองที่ควรตองเรียนซ่ึงอาจจดัทําในรูปแบบมีโครงสราง   หรือแบบไมมีโครงสรางได   ครู  ผูสอน  และ

ผูเรียนตองพูดคุยกันโดยตรงและเปดเผยในเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับความรอบรู  ความเหมาะสมของเนื้อหา  
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ความตองการพิเศษ  ความสนใจ  และส่ิงที่พงึปรารถนา  ตลอดจนหวัขอที่เกี่ยวของในการสนับสนุนให

เกิดส่ิงแวดลอมของการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ     โดยตองพูดคุยกนัใหเกิดความเขาใจถึง

วิธีการทํางานรวมกันอยางมปีระสิทธิภาพดวยการนัดพบปะพูดคุยกนัไมจําเปนตองทําครบทกุคน  หรือ

ตองทําใหเปนมาตรฐานเดียวเหมือนกนัทกุคน    ครูอาจพบกับผูเรียนเพียงคนเดียว    ถามีความจาํเปน 

ตองส่ือสารติดตอกันและการพบปะพูดคุยอาจแปรเปล่ียนเร่ืองพูดคุยไปตามความตองการที่ตางกนั 

   การประเมนิการพบปะพูดคุยควรปฏิบัติดังนี ้

   1. ทั้งครูและผูเรียนตองเปดใจพูดคุยกนัอยางตรงไปตรงมา    และยินดีตรวจสอบ

คุณลักษณะสําคัญของการเรียนการสอน 

   2. คําถามในการพูดคุยตองเฉพาะเจาะจงตรงตามจุดหมายการเรียนและจุดมุงหมาย

ของการนัดพบ 

   3. คําถามตองคิดข้ึนดวยความไตรตรองรอบคอบ   และวางแผนลวงหนา  โดยอาจให

ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเตรียมนี ้

   4. จัดเวลาใหเพียงพอเพื่อใหสามารถพบปะพูดคุยไดจบกระบวนการ 

   5. สรุปผลการพูดคุยไวเปนบทเรียนและใชเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันตอไป 

   การนัดพบพูดคุย มีจุดเดนสําคัญทาํใหผูเรียนเกิดพลังความผิดชอบในการประเมิน

ความกาวหนาของตนเอง  การดําเนินการใหแตละคนมีความมุงมั่นตอความสําเร็จ  และนิยาม

ความสําเร็จทางวิชาการอยาเปดเผยและชัดเจน ทาํใหการพูดคุยไดทั้งขอมูลสารสนเทศและเกิด

แรงจูงใจในการทํางานใหสําเร็จ 

   การพูดคุยกบัคนอ่ืน 

   นอกจากการพบปะพูดคุยกบัผูเรียนโดยตรงแลว    การพูดคุยกับคนอ่ืนยังสามารถ  

นํามาใชเปนการประเมินดวยการสื่อสารสวนตัวอีกแบบหน่ึง  สามารถใชรวบรวมขอมูลสารสนเทศดาน

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของผูเรียนไดเปนอยางดี   บุคคลตาง ๆ ทีสามารถเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกบัการ

เรียนรูของผูเรียน  ไดแก  ผูเรียนคนอ่ืน ๆ ที่เปนเพื่อนสนทิสนม  ใกลชดิของผูเรียน  ครูผูสอนคนอ่ืน ๆ ที่

เคยสอนผูเรียน   บุคลากรในโรงเรียน  เชน  คนงาน  ภารโรง   เจาหนาที่หองสมุด   รวมทั้งญาติ  พอแม  

ผูปกครองผูเรียน  บุคคลเหลานี้จะมีขอมูลเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียนในบางสวนที่ครูผูสอนไมรูและ 

ไมสามารถหาไดโดยตรงดวยตนเอง 

   การพูดคุยเร่ืองการเรียนรูของผูเรียนจากบุคคลตาง  ๆ   เหลานี้จะทาํใหครูผูสอนได 

ขอมูลกวางขวางครอบคลุมมากข้ึน   และทําใหมั่นใจในขอมูลมากข้ึน   อยางไรก็ตาม   ครู  ผูสอนท่ีใช

วิธีการพูดคุยกับคนอ่ืนตองใชความระมัดระวังเพื่อใหไดขอมูลอยางมคุีณภาพ      การพูดคุยจงึจาํเปน   
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ตองซักถามลักษณะของคุณภาพของหลักฐานจากคนที่ใหขอมูล  ครู  ผูสอนตองแนใจวาคนที่ใหขอมูล

ใชวิธีประเมนิที่นาเช่ือถือ  ตัวอยางเหมาะสม  และมีการควบคุมความลําเอียง  หรือถามเฉพาะคนที่อยู

ในฐานะที่จะรูเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และรูเกีย่วกับเหตุการณ    สภาพแวดลอมที่นาํมาใชใน

การตัดสินใจทีสํ่าคัญ  เพื่อปองกันความลําเอียงที่อาจแอบแฝงอยูในขอมูล 

   การอภิปรายในช้ันเรียน 

     การประเมนิผลการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอีกวธิีหนึ่งสามารถพิจารณาไดจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย   และแลกเปล่ียนความคิดเห็น  การตอบ

แบงปนความรูเปนกลุมเด็ก ๆ หรือกลุมใหญ  จะชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ   และตอบสนองตอความรู

ประสบการณ  ความคิดเหน็ของครู  และเพื่อน ๆ โดยผูเรียนตอง  จัดระบบความคิด  การโตแยงอยางมี

เหตุผล   และใชทักษะทางอารมณและสังคม    ขอมูลและสารสนเทศที่ไดสามารถนาํไปสะทอนให 

ทราบถงึผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความรูสึกนึกคิดของผูเรียนเปนกลุมหรือรายบุคคล 

   การประเมนิการอภิปรายในช้ันเรียนใหเกดิประโยชนตามจุดเดนของวธิีนี้   ควรดําเนนิ 

การตามหลักการดังนี ้

   1. เตรียมคําถามหรือประเด็นอภิปรายลวงหนาเพื่อใหตรงกับจุดมุงหมายการเรียนรูที่

ตองการ 

   2. การนําผูเรียนเขามามีสวนรวมกระบวนการตระเตรียมคําถามควรมีการคละ

จํานวนคําถาม  และประเด็นสําคัญในการอภิปรายคละกันไป 

   3. ควรใชรูปแบบการโตวาท ี หรือการเรียนเปนรูปแบบทีมแบบตาง ๆ    เพื่อเพิ่ม

จํานวนผูเกี่ยวของโดยตรงใหมากที่สุด  และตองใหความสนใจตอผูมผีลสัมฤทธิ์ตํ่าดวย 

   4. จัดรูปแบบการอภิปรายเพื่อบอกบทบาทของแตละคนวาทาํอะไร  เชน เปน

ผูดําเนนิการอภิปราย หวัหนาทีม พธิีกร ผูจดบันทกึ  เพือ่ใหผูเรียนจํานวนมากที่สุดไดมีโอกาสนาํเสนอ

หลักฐานดานผลสัมฤทธิ์ของเขา 

   5. ใหผูเรียนทกุคนทัง้คนทีพ่ดูเกงและพูดไมเกงมีโอกาสเทาเทียมกันในการนาํเสนอ

ความสามารถของตน 

   6. สารสนเทศที่นาํไปใชตัดสินใจที่สําคัญ  เชน  การใชเกรดตองใชวิธีการจดบันทกึที่

นาเช่ือถือ 

  การใชการอภิปรายในชัน้เรียนเปนวธิีการประเมินที่มีจุดเดนสําคัญคือ  สามารถใหขอมูล 

สารสนเทศดานความคิดเหตุผลของผูเรียนไดลึกซึ้งและมีคุณภาพ ไดแก  การคิดวิเคราะห  การ

เปรียบเทยีบ การสรุปอางอิง  การโตแยงอยางมีเหตุผลตามทัศนะของตน   อยางไรก็ตาม  วิธีการนี้มี

ความยากลําบากในการสุมการแสดงออกของผูเรียนใหครบถวน  และเทาเทยีมกนัได 
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   การสอบปากเปลา 

   การสอบปากเปลาเปนวิธกีารประเมินอยางหนึ่งที่ครูตองเตรียม    และต้ังคําถามให

ผูเรียนไดสะทอนความคิด  และพูดตอบปากเปลา  ครูตองฟง  และตีความหมายคําตอบ   จากนัน้ตอง

ประเมินตัดสินคุณภาพ  และลงสรุประดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน   การสอบปากเปลานิยมใชกนัมากใน

การประเมนิผลการทาํปริญญานพินธของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และบางคร้ังใช

ประกอบในการสอบประมวลความรูของนิสิต  แมวาการสอบปากเปลาจะไมเปนที่นยิมใชกันกวางขวาง

เทากับแบบทดสอบเลือกตอบก็ตาม   แตก็ยังมีคุณคาที่จะนํามาใชในปจจุบันเพื่อประเมินผลการเรียนรู

ที่สลับซับซอน  และที่ตองเสียคาใชจายในกาประเมนิการปฏิบัติจากของจริง     โดยความเปนจริงแลว

การสอบปากเปลาจะคลายกับการประเมนิแบบอัตนัย     แตมีขอดีกวาตรงที่สามารถใชคําถามเสริม

เพิ่มเติมได  ดังนัน้การใชการสอบปากเปลาใหมีคุณภาพ  ควรใชหลักของการประเมนิอัตนยั  และเพิ่ม

ขอเสนอแนะดังตอไปนี ้

   1. สรางคําถามส้ัน ๆ ที่เนนจุดหมายการเรียนรูที่ตองการ 

   2. ใชคําถามทีเ่ชื่อถือไดวาสามารถบงชี้ความรูที่ตองการ     สามารถระบุความคิดที่ใช

และสามารถบงชี้มาตรฐานทีจ่ะนาํไปตัดสินคําตอบ 

   3. มั่นใจวามีเกณฑที่สามารถแยกเนื้อหาสาระและความสามารถดานการคิดออก

จากความสามารถในการใชคําพูด 

   4. เตรียมเนื้อหาในการแกปญหาผูเรียนทีม่ีอุปสรรคในการใชภาษา 

   5. มีแบบตรวจสอบรายการ   มาตรประเมนิคา   หรือวิธกีารจดบันทึกผลตาง ๆ พรอม

ที่จะใชประเมนิทนัท ี

   6. ถาเปนไปไดควรมีการจดบันทกึคําตอบเพื่อใหสามารถประเมินซ้ําภายหลังได 

   การใชการสอบปากเปลาในการประเมนิมขีอจํากัดสําคัญ    คือ   ตองใชเวลาในการ

ดําเนนิการ  ซึง่วิธกีารแกปญหานี้ไดอยางหนึ่ง คือ  นําผูเรียนเขารวมกระบวนการประเมิน      ถาดําเนนิ 

การตามขอเสนอแนะขางตน  กระจายการดําเนนิการสอบและการใหคะแนนจะชวยใหประโยชนอยาง

มากจากการประเมินจากการสอบปากเปลา 

   การอานบันทกึเหตุการณของผูเรียน 

   การประเมนิการเรียนรูดวยการสื่อสารสวนตัว   นอกจากใชวิธีการถามตอบในช้ัน

เรียนการพบปะพูดคุย  การอภิปรายและการสอบปากเปลาแลว  เรายังสามารถใชการสื่อสารใน

รูปแบบการเขียนไดโดยใหครูผูสอนอานส่ิงที่ผูเรียนเขียนบันทกึตอบกันระหวางผูเรียน     และครูผูสอน 

ใหผูเรียนเขียนบันทึกความคิดของตนไวทีช่องซายของกระดาษ    และใหผูสอนเขียนตอบลงในชองขวา 

ของกระดาษ 
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การเขียนบันทกึความคิดเหน็ตอการเรียนรูของตนและสะทอนความกาวหนาของตน อาจทาํเปน

รายการคําถามใหเขียนบันทึกการแกปญหาตาง   ๆ  

     เปาหมายของการเขียนบันทกึเกี่ยวกับการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดสะทอนความคิด  

การวิเคราะห  การอธิบาย  และการประเมิน  ประสบการณการเรียนรูและความสําเร็จ  รูปแบบการ

เขียนบันทกึอาจแบงเปนส่ีแบบคือ  1) การเขียนบันทึกคําตอบ   2) การเขียนบันทกึสวนตัว    3) การ

เขียนบันทกึประจําวนั   และ 4) การจดบันทกึการเรียนรู    การเขียนบันทกึ     ทัง้ส่ีแบบนี้สามารถ

นํามาใชส่ือสารเก่ียวกบัการเรียนรูดวยการเขียนจะสะสมมากข้ึนตามเวลา  ขอมูลสารสนเทศดังกลาว

สามารถนําไปชวยผูเรียนใหปรับปรุงตนเองจนประสบผลสําเร็จได 

   การเขียนบันทกึคําตอบ  เปนวิธกีารที่นาํไปใชไดมากที่สุดในวิชาการอาน   เมื่อผูเรียน

อานเร่ืองที่กาํหนดแลวตองการแสดงความคิดเห็นตอสาระประเด็นทีอ่าน  โดยทั่วไปครูจะกําหนดกรอบ 

ประเด็นใหเขียนบันทกึคําตอบ 

   การเขียนบันทกึสวนตัวหรือการเขียนบันทกึประจําวัน    เปนวิธกีารเขียนบันทกึทีม่ี

อิสระในการเขียนบันทกึมากที่สุด  ครูผูสอนจะใหเวลาผูเรียนเขียนบันทกึความคิดเห็น  ชวงการเรียน

แตละคาบเรียนโดยผูเรียนสามารถเขียนบันทกึประเด็นตาง ๆ   ตามความสนใจของผูเรียน    บันทกึ

เหลานั้นสามารถนําไปใชประเมินผลหรือใชเปนแบบฝกปฏิบัติการเขียนของผูเรียนกไ็ด  ในกรณีทีม่ีการ

ประเมินผลการเขียนบันทึกอาจใหครูเปนผูตัดสิน   หรือใหผูเรียนเปนผูตัดสิน   หรืออาจใชทัง้ครู  และ 

ผูเรียนรวมกันก็ได 

   การบันทึกสวนตัวบางคร้ังครูผูสอนอาจกาํหนดใหผูเรียนเขียนบันทกึเฉพาะเร่ือง       

เชน  บันทึกความดี จะสามารถสะทอนภาพพฤติกรรมของเด็กอยางตอเนื่อง 

   การจดบันทึกการเรียนรู    เปนวิธกีารติดตอส่ือสารอีกวิธหีนึง่มีจดุมุงหมายเพื่อให  

ผูเรียนสะทอนความคิด   วิเคราะห   อธิบาย   และประเมินประสบการณการเรียนรู   ความสําเร็จ  และ

การเขียนขอสรุป   การบันทกึการเรียนรูจะทําควบคูไปกบัการจดบันทกึ 

   ขอพิจารณาในการใชบันทกึของผูเรียน 

   1. การเขียนบันทกึตองอาศัยความพรอมดานการเขียนเบ้ืองตนของผูเรียน  ดังนั้นควร 

ใชกับระดับชั้นที่ผูเรียนอานออกเขียนไดดีแลว 

   2. การบนัทกึ  อยาใหเปนภาระหนักกบัผูเรียน  ครูอาจพิจารณาวาเมือ่สอน  และทาํ

กิจกรรมการเรียนเสร็จในชั่วโมงนัน้ ๆ ใหเวลาผูเรียนบันทกึส้ัน ๆ 2-3 บรรทัด  แลวแต  ความคิดของแต

ละคน  ครูอาจชวยใหงายข้ึนโดยใหผูเรียนบันทึกความยาวอยางนอยสามบรรทัด   ทุกคร้ังที่เรียนวิชานี้  

ใหเลือกส่ิงที่จะเขียนเองอยาเขียนตามเพื่อน แตควรเปนเร่ืองเกีย่วกับการเรียน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ 

จุดประสงคของครู 
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   3. เนื่องจากการบันทึกเปนเร่ืองราวที่เปนสวนตัว   ควรทําความเขาใจกับผูเรียนวาครู

จะไมเปดเผยบันทกึใหผูอ่ืนอาน  ครูจะใชบันทกึเพื่อทําความรูจักกับผูเรียนแตละคน  และไมหักคะแนน 

เมื่อเขียนผิด 

   4. การเขียนบันทกึแบบโตตอบระหวางครู   และผูเรียน    เมื่อครูเร่ิมตนใหผูเรียนเขียน  

ครูตองเขียนโตตอบสม่ําเสมอจะเล็กนอยอยางไรก็ตองทํา    เพราะถือเปนบทบาทสําคัญ    ถาครูคิดวา

ตนเองไมมีเวลา  หรือมีผูเรียนจํานวนมากเกินไป    ไมควรใชการบันทึกแบบโตตอบนี้ต้ังแตแรก 

   5. ครูอาจจะใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแนวทางการเขียนบันทึก       โดยอภิปราย 

รวมกันในชัน้ 

   6. ครูอาจปรับใชกับการบันทึกเปนกลุม   เพื่อใหไดขอมลูที่แสดงความรูสึกนึกคิดของ

ผูเรียนเปนกลุม  โดยผูเรียนชวยกนับันทกึ 

   การตรวจแบบฝกหัดและการบานแลวสรุปประเด็น 

   การตรวจแบบฝกหัดและการบานประจําวนัพรอมทั้งเขียนความคิดเหน็  ขอเสนอแนะ

แกไขลงบนคําตอบของผูเรียนไดอานเพื่อใหทราบวาตนเองมีขอผิดพลาดอยางไร   ตรงไหน       และ

ประเด็นทีถู่กตองอยางไร     สามารถใชเปนการประเมินที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยการติดตอส่ือสาร

สวนบุคคลอีกวิธีหนึง่ที่สามารถนาํไปปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี      เพราะการตรวจ

แบบฝกหัด  และการบานสามารถประเมนิลักษณะตาง ๆ เชน  ความรูความสามารถในเนื้อหาถูกตอง

ตรงประเด็น     นิสัยการทํางาน   ความรับผิดชอบ   ความเที่ยงตรงตอเวลา     ความเปนระเบียบวนิัย  

ความเรียบรอย   ความมุงมั่นพถิีพถิันในในความสําเร็จในงาน    ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ทักษะการ

เขียนตัวสะกด  การันต   การส่ือความหมาย    และเปนเทคนิควธิีการที่นาํมาใชประเมินผูเรียนตอเนื่อง

ควบคูไปกับการเรียนการสอนต้ังแตตนเทอมจนถึงปลายเทอมจึงปลายเทอม  แบบฝกหัดที่เพิ่มเติมจาก

การฝกซอมความเขาใจในช้ันเรียน      และนํามาใชประเมินกิจกรรมจะมีประโยชนอยางมากตอผูเรียน  

และทําใหครูผูสอนไดเห็นการเจริญงอกงาม  และความกาวหนาของผูเรียนอยางตอเนื่อง    ซึ่งเปนการ 

สะทอนภาพการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน 

   บูรณาการการประเมินจากส่ือสารสวนบุคคลกับการเรียนการสอน 

   กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนสวนใหญเปนปฏิสัมพนัธสวนตัวระหวางครู     ผูสอนกบั   

ผูเรียน      ดังนั้นการบูรณาการการประเมนิดวยการสื่อสารสวนบุคคลเขากับกระบวนการเรียนการสอน

จึงทาํไดงายและมีประโยชนอยางยิ่ง   ทัง้นี้เพราะลักษณะธรรมชาติของการต้ังคําถาม    พูดคุย     และ

กระบวนการตัง้คําถามเปนการดึงผูเรียนเขาสูกระบวนการการเรียนรูดวยตนเอง  ดังนี ้
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   1. เทคนิคการต้ังคําถามแบบตาง ๆ   โดยลักษณะธรรมชาติแลวสามารถดึงผูเรียนเขา

สูกระบวนการเรียนรู   เพราะกระบวนการถามเปนการสนทนาระหวางครู   ผูสอนกับผูเรียน   ตัวผูเรียน

ไดตอบสนองแลกเปล่ียนความคิด  ความเขาใจกับครูผูสอนได  ตัวอยางเทคนิค  การถามแบบตาง ๆ  

    1.1  การซักถามพูดคุยเฉพาะประเด็นชวยใหไดคําตอบแนวลึก    และชวยให

ผูเรียนไดขยายคําตอบไดตรงตามที่ตนต้ังใจ  อยางไรก็ตามครู  ผูสอนตองใหเวลา  และโอกาส  ผูเรียน 

ในการตอบ 

    1.2  การถามตอบใหกระจางชัด     ชวยใหไดคําตอบทีม่ีความหมายชัดเจน  และ

ปองกนัการเขาใจผิดของผูเรียน  วิธกีารนี้จะตองตกลงวาจะไมยอมรับ  “คําตอบกํากวม”  แตตอง 

การเฉพาะคําตอบที่คิดไตรตรองและชัดเจนเทานั้น 

    1.3  การถามตอบอยางถีถ่วน    ชวยเพิ่มคําตอบในแนวลึก      และไดสารสนเทศ

เพิ่มมากข้ึน     อยางไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนตองเสนอสารสนเทศในหวัขอสําคัญ  ๆ    ใหมี

ความลุมลึก  และละเอียดครอบคลุม 

    1.4  การถามในแงมุมใหม    ชวยใหไดคําตอบในตางมมุมอง    การเรียนการสอน

ตองใหมีความคิดหลากหลาย  เพื่อใหผูเรียนเรียนรูวาควรเปล่ียนแปลงแนวคิดเมื่อไรและอยางไร 

    1.5 การถามเชิงสนับสนนุ ชวยสงเสริมผูเรียนทั้งดานความคิดและเกิดความรูสึก

ในทางที่ดี       การประเมินในหองเรียนตองสรางบรรยากาศใหผูเรียนรูสึกวาการตอบไมไดสรางความ

เสียหายแตจะมีคุณคาและประโยชนตอผูถาม 

   กระบวนการดงักลาวเปนการสงเสริมใหผูเรียนหัดประเมนิคุณภาพของคําตอบของ 

ตนเองได 

   2. การใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมิน    ในการดึงใหผูเรียนเขาสูการประเมนิดวย

การสื่อสารสวนบุคคล     ครูผูสอนตองยินดีและเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูมีสวนรวมรับผิดชอบอยาง

เต็มที่    ในการมีสวนกาํกบัติดตามและเพิ่มพนูความสําเร็จทางวิชาการของ   ผูเรียนใหเกิดข้ึนสูงสุด   

โดยกําหนดการตามวิธีการดังตอไปนี ้

    2.1 ตองลดจํานวนคําถามทีใ่หตอบเพียงใชหรือไมใหเหลือนอยที่สุด   และควรใช 

คําถามที่ตองการคําตอบซบัซอนใหมากข้ึน 

    2.2  เนนการถามวัดคําตอบที่ตองการคิดหาเหตุผลอยางหลากหลายอยางเนน 

เฉพาะจดจําขอเท็จจริง 

    2.3 รอคอยคําตอบดวยการใหผูเรียนรูวาครูกําลังคาดหวังคําตอบอยู  และจะไม

ยอมหลีกเล่ียงการตอบดวยการนัง่เฉยไมตอบ    เพราะการส่ือสารจะเกิดไดก็ตอเมื่อผูเรียนไดพูดคุย 

ออกมา  
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    2.4  พยายามใหผูเรียนทั้งหองมีสวนรวมดวยการถามผูเรียนที่ไมยกมอืขอตอบให

มีโอกาสตอบคําถามหรือเสริมจากคนอ่ืนบาง 

    2.5  ใหผูเรียนเปนผูรับผิดชอบในการต้ังคําถาม   และซักถามกนัเองได 

    2.6  ใหผูเรียนไดต้ังคําถามใหมและตอบ 

    2.7  ใหผูเรียนไดเสนอแกปญหาจากคําถามหลักโดยทาํเปนกลุมเล็ก  ๆ    เพื่อ  

ใหผูเรียนไดมสีวนรวมมากข้ึน 

    2.8  ใหโอกาสผูเรียนเปนผูนาํการอภิปราย   และซักถามดวยตนเอง 

     2.9  ขอใหผูเรียนเก็บหลักฐานรองรอยการปฏิบัติงานของตนเองดวยการใชการ

จดบันทกึลงแผนบันทึกรายการหรือจดบนัทกึประจําวนั 

    2.10 ในระหวางการอภิปรายกําหนดใหผูเรียนหนึ่งหรือสองคนเปนผูสังเกตการณ 

และเปนผูจดบันทกึวาใครตอบถามถามชนิดใด    และตอบไดเพียงไร    หรืออาจใหครูคนอ่ืนชวยสังเกต

และจดบันทกึ  จะทาํใหไดขอมูลสารสนเทศมากข้ึน 

    2.11 ขอใหผูเรียนประเมนิตนเอง   และใหเพื่อนประเมินการพูดอภิปรายกนั 

    2.12 กําหนดตารางเวลาประจําสําหรับสัมภาษณ  พูดคุยกับผูเรียน ตัวตอตัว  

หรือเปนกลุม 

    2.13 กําหนดเวลานัดหมายใหผูเรียนไดสัมภาษณพูดคุยส่ิงที่ครู  ผูสอนประทับใจ

ในการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือกลุม 

   จากการประเมินตามสภาพจริง ผูวิจัยไดเลือกที่จะใชการวัดประเมินควบคูกับการ

เรียนการสอนจากการส่ือสารสวนบุคคล    ซึ่งสามารถถามคําถามตามจุดที่ตองการเนน  กาํกับติดตาม

การทาํงานและความกาวหนาของผูเรียนไดอยางรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  มีความยืดหยุนสูง     

และสามารถเช่ือมโยงการวดัประเมินกับการเรียนการสอนไดทันท ี

 
 3.3 กฎเกณฑการใหคะแนน 

การสรางกฎเกณฑการใหคะแนนผลงาน  ( Scoring  Rubric ) 

  ชัยฤทธิ ์ศิลาเดช (2540:68) ไดเสนอลําดับข้ันตอนการสรางกฎเกณฑการใหคะแนน 

(Rubric) ไวดังนี ้

   1. กาํหนดข้ันตอนหรือลักษณะเดนของผลงานที่คาดหวังไวตามจุดมุงหมาย 

   2. จดหวัขอรายการที่มีความสําคัญ และแสดงออกถึงการบรรลุจุดมุงหมายไวอยาง

ชัดเจน 

   3. คัดเลือกเฉพาะรายการทีส่ามารถสังเกตไดหรือประเมินตัดสินได 
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   4. นาํรายการที่เลือกไวมากาํหนดเปนกระทงในการประเมิน โดยขยายใหชัดเจนมาก

ข้ึนในลักษณะของพฤติกรรมที่สังเกตได หรือ คุณลักษณะที่เดนชัดของผลงาน 

   5. สรางเกณฑการประเมนิในลักษณะของมาตรจัดอันดับคุณภาพ ซึ่งประกอบดวย

เกณฑการประเมินผลงานในแตละทักษะยอย 

   6. นาํกฎเกณฑการประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญทางการวดัผลพิจารณาความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาตามวิธีของโรวิเนลลี และเฮมเบิลตัน 

   7. เลือกตัวอยางผลงานของนักเรียนที่ไมไดเลือกเปนผลงานดีเดนมาทกัษะละ 1 

ผลงาน นําไปใหผูตรวจใหคะแนนจํานวน 2 คน ทดลองใชกฎเกณฑการประเมินผลงานประเมินให

คะแนนผลงานจนครบทุกทกัษะ 

   8. หาความสอดคลองของการใหคะแนนโดยใชคาสหสัมพันธแบบเพยีรสัน  และ

ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติดวย t-test 

  เสาวนีย     เกยีร (2540:159)      ไดเสนอกระบวนการสรางกฎเกณฑการใหคะแนน  

(Scoring rubric) ที่เนนการมีสวนรวมของนักเรียนดังตอไปนี้ 

   1. ดูงานแบบตาง ๆ ใหนักเรียนดูตัวอยางของงานท่ีดี และช้ินงานที่ไมคอยดี แลวบอก

ถึงลักษณะวาชิ้นที่ดีมีลักษณะอยางไรที่ไมดีมีลักษณะอยางไร 

   2. กาํหนดแนวทางจากประเด็นแรกใหชวยกันตรวจสอบดูวา       งานที่ดีนั้นจะตองดู

อะไรบาง 

   3. คําอธิบายระดับคุณภาพตาง  ๆ   ในแตละแนวทางนั้นใหอธิบายวา   ระดับสูงสุดมี

ลักษณะอยางไรแลวเติมสวนที่อยูตรงกลางลงไป 

   4. ฝกหัดกับงานตัวอยางใหนักเรียนลองใชกฎเกณฑการใหคะแนนกบังานที่ใหดูเปน 

ตัวอยางในข้ันที ่1 

   5. หัดใชในการประเมินตนเองและใหเพื่อนประเมนิ      ใหนักเรียนทําในระหวางที่

นักเรียนกาํลังทํางานใหหยุดเปนระยะ ๆ เพื่อใหประเมนิตนเอง และใหเพื่อนประเมิน 

   6. ทบทวนใหโอกาส  นักเรียนทบทวน และปรับปรุงงานของเขาโดยดูจากผลสะทอนที่

ไดจากข้ันตอนที ่5 

   7. ครูประเมิน ครูใชกฎเกณฑการใหคะแนนที่นกัเรียนใชนั้น   เพื่อประเมินผลงานของ

นักเรียน 

  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2545:94) กลาววา การสรางกฎเกณฑการใหคะแนนการ

ประเมินผลภาคปฏิบัติตองมีสวนประกอบในการดําเนนิการที่สําคัญ 3 ข้ันตอน คือ  

   1. กาํหนดการปฏิบัติใหชัดเจน 
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    1.1 ระบุชนิดของการปฏิบัติวา เปนทักษะวิธีการทําหรือผลงานสําเร็จที่สรางข้ึน 

    1.2 กําหนดจุดสนใจของการประเมินวา สนใจเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 

    1.3 กําหนดเกณฑการปฏิบัติที่สะทอนคุณลักษณะที่สําคัญของการปฏิบัติที่

ประสบผลสําเร็จ 

   2.ออกแบบกิจกรรมสําหรับใชประเมิน ดังนี ้

    2.1 ระบุลักษณะของงานหรือกิจกรรมวา เปนผลงานหรือการปฏิบัติตามที่

มอบหมายใหทําหรือเปนการแสดงออกที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 

    2.2 กําหนดรายการของงานหรือกิจกรรม ไดแก นิยามจุดหมายของการปฏิบัติ

เงื่อนไขสถานการณของการปฏิบัติ และเกณฑมาตรฐาน 

    2.3 กําหนดจํานวนช้ินงาน หรือ กิจกรรมใหทาํวาจะใชเพียงงานเดียว หรือ หลาย

งานจึงเพียงพอในสภาพการณนั้น 

   3.ใหคะแนนและจดบันทึกผล ดังนี ้

    3.1 ระบุรูปแบบการใหคะแนนวาใชเกณฑในการใหคะแนนแบบใด   เชน    แบบ

ทั่วไปหรือแบบเฉพาะเนื้อหา    และแบบเกณฑรวมหรือเกณฑยอย 

    3.2 กําหนดวิธกีารจดบันทึกวาเปนแบบตรวจสอบรายการ    มาตรประเมินคาการ

ปฏิบัติ การจดบันทกึพฤติกรรมตามชวยตลอดเวลา  หรือการจดจําธรรมดา 

    3.3 ผูประเมนิวาจะใหใครเปนผูสังเกตและประเมินผลการปฏิบัติจะเปนประโยชน

แกครูผูสอน  ครูที่เคยสอน   ตัวผูเรียนเอง  หรือเพื่อน ๆ  ในกลุม 

   ในกรณีที่ผลงานปฏิบัติเปนขอเขียนตอบในแบบทดสอบอัตนัยหรือขอสอบปลายเปด 

 ตองใชแนวทางในหารตรวจใหคะแนนตามคํากลาวของไพศาล หวังพานิช (2526:96-97) กลาววา ไม

วาจะใชวิธีใดตรวจใหคะแนนการตรวจที่ชวยเพิ่มความเช่ือถือไดของคะแนน ควรกระทําดังตอไปนี ้

   1. ไมควรใหเด็กเขียนช่ือในกระดาษคําตอบ เพื่อปองกนัการใหคะแนนจากความรูสึก

ประทับใจในเร่ืองอ่ืน ๆ  ของเด็ก   ซึ่งเรียกวา halo effect เชน คะแนนจากความคุนเคย ความสํานกึวา

เด็กมีความต้ังใจและขยันขันแข็ง เปนตน 

   2. ตรวจคําตอบทีละขอ ไมควรตรวจทุกขอของแตละคน     เพราะจะกอใหเกิด   halo 

effect เชนกนัเชน เหน็วาขอแรก ๆ ของเด็กไดคะแนนมาก ขอตอไปจึงใหคะแนนนอย (ทั้งๆ ที่คําตอบดี) 

หรือในทางตรงกันขาม  การตรวจคําถามขอเดียวกนัของทุก ๆ คนใหเสร็จ จะชวยในแงการเปรียบเทยีบ

การตอบของเด็กทั้งกลุมไดดวย      อีกทัง้ชวยใหการตรวจแตละขอนัน้   ๆ      ของแตละคนยึดเกณฑที่

เหมือนกนั 



 63 

   3.ไมควรยอนไปดูคะแนนของเด็กจากขอทีต่รวจแลวในการตรวจขอตอ ๆ ไป ทั้งนี้เพือ่

ปองกนัไมใหคะแนนในขออ่ืน ๆ มีผลกระทบตอการใหคะแนนในขออ่ืน ๆ  

   4.ไมควรใหคะแนนโดยยึดคําพูดแตตองพจิารณาการใชภาษาเปนหลัก        ถามุงวดั

ความถกูตองในการเขียน และการใชภาษา ความถกูตองสละสลวยในการใชถอยคําสํานวนในการตอบ

ไมควรมีอิทธพิลในการใหมาก    หรือนอย      ผูตรวจควรพิจารณาเฉพาะเปาหมายการตอบในแงความ

สมบูรณครบถวนของเนื้อหา หรือความสมเหตุสมผลของความคิดเปนหลักในการใหคะแนน 

   5. ถาเปนไปได   ควรใหคนอ่ืนตรวจสอบผลการตรวจใหคะแนน      ทั้งนี้เพื่อใหคนอ่ืน

ประเมินความเหมาะสมในการใหคะแนนของเรา    ตามหลักการทีถู่กตองนัน้   คะแนนที่เด็กไดควรเปน

คะแนนเฉล่ียที่เกิดจากผูตรวจใหคะแนนหลาย ๆ คน ซึ่งคงเปนเร่ืองยากในเชิงปฏิบัติ   แตอยางไรก็ตาม

ถาไมอาจปฏิบัติไดอยางนอยผูตรวจควรจะไดทบทวนความเหมาะสมในการตรวจใหคะแนนของตนอีก

คร้ังหนึง่กอนที่นาํคะแนนเหลานั้นไปใช 

   6. ควรเขียนวจิารณ ขอทวงติง (Comments) เพื่อประโยชนในการเรียนรูของผูเรียน 

หรืออยางนอยไดเปนหลักฐานวา ทําไมจึงไดคะแนนเทานี ้สําหรับคําตอบของเด็กคนนี ้

   7. การตรวจใหคะแนนตองกระทาํอยางต้ังใจ   โดยเฉพาะอยางยิง่ตองมีเกณฑการให

คะแนน และตองอานคําตอบของเด็กอยางถีถ่วน เมื่อใดที่ผูตรวจขาดหลักเกณฑการใหคะแนน หรือ

ไมไดอานคําตอบอยางต้ังใจ คะแนนที่ใหกับเด็กมักจะออกมาในรูปกลาง ๆ ซึ่งเปนไปตามหลักของ 

Central Tendency Drror. ซึ่งเปนไปในลักษณะทีว่า  “  เมื่อไมแนใจก็ใหคะแนนกลาง ๆ ไวกอน” ซึ่ง

แนนอนวาคะแนนที่ไดจากการสอบวัดนัน้จะมีความเชือ่มั่นตํ่าลง 

  ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ(2533: 39-42) ไดเสนอวิธกีารกําหนดระดับคะแนนทั้งแบบรวม

องคประกอบ (holistic score) ที่มีคะแนนเดียวสําหรับงานหรือขอเขียนนัน้  และแบบแยกองคประกอบ 

(Analytic score) ที่มีคะแนนหลายคะแนนสําหรับงานหรือขอเขียนนัน้ โดยเสนอวิธกีําหนดเกณฑ 5 วิธี 

เพื่อใชในการตรวจใหคะแนน ดังนี ้

   1. แยกประเด็นพิจารณาออกเปนประเด็นยอย    แลวทาํเปนตารางพจิารณาความ

ถูกตองในแตละประเด็นกาํหนดระดับคะแนนตามจํานวนที่ปฏิบัติถกูตองในประเด็นเหลานั้น 

   2.  กาํหนดระดับความสมบูรณตามเสนแสดงความตอเนื่องของความสามารถ 

(Continuous ability) 

   3. กาํหนดระดับความรับผิดพลาด พิจารณาความบกพรองจากคําตอบวามมีากนอย

เทาใด โดยจะหักจากระดับคะแนนสูงสุดลงมาทีละระดับ 

   4. กาํหนดระดับการยอมรับ และคําอธิบาย 

   5. ใชหลักการจัดกลุมแบบอิงกลุม 
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  สมศักด์ิ  ภูวิภาวรรธน( 2 5 4 4 : 1 4 0 )   กลาวถงึจดุประสงคของการสรางรูบริคมีดังนี ้

   1. เพื่อประเมินกระบวนการ  (Process)  เชน  ประเมนิการเรียนรูเปนทมี  กลยุทธการ 

สัมภาษณ 

   2. เพื่อประเมินผลผลิต (Product) เชน  การประเมนิแฟมสะสมผลงาน    รายงานการ

วิจัย นทิรรศการ ผลงานศิลปะ เปนตน 

   3. เพื่อประเมินการปฏิบัติ (Performance) เชน ประเมินการนาํเสนอปากเปลา    การ

อภิปราย การสาธิต 

   การกําหนดเกณฑการใหคะแนนของรูบริค (Scoring rubric) ก็คือการตอบคําถามวา

นักเรียนทาํอะไรไดสําเร็จ หรือวามีระดับความสาํเร็จในข้ันตาง ๆ เทาใด หรือผลงานเปนอยางไร มี

คุณภาพอยูในระดับใดนั้นเอง มีวิธีการกําหนด 2 แบบ คือ  

   1.เกณฑการใหคะแนนเปนภาพรวมหรือเกณฑรวม (Holistic scoring rubric) คือ 

เกณฑการใหคะแนนช้ินหนึง่ โดยดูภาพรวมของช้ินงานวามคุีณลักษณะอยางไร แลวเขียนอธิบาย

คุณภาพของงานหรือความสําเร็จของงานเปนช้ิน ๆ โดยอาจแบงระดับคุณภาพ ต้ังแต 0-4 หรือ 0-6 

โดยมีวิธกีารในการกําหนดคะแนนตามคุณภาพของงานดังนี ้

    1.1 แบงงานตามคุณภาพเปน 3   กอง  คือ 

    กองที ่1  ไดแก  งานทีม่ีคุณภาพเปนพิเศษ เขียนอธิบายลักษณะของงานทีม่ี

คุณภาพเปนพเิศษ (Scoring rubric)  

     กองที ่2  ไดแก งานที่ยอมรับไดนอยเขียนอธิยายลักษณะของงานที่ยอมรับได

นอย  

     กองที ่3  ไดแก  งานทีย่อมรับไมได   เขียนอธิยายลักษณะของงานทีย่อมรับไมได 
    จากนั้นก็นาํงานแตละกองมาใหคะแนน เชน กองที ่1 จะใหคะแนนสูงสุดลดหล่ัน

ลงมาจนถงึกองที ่ 3   สวนงานที่แสดงวาไมไดใชความพยายามเลย ใหคะแนน เปน 0 

   1.2 กําหนดระดับความผิดพลาด โดยพิจารณาจากความบกพรองของคําตอบวามี

มากนอยเพียงใด   แลวหักจากระดับคะแนนสูงสุดมาทีแ่ตละกอง   เชน   การกําหนดระดับ   คุณภาพ

ของการแกปญหาโจทยคณิตศาสตรอาจกําหนดดังนี ้

    คะแนน 4  หมายถงึ  คําตอบถูกแสดงเหตุผลถูกตอง แนวคิดชัดเจน 

    คะแนน 3  หมายถงึ  คําตอบถูก เหตุผลถกูตอง มีขอผิดพลาดเล็กนอย 

    คะแนน 2  หมายถงึ  เหตุผลหรือการคํานวณผิดแตก็มีแนวทางทีน่ําไปสูคําตอบ 

    คะแนน 1  หมายถงึ  มีการพยายามหาเหตุผลหรือคํานวณ แตผิดพลาด 
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    คะแนน 0  หมายถงึ  ไมตอบ หรือตอบไมถกู 

   1.3 อธิบายคุณภาพตามระดับจากสูงสุดไปตํ่าสุด     เชน     เกณฑการใหคะแนน

ความสามารถในการทําความเขาใจเนื้อหาสาระ อาจกําหนดดังนี ้

    คะแนน 4 หมายถงึ การสาธิตหรือการแสดงอกใหเห็นถึงการเขาใจที่สมบูรณ

ครบถวน ถูกตองแมนยาํในหลักการความคิดรวบยอด   ขอเท็จจริงของงาน   หรือสถานการณที่กาํหนด   

รวมทัง้เสนอแนวคิดใหมที่แสดงออกถึงความเขาใจอยางลึกซึ้งถงึเกณฑหรือลักษณะของขอมูล 

    คะแนน 3 หมายถงึ การแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจทีส่มบูรณ ครบถวน ถูกตอง

ในหลักกร ความคิดรวบยอด    ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณทีก่ําหนด 

    คะแนน 2 หมายถงึ  การแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจทีไ่มสมบูรณครบถวน  

ถูกตองในหลักการ  ความคิดรวบยอด  ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณที่กาํหนดในบางสวน 

      คะแนน 1 หมายถงึ การแสดงออกใหเห็นถึงความเขาใจถึงหลักการ ความคิดรวบ

ยอด  ขอเท็จจริงหรือสถานการณที่กาํหนดนอยมากและเขาใจไมถูกตองบางสวน 

     คะแนน 0 หมายถงึ ไมแสดงความคิดเหน็ใด   ๆ    ส่ิงทีต่องกําหนดตอไป คือ การ

พิจารณาวาระดับคุณภาพใดจะเปนที่ยอมรับไดจะเห็นวาจากตัวอยางทีผ่านมา ต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไป มี

คําตอบถึงกรแสดงออกทีย่อมรับได   เพราะนักเรียนแสดงออกถงึความเขาใจที่สมบูรณครบถวนถกูตอง

ในหลักการความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณทีก่ําหนด 

   2. เกณฑการใหคะแนนแบบแยกองคประกอบหรือเกณฑยอย (Analytic scoring 

rubrics)  เพื่อใหการมองคุณภาพของงาน หรือความสามารถของนักเรียนไดอยางชัดเจน    จึงไดมีการ

แยกองคประกอบของการใหคะแนนเปนหลายองคประกอบ หรือหลายรายการ    และอธิบาย คุณภาพ

ของงานในแตละองคประกอบเปนระดับ    ซึ่งอาจกลาวสรุปไดวาเกณฑการใหคะแนนนี้ประกอบดวย

สวนสําคัญ 2  สวน    คือ 

   2.1 แนวทางตาง ๆ ที่ใชพจิารณาช้ินงาน (Criteria)   หรืออาจแยกองคประกอบ  หรือ

รายการที่จะประเมิน   เชน   ในผลงานการเขียนช้ินหนึ่ง เราอาจมีแนวทางการประเมินโดยดูส่ิงตอไปนี ้

ไดแก จุดมุงหมาย  (Purpose)  การจัดองคประกอบ  (Organization)  รายละเอียด  (detail)  

ทวงทาํนองการเขียน (Voice,Style) หลักไวยากรณ  ตัวสะกด เปนตน 

   2.2 คําอธิบายถึงระดับคุณภาพของแตละองคประกอบ ซึ่งเรียงลําดับต้ังแตสูงสุดถึง

ตํ่าสุด ซึ่งกําหนดระดับคุณภาพเปนกี่ระดับข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

   จากลักษณะของการใหคะแนนแบบรูบริค จะเหน็ไดวาครูตองใหนักเรียนทราบรูบริค

เมื่อนักเรียนทาํงานใดทาํงานหนึ่ง ถางานนั้นไดรับการออกแบบใหสามารถวัดได 4 องคประกอบ    ครู
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ตองจัดทํารูบริคของทั้ง  4  องคประกอบเมือ่ครูกําหนดช้ินงานมาช้ินหนึ่ง  ก็ตองสรางรูบริคเพื่อประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนในการบรรลุสมรรถภาพที่อยูในงานน้ัน  ๆ    เชน       ความสามารถการสือ่สาร  

กระบวนการและผลงาน  

สําหรับการศึกษาวิจยั ในคร้ังนี้ใชกจิกรรมพัฒนาการเขียนสะกดคําโดยใชแบบฝกทกัษะ   ซึง่

จะใชกฎเกณฑการใหคะแนน (Rubric score)     ตรวจผลงานการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา

ตัวสะกดตามลําดับข้ันการเขียนสะกดคํา  4   ข้ัน 

 
 3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง 
  ไพศาล  หวงัพานิช (2546: 17-18) ไดกลาวไววา   กอนดําเนนิการวัดและการประเมินผล

ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอืที่จะใชเพื่อใหแนใจวาจะสามารถใหขอมลูที่ถูกตองเหมาะสม   

หากเคร่ืองมือวัดมีคุณภาพยอมใหขอมูลหรือคะแนนที่เช่ือถือได    เมือ่นําขอมูลหรือคะแนนเหลานั้นไป

ใชประเมินผลแลวผลการประเมินก็ยอมมคีวามถกูตองและม่ันใจได  ในทางตรงขามถาเคร่ืองมือดอย

คุณภาพยอมไดผลที่ไมนาเชือ่ถือ  เมื่อนาํไปใชสรุปและประเมินผล      การประเมนิก็ยอมไมนาเช่ือถือ

เชนกนั (Garbage in, Garbage out)   ในทางปฏิบัติจงึมีความจําเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองตรวจคุณภาพ

เคร่ืองมือแกไขปรับปรุงกอนนาํไปใชดําเนินการวัดและประเมินผล  ซึง่มี  2  วิธีคือ 

  1. ตรวจคุณภาพเคร่ืองมือโดยการพิจารณาความเหมาะสม     เปนวิธีพืน้ฐานสําหรับการ

ตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือวัดทุกชนิด   โดยใชดุลยพินจิพิจารณาลักษณะเคร่ืองมอืเปนรายขอทัง้ฉบับ  

ดานความเหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการ    ซึง่ผูสอนเปนผูพิจารณาเอง   หรือใหผูอ่ืนสาขาเดียวกนั

เปนผูพจิารณา  โดยประเด็นหลักทีพ่ิจารณา  คือ 

   1.1 พิจารณาคําถาม  รายขอ  (Item)  เนนการตรวจสอบดานภาษา 

    1.1.1 ตรงตามพฤติกรรมและเนื้อหาที่จะวัด 

    1.1.2 ความถกูตองตามหลักวิชา 

    1.1.3 ความซํ้าซอน  และการช้ีแนะหรือชี้คําตอบ 

    1.1.4 ความสําคัญหรือคุณคาของขอคําถาม 

   1.2  พิจารณารวมทัง้หมดหรือทั้งฉบับ  เนนรายละเอียดเกี่ยวกับ 

    1.2.1 การจัดหมวดหมูของขอคําถาม 

    1.2.2 ความครอบคลุมครบถวนตามหลักสูตร 

    1.2.3 ความชัดเจนของคําอธิบายช้ีแจงในการคิดหรือการตอบ 

    1.2.4 ความเหมาะสมกับเวลาที่ใชวัดและประเมิน 

    1.2.5 ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
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  2. ตรวจคุณภาพเคร่ืองมือโดยการทดลองใช (Try out) เปนการนําเคร่ืองมือไปดําเนนิการ

วัดและประเมนิผลกับกลุมเปาหมายเพื่อนําผลมาวิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือหรืออาจนาํไปดําเนนิการ

ใชจริงหลังจากนัน้จึงวิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือโดยวิเคราะหตรวจคุณภาพตอไปนี ้

   2.1 วิเคราะหคุณภาพรายขอ   โดยคํานวณคาคุณภาพ 

    2.1.1  คาความยาก   (กรณีที่เคร่ืองมือเปนขอสอบ) 

    2.1.2  คาอํานาจจําแนก 

    2.1.3  คาความเที่ยงตรง 

   2.2 วิเคราะหคุณภาพทัง้ฉบับ 

    2.2.1  คาความยาก   (ของขอสอบ) 

    2.2.2  คาความเช่ือมั่น 

    2.2.3  คาความเที่ยงตรง 

  แตอยางไรก็ตาม  การทดลองใชเคร่ืองมือไมควรใชกับขอสอบวัดผลการเรียนในรายวชิา

ตาง ๆ เพราะจะมีปญหาเร่ืองความลับของขอสอบ     จึงควรใชวิธกีารแรกเพียงวิธเีดียว  หลังจากทํา

การสอบวัดแลว  จงึนําผลไปวิเคราะหตอไป 

  วิธีการตรวจคุณภาพของเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

  การตรวจคุณภาพเคร่ืองมืออาจกลาวโดยสรุป ตามที่สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ   

(2540: 190)  ไดกลาวถงึวธิกีารตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวัดผลจากสภาพจริงไว  ดังนี ้

  1. กําหนดตัวบงชี้ตาง ๆ ของพฤติกรรมการแสดงออกในสถานการณตาง ๆ ใหชัดเจนและ

ครอบคลุมพฤติกรรมและเนือ้หาที่ตองการประเมิน 

  2. นํารูปแบบที่ผูวิจยัสรางข้ึนไปตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช       และความ

ชัดเจนข้ันตอนในรูปแบบ        โดยนาํรูปแบบและรายละเอียดของข้ันตอนในรูปแบบไปใหผูเชี่ยวชาญ

ทางการศึกษาพิจารณา  2  ทาน 

  3. นาํผลการพจิารณาของผูเช่ียวชาญมาสรุปและปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

  4. นํารูปแบบมาปรับตามผูเช่ียวชาญในคร้ังที่ 1 และรายละเอียดการปฏิบัติแตละข้ันตอน

ไปใหผูเชี่ยวชาญทางการวดัและการประเมินผล   ที่เคยมีผลงานเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง

อีก  3  ทาน   ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยพิจารณาเร่ืองความเที่ยงตรงความครอบคลุมหลักการ  

และแนวคิดของการประเมนิผลตามสภาพจริง      และความเปนไปไดในการนาํรูปแบบไปปฏิบัติจริงใน

สถานศึกษา แลวนาํผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 ทานมาสรุปเพื่อปรับปรุงรูปแบบตอไป 
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  นอกจากนี้ไพศาล หวังพานชิ (2546: 9) ไดกลาวถึง คุณภาพของเคร่ืองมือในการประเมิน 

ผลไววา การวดัและการประเมินส่ิงใดก็ตาม ผลที่ไดจะเปนทีย่อมรับหรือไม  ข้ึนอยูกบัคุณภาพของ

เคร่ืองมือที่ใชเปนสําคัญ    คุณภาพของเครื่องมือในการวัดและประเมนิผลที่สําคัญประกอบดวย 

  1. ความเทีย่งตรง   (Validity)   เคร่ืองมือชนิดใดก็ตามตองสามารถวดัส่ิงที่ตองการจะวัด

ไดอยางแทจริง    นัน่คือวดัคุณลักษณะ   หรือพฤติกรรมที่ตองการวัดไดจริง   (Construct Validity)  

และประสบการณการเรียนรู  หรือเนื้อหาตามหลักสูตรไดจริง  (Content Validity)  เคร่ืองมือที่สามารถ

วัดไดตรงตามวัตถุประสงคทีแ่ทจริง   ใหผลไดตรงความเปนจริง   ยอมจัดไดวาเคร่ืองมือนัน้วัดไดอยาง

ถูกตอง   แมนยํา  (Accuracy)   (Brown. 1983)   คุณสมบัติดังกลาวเปนส่ิงจําเปนและมีความสําคัญ

อยางยิ่งสําหรับเคร่ืองมือวัดทุกประเภทเพือ่ใหเคร่ืองมือมีความเที่ยงตรงสูง    ควรดําเนนิการดังนี้ 

   1.1 ผูสอนมีความเขาใจลักษณะความสามารถหรือพฤติกรรมการเรียนรู    ที่ตองการ

วัดอยางแทจริง 

   1.2 ผูสอนกําหนดขอบเขตของเนื้อหา   หรือประสบการณไดชัดเจน 

   1.3 ผูสอนเลือกใชเคร่ืองมือ   หรือวิธีการวดัที่เหมาะสม 

  2. ความเชื่อมัน่  (Reliability)    เคร่ืองมือวัดและประเมินผลสามารถใหผลที่สะทอน

ศักยภาพหรือความสามารถที่แทจริงของผูเรียนใหมากทีสุ่ด   โดยมีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนตาง ๆ 

เกิดข้ึนนอยทีสุ่ด  คุณภาพดังกลาวทาํใหผลการวัดและประเมินมีความนาเชื่อถือ  และมีความคงเสน

คงวา  (Consistency)  ของผลการวัด  (Tuckman. 1975)  ลักษณะดังกลาวจะเกิดข้ึนไดเมื่อ 

   2.1  ดําเนนิการวัดอยางเพยีงพอ  วัดหลายคร้ังดวยจํานวนขอที่มากพอ 

   2.2  ดําเนนิการวัดดวยวิธีการที่หลากหลาย    โดยใชเคร่ืองมือวัดที่สอดคลองกับ

คุณลักษณะทีจ่ะวัด 

   2.3  การตรวจใหคะแนนผลการวัดตองชัดเจน เปนระบบมีเกณฑการตรวจใหคะแนน

ที่แนนอนและเหมาะสม 

   2.4  ดําเนนิการวัดภายใตสถานการณปกติเปนไปตามสภาพทีเ่ปนจริงไมดําเนนิการ

วัดในชวงเวลาที่มีเหตุการณหรือเงื่อนไขเปลี่ยนจากสภาพเดิม 

  3. ความเปนปรนัย  (Objectivity)  เคร่ืองมือมีความชดัเจน  ส่ือความหมายใหเขาใจได

ตรงกัน ไมวกวนกํากวมจนตองตีความหมายแตกตางกนัระหวางผูเรียนแตละคน  ความเปนปรนัย 

ของเคร่ืองมือข้ึนอยูกับความรัดกุม    ถกูตองของการใชภาษาในการสื่อความหมาย     และการกําหนด

ขอบเขต   หรือขอมูลที่เพยีงพอในการคิดหาคําตอบ 

  4. การจําแนก  (Discrimination)  เคร่ืองมอืวัดและประเมินผล   ตองสามารถจําแนกหรือ

แยกผูเรียนไดถูกตองตามระดับความสามารถ   คําถามที่จะทาํใหไดคําตอบทีแ่ตกตางกนัระหวาง
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ผูเรียนทีม่ีความรูความสามารถหรือทักษะแตกตางกนั   รวมถงึคะแนนที่ไดก็จะแตกตางกันลดหล่ันกนั

ตามระดับการเรียนรูของผูเรียนที่มีระดับการเรียนรูตํ่ากวาหรือออนกวา   ลักษณะเคร่ืองมือที่สามารถ

จําแนกไดสูง   มักเปนเคร่ืองมือวัดที่เนนดานความคิด  การประยกุต  หรือ  การวิเคราะหเชิงเหตุผล 

  5. ระดับความยาก (Difficulty)  เหมาะสม  ในกรณีที่เคร่ืองมือวัดและประเมินผลเปน 

ขอสอบ  (ซึ่งผูสอนสวนใหญนิยมใช)       จาํเปนตองคํานึงถึงคุณภาพดานความยากงายของขอสอบ

ประกอบดวย      กลาวคือขอสอบที่ยากเกินไปหรืองายเกินไปจะทําใหประสิทธิภาพของการวัด  และ

ประเมินผลลดลง  เพราะขอสอบที่มีลักษณะดังกลาว  ไมสามารถจําแนกหรือแบงระดับความสามารถ

ของผูเรียนไดในทางปฏิบัติขอสอบที่พงึประสงคควรมีระดับความยากปานกลาง       เพื่อใหสามารถ

จําแนกผูเรียนไดตามระดับความรูความสามารถ     แตอยางไรก็ตามลักษณะของขอสอบที่ยาก   หรือ

คอนขางยากที่ควรใชในการวัดและประเมินผลนัน้    ควรเกิดจากขอสอบนั้นเพราะมุงวัดความสามารถ

ในเชิงการคิด  การแกปญหา  การวิเคราะห  มิใชเกิดจากความซับซอน  วกวนของคําถาม  จนยากทีจ่ะ

เขาใจ  หรือยากเพราะถามเนื้อหานอกหลักสูตรรายวิชานั้น ๆ  ประเด็นที่ควรพิจารณาอีกประการหนึง่

คือ  ความสัมพันธระหวางเวลาที่กาํหนดใหใชสอบกับระดับความยากงายของขอสอบ  กลาวคือการ

สอบวัดผลการเรียนโดยทั่วไปนิยมกําหนดเวลาใหผูสอบสวนใหญ (เกนิรอยละ 90)  สามารถทาํขอสอบ

ไดเสร็จทันเวลา  ดังนัน้ในกรณีที่ผูสอนออกขอสอบจํานวนมากขอ  หรือใชขอสอบที่ตองตอบในแงมุม

หลากหลายจนทาํใหผูเรียนสวนใหญไมสามารถทําขอสอบไดเสร็จตามเวลาที่กาํหนด     เปนส่ิงที่ควร

หลีกเล่ียงเพราะจะทําใหคุณภาพของการวัดและการประเมินผลดอยลง 

           การประเมินผลเปนกระบวนการที่คอนขางมีความเปนอัตนยัมักจะมีปญหาเกีย่วกับการยอมรับ

ในผลการประเมิน  แตอยางไรก็ตาม การประเมินทุกคร้ังจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงความยุติธรรม

ใชเกณฑพิจารณาที่คํานึงถงึคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับที่เหมาะสม    และสอดคลองกับ

สภาพที่แทจริงใหไดมากที่สุด  โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ควบคูไปดวย   เชน  เกณฑทีก่ําหนดสูงเกินไป

หรือตํ่าเกนิไปหรือไม  สถาบันหรือวงการวชิาชีพจะยอมรับหรือไม    และส่ิงที่สําคัญที่สุดคือผลประเมิน

ที่ไดผูสอน ผูประเมินสามารถอธิบายไดหรือไม 
 

 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 4.1  งานวิจยัตางประเทศ 

    การศึกษางานวิจัยของตางประเทศที่เกีย่วของกับการวัดประเมินควบคูกับการเรียนการสอน  

ซึ่งเปนการประเมินผลแนวใหมพบวา    สวนใหญจะเปนการประเมินตามสภาพจริงที่ใชแฟมสะสมงาน

เปนเคร่ืองมือของการประเมิน  ดังรายละเอียดนี ้
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  แอนดรูส (Andrews.  1994: 465A)   ไดศึกษาการนําแฟมสะสมงานมาใชในการจัดการ

เรียนการสอน   การรูหนังสือ   โดยในการศึกษาคร้ังนี้ใชการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา   1)  การประเมนิผล

และการจัดการเรียนการสอนดําเนินการตามความตองการของนักเรียนเปนสําคัญ   2)  ปฏิสัมพันธ

ระหวางครู  และนักเรียนจะอยูในรูปผูรวมมือในกระบวนการเรียนรู  3) สงเสริมยุทธวิธีในการอานและ

การเขียนใหธรรมชาติ  4) แฟมสะสมงานเปนเอกสารหลักฐานที่แสดงความสําเร็จในการอานและการ

เขียน  5)   ครูและนักเรียนมีนิสัยของการไตรตรองตนเอง   (Self  reflection)     ซึ่งจะนาํไปสูการ

กําหนดเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง  (Goal   setting)  และการกํากับตนเอง  ( Self  monitring)    

6) ขอมูลในแฟม   สะสมงานชวยในการส่ือสารระหวาง ผูปกครองหรือผูมีสวนเกีย่วของและเพือ่การ

วางแผนการจดัการเรียนการสอนตอไป   7)  จุดเดนของแฟมสะสม   คือ    ครูมีความตระหนักเกีย่วกับ

การเรียนการสอนสําหรับนักเรียนทีม่ีผลการประเมินผล    และการจัดการเรียนการสอนภายใตเงื่อนไข

ที่จําเปนดังนี้  1)   ความสอดคลองระหวางระบบความเชื่อของครูเกี่ยวกับวธิีการรูหนังสือของนักเรียน  

และทัศนะในเร่ืองการประเมนิผลเปนพลวตั   กลาวคือเพื่อประเมินความกาวหนาของนักเรียนโดย

กระบวนการของความรวมมอื  2) มคีวามยนิดีทีจ่ะเส่ียงโดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 3) ใหผูเชีย่วชาญหรือ ผูรวมงานมีสวนรวมในการ

แลกเปล่ียนประสบการณ     และมีการสะทอนตนเองในการปฏิบัติที่ผานมา  4) ใหเวลาอยางเพียงพอ

ตอการสนับสนุนใหมกีารเปลี่ยนแปลงทั้งในแงของการเรียนการสอน และการประเมินผล 

 นิวแมน   (Newman.  1995 : 3081A)     ไดศึกษาการเปล่ียนแปลงเจตคติตอการเขียนภาษา 

อังกฤษของนกัเรียนเกรด   12   เมื่อใชแฟมสะสมงาน  โดยในการวิจยัคร้ังนี้ใชการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บ

รวบรวมขอมูลกับนักเรียน  42 คน ในหองเรียนปกติโดยสํารวจเจตคติตอการเขียน  และความสามารถ

ของนักเรียน     การประเมนิจุดเดนและจุดดอยในการเขียนโดยใชแฟมสะสมงานซึ่งประกอบดวยงาน

การเขียน   ต้ังแตโครงราง   และการปรับปรุงในตอนใกลปดเทอม     นกัเรียนจะสรางแฟมสะสมงานที่

แสดงผลงานการเขียนที่ดีที่สุด      โดยนักเรียนเปนผูเลือกผลงานที่ดีทีสุ่ดมาประเมนิผลจากการศึกษา

คร้ังนี้พบวา  นักเรียนจํานวนมากเปล่ียนเจตคติตอการเขียน   และยนืยนัวาแฟมสะสมงานชวยสงเสริม

การประเมนิตนเองของนักเรียนทําใหคนพบจุดเดนจุดดอยในการเขียนของตนเองจากการสังเกต   และ

การสัมภาษณอยางปฏิสัมพนัธอยางไมเปนทางการกับครูผูสอน จะชวยทําใหนักเรียนสามารถอภิปราย 

รายงานการเขียนของตนเองในฐานะนักเขียนได 

 วากเีนน    และฮิบบารด   (Wagenen; & Hibbard.  1998: Online)  ไดศึกษาโดยใชการ

พัฒนาแฟมสะสมงานของครูในการประเมนิตนเอง    และเพื่อนครู    โดยชวงแรกของการวิจัยจะเนน

การตอบคําถามในส่ิงที่ครูทาํหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอน      โดยพจิารณาการเขียนบรรยาย

อยางไตรตรอง   หรือจากการเขียนสะทอนของตนเอง  ทําใหครูสามารถรูตนเองวาส่ิงใดที่ครูเรียนรูและ
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ส่ิงใดจะตองทาํตอไป   โดยสรุปการพฒันาแฟมสะสมงานครูเปนการทําใหครูตระหนักในส่ิงทีต่นเอง

ตองทํา   รูเปาหมายของการกระทํา  และรูผลกระทบที่สงผลตอนักเรียนส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ  ครู  

รายงานวาแฟมสะสมงานครูทําใหไดผูเรียนที่จะใชการเขียนบรรยายการไตรตรอง   โดยแสดงส่ิงทีค่รูได

เรียนรู   และยังทําใหสามารถประเมินตนเองได     เหน็คุณคาของการรวมมือ     โดยเรียนรูวธิีการวาง

แผนการประเมิน  เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   การปฏิบัติตอนักเรียน และเรียนรูส่ิง 

ที่จะทําใหสามารถกลายเปนนกัวิจยัได   

 4.2  งานวิจยัในประเทศ 

 งานวิจยัเกีย่วกับการวัดประเมินควบคูกับการเรียนการสอนในประเทศไทย    พบวาการวิจยัที่

เกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงยังพบวามีการวิจัยทีน่อยมาก  สวนใหญมักเปนการวัดประเมินโดย

ใชแฟมสะสมผลงาน   และเปนการศึกษาในดานของการเรียนรูภาคปฏิบัติ งานวิจยัที่คนพบดังนี ้

  ชัยฤทธ์ิ    ศิลาเดช  (2540 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาผลการใชและคุณภาพการประเมินในดาน

ความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่น โดยไดพัฒนาแฟมสะสมงานในการประเมนิผลการเรียนในวิชา

ภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปที ่  3     จาํนวน   43    คน     โดยใชการวิจยัปฏิบัติการ      ผลการวิจัย

พบวา    ทําใหนกัเรียนมีความกาวหนาในการใชวิชาภาษาอังกฤษทั้งในดานการฟง   พูด   อาน   เขียน  

อีกทั้งเปนการจูงใจในการเรียนแกนักเรียนเปนอยางมาก    และการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานมี

คุณภาพตามเกณฑตัดสินคุณภาพการประเมินของ   ลินน    และคณะในระดับมากทกุรายการ  คือ  มี

ความยุติธรรม    ในการประเมินสามารถถายโยงและสรุปผลการประเมิน    ประเมนิระดับสติปญญาที่

ซับซอนเนื้อหาเนื้อหาแฟมสะสมงานมีคุณภาพ   เนื้อหาแฟมสะสมงานครอบคลุม   และการประเมินมี

ความหมายตอผูถูกประเมิน   มีความเที่ยงตรงตามสภาพโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่แทนคาความ

เที่ยงตรงตามสภาพเทากับ .94   คาความเชื่อมั่นของผูใหคะแนนจํานวน 2  คน   เทากับ .97  คาความ

เชื่อมั่นของคะแนนที่ไดจากคาสัมประสิทธิ์การสรุปอางอิง  เทากับ  .6517 

 กอบแกว    วมิานจันทร  (2542 :  บทคัดยอ)   ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนโดยใชแฟมสะสม   กลุมตัวอยางที่ใช  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 2  จํานวน  29  คน   

ผลการศึกษาพบวา  1) การประเมินผลสัมฤทธิ์การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน    โดยใชแฟมสะสม

งานทาํใหนักเรียนเกิดความสารถทางดานการเขียนภาษาอังกฤษไดดียิง่ 2)  นักเรียนมีเจตคติทีดี่ตอ 

การประเมนิผลงานเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแฟมสะสมงาน  

 จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของพบวา            เนนการใชแฟมสะสมงานเปนเคร่ืองมือใน 

การเรียนรูของผูเรียน      มีเพียงบางสวนที่เปนการประเมินผลงานตามสภาพจริง  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของในบทที่ 2 พบวา  การใชการวัดประเมินควบคู

การจัดการเรียนการสอนนัน้ เปนการวัดประเมินการเรียนรูที่ออกแบบมาใหสอดคลองกับการจัด
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ประสบการณการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนแตละคนไดรับการพัฒนาและ

เรียนรูกาวหนาสูงสุด เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดประเมินและรวมแสดงความรู

ความสามารถ  ความรูสึกที่ผูเรียนมีและประพฤติปฏิบัติไดอยางแทจริง  และอาศัยขอมูลหลักฐาน

เหลานั้นสะทอนภาพที่เปนจริงของผูเรียน     เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงวธิีการสอนของผูสอน   

และวิเคราะห  วนิิจฉัย  ผูเรียนเพือ่ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูสูงสุด

มากกวาที่จะนําผลไปตัดสินไดตก  (บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ.  2547:10)   ซึ่งแตกตางจากการสอน

ปกติอาจเปนเพียงใหนักเรียนทาํแบบฝกหดัเหมือนตัวอยางแลวใหคะแนนตามจํานวนขอทีท่าํ    หรือมุง

เรียนเพื่อไปสอบปลายภาคเรียนแลวนําผลคะแนนที่เปนตัวเลขมาตัดสินผลไดตกของนักเรียเทานั้นและ

ผูเรียนไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    จึงทําให 

ผูเรียนเปนเพยีงผูรับเนื้อหาเพียงอยางเดียวเทานั้น 

 ดังนัน้การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัจึงทดลองการใชการวัดประเมินควบคูกับการฝกทักษะการเขียน

ดวยการสื่อสารสวนบุคคล  เพื่อตองการทราบพฒันาการเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปที ่ 2   ซึ่งเปนการใชเคร่ืองมือที่หลากหลายและครูผูสอนไดมีการใชอยูแลวแตยังขาดการวางแผนและ 

รวบรวมใหเปนระบบที่ดีเพือ่เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

 

 
 
 
 
 
 
 

          



        บทท่ี 3 

  วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยคร้ังนี ้ ผูวิจัยไดดําเนนิการตามข้ันตอนดังนี ้

 1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

 2. เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนกัเรียนประถมศึกษาปที ่2 จํานวน  2 หองเรียน ภาคเรียนที ่1 

ปการศึกษา  2550 โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม   เขตราชเทว ี   สังกัดกรุงเทพมหานคร    จาํนวน  

70  คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนีเ้ปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2550 โรงเรียนวดัทัศนารุณสุนทริการาม เขตราชเทวี  สังกดักรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยาง

ไดมาจากการสุมแบบกลุม(Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลากไดนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่  2/1  จํานวน  34  คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มี  2  สวนคือ  เคร่ืองมือทีใ่ชในการศึกษาคนควา  และ

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   ไดแก 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา  ประกอบดวย 

  1. แผนการจัดกิจกรรมฝกทกัษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่  2 

  2.  แบบบันทกึการสังเกต      

  3. แบบบันทึกผลการตรวจงาน   

  4. แบบบันทึกผลการพูดคุยกับนักเรียน     
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  5. แบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน 
  6. แบบบันทึกผลการอานบันทกึประจําวนั 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล    ไดแก 

  1. กฎเกณฑการใหคะแนนพัฒนาการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด 
 ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนนิการวิจัยเปน  4  ข้ันตอนดังนี ้  คือ 

 ข้ันที่  1   การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ข้ันที่  2   การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 ข้ันที่  3  การทดลองใชการวดัประเมินควบคูกับการเรียนการสอน 

 ข้ันที่  4  การแสดงหลักฐานคุณภาพของการวัดประเมินควบคูกับการเรียนการสอน        

 รายละเอียดของการดําเนนิงานดังนี ้

 ข้ันตอนที ่ 1  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   ไดแก 

  1. เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย ประกอบดวย 

   1.1 เคร่ืองมือการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียนสะกดคํา ดังนี ้

    1. แบบบันทึกการสังเกต      

    2. แบบบันทึกผลการตรวจงาน   

    3. แบบบันทึกผลการพูดคุยกับนักเรียน     

    4. แบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน 

    5. แบบบันทึกผลการอานบันทกึประจําวนั 

 แบบบันทกึที่ใชในการวัดประเมินควบคูกบัการเรียนการสอน มีข้ันตอนการดําเนนิงานดังนี ้

  1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวของกบัรูปแบบการประเมิน     โดยวิธกีาร 

ส่ือสารสวนบุคคล 

  2.นําผลการสังเคราะหเอกสารมาสรุป เพื่อนาํมาเปนแนวคิดพื้นฐานในการสรางเปน

รูปแบบการวัดประเมินควบคูกับการเรียนการสอน  โดยรายละเอียดของข้ันตอนตาง ๆ  ในรูปแบบการ

วัดประเมินควบคูกับการเรียนการสอน  ไดแบงเปน  3  ข้ัน  ด้ังนี ้

   ข้ันที่  1 ข้ันกําหนดเปาหมายเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดหรือผลที่

ตองการใหเกดิข้ึนแกผูเรียน ซึ่งไดกําหนดเปนผลการเรียนรูที่คาดหวงัในแผนการจัดกิจกรรมฝกทกัษะ

การเขียนสะกดคํา    



 75 

   ข้ันที่  2 ข้ันของการกาํหนดแบบบันทกึที่ใชในการวัดประเมินควบคูกับการเรียนการ

สอน  (บุญเชดิ  ภิญโญอนนัตพงษ.  2544: 53-83)   ซึง่จะเกิดประโยชนตอนักเรียน   และการจัดการ

เรียนรูของครู  โดยเพิ่มเติมจากการวัดประเมินตามปกติ  ดังนี ้

         1. แบบบันทกึการสงัเกต        เพื่อบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกอยางชัดเจนของ

นักเรียนจากการรวมกิจกรรมฝกทกัษะการเขียน    การบาน     ชิน้งานและแบบฝกหัด เพื่อใหครูผูสอน

ทราบถงึพฒันาการการทาํงานของผูเรียน 

    2.  แบบบันทกึผลการตรวจงาน    เพื่อใหครูบันทึกผลการตรวจงานเพื่อใหทราบ 

ถึงพฒันาการการทาํงานของการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด    ความถูกตองตลอดจน 

นิสัยการทาํงาน   และความมีระเบียบ 

         3. แบบบันทกึผลการพดูคุยกับนักเรียน    เพื่อใหทราบถึงความเขาใจในข้ันตอน

ของกิจกรรมฝกทักษะการเขียนวามีสวนใดบางที่ตองเพิ่มเติม     เพื่อใหผูเรียนมทีักษะการเขียนเพิ่มข้ึน 

    4.แบบบันทกึประจําวนัของนักเรียนเพื่อใหนกัเรียนทาํการจดบันทกึประสบการณ

เรียนรูการเขียนสะกดคําของนกัเรียนในช่ัวโมงเรียน    ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นในการเรียนการ

สอน    และสอบถามในเร่ืองทีย่ังไมเขาใจของนักเรียน 

         5. แบบบันทกึผลการอานบันทกึประจําวนั   เพื่อใหครูทราบความกาวหนาของ

นักเรียน  และปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับนักเรียน 

    6.กฎเกณฑการใหคะแนนพัฒนาการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด  

เพื่อใชเปนคูมอืการกําหนดตัวเลขเพื่อชี้บอกถึงระดับคุณภาพ    และคําบรรยายพฤติกรรมเพื่อชี้บอกถึง

ระดับคุณภาพของพัฒนาการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด  

       ข้ันที ่ 3 ข้ันของการกาํหนดลักษณะการวดัประเมินควบคูกับการเรียนการสอน   ให

สอดคลองกับแผนการจัดกจิกรรมฝกทกัษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกด    

            1.2 แผนการจัดกจิกรรมฝกทักษะการเขียนสะกดคํา 

                    ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดกจิกรรมฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรง 

ตามมาตราตัวสะกด        ใชกิจกรรมฝกทกัษะการเขียนที่มีแบบฝกทักษะการเขียนสรางตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544   โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมี

ข้ันตอนดังนี ้

            1.ศึกษาเอกสารตํารา    งานวิจยัที่เกีย่วของกับการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา 

ตัวสะกด   

                            ในการศึกษาคร้ังนี้มกีารศกึษาเอกสาร  ตํารา    และงานวิจัยที่เกีย่วของแบงเปน  2 

กลุม คือ  เร่ืองการจัดกจิกรรมเพื่อฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด       ไดแก    
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เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน    พทุธศักราช   2544   คูมือการจดักิจกรรมการเรียนรู

กลุมสาระภาษาไทยพทุธศักราช   2544  การสอนเขียนภาษาไทยสําหรับครูประถมของเพ็ญศรี   กนัหา   

(2544) จากการศึกษาเอกสารดังกลาวไดรับความรูในการเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับการจัดทํา

แผนการจัดกจิกรรม เพื่อฝกทักษะพัฒนาการเขียนคําสะกดที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดโดยมี

พัฒนาการสําคัญ  4   ลําดับข้ัน    คือ  ข้ันที ่1 การเขียนสะกดคําจากภาพ       ข้ันที ่   2   การเขียน

สะกดคําโดยการเขียนประสมคํา    ข้ันที่   3  การเขียนสะกดคําจากคําอาน     ข้ันที ่   4   การเขียน

สะกดคําจากภาพแลวนํามาแตงประโยค   โดยการจดัประสบการณพัฒนาการเขียนสะกดคําที่ไมตรง

ตามมาตราตัวสะกดดวยแบบฝกทักษะ 

            2.  สรางแผนการจัดกิจกรรมฝกทกัษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด   

โดยปรับเพื่อใหสอดคลองกบัหนวยการเรียนในสัปดาหนั้น ๆ ซึง่มีข้ันตอน ดังนี ้

                 2.1 กําหนดจุดมุงหมายของกิจกรรม   เพื่อฝกพัฒนาการเขียนสะกดคําไมตรงตาม

มาตราตัวสะกด 

         2.2  กําหนดรูปแบบของแผนการจัดกจิกรรมฝกทกัษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรง 

ตามมาตราตัวสะกด  รูปแบบของแผนการจัดกิจกรรมฝกทักษะการเขียนประกอบดวย   คร้ังที ่    เร่ือง  

สาระสําคัญ    ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   สาระการเรียนรู   กระบวนการเรียนรู   ส่ือการเรียนรู    การวัด

ประเมินผล 

             2.3   กําหนดข้ันตอนในการดําเนนิกิจกรรมเปน   4  ลําดับ    ดังนี้  1) การนาํเขาสู

บทเรียนโดยเลือกกิจกรรมตามความเหมาะสม   เชน  การรองเพลง     การทองคําคลองจอง การตอบ

ปริศนาคําทาย    2) การดําเนนิกิจกรรม ครูจัดกิจกรรมฝกทกัษะการเขียนซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมเพ่ือ

ฝกพัฒนาการการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดซ่ึงมี    4   ข้ัน     ดังนี้  ข้ันที่ 1 การเขียน

สะกดคําจากภาพ  ข้ันที ่ 2  การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคํา  ข้ันที ่ 3  การเขียนสะกดคําจาก

คําอาน   ข้ันที ่  4  การเขียนสะกดคําจากภาพแลวนํามาแตงประโยค       3) การสรุปเนื้อทีเ่รียน     ครู

นําแบบวัดประเมินโดยการส่ือสารสวนบุคคลมาตรวจเพื่อสรุปและการประเมินผล  และตรวจงานเขียน

ของนักเรียน โดยคูมอืการใชกฎเกณฑการใหคะแนนพัฒนาการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา

ตัวสะกด  4)   การเลือกใชส่ือ   ส่ือที่ใชในกิจกรรมฝกทักษะการเขียนสะกดคําทีไ่มตรงตามมาตรา

ตัวสะกดมุงเนนการใชส่ือจากภาพและส่ือตัวอักษร  เชน  รูปภาพแทนพยัญชนะ  บัตรคําประกอบภาพ   

แบบฝกทักษะ      

        3.เขียนแผนการจัดกิจกรรมฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด

ซึ่ง  ประกอบดวย 
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           3.1 แผนการจัดกิจกรรมฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด

จํานวน 24  แผน 

          3.2  คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมฝกทกัษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตาม

มาตราตัวสะกด  ไดกําหนดการจัดกิจกรรม  คือ  ใชเวลาสอน  24  ชัว่โมง   

             3.3  แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดประกอบ  แบบ

ฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแมกด แมกนและแมกบ   

 ข้ันตอนที ่ 2   การตรวจสอบเคร่ืองมือ  

 นําเคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัยที่สรางข้ึนไปตรวจสอบคุณภาพตามข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 

แตละชนิด (ตามข้ันตอนการดําเนินการสรางและพฒันาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย)    

 ข้ันตอนที ่  3  การทดลองใชการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน 

 เมื่อตรวจสอบเคร่ืองมือเรียบรอยแลว   ผูวจิัยไดนําการวดัประเมินควบคูการฝกทกัษะการ

เขียนไปทดใชกับกลุมตัวอยางโดยมีข้ันตอนดังนี ้

  1.ข้ันการวางแผนการทดลองใชเคร่ืองมือเพื่อใหมัน่ใจวาเคร่ืองมือที่สรางสามารถนําไปใช

ไดจริงกับการจัดการศึกษา 

  2.ข้ันช้ีแจงผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหทราบถึงความสําคัญและเขาใจถึงการวัดประเมิน

ควบคูกับการเรียนการสอน 

  3. ชี้แจงใหนกัเรียน เพื่อใหมคีวามเขาใจในวิธีการวัดผลการเรียนรู 

  4.ปฏิบัติการทดลองใชเคร่ืองมือ โดยจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ และติดตาม

การใชเคร่ืองมอืวามีความเหมาะสมในการใชตอไป 

 ข้ันตอนที ่  4   การแสดงหลักฐานคุณภาพของการวัดประเมินควบคูกบัการเรียนการสอน 
1.แผนการจดักิจกรรมฝกทักษะการเขยีนสะกดคํา 
 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดกิจกรรมฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา
ตัวสะกด 
 ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรู   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยมีลําดับดังนี ้

  1. ศึกษาหลักสูตรและผลการเรียนรูที่คาดหวงัวิชาภาษาไทย       หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานพทุธศักราช  2544   เพื่อพิจารณาขอบขายเนื้อหา   ผลการเรียนรูที่คาดหวงั  เพื่อเปนแนวทาง

ในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 

  2. ศึกษารายละเอียดรูปแบบการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียนสะกดคําทีไ่ม

ตรงตามมาตราตัวสะกด  จากเอกสารตาง  ๆ 
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  3. จัดเตรียมเคร่ืองมือที่ใชในการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไม

ตรงตามมาตราตัวสะกด 

  4. เลือกเนื้อหารายวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พทุธศักราช  2544 

สําหรับชวงชัน้ที่  1  เพื่อนาํมาใชทดลอง   โดยเลือกหนวยการเรียนรูเร่ืองการเขียนสะกดคําที่ไมตรง

ตามมาตราตัวสะกด  ใชเวลาสอน   24  ชัว่โมง เปนเวลา  4   สัปดาห     
 

ตาราง  1 แผนการจัดการเรียนรูและช่ัวโมงการใชการวัดประเมินควบคูการจัดกิจกรรมทักษะการเขียน 

 

หนวยการเรยีนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง แผน ชั่วโมง 

คําที่สะกดไมตรง 

มาตราตัวสะกด 

มาตราแมกบ 

ธูปเทยีน  เสนกราฟ  

ฮิปโป   โทรศัพท  

เทป   ยีราฟ  ทัพพี  

รูปภาพเคารพ  สรุป   

เผาศพ   อาชพี  ทาํ

บาป  อพยพ 

 

มาตราแมกน 

ทหาร    วันเพญ็  

พิการ   ขอบคุณ  

กตัญู   วานร 

การหาร   รางวัล  

อาคาร   ของขวัญ    

พยาบาล  ปลาวาฬ   

คนพาล   กุญแจ   

กลาหาญ  

 

-อานและเขียนสะกดคําจากภาพในมาตราตัวสะกดแมกบ

ที่สะกดดวย   ป   พ   ฟ   ภ   ไดถูกตอง 

-อานและเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคําในมาตรา

ตัวสะกดแมกบที่สะกดดวย   ป   พ  ฟ  ภ  ไดถูกตอง 

-อานและเขียนสะกดคําจากคําอานในมาตราตัวสะกดแม

กบที่สะกดดวย   ป   พ  ฟ  ภ  ไดถูกตอง 

-อานและเขียนสะกดคําจากภาพในมาตราตัวสะกดแมกบ

ที่สะกดดวย   ป   พ  ฟ  ภ แลวนาํคํามาแตงประโยคได 

 

-อานและเขียนสะกดคําจากภาพในมาตราตัวสะกดแมกน

ที่สะกดดวย   ญ   ณ   ร   ล  และ  ฬ   ไดถกูตอง 

- อานและเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคําใน

มาตราตัวสะกดแมกนที่สะกดดวย  ญ   ณ   ร   ล  และ  

ฬ    ไดถกูตอง 

- อานและเขียนสะกดคําจากคําอาน คําในมาตรา

ตัวสะกดแมกนที่สะกดดวย   คําที่สะกดดวยตัว  ญ  ณ  ร  

ล และ ฬ  ไดถกูตอง 

- อานและเขียนสะกดคําจากภาพในมาตราตัวสะกดแม

กนที่สะกดดวย   ญ   ณ   ร   ล  และ  ฬ  แลวนําคํามา

แตงประโยคได 

 

1-2 

 

3-4 

 

5-6 

 

7-8 

 

9-10 

 

11-12 

 

13-14 

 

 

15-16 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 
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ตาราง 1 (ตอ) 

หนวยการเรยีนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง แผน ชั่วโมง 

คําที่สะกดไมตรง 

มาตราตัวสะกด 

มาตราแมกด 

อิฐ   อูฐ   ธงชาติ  

ครุฑ    ขอบเขต  

อาวุธ   มงกุฎ   

กระดาษ    ตํารวจ  

โกรธ     พืชผัก  

มารยาท   ทําโทษ 

ประเทศ   เงินบาท 

 

 

 

- อานและเขียนสะกดคําจากภาพ     

ในมาตราแมกดที่สะกดดวย  จ   ช   ซ   ฎ   ฏ   ฐ   ฑ   ฒ   

ต   ถ   ท    ธ   ศ   ษ  ส     และ   ติ  ไดถูกตอง 

- อานและเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคําในมาตรา

ตัวสะกดแมกดที่สะกดดวย จ   ช   ซ   ฎ   ฏ   ฐ   ฑ   ฒ   

ต   ถ   ท    ธ   ศ   ษ  ส     และ   ติ   ไดถูกตอง 

- อานและเขียนสะกดคําจากคําอาน คําในมาตราตัวสะกด

แมกดที่สะกดดวย   จ   ช   ซ   ฎ   ฏ   ฐ   ฑ   ฒ   ต   ถ   

ท    ธ   ศ   ษ  ส     และ   ติ   ไดถูกตอง 

- อานและเขียนสะกดคําจากภาพในมาตราแมกดที่สะกด

ดวย จ ช ซ ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ต   ถ   ท    ธ   ศ   ษ  ส  และ   

ติ  แลวนําคํามาแตงประโยคได 

 

 

17-18 

 

19-20 

 

 

21-22 

 

 

23-24 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

ตาราง    2  แผนการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินตามข้ันพัฒนาการเขียน 

 

สัปดาห / 

แผน 

แผนการจัดการจัดการเรียนรู การวัดประเมินควบคูการเรียนการสอน 

 

 

       1/ 1-2 

  คําที่สะกดไมตรงมาตราตัวสะกด 

มาตราแมกบ 

 การเขียนสะกดคําจากภาพ 

 

 

- แบบบันทกึการสังเกต       

- แบบบันทกึผลการพูดคุยกบันักเรียน   

- แบบบันทกึผลการตรวจงาน 

- แบบบันทกึประจําวนัของนกัเรียน       

- แบบบันทกึผลการอานบันทึกประจาํวนั 

- กฎเกณฑการใหคะแนน 
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ตาราง 2 (ตอ) 

สัปดาห/

แผน 

แผนการจัดการจัดการเรียนรู การวัดประเมินควบคูการเรียนการสอน 

1 / 3-4 

 

 

 

 

 

1 / 5-6 

 

 

 

 

 

2 / 7-8 

 

 

 

 

 

2 / 9 -10 

 การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสม

คํา  

 

 

 

 

   การเขียนสะกดคําจากคําอาน  

 

 

 

 

 

การเขียนสะกดคําจากภาพแลวนํามาแตง

ประโยค   

 

 

 

 

มาตราแมกน 

การเขียนสะกดคําจากภาพ 

- แบบบันทกึการสังเกต       

- แบบบันทกึผลการพูดคุยกบันักเรียน   

- แบบบันทกึผลการตรวจงาน 

- แบบบันทกึประจําวนัของนกัเรียน       

- แบบบันทกึผลการอานบันทึกประจาํวนั  

- กฎเกณฑการใหคะแนน 

 

-  แบบบันทึกการสังเกต       

- แบบบันทกึผลการพูดคุยกบันักเรียน   

- แบบบันทกึผลการตรวจงาน 

- แบบบันทกึประจําวนัของนกัเรียน       

- แบบบันทกึผลการอานบันทึกประจาํวนั  

- กฎเกณฑการใหคะแนน 

 

- แบบบันทกึการสังเกต       

- แบบบันทกึผลการพูดคุยกบันักเรียน   

- แบบบันทกึผลการตรวจงาน 

- แบบบันทกึประจําวนัของนกัเรียน       

- แบบบันทกึผลการอานบันทึกประจาํวนั  

- กฎเกณฑการใหคะแนน 

 

- แบบบันทกึการสังเกต       

- แบบบันทกึผลการพูดคุยกบันักเรียน   

- แบบบันทกึผลการตรวจงาน 

- แบบบันทกึประจําวนัของนกัเรียน       

- แบบบันทกึผลการอานบันทึกประจาํวนั 

- กฎเกณฑการใหคะแนน  
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ตาราง 2 (ตอ) 

สัปดาห/

แผน 

แผนการจัดการจัดการเรียนรู การวัดประเมินควบคูการเรียนการสอน 

 2/11 -12 

 

 

 

 

 

3 /13 -14 

 

 

 

 

 

3 /15 -16 

 

 

 

 

 

 

3/17 -18 

 การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสม

คํา 

 

 

 

 

  การเขียนสะกดคําจากคําอาน  

 

 

 

 

 

  การเขียนสะกดคําจากภาพแลวนาํมา

แตงประโยค   

 

 

 

 

 

 มาตราแมกด 

การเขียนสะกดคําจากภาพ 

- แบบบันทกึการสังเกต       

- แบบบันทกึผลการพูดคุยกบันักเรียน   

- แบบบันทกึผลการตรวจงาน 

-แบบบันทึกประจําวนัของนกัเรียน       

- แบบบันทกึผลการอานบันทึกประจาํวนั 

- กฎเกณฑการใหคะแนน 

 

- แบบบันทกึการสังเกต       

- แบบบันทกึผลการพูดคุยกบันักเรียน   

- แบบบันทกึผลการตรวจงาน 

-แบบบันทึกประจําวนัของนกัเรียน       

- แบบบันทกึผลการอานบันทึกประจาํวนั  

- กฎเกณฑการใหคะแนน 

 

- แบบบันทกึการสังเกต       

- แบบบันทกึผลการพูดคุยกบันักเรียน   

- แบบบันทกึผลการตรวจงาน 

-แบบบันทึกประจําวนัของนกัเรียน       

- แบบบันทกึผลการอานบันทึกประจาํวนั 

- กฎเกณฑการใหคะแนน 

 

- แบบบันทกึการสังเกต       

- แบบบันทกึผลการพูดคุยกบันักเรียน   

- แบบบันทกึผลการตรวจงาน 

-แบบบันทึกประจําวนัของนกัเรียน       

- แบบบันทกึผลการอานบันทึกประจาํวนั 

- กฎเกณฑการใหคะแนน 
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ตาราง 2 (ตอ) 

สัปดาห/แผน แผนการจัดการจัดการเรียนรู การวัดประเมินควบคูการเรียนการสอน 

  4 /19 – 20 

 

 

 

 

 

 

4 / 21 – 22 

 

 

 

 

 

4 / 23 - 24 

การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
การเขียนสะกดคําจากคําอาน  

 

 

 

 

 

การเขียนสะกดคําจากภาพแลวนํามาแตง

ประโยค   

 

- แบบบันทกึการสังเกต       

- แบบบันทกึผลการพูดคุยกบันักเรียน   

- แบบบันทกึผลการตรวจงาน 

-แบบบันทึกประจําวนัของนกัเรียน       

- แบบบันทกึผลการอานบันทึกประจาํวนั 

- กฎเกณฑการใหคะแนน 

 

 

- แบบบันทกึการสังเกต       

- แบบบันทกึผลการพูดคุยกบันักเรียน   

- แบบบันทกึผลการตรวจงาน 

-แบบบันทึกประจําวนัของนกัเรียน       

- แบบบันทกึผลการอานบันทึกประจาํวนั 

- กฎเกณฑการใหคะแนน 

 

- แบบบันทกึการสังเกต       

- แบบบันทกึผลการพูดคุยกบันักเรียน   

- แบบบันทกึผลการตรวจงาน 

-แบบบันทึกประจําวนัของนกัเรียน       

- แบบบันทกึผลการอานบันทึกประจาํวนั 

- กฎเกณฑการใหคะแนน 
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   ตาราง    3   การใชเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

การวัดผลการเรียนรู  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ครู นักเรียน 

1.แผนการจัดกิจกรรมฝกทกัษะการเขียน 

2. แบบบันทึกการสังเกต      

3. แบบบันทึกผลการตรวจงาน   

4. แบบบันทึกผลการพูดคุยกับนักเรียน     

5. แบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน 

6. แบบบันทึกผลการอานบันทกึประจําวนั 

7. กฎเกณฑการใหคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 การสรางและตรวจสอบคุณภาพการวดัประเมินควบคูกับการเรยีนการสอนโดยใช 
การวัดประเมินดวยการสือ่สารสวนบุคคล 
 แบบวัดประเมินควบคูกับการเรียนการสอนโดยใชการวดัประเมินการส่ือสารสวนบุคคล

ดําเนนิการสรางตามข้ันตอนดังนี ้

 2.แบบบันทกึการสังเกต  

   การสรางแบบบันทกึการสังเกต  ดําเนนิการสรางตามข้ันตอนดังตอไปนี ้

      1.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการบันทกึการสงัเกต   

     2.  ศึกษาจุดประสงคของการสรางแบบบันทกึบันทึกการสังเกต   

     3.  สรางแบบบันทกึการสังเกต หลักการปฏิบัติ  ดังนี ้

   1. การสังเกตพฤติกรรมการเขียนที่แสดงออก 

   2. การสังเกตความสนใจและต้ังใจขณะทาํการเขียน 

   3. การสังเกตขณะรวมกิจกรรมการเขียน 

      4.  ตรวจสอบรูปแบบบันทึกการสังเกต    โดยคณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธ  และ

ผูเชี่ยวชาญ  5   ทาน   ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของแบบบันทกึการสังเกต    

      5.  นําแบบบันทกึการสังเกตไปใชกับกลุมตัวอยาง  ซึ่งมีประเด็นในการบันทกึการสังเกต

ดังนี้         1. การรวมกิจกรรมการเรียน 

      2. การอภิปรายโตตอบคําถามขณะรวมกิจกรรม 
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  ตัวอยาง  แบบบันทกึการสังเกต 

ระดับพฤติกรรม 
ที่สังเกต 

 
   หัวขอประเด็นการสังเกต 

1 2 3 4 

1. การรวมกจิกรรมการเรียนดวยความต้ังใจ     

2. การอภิปรายโตตอบคําถามขณะรวมกิจกรรม     

3. คนพบและสรางความรูดวยตนเอง     

4. มีวินยัและรับผิดชอบในการเรียน     

5. รับผิดชอบตอการทาํงานกลุม     

6. สรางผลงานจากการปฏิบัติดวยความต้ังใจ     

7. สรางผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมอยางมีความสุข     

8. แกไขและฝกฝนงานที่ไดรับมอบหมาย     

9. คิดคน   ปฏิบัติแสดงออกเพือ่แกปญหา  และสรางสรรคผลงาน     

10. สรุปเนื้อหาและแสดงความคิดเห็นได     

 

3.แบบบันทกึผลการตรวจงาน 

 การสรางแบบบันทกึการตรวจงาน ดําเนนิการสรางตามขั้นตอนดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับการตรวจงาน 

2. ศึกษาจุดประสงคของการสรางแบบบันทกึการตรวจงาน 

3. สรางแบบบันทึกผลการตรวจงาน โดยมีหลักการปฏิบัติในการตรวจ ดังนี ้ 

1. ทําตามข้ันตอน 

2. ความถกูตอง 
3. ตรงเวลา 

 4.ตรวจสอบรูปแบบบันทกึผลการพูดคุยกบันักเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน  ตรวจสอบความ

เหมาะสมของแบบบันทกึผลการพูดคุยกบันักเรียน โดยใชเกณฑพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ดานการวัดผลการศึกษา จาํนวน 5 ทาน  

 5.นําแบบบันทึกการตรวจงาน     ไปใชกบักลุมตัวอยางซึ่งมหีลักการปฏิบัติ    คือ 

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2544)    เมื่อครูตรวจงานและแสดงความคิดเห็นบนช้ินงานแลวทําการ

บันทกึประเมินทาํงานตามขั้นตอน ความถูกตอง  และตรงตอเวลา เมื่อนักเรียนมกีารทาํงานที่ดีข้ึนก็ให

คําชม และสามารถตรวจสอบการเรียนรูของนักเรียน โดยเปนผลใหเกิดการปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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เมื่อผูเรียนขาดความเขาใจเปนจํานวนมากก็จะทําการสอยซอมเสริมในเร่ืองนั้นให สําหรับในบางคนไม

เขาใจก็จะดําเนินการเรียกมา    

 ตัวอยาง 

 คําช้ีแจง สําหรับคุณครูบันทึกการตรวจงานนกัเรียนและแสดงความคิดเห็นบนช้ินงานโดย

ประเมินดังตอไปนี้    1.การเขียนสะกดคํา 

                               2. การใชคํา                 

แบบบันทกึผลการตรวจงาน 

                                วนั.....................เดือน........................พ .ศ................. 

บันทกึการตรวจผลงาน 

การเขียนสะกดคํา การใชคํา 

 

ลําดับ 

 

                           ชื่อ-สกุล 

0 1 2 3 0 1 2 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

         

 

 กฎเกณฑการใหคะแนนการตรวจผลงาน 

 

บันทกึการตรวจผลงาน เกณฑการใหคะแนน 

1) การเขียนสะกดคํา 
 

3 เขียนสะกดคําถูกตอง  11- 15  คํา 

2  เขียนสะกดคําถูกตอง  5 - 10  คํา 

1  เขียนสะกดคําถูกตอง  1 - 4  คํา 

0  เวนวาง  เขียนผิด 

2) การใชคํา 
 

3  ใชคําถูกตอง   11 - 15   คํา  

2  ใชคําถกูตอง    5 -10    คํา 

1  ใชคําถูกตอง    1- 4      คํา 

0  เวนวาง  เขียนผิด 
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 4.แบบบันทกึผลการพูดคุยกับนักเรียน   

  1. ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล  

  2. ศึกษาจุดประสงคของการสรางแบบบันทึกผลการพูดคุยกับนกัเรียน 

  3. สรางแบบบนัทกึผลการคุยกับนกัเรียน    ซึง่มีหลักปฏิบัติดังนี้  

(บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ. 2544)   1. สถานที่มีความเหมาะสม  

              2. ครูและนักเรียนเปดใจพูดคุยอยางตรงไปตรงมา 

              3. ถามในประเด็นที่ตองพูด 

                                  4. จัดเวลาใหเพยีงพอเพื่อพูดคุยไดจบกระบวนการ 

                                  5. สรุปผลการพูดคุย 

  4. ตรวจสอบรูปแบบบันทึกผลการพูดคุยกับนักเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบ

ความเหมาะสมของแบบบันทึกผลการพูดคุยกับนกัเรียน โดยใชเกณฑพจิารณาความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลการศึกษา จาํนวน 5 ทาน  

  5. นาํแบบบันทึกผลการพูดคุยกับนกัเรียนไปใชกับกลุมตัวอยางโดยมีประเด็นในการ

พูดคุยดังนี้         1. ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน  

       2. ความรูสึกถึงความยากงายและประโยชนทีน่ําไปใช 

   3. ความตองการพิเศษ   จะถามเก่ียวกับเร่ืองที่นกัเรียนตองการเรียนเพิ่มเติม  หรือ

ซอมเสริมในเนื้อทีย่ังไมเขาใจ   

   4. บรรยากาศขณะเรียนและการรวมกจิกรรมการเรียน 

   5. สรุปผลการพูดคุย 

 ตัวอยางแบบบันทกึพูดคุยกบันักเรียน 

 คําช้ีแจง  สําหรับคุณครูใชบันทกึการพูดคุยกับนกัเรียนโดยคําถามในการพูดคุยตองเจาะจง

เฉพาะตรงตามจุดมุงหมายการเรียน  

แบบบันทกึพดูคุยกับนักเรียน 

วันที่.................เดือน.....................พ.ศ............สถานที่....................เวลา.........น. 

       ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน            ความรูสึกถึงความยากงายและประโยชนทีน่าํไปใช 

       ความตองการพิเศษ            บรรยากาศขณะเรียน 

รายละเอียด. 

…………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………........... 
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 5. แบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน 

   การสรางแบบบันทกึบันทึกประจําวนั  ดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังตอไปนี ้

   1. ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับการบันทกึเหตุการณ 

   2. ศึกษาจุดประสงคของการสรางแบบบันทึกประจาํวนั 

   3. สรางแบบบันทกึประจําวนั   โดยมีการบันทกึเปน   2  สวน  ดังนี ้

    3.1 นักเรียนบันทกึ  คือ นกัเรียนทาํการจดบันทกึส่ิงที่ไดรับจากการเรียนในชัว่โมง

เรียน  ส่ิงที่ยงัไมเขาใจในช่ัวโมงเรียน  แสดงความคิดเหน็ในช่ัวโมงที่เรียน  มีประเด็นดังนี ้               

        1.รายละเอียดในการเรียน  เชน  นกัเรียนจดบันทึกเกีย่วกับพยัญชนะที่ออก

เสียงในมาตราตัวสะกดตาง  ๆ  วามีพยัญชนะอะไรบาง    เปนตน 

     2. ความมีระเบียบ 

         3.2  ครูบันทกึ   คือ   การชมเชยนักเรียนในการหาความรูเพิ่มเติม   ตลอดจนการ

บันทกึไดถูกตอง   แกไขในสวนที่นกัเรียนเขาใจผิด  เสนอแนะนักเรียนในสวนทีย่ังไมเขาใจ 

        4. ตรวจสอบรูปแบบบันทกึประจําวนั  โดยคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และ

ผูเชี่ยวชาญ  5 ทาน  ตรวจสอบความถกูตองเหมาะสมของแบบบันทึกประจําวนั 

         5. นําแบบบันทึกประจาํวนั ไปใชกับกลุมตัวอยางซึ่งมีหลักการปฏิบัติ  ดังนี ้ 

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2544: 72-73)  

    1. ใหเวลาในการเขียนทายช่ัวโมงเรียน  ซึง่มีความยาวอยางนอยสามบรรทัด 

    2.  ชี้แจงใหนกัเรียนทราบวาจะไมเปดเผยเร่ืองราวสวนตัวใหผูอ่ืนทราบ 

         3. ครูตองแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง จะเล็กนอยอยางไรก็ตองบันทึก 

แบบบันทกึประจําวนั 

ชื่อนักเรียน............................................................................ชัน้...................เลขที่......... 

วัน  เดือน  ป บันทกึของนกัเรียน 

.................... ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 6.แบบบันทกึผลการอานบันทกึประจําวนั  
  การสรางแบบบันทกึผลการอานบันทกึประจําวนั  ดําเนนิการสรางตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

       1.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการอานบันทึกประจาํวนั 

       2.  ศึกษาจุดประสงคของการสรางแบบบันทกึผลการอานบันทึกประจําวนั 

       3. สรางแบบบันทกึผลการอานบันทึกประจําวนัไปใชกับกลุมตัวอยางซึ่งมหีลักการปฏิบัติ  

คือ   (บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ.  2544: 71)      ครูทําความรูจกันักเรียนเปนรายบุคคลและไมหัก

คะแนนนักเรียน     โดยเปนผลใหเกิดการปรับปรุงการจัดการเรียนรู     เมื่อผูเรียนขาดความเขาใจเปน

จํานวนมากกจ็ะทาํการสอนซอมเสริมในเร่ืองนัน้ให   สําหรับในบางคนไมเขาใจกดํ็าเนนิการเรียกมา

พูดคุย 

       4. ตรวจสอบรูปแบบบันทกึผลการอานบันทกึประจําวนั   โดยคณะกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ  5   ทาน   ตรวจสอบความถกูตองเหมาะสมของแบบบันทึกผลการ

อานบันทกึประจําวนั  

      5. นาํแบบบันทกึผลการอานบันทกึประจําวนั   ประเด็นในการบันทึก   ดังนี ้

   1.  ส่ิงที่ไดจากการเรียน 

   2. เร่ืองที่ไดเรียนรู/ความเขาใจในเร่ืองทีเ่รียน (เชน การบันทกึเกีย่วกบัพยัญชนะที่

ออกเสียงในมาตราตัวสะกดแมกด  ) 

   3. ขอเสนอแนะจากนักเรียนในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 ตัวอยาง  

แบบบันทกึผลการอานบันทกึประจําวัน 

ชื่อนักเรียน..................................................................................ชั้น...............เลขที่............. 

วัน   เดือน   ป บันทกึความเห็น 

........................ 1. ส่ิงที่ไดจากการเรียน................................................................................ 

2.  เร่ืองที่ไดเรียนรู/ความเขาใจในเร่ืองทีเ่รียน................................................ 

3.  ขอเสนอแนะจากนักเรียนในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู……………….. 

........................ ................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล     
 1. กฎเกณฑการใหคะแนนพัฒนาการเขียนสะกดคํา 

 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเกณฑการใหคะแนนพัฒนาการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา

ตัวสะกด  มีข้ันตอน  ดังนี ้

  2.1 ศึกษาทฤษฏี  เอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฒันาการ  และลักษณะการเขียน

สะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด โดยลักษณะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด ของ

ผูเรียนไดขอสรุปพัฒนาการมี  4  ข้ัน  ดังนี้   ข้ันที ่1 การเขียนสะกดคําจากภาพ   หมายถงึ     ตองการ

ใหนักเรียนรูความหมายของคํานัน้เสียกอนโดยการสื่อจากภาพ  ขอสําคัญคือคํานั้นจะตองเปนคําที่

งาย ๆ ไมซับซอน     ข้ันที่  2 การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคํา หมายถึง การใหนกัเรียนเขียน

รูปคํานั้น ๆ     วาประกอบดวย  สระ  พยญัชนะ และตัวสะกดอะไรบาง  ข้ันที่   3   การเขียนสะกดคํา

จากคําอาน หมายถงึ    การเขียนคําจากการออกเสียงมาตราตัวสะกดที่ถูกตองแลวใหนกัเรียนเขียนคํา

ที่ถูกตองและมีความหมายจากการระลึกหรือประสบการณที่ผานมาอยางถูกตอง    ข้ันที่  4  การเขียน

สะกดคําจากภาพแลวนํามาแตงประโยค   หมายถงึ การใหนักเรียนเขียนสะกดคําจากภาพแลวนาํคํา

นั้นไปใช  โดยการนาํคําที่เขียนมาแตงประโยคที่ใชในชีวติประจําวนั   

  2.2  ศึกษากฎเกณฑการใหคะแนนจาก  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2545)  คูมือการใช

กฎเกณฑการใหคะแนนงานเขียนของสมศักด์ิ    ภูวิภาดาวรรธน (2544)  คูมือการใชกฎเกณฑการให

คะแนนความสามารถดานการเขียนของรัญจวน  ประโมจนีย  (2544)      คูมือการใชกฎเกณฑการให

คะแนนความสามารถดานการเขียนของประไพ  แสงดา (2544) 

  2.3 สรางกฎเกณฑการใหคะแนนในแตละข้ันพัฒนาการเขียนสะกดคําที่สะกดไมตรงตาม 

มาตราตัวสะกด   สรุปข้ันพฒันาการเขียนได 4   ข้ัน   ดังนี้  

   ข้ันที่ 1 การเขียนสะกดคําจากภาพ  หมายถึง ตองการใหนกัเรียนรูความหมายของ 

คํานัน้เสียกอนโดยการสื่อจากภาพ  ขอสําคัญคือคํานั้นจะตองเปนคําที่งาย ๆ ไมซับซอน      

ข้ันที่  2 การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคํา หมายถึง  การใหนกัเรียนเขียนรูป 

คํานัน้ ๆ     วาประกอบดวย  สระ  พยัญชนะ และตัวสะกดอะไรบาง   

ข้ันที่  3 การเขียนสะกดคําจากคําอาน หมายถงึ การเขียนคําจากการออกเสียงมาตรา 

ตัวสะกดทีถู่กตองแลวใหนักเรียนเขียนคําที่ถูกตองและมีความหมายจากการระลึกหรือประสบการณที่

ผานมาอยางถกูตอง     

   ข้ันที่ 4 การเขียนสะกดคําจากภาพแลวนาํมาแตงประโยค  หมายถงึ   การใหนักเรียน 

เขียนสะกดคําจากภาพแลวนําคํานัน้ไปใช    โดยการนาํคําที่เขียนมาแตงประโยคที่ใชในชีวิตประจาํวนั   
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 2.4  นําเคร่ืองมือทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่   2    ที่ไมใชกลุมตัวอยาง   โดย

ผูวิจัยใหคะแนนงานเขียนของนกัเรียนดวย     กฎเกณฑการใหคะแนนพัฒนาการความสามารถในการ

เขียนสะกดคํา โดยการใหคะแนนพัฒนาการเขียนไดแบงคะแนนแตละข้ันตอนออกเปน  3 ระดับ  คือ 0  

คะแนน  -  2  คะแนน    ดังรายละเอียด 

    กฎเกณฑการใหคะแนนพัฒนาการเขียนสะกดคํา 

ข้ันพัฒนาการเขียนสะกดคํา เกณฑการใหคะแนน 

1) การเขียนสะกดคําจากภาพ    

 

2  เขียนสะกดคําถูกตอง  9 – 15 คํา  

1  เขียนสะกดคําถูกตอง  1 -  8  คํา 

0  เวนวาง  เขียนผิด 

2) การเขียนสะกดคําโดยการ

เขียนประสมคํา   

 

2  เขียนสะกดคําถูกตอง  9 – 15 คํา  

1  เขียนสะกดคําถูกตอง  1 -  8  คํา 

0  เวนวาง  เขียนผิด 

3)  การเขียนสะกดคําจากคํา

อาน 

 

2  เขียนสะกดคําถูกตอง   9 – 15 คํา  

1  เขียนสะกดคําถูกตอง  1 -  8  คํา 

0  เวนวาง  /เขียนสะกดคําไมถูกตอง 

4)  การเขียนสะกดคําจากภาพ

แลวนํามาแตงประโยค   

 

2  เขียนสะกดคําถูกตอง / แตงประโยคอานแลวไดใจความ 

1  เขียนสะกดคําถูกตอง  / แตงประโยคอานแลวไมได

ใจความ 

0 เวนวาง/เขียนสะกดคําไมถูกตอง/แตงประโยคอานแลว

ไมไดใจความ 
 

   แบบฟอรมการใหคะแนนตามกฎเกณฑพฒันาการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด   

   ( Scoring    Rubric.)  

ข้ันพัฒนาการการเขียน 

ข้ันที่  1 ข้ันที่  2 ข้ันที่  3 ข้ันที่  4 

 

ชื่อ- สกุล 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

1.             

2.             

..             

รวม             
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การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูล    จากงานเขียนสะกดคําที่ไมตรงตาม

มาตราตัวสะกดของนักเรียนซ่ึงมหีลักการดําเนนิการ ดังนี ้ 

 1. การเก็บขอมูลจากงานเขียน  โดยใหคะแนนตามกฎเกณฑการใหคะแนนการพัฒนาการ

เขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด     ที่ผูวิจยัสรางข้ึนตามข้ันพัฒนาการเขียนสะกดคําที่ไม

ตรงตามมาตราตัวสะกด 4 ข้ัน    ดังนี ้    ข้ันที ่  1    การเขียนสะกดคําจากภาพ   ข้ันที ่  2   การเขียน

สะกดคําโดยการเขียนประสมคํา ข้ันที่ 3   การเขียนสะกดคําจากคําอาน   ข้ันที่  4  การเขียนสะกดคํา

จากภาพแลวนํามาแตงประโยค   
2.  ในแตละข้ันของพฒันาการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดที่ผูวิจยัไดนํามาสราง

กฎเกณฑการใหคะแนนการพัฒนาการเขียน        ไดแบงคะแนนแตละข้ันออกเปน 3   ระดับ     คือ  

 0  คะแนน  –  2  คะแนน   

 3. เก็บขอมูลพื้นฐานจากกลุมตัวอยาง จาํนวน 34 คน   

 4. เก็บขอมูลจากงานเขียนในวนัทีท่ําการทดลอง 

 5. เมื่อส้ินสุดแตละช่ัวโมงนาํขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติเปรียบเทียบเพือ่ศึกษาความแตกตาง

ของพัฒนาการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียน 

 6. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธกีารทางสถิติ 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลแยกเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณกับการวเิคราะหขอมูลเชิงบรรยาย 

 1.สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ  ดังนี ้

  1.1.สถิติที่ใชในการหาคาสถติิพื้นฐาน ไดแก คาเฉลีย่(Χ )และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) 

  1.2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั   

   1.2.1. คํานวณคาความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา  โดยดัชนคีวามสอดคลองของ

ผูเชี่ยวชาญ  (Index of Congruence : IOC)  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 45)  ดังนี ้

             IOC   =   
N

R∑  

 

    โดยที ่     IOC  แทน      คาดัชนีความสอดคลอง  

            ∑R   แทน      ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

             N แทน      จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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   1.2.2 การหาคาความเชื่อมัน่ของกฎเกณฑการใหคะแนนการใหคะแนน 

พัฒนาการเขียน   โดยใชสูตร  Pearson  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 98) ซึ่งมีสูตรดังนี ้

 

 

                แทน  คาความเช่ือมั่นคาสัมประสิทธิ ์

                แทน  ผลรวมทัง้หมดของคะแนนที่ตรวจคร้ังแรก 

      แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนที่ตรวจคร้ังหลัง 

                 แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนที่ตรวจคร้ังแรกตัวยกกําลังสอง 

              แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนที่ตรวจคร้ังหลังตัวยกกําลังสอง 

      แทน  ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคะแนนการตรวจคร้ังแรก

และ คะแนน การตรวจคร้ังหลัง 

                        Ν  แทน  จาํนวนคนของกลุมตัวอยาง 

  1.3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

   1.3.1  หาคาสถิติพื้นฐานของพัฒนาการเขียนสะกดคําของนักเรียนชวงการทดลอง   

โดยนาํขอมูลไปหาคะแนนเฉล่ีย   คามธัยฐาน   คาฐานนิยม    คาคะแนนตํ่าสุดและคาคะแนนสูงสุด  

     1.3.2   วิเคราะหการเปล่ียนแปลงระหวางรายช่ัวโมงของพัฒนาการเขียนสะกดคําที่

ไมตรงตามมาตราตัวสะกดโดยใชสถิติ Friedman Test (Murray, Spicgel  R.; & Larry, Stephena  J. 

1999.) ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

     ( ) ( )13
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12
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     k    แทน    จํานวนวิธทีี่เปรียบเทียบ     
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   1.3.3   วิเคราะหเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงระหวางรายช่ัวโมงของพัฒนาการเขียน

สะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดโดยทําการทดสอบรายคู    โดยใชสถิติ Wilcoxon   Signed   

Ranks  Test (Murray, Spicgel  R.; & Larry, Stephena  J. 1999.) ซึ่งมีสูตรดังนี ้

     z   =  

( )

( )( )
24

121
4

1

++

+
−

NNN

NNT
 

 

        N     แทน     จํานวนคูที่ใชในการทดสอบ 

       T       แทน     ผลรวมที่มีคานอย 

 2.  การวิเคราะหขอมูลเชงิบรรยาย   ดังนี ้

  รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบบันทกึการสังเกต   แบบบันทึกการตรวจผลงาน   แบบบันทกึ 

ผลการพูดคุยกับนักเรียน     และแบบบันทึกประจาํวนัของนักเรียน  นาํมาวิเคราะหสรุปรายชั่วโมง 
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การเขียนที่รูความหมายและเหน็รูปคํากอน (การเขียนจากบัตรคํา)       การเขียนคําโดยผานการสะกด 

(การเขียนตามคําบอก)   การเขียนโดยการนําคํามาแตงประโยค   การเขียนคําโดยนําคํามาแตงเปน

เร่ืองราวได   

 

   

 

 



บทที่  4 
การนําเสนอผลของขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา   ผูวิจยัไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการ

วิเคราะหขอมลูเพื่อใหเขาใจตรงกัน  ดังนี ้
  N    แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

  df  แทน  ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ 

  Z แทน  คาสถิติที่ใชในการทดสอบ 

  ** แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ    .01 

                    * แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ    .05 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล   

 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตาม ดังนี ้

 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหคะแนนข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตรา

ตัวสะกด 

  1.1 การวิเคราะหคะแนนข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา 

ตัวสะกดมาตราแมกบ 

  1.2 การวิเคราะหคะแนนข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา 

ตัวสะกดมาตราแมกน 

1.3  การวิเคราะหคะแนนข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา 

ตัวสะกดมาตราแมกด 

 ตอนท่ี 2   การวิเคราะหคะแนนการเปล่ียนแปลงข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําที่

ไมตรงตามมาตราตัวสะกด 

  2.1 การวิเคราะหคะแนนการเปล่ียนแปลงข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําที่ไม

ตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ 

  2.2 การวิเคราะหคะแนนการเปล่ียนแปลงข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําที่ไม

ตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกน 

  2.3 การวิเคราะหคะแนนการเปล่ียนแปลงข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําที่ไม

ตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกด 
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 ตอนท่ี 3   การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล  

 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหคะแนนข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตรา

ตัวสะกด  การวิเคราะหนาํเสนอตามลําดับดังนี ้

 1.1 คะแนนข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ 

ในชวงรายช่ัวโมงของการทดลอง 

 การวิเคราะหสวนนี้ผูวิจยัไดนําคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตรา

ตัวสะกดมาตราแมกบของนกัเรียนแตละข้ันพัฒนาการการเขียนในชวงการทดลองชัว่โมงที ่1– ชัว่โมงที ่8

ที่ใชแบบฝกทกัษะมาวิเคราะหหาคาเฉลีย่ คามัธยฐาน คาฐานนยิม  ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4-7 

และแจกแจงความถี่เปนรอยละโดยนาํเสนอเปนแผนภูมแิทง  ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2-5 
 

  ตาราง  4  ข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคํามาตราแมกบของนักเรียนในชั่วโมงการเรียนที ่1 – 2 
 

ข้ันพัฒนาการการเขียน 
คาสถิติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันที่ 2 ข้ันที่ 3 ข้ันที่ 4 

คาเฉลี่ย 1.62 1.24 0.38            .00 

คามัธยฐาน 2.00  1.00   .00   .00 

คาฐานนยิม 2.00 1.00  .00   .00 

ขั้นพัฒนาการเขียน  4  ขั้น

100

0

0

58.82

0

41.18

73.53

41.18

26.47

58.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 1

รอยละของนักเรียนในแตละขั้นพัฒนาการ

ระดับ 0

ระดับ  1

 ระดับ  2

 
ภาพประกอบ 2 แสดงข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกบชั่วโมงที่ 1-2 

  

ผลการวิเคราะห  ตามตาราง  4  และภาพประกอบ 2  ปรากฏวา   พัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไม

ตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบมีคาเฉลี่ยต้ังแต   1.00  ข้ึนไป ไดแก  ข้ันที่  1 และ 2   เทานัน้    
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มีคามัธยฐาน   ต้ังแต 1.00  ข้ึนไป   ไดแก    ข้ันที่  1และ2  เทานั้น   มคีาฐานนยิมต้ังแต  1.00  ข้ึนไป

ไดแกข้ันที่ 1 และ  2 เทานัน้  โดยข้ันที่  1  อยูในระดับ   1  คิดเปนรอยละ  41.2  อยูในระดับ 2  คิดเปน

รอยละ  58.8  และข้ันที ่ 2 อยูในระดับ  1  คิดเปนรอยละ  73.53  อยูในระดับ 2  คิดเปนรอยละ 26.47   

 แสดงวาการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงที ่1-2  นกัเรียนมพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไม

ตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกบอยูในข้ันที่ 1คือ การเขียนสะกดคําจากภาพได  และข้ันที่ 2 คือการ

เขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคําได  

   

ตาราง  5  ข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคํามาตราแมกบของนักเรียนในชั่วโมงการเรียนที ่3-4  

 

ข้ันพัฒนาการการเขียน 
คาสถิติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันที่ 2 ข้ันที่ 3 ข้ันที่ 4 

คาเฉลี่ย  1.74  1.65 0.50            .06 

คามัธยฐาน  2.00   2.00   .00   .00 

คาฐานนยิม  2.00   2.00  .00   .00 

 

ขั้นพัฒนาการเขียน  4  ขั้น

0

0

94.12

55.88

5.88

35.29

26.47

38.24
5.88

73.53

64.71

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 1

รอยละของนักเรียนในแตละขั้นพัฒนาการ

ระดับ 0

ระดับ  1

 ระดับ  2

 
ภาพประกอบ3 แสดงข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกบชวงโมงที ่3-4 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  5   และภาพประกอบ  3   ปรากฏวา  พฒันาการการเขียนสะกด

คําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ  มีคาเฉล่ียต้ังแต 1.00 ข้ึนไป ไดแก ข้ันที ่1และ 2  เทานั้น 
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มีคามัธยฐานต้ังแต 1.00  ข้ึนไป   ไดแก  ข้ันที ่  1และ 2  เทานัน้   มีคาฐานนยิมต้ังแต  1.00   ข้ึนไป

ไดแก  ข้ันที ่1 และ 2 เทานัน้ โดยข้ันที ่1 อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ  26.47 อยูในระดับ 2 คิดเปน

รอยละ 73.53  และข้ันที่  2 อยูในระดับ  1  คิดเปนรอยละ 35.29  อยูในระดับ 2  คิดเปนรอยละ 64.71   

 แสดงวาการจัดการเรียนการสอนในชัว่โมงที่  3-4 นักเรียนมีพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรง

มาตราตัวสะกดมาตราแมกบอยูในข้ันที่ 1 คือการเขียนสะกดคําจากภาพไดข้ันที่ 2 คือการเขียนสะกดคํา

โดยการเขียนประสมคําไดและข้ันที ่3 คือการเขียนสะกดคําจากคําอานอยูในระดับเร่ิมมีพัฒนาการขึน้ 
 

ตาราง  6  ข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคํามาตราแมกบของนักเรียนในชั่วโมงการเรียนที ่ 5-6  
 

ข้ันพัฒนาการการเขียน 
คาสถิติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันที่ 2 ข้ันที่ 3 ข้ันที่ 4 

คาเฉลี่ย  1.82  1.79 0.97            .12 

คามัธยฐาน  2.00   2.00           1.00    .00 

คาฐานนยิม  2.00   2.00           1.00    .00 

ขั้นพัฒนาการเขียน  4  ขั้น

0

0

91.18

29.41

5.88

44.12

20.59

20.59

2,94

 26.47

79.41

79.41

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 1

รอยละของนักเรียนในแตละขั้นพัฒนาการ

ระดับ 0

ระดับ  1

 ระดับ  2

 
 ภาพประกอบ 4 แสดงข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกบชั่วโมงที่ 5-6 
 

 ผลการวิเคราะห  ตามตาราง  6   และภาพประกอบ  4  ปรากฏวา  พัฒนาการการเขียนสะกดคําที่

ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ มคีาเฉลี่ยต้ังแต  1.00  ข้ึนไป  ไดแก  ข้ันที ่ 1และ 2  เทานั้น มี

คามัธยฐานต้ังแต 1.00  ข้ึนไป  ไดแก  ข้ันที ่ 1,2 และ 3 เทานัน้   มีคาฐานนิยมต้ังแต  1.00  ข้ึนไปไดแก  

ข้ันที ่1,  2 และ  3 เทานั้น    โดยข้ันที่ 1 อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ  20.59  อยูในระดับ 2 คิดเปน
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รอยละ 79.41  ข้ันที่  2 อยูในระดับ  1  คิดเปนรอยละ 20.59  อยูในระดับ  2  คิดเปนรอยละ 79.41   

และข้ันที่  3   อยูในระดับ 0  คิดเปนรอยละ 29.41  อยูในระดับ 1  คิดเปนรอยละ 44.12  อยูในระดับ 2  

คิดเปนรอยละ 26.47   

 แสดงวาการจัดการเรียนการสอนในชัว่โมงที่ 5-6 นักเรียนมีพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรง

มาตราตัวสะกดมาตราแมกบอยูในข้ันที่1คือการเขียนสะกดคําจากภาพได ข้ันที่ 2 คือการเขียนสะกดคํา

โดยการเขียนประสมคําไดและข้ันที่3คือการเขียนสะกดคําจากคําอานอยูในระดับเร่ิมมพีัฒนาการข้ึน 
 

ตาราง  7   ข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคํามาตราแมกบของนักเรียนในชั่วโมงการเรียนที ่ 7-8  

 

ข้ันพัฒนาการการเขียน 
คาสถิติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันที่ 2 ข้ันที่ 3 ข้ันที่ 4 

คาเฉลี่ย  1.91  1.85 1.53            1.38 

คามัธยฐาน  2.00   2.00           2.00       1.00  

คาฐานนยิม  2.00   2.00           2.00       1.00  

ขั้นพัฒนาการเขียน    4    ขั้น

0

0

2.94

2.94

8.82

14.71

41.18

55.88

 91.18

85.29

55.88

 41.18

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 1

รอยละของนักเรียนในแตละขั้นพัฒนาการ

ระดับ 0
ระดับ  1
 ระดับ  2

           
 ภาพประกอบ 5 แสดงข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ ชัว่โมงที ่7-8 

 

 ผลการวิเคราะห  ตามตาราง  7   และภาพประกอบ  5  ปรากฏวา  พฒันาการการเขียนสะกดคํา

ที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบมคีาเฉลีย่ต้ังแต 1.00 ข้ึนไป ไดแก ข้ันที ่1,2,3 และ 4   ครบทกุ

ข้ันมีคามัธยฐานต้ังแต 1.00  ข้ึนไป   ไดแก    ข้ันที่  1,2,3 และ 4  ครบทกุข้ัน   มีคาฐานนยิมต้ังแต  1.00  

ข้ึนไปไดแกข้ันที่ 1,2 ,3 และ 4  ครบทกุข้ัน     โดยข้ันที ่1  อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ  8.82   อยูใน
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ระดับ 2 คิดเปนรอยละ 91.18 ข้ันที่  2 อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ 14.71 อยูในระดับ 2  คิดเปนรอย

ละ 85.29    ข้ันที ่  3   อยูในระดับ  0   คิดเปนรอยละ 2.94  อยูในระดับ 1  คิดเปนรอยละ 41.18 อยู

ในระดับ 2  คิดเปนรอยละ 55.88  และข้ันที ่ 4  อยูในระดับ  0  คิดเปนรอยละ 2.94  อยูในระดับ 1  คิด

เปนรอยละ 55.88  อยูในระดับ 2  คิดเปนรอยละ 41.18 

 แสดงวาการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงที ่  7-8   นกัเรียนมพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่

ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกบครบทุกข้ันไดแกข้ันที่ 1 คือการเขียนสะกดคําจากภาพได   ข้ันที่ 2  

คือการเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคําได  ข้ันที่ 3  คือการเขียนสะกดคําจากคําอานได  และข้ัน

ที่  4  คือการเขียนสะกดคําจากภาพแลวนํามาแตงประโยคได  

 
 1.2  การวิเคราะหคะแนนข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกด 

มาตราแมกนในชวงรายช่ัวโมงของการทดลอง 

 การวิเคราะหสวนนี้ผูวิจัยไดนําคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตรา

ตัวสะกดมาตราแมกนของนักเรียนแตละข้ันพัฒนาการการเขียนในชวงการทดลองช่ัวโมงที่  1  – ชั่วโมงที่ 

8ที่ใชแบบฝกทักษะมาวิเคราะหหาคาเฉลีย่ คามัธยฐาน คาฐานนิยม ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 8 - 11 

และแจกแจงความถี่เปนรอยละ    โดยนําเสนอเปนแผนภูมิแทง   ดังแสดงในภาพประกอบที่   6 -  9 
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ตาราง  8  ข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคํามาตราแมกนของนักเรียนในช่ัวโมงการเรียนที่  1-2  

 

ข้ันพัฒนาการการเขียน 
คาสถิติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันที่ 2 ข้ันที่ 3 ข้ันที่ 4 

คาเฉลี่ย  1.62 1.24 0.24            .06 

คามัธยฐาน  2.00  1.00   .00   .00 

คาฐานนยิม  2.00  1.00  .00   .00 

                                            

ขั้นพัฒนาการเขียน  4   ขั้น
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รอยละของนักเรียนในแตละขั้นพัฒนาการ

ระดับ 0

ระดับ  1

 ระดับ  2

 
ภาพประกอบ 6 แสดงข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกน ชัว่โมงที ่1-2 

 

 ผลการวิเคราะห  ตามตาราง  8   และภาพประกอบ  6  ปรากฏวา  พัฒนาการการเขียน

สะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกน   มคีาเฉลี่ยต้ังแต 1.00 ข้ึนไป ไดแก  ข้ันที่  1 และ 2   

เทานัน้ มีคามธัยฐานต้ังแต 1.00 ข้ึนไป  ไดแก ข้ันที่ 1 และ 2  เทานัน้  มีคาฐานนยิมต้ังแต  1.00   ข้ึน

ไปไดแก  ข้ันที ่ 1 และ  2  เทานั้น   โดยข้ันที ่1 อยูในระดับ 0 คิดเปนรอยละ  2.94   อยูในระดับ 1 คิด

เปนรอยละ  32.35  อยูในระดับ  2  คิดเปนรอยละ 64.71    และข้ันที่  2  อยูในระดับ  0 คิดเปนรอยละ  

2.94   อยูในระดับ  1  คิดเปนรอยละ 70.59  อยูในระดับ 2  คิดเปนรอยละ 26.47     

 แสดงวาการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงที ่ 1-2 นกัเรียนมพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไม

ตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกนอยูในข้ันที่  1  คือการเขียนสะกดคําจากภาพได  และข้ันที ่ 2 คือการ

เขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคําได 
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 ตาราง  9  ข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคํามาตราแมกนของนักเรียนในช่ัวโมงการเรียนที่  3-4  

 

ข้ันพัฒนาการการเขียน 
คาสถิติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันที่ 2 ข้ันที่ 3 ข้ันที่ 4 

คาเฉลี่ย 1.76 1.56 0.12            .03 

คามัธยฐาน 2.00  2.00   .00   .00 

คาฐานนยิม 2.00  2.00  .00   .00 

   

ขั้นพัฒนาการเขียน  4  ขั้น

0

0

97.06

88.24

23.53

11.76

44.12  55.88
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ระดับ 0

ระดับ  1

 ระดับ  2

 
ภาพประกอบ 7  แสดงข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกนช่ัวโมงที ่3-4 

 

 ผลการวิเคราะห  ตามตาราง  9   และภาพประกอบ  7  ปรากฏวา  พฒันาการการเขียนสะกดคํา

ที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกน    มีคาเฉล่ียต้ังแต 1.00    ข้ึนไป  ไดแกข้ันที ่ 1 และ  2   เทานัน้   

มีคามธัยฐานต้ังแต 1.00 ข้ึนไป ไดแก  ข้ันที่  1 และ 2  เทานัน้  มีคาฐานนยิมต้ังแต  1.00   ข้ึนไปไดแก  

ข้ันที ่ 1 และ  2  เทานัน้  โดยข้ันที ่1 อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ  23.53  อยูในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 

76.47 และข้ันที่ 2 อยูในระดับ 1  คิดเปนรอยละ 44.12 อยูในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 55.88     

 แสดงวาการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงที ่ 3-4 นกัเรียนมพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไม

ตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกนอยูในข้ันที่1คือการเขียนสะกดคําจากภาพไดและข้ันที่ 2 คือการเขียน

สะกดคําโดยการเขียนประสมคําได 
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ตาราง  10  ข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคํามาตราแมกนของนักเรียนในช่ัวโมงการเรียนที ่ 5-6  

 

ข้ันพัฒนาการการเขียน 
คาสถิติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันที่ 2 ข้ันที่ 3 ข้ันที่ 4 

คาเฉลี่ย 1.82 1.74 1.32            .06 

คามัธยฐาน 2.00  2.00           1.00    .00 

คาฐานนยิม 2.00           2.00           1.00    .00 

      

ขั้นพัฒนาการเขียน  4  ขั้น

0

0
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94.12

26.47

17.65
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รอยละของนักเรียนในแตละขั้นพัฒนาการ

ระดับ 0

ระดับ  1

 ระดับ  2

 
ภาพประกอบ 8 แสดงข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกนช่ัวโมงที ่5-6 

 

 ผลการวิเคราะห  ตามตาราง  10   และภาพประกอบ  8  ปรากฏวา  พัฒนาการการเขียน

สะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกน  มคีาเฉลี่ยต้ังแต 1.00  ข้ึนไป   ไดแก  ข้ันที ่  1, 2  

และ 3   เทานัน้ มีคามัธยฐานต้ังแต 1.00  ข้ึนไป   ไดแก    ข้ันที ่  1,2 และ3  เทานั้น   มีคาฐานนยิม

ต้ังแต  1.00  ข้ึนไปไดแก  ข้ันที ่1,2 และ  3  เทานั้น  โดยข้ันที ่1 อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ 17.65  

อยูในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 82.35 ข้ันที่ 2 อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ 26.47 อยูในระดับ 2 คิดเปน

รอยละ 73.53 และข้ันที ่3 อยูในระดับ 0 คิดเปนรอยละ 5.88 อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ 55.88 อยู

ในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 38.24    

 แสดงวาการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงที ่ 5-6 นกัเรียนมพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไม

ตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกนอยูในข้ันที่1 คือการเขียนสะกดคําจากภาพได  ข้ันที ่ 2 คือการเขียน

สะกดคําโดยการเขียนประสมคําได และข้ันที ่ 3  คือการเขียนสะกดคําจากคําอานได 
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ตาราง  11  ข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคํามาตราแมกนของนักเรียนในช่ัวโมงการเรียนที ่ 7-8  

 

ข้ันพัฒนาการการเขียน 
คาสถิติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันที่ 2 ข้ันที่ 3 ข้ันที่ 4 

คาเฉลี่ย 1.94 1.79 1.71          1. 29 

คามัธยฐาน 2.00  2.00           2.00   1.00  

คาฐานนยิม 2.00  2.00           2.00   1.00  

   

ขั้นพัฒนาการเขียน  4  ขั้น
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ระดับ  0

ระดับ   1

 ระดับ   2

 
ภาพประกอบ  9  แสดงข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกนช่ัวโมงที ่7-8 

 

 ผลการวิเคราะห  ตามตาราง  11   และภาพประกอบ  9  ปรากฏวา  พัฒนาการการเขียน

สะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกนมีคาเฉลี่ยต้ังแต 1.00 ข้ึนไป ไดแก ข้ันที่ 1,2,3 และ 

4 ครบทุกข้ันมคีามัธยฐานต้ังแต 1.00 ข้ึนไป ไดแก ข้ันที ่1,2,3 และ4  ครบทุกข้ัน    มีคาฐานนยิมต้ังแต  

1.00  ข้ึนไปไดแก  ข้ันที่ 1,2 ,3 และ 4 ครบทุกข้ัน   โดยข้ันที ่1 อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ 5.88 อยู

ในระดับ  2  คิดเปนรอยละ 94.12 ข้ันที ่2 อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ 20.59 อยูในระดับ 2  คิดเปน

รอยละ  79.41    ข้ันที่ 3 อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ 29.41อยูในระดับ 2 คิดเปนรอยละ 70.59 และ

ข้ันที่ 4 อยูในระดับ 1  คิดเปนรอยละ  70.59  อยูในระดับ  2  คิดเปนรอยละ  29.41 

 แสดงวาการจัดการเรียนการสอนในช่ัวโมงที ่ 7-8 นกัเรียนมีพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไม

ตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกนครบทกุข้ันไดแกข้ันที ่1 คือการเขียนสะกดคําจากภาพได ข้ันที ่2  คือการ
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เขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคําได ข้ันที่ 3 คือการเขียนสะกดคําจากคําอานได และข้ันที ่  4 คือ

การเขียนสะกดคําจากภาพแลวนํามาแตงประโยคได 

 

 1.3  การวิเคราะหคะแนนข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกด 

มาตราแมกดในชวงรายช่ัวโมงของการทดลอง 

        การวิเคราะหสวนนี้ผูวจิัยไดนําคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตรา

ตัวสะกดมาตราแมกดของนกัเรียนแตละข้ันพัฒนาการการเขียนในชวงการทดลองชัว่โมงที ่1 – ชัว่โมงที่ 8

ที่ใชแบบฝกทักษะมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาฐานนิยม ปรากฏผลดังแสดงในตาราง12 -15 

และแจกแจงความถี่เปนรอยละ โดยนําเสนอเปนแผนภูมิแทง  ดังแสดงในภาพประกอบที่   10 - 13  

 

ตาราง  12   ข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคํามาตราแมกดของนักเรียนในช่ัวโมงการเรียนที ่ 1-2  

 

ข้ันพัฒนาการการเขียน 
คาสถิติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันที่ 2 ข้ันที่ 3 ข้ันที่ 4 

คาเฉลี่ย 1.53 0.85 0.12            .03 

คามัธยฐาน 2.00           1.00   .00   .00 

คาฐานนยิม 2.00  1.00  .00   .00 

 

ขั้นพัฒนาการเขียน  4   ขั้น
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ระดับ 0

ระดับ  1

 ระดับ  2

 
 ภาพประกอบ 10 แสดงข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกดชั่วโมงที่ 1-2 
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 ผลการวิเคราะห  ตามตาราง  12   และภาพประกอบ   10   ปรากฏวา   พฒันาการการเขียน

สะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกด    มีคาเฉลี่ยต้ังแต  1.00   ข้ึนไป ไดแก   ข้ันที ่  1   

เทานัน้    มีคามัธยฐานต้ังแต 1.00  ข้ึนไป   ไดแก    ข้ันที่  1 และ 2  เทานั้น   มีคาฐานนิยมต้ังแต  1.00    

ข้ึนไปไดแก  ข้ันที่  1 และ  2  เทานัน้   โดยข้ันที่  1  อยูในระดับ 0 คิดเปนรอยละ 8.82  อยูในระดับ 1 

คิดเปนรอยละ  29.41  อยูในระดับ  2  คิดเปนรอยละ 61.76  และข้ันที่  2   อยูในระดับ  0  คิดเปนรอย

ละ  35.29   อยูในระดับ  1  คิดเปนรอยละ 44.12 อยูในระดับ 2  คิดเปนรอยละ 20.59     

 แสดงวาการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงที ่1-2  นกัเรียนมพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไม

ตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกดอยูในข้ันที่1 คือการเขียนสะกดคําจากภาพไดและข้ันที่ 2 คือการเขียน

สะกดคําโดยการเขียนประสมคําอยูในระดับเร่ิมมีพัฒนาการเพิม่ข้ึน 

 

ตาราง  13  ข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคํามาตราแมกดของนักเรียนในช่ัวโมงการเรียนที ่ 3-4  

 

ข้ันพัฒนาการการเขียน 
คาสถิติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันที่ 2 ข้ันที่ 3 ข้ันที่ 4 

คาเฉลี่ย 1.74 1.44 0.06            .00 

คามัธยฐาน 2.00  1.00   .00   .00 

คาฐานนยิม 2.00  1.00  .00   .00 

ขั้นพัฒนาการเขียน  4  ขั้น

0

0

94,12

100

55.88

26.47

5.88

 44.12

 73.53

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 1

รอยละของนักเรียนในแตละข้ันพัฒนาการ

ระดับ 0

ระดับ  1

 ระดับ  2

 
 

ภาพประกอบ 11 แสดงข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกดชั่วโมงที่ 3-4 
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 ผลการวิเคราะห  ตามตาราง  13   และภาพประกอบ  11  ปรากฏวา  พฒันาการการเขียนสะกด

คําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกด มีคาเฉล่ียต้ังแต 1.00 ข้ึนไป  ไดแก ข้ันที ่ 1และ 2  เทานัน้   

มีคามธัยฐานต้ังแต 1.00 ข้ึนไป  ไดแก  ข้ันที ่1 และ 2  เทานัน้  มีคาฐานนิยมต้ังแต  1.00  ข้ึนไปไดแก  

ข้ันที ่  1 และ 2 เทานัน้  โดยข้ันที ่1 อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ  26.47 อยูในระดับ  2  คิดเปนรอยละ 

73.53  และข้ันที่  2 อยูในระดับ  1 คิดเปนรอยละ 55.88 อยูในระดับ 2  คิดเปนรอยละ 44.12     

 แสดงวาการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงที ่3-4  นกัเรียนมพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไม

ตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกดอยูในข้ันที่ 1 คือการเขียนสะกดคําจากภาพได และข้ันที่ 2 คือการ

เขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคําได 

 

ตาราง  14  ข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคํามาตราแมกดของนักเรียนในช่ัวโมงการเรียนที ่  5-6   

 

ข้ันพัฒนาการการเขียน 
คาสถิติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันที่ 2 ข้ันที่ 3 ข้ันที่ 4 

คาเฉลี่ย 1.91 1.62 1.44            .00 

คามัธยฐาน 2.00  2.00  1.00    .00 

คาฐานนยิม 2.00  2.00  1.00    .00 

 
   

ขั้นพัฒนาการเขียน  4  ขั้น

0

0

0

100

8,82

38.24

55.88  44.12

 61.76

 91.18

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 1

รอยละของนักเรียนในแตละข้ันพัฒนาการ

ระดับ 0

ระดับ  1

 ระดับ  2

 
 ภาพประกอบ 12 แสดงข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกดช่ัวโมงที5่-6 
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 ผลการวิเคราะห  ตามตาราง  14   และภาพประกอบ  12  ปรากฏวา  พัฒนาการการเขียน

สะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกดมีคาเฉลี่ยต้ังแต 1.00 ข้ึนไป ไดแกข้ันที่ 1,2 และ 3 

เทานัน้  มีคามัธยฐานต้ังแต1.00 ข้ึนไป  ไดแก  ข้ันที ่1,2 และ 3 เทานั้น  มีคาฐานนิยมต้ังแต  1.00  ข้ึน

ไปไดแก  ข้ันที่ 1,2 และ 3  เทานั้น  โดยข้ันที่ 1 อยูในระดับ 1  คิดเปนรอยละ 8.82  อยูในระดับ  2 คิด

เปนรอยละ 91.18 ข้ันที่  2 อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ 38.24 อยูในระดับ  2 คิดเปนรอยละ  61.76  

และข้ันที่ 3  อยูในระดับ  1  คิดเปนรอยละ 55.88  อยูในระดับ 2  คิดเปนรอยละ 44.12    

 แสดงวาการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงที ่ 5 - 6  นกัเรียนมพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่

ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกดอยูในข้ันที ่  1 คือการเขียนสะกดคําจากภาพได   ข้ันที ่ 2  คือการ

เขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคําได  และข้ันที่ 3 คือการเขียนสะกดคําจากคําอานได  

 

ตาราง  15  ข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคํามาตราแมกดของนักเรียนในช่ัวโมงการเรียนที ่  7-8  

 

ข้ันพัฒนาการการเขียน 
คาสถิติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันที่ 2 ข้ันที่ 3 ข้ันที่ 4 

คาเฉลี่ย 1.94 1.76 1.59           1.09 

คามัธยฐาน 2.00 2.00           2.00    1.00  

คาฐานนยิม 2.00           2.00           2.00    1.00  

 

ข้ันพัฒนาการเขียน   4  ข้ัน

0
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8.82

0
5.88

73.53

41.18

23.53
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ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 1

รอยละของนักเรียนในแตละข้ันพัฒนาการ

ระดับ  0

ระดับ   1

 ระดับ   2

 
 

 ภาพประกอบ13 แสดงข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกดชั่วโมงที่ 7- 8 
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 ผลการวิเคราะห    ตามตาราง  15  และภาพประกอบ  13  ปรากฏวา พัฒนาการการเขียน

สะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกดมีคาเฉลี่ยต้ังแต 1.00 ข้ึนไป ไดแก ข้ันที ่ 1,2,3 และ 

4 ครบทุกข้ันมีคามัธยฐานต้ังแต 1.00 ข้ึนไป ไดแกข้ันที่ 1,2,3 และ4 ครบทุกข้ัน มีคาฐานนยิมต้ังแต 

1.00  ข้ึนไปไดแก ข้ันที่ 1,2,3  และ  4  ครบทุกข้ัน   โดยข้ันที ่ 1 อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ  5.88   

อยูในระดับ  2 คิดเปนรอยละ 94.12 ข้ันที ่2 อยูในระดับ1 คิดเปนรอยละ 23.53 อยูในระดับ 2 คิดเปน

รอยละ 76.47    ข้ันที่  3  อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ 41.18  อยูในระดับ 2  คิดเปนรอยละ 58.82   

และข้ันที ่  4  อยูในระดับ 0  คิดเปนรอยละ 8.82  อยูในระดับ 1 คิดเปนรอยละ 73.53 อยูในระดับ 2 

คิดเปนรอยละ  17.65 

 แสดงวาการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงที่  7 -  8 นักเรียนมพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่

ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกดครบทุกข้ันไดแก ข้ันที ่ 1 คือการเขียนสะกดคําจากภาพได  ข้ันที ่ 2 

คือการเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคําได ข้ันที ่3  คือการเขียนสะกดคําจากคําอานได  และข้ันที่   

4 คือการเขียนสะกดคําจากภาพแลวนํามาแตงประโยคได 

 ดังนัน้จึงสรุปผลการเปล่ียนแปลงคะแนนความสามารถดานการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตรา

ตัวสะกด  มาตราแมกบ    มาตราแมกน   มาตราแมกดในชวงรายชัว่โมงของการทดลอง   โดยการแบบ

ฝกทักษะการเขียนปรากฏผลดังแสดงในตาราง  16 

 

ตาราง   16    สรุปผลการเปล่ียนแปลงคะแนนความสามารถดานการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตรา 

 ตัวสะกดมาตราแมกบ  มาตราแมกน  มาตราแมกดในแตละข้ันพัฒนาการในระยะเวลาแตละ 

 ชั่วโมงของการทดลอง 

 
ชวงระยะเวลาแตละช่ัวโมง 

มาตราแมกบ มาตราแมกน มาตราแมกด 

 

ข้ันพัฒนาการ 

1-2 3-4 5-6 7-8 1-2 3-4 5-6 7-8    1-2 3-4 5-6 7-8 

ข้ันที่ 1 การเขียนสะกดคํา 

          จากภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันที่ 2 การเขียนสะกดคําโดย   

         การเขียนประสมคํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ข้ันที่ 3  การเขียนสะกดคํา 

         จากคําอาน 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

ข้ันที่ 4  การเขียนสะกดคํา 

        จากภาพแลวนํามา 

        แตงประโยค 
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ผลการวิเคราะหตามตาราง  16  ปรากฏผลดังนี ้

              ชัว่โมงที ่ 1 และ 2  นักเรียนมพีฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ     

มาตราแมกนอยูในข้ันที ่  1  (การเขียนสะกดคําจากภาพ)      และข้ันที ่  2   (การเขียนสะกดคําโดยการ

เขียนประสมคํา)และนักเรียนมีพัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกดอยูใน

ข้ันที่1 (การเขียนสะกดคําจากภาพ)  

  ชั่วโมงที่ 3 และ 4  นกัเรียนมีพัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ    

มาตราแมกนและมาตราแมกดอยูในข้ันที ่  1  (การเขียนสะกดคําจากภาพ)   และข้ันที ่  2   (การเขียน

สะกดคําโดยการเขียนประสมคํา)   

 ชั่วโมงที่ 5 และ 6  นกัเรียนมีพัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ    

อยูในข้ันที ่  1 (การเขียนสะกดคําจากภาพ)   และข้ันที ่  2  (การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคํา)   

นักเรียนมพีฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกนและมาตราแมกดอยูในข้ันที่

สูงข้ึน  ข้ันที ่ 3 (การเขียนสะกดคําจากคําอาน) 

  ชั่วโมงที่ 7 และ 8  นกัเรียนมีพัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ    

มาตราแมกน   มาตราแมกดอยูในข้ันสูง  ข้ันที่  4  (การเขียนสะกดคําจากภาพแลวนาํมาแตงประโยค) 
 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหคะแนนการเปล่ียนแปลงข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําไม

ตรงตามมาตราตัวสะกด 

 2.1  การวิเคราะหคะแนนการเปล่ียนแปลงข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําไมตรง

ตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ 

 การวิเคราะหสวนนี้เปนการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของความสามารถดานการเขียนสะกด

คําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกบของนักเรียน    ผูวิจยันาํคาเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการการเขียน

สะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงรายชั่วโมง     โดยใชสถิติ   

Friedman   Test   และทําการทดสอบรายคู   โดยใชสถติิ   Wilcoxon    Singned   ปรากฏผลดังแสดง

ในตารางท่ี 17-24 และนาํคาเฉล่ียมานําเสนอเปนแผนภูมิลายเสนดังแสดงในภาพประกอบ 14-17 
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การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการขั้นที่  1

1,588 1,735 1,823 1,911

0

1
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3

4

5

ชั่วโมงที่ 1 - 2 ชั่วโมงที่ 3 - 4 ชั่วโมงที่ 5 - 6 ชั่วโมงที่ 7 - 8

ระยะเวลา

คว
าม
ถี่

Mean

ตาราง  17 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการการเขียนข้ันที ่ 1 มาตราแมกบ 
 

ระยะเลา Mean S.D. Mean Rank N Chi-Square df Asymp.Sig. 

ชั่วโมงที1่ -2 1.588 0.499 2.15     

ชั่วโมงที3่ -4 1.735 0.447 2.44 34 22.00 3 .000 

ชั่วโมงที5่ -6 1.823 0.386 2.62     

ชั่วโมงที7่ -8 1.911 0.287 2.79     
    

   **มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่P < .01 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

             ภาพประกอบ 14 การเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที ่1 มาตราแมกบ 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  17  และภาพประกอบ 14 ปรากฏวา พฒันาการการเขียนสะกด

คําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบข้ันที่ 1  ระหวางชั่วโมงที่ 1-8    มีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

ตาราง  18  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที่ 1 ใน 3 ชวงเวลา 

 มาตราแมกบ 
 

ชั่วโมง 
คาสถิติ 

(1-2)   -  (3-4) (3-4)   -  (5-6) (5-6)   -  (7-8) 

Z -2.236 -1.732 -1.732 

Asymp.Sig.       .025*    .083    .083 

 

         * มีการเปล่ียนแปลงอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ P < .05 



 111 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 18 ปรากฏวา  ชัว่โมงที ่1 -2  มคีาเฉลีย่ 1.588  และช่ัวโมงที่ 3 – 4 

มีคาเฉล่ีย  1.735    ซึง่มีการเปล่ียนแปลงเพิม่ข้ึนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที ่ .05  (Z = -2.23)   แสดงวา

พัฒนา การเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบข้ันที่ 1 มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน

อยางชัดเจนในชั่วโมงที่ (1-2) -  ชั่วโมงที่(3-4) 

 

ตาราง  19  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการการเขียนข้ันที ่ 2  มาตราแมกบ 

 

ระยะเลา Mean S.D. Mean Rank N Chi-Square df Asymp.Sig. 

ชั่วโมงที1่ -2 1.264 .447 1.75     

ชั่วโมงที3่ -4 1.647 .485 2.51 34 43.47 3 .000 

ชั่วโมงที5่ -6 1.794 .410 2.81     

ชั่วโมงที7่ -8 1.852 .359 2.93     

    

   **มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่P < .01 

 

การเปรียบเที่ยบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการขั้นที่ 2
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             ภาพประกอบ 15 การเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที ่ 2  มาตราแมกบ 
 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  19  และภาพประกอบ 15 ปรากฏวา พฒันาการการเขียนสะกด

คําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบข้ันที่ 2  ระหวางช่ัวโมงที ่  1-8 มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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ตาราง  20  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที่  2   ใน  3   ชวงเวลา         

 มาตราแมกบ 
 

ชั่วโมง 
คาสถิติ 

(1-2)   -  (3-4) (3-4)   -  (5-6) (5-6)   -  (7-8) 

Z -3.357 -2.236 -1.414 

Asymp.Sig.       .001**     .025*    .157 
 

         ** มีการเปล่ียนแปลงอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ P < .01 

           *มีการเปล่ียนแปลงอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ p < .05 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  20  ปรากฏวา  ชั่วโมงที ่ 1-2  มีคาเฉล่ีย 1.264  ชัว่โมงที ่ 3-4 มี

คาเฉลีย่ 1.647 และช่ัวโมงที ่ 5-6  มีคาเฉล่ีย  1.794    ซึ่งมกีารเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนอยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที ่   .01  และ  .05   (Z = -3.357 , Z=-2.236)  แสดงวา   พฒันาการการเขียนสะกดคําไมตรงตาม

มาตราตัวสะกดมาตราแมกบข้ันที ่ 2 มีการเปล่ียนแปลงเพิม่ข้ึนอยางชัดเจนในช่ัวโมงที ่ (1-2)  - ชั่วโมงที่ 

(3-4)  และช่ัวโมงที ่(3 -4)   -  ชัว่โมงที ่ (5-6) 

 

ตาราง  21  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการการเขียนข้ันที ่ 3  มาตราแมกบ 

 

ระยะเลา Mean S.D. Mean Rank N Chi-Square df Asymp.Sig. 

ชั่วโมงที1่ -2  .411 .499 1.82     

ชั่วโมงที3่ -4  .500 .615 1.88 34 63.74 3 .000 

ชั่วโมงที5่ -6  .970 .758 2.72     

ชั่วโมงที7่ -8 1.529 .563 3.57     
    

   **มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่P < .01 
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การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการขั้นที่  3
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              ภาพประกอบ 16 การเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที ่3 มาตราแมกบ 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  21  และภาพประกอบ  16  ปรากฏวา พฒันาการการเขียน

สะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบข้ันที ่3  ระหวางช่ัวโมงที่ 1- 8 มีการเปล่ียนแปลงไป

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01 

 

ตาราง  22  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที่  3 ใน  3  ชวงเวลา 

 มาตราแมกบ 

 

ชั่วโมง 
คาสถิติ 

(1-2)   -  (3-4) (3-4)   -  (5-6) (5-6)   -  (7-8) 

Z -.905 -4.000 -3.945 

Asymp.Sig.   .366      .000**       .000** 
 

         ** มีการเปล่ียนแปลงอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ P < .01 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 22 ปรากฏวา ชัว่โมงที ่3 -4 มคีาเฉลีย่ .500   และช่ัวโมงที ่5 – 6  มี

คาเฉลีย่ .970  และช่ัวโมงที ่7 - 8  มีคาเฉล่ีย   1.529   ซึ่งมกีารเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนอยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที ่  .01 (Z = -4.000  และ  Z =-3.945 ) แสดงวา  พัฒนาการการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตรา

ตัวสะกดมาตราแมกบข้ันที3่ มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนในช่ัวโมงที่(3 – 4) -ชั่วโมงที ่ (5 – 6)  

และช่ัวโมงที่ (5-6) - ชัว่โมงที ่(7-8) 
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ตาราง  23  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการการเขียนข้ันที ่ 4  มาตราแมกบ 

 

ระยะเลา Mean S.D. Mean Rank N Chi-Square df Asymp.Sig. 

ชั่วโมงที1่ -2   .000 .000 1.94     

ชั่วโมงที3่ -4  .058 .238 2.03 34 89.542 3 .000 

ชั่วโมงที5่ -6  .117 .409 2.13     

ชั่วโมงที7่ -8 1.382 .551 3.90     

    

   **มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่P < .01 

การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการขั้นที่  4
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              ภาพประกอบ 17 การเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที ่4  มาตราแมกบ 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  23  และภาพประกอบ 17 ปรากฏวา พฒันาการการเขียนสะกด

คําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบข้ันที่ 4 ระหวางชั่วโมงที่ 1- 8  มีการเปล่ียนแปลงไปอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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ตาราง  24  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที่  4 ใน  3  ชวงเวลา 

 มาตราแมกบ 
 

ชั่วโมง 
คาสถิติ 

(1-2)   -  (3-4) (3-4)   -  (5-6) (5-6)   -  (7-8) 

Z -1.414 -1.414 -4.939 

Asymp.Sig.     .157                .157       .000** 
 

    ** มีการเปล่ียนแปลงอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ P < .01 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 24 ปรากฏวา ชั่วโมงที ่5 – 6 มีคาเฉลีย่  .117  และช่ัวโมงที ่7 - 8 

มีคาเฉลี่ย 1.382  ซึง่มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่  .01 (Z = -4.939 ) แสดงวา 

พัฒนาการการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบข้ันท ี   4   มีการเปล่ียนแปลงเพิม่ข้ึน

อยางชัดเจนในช่ัวโมงที ่ (5-6)   -  ชัว่โมงที ่ (7-8) 
 

 2.2 การวิเคราะหคะแนนการเปล่ียนแปลงข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําที่ไมตรง

ตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกน     

  การวิเคราะหสวนนี้เปนการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของความสามารถดานการเขียนสะกด

คําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกนของนักเรียน   ผูวิจัยนําคาคะแนนพัฒนาการการเขียนสะกด

คําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงระหวางชวงรายช่ัวโมง โดยใชสถิติ

Friedman   Test  และทาํการทดสอบรายคู    โดยใชสถติิ  Wilcoxon    Singned    ปรากฏผลดังแสดง

ในตารางท่ี  25 – 32 และนาํคาเฉลี่ยมานาํเสนอเปนแผนภูมิลายเสน ดังแสดงในภาพประกอบ 18 – 21 
 

ตาราง  25  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการการเขียนข้ันที ่ 1 มาตราแมกน 
 

ระยะเลา Mean S.D. Mean Rank N Chi-Square df Asymp.Sig. 

ชั่วโมงที1่ -2 1.617 .551 2.16     

ชั่วโมงที3่ -4 1.764 .430 2.46 34 21.51 3 .000 

ชั่วโมงที5่ -6 1.823 .386 2.57     

ชั่วโมงที7่ -8 1.941 .238 2.81     

     

     **มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่P < .01 
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การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการขั้นที่  1
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               ภาพประกอบ 18 การเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที ่1 มาตราแมกน 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  25  และภาพประกอบ  18 ปรากฏวา พฒันาการการเขียนสะกด

คําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกนข้ันที่ 1 ระหวางชั่วโมงที่ 1-8 มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

ตาราง  26  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที่  1 ใน  3  ชวงเวลา 

 มาตราแมกน 

 

ชั่วโมง 
คาสถิติ 

(1-2)   -  (3-4) (3-4)   -  (5-6) (5-6)   -  (7-8) 

Z -2.23 -1.41  -2.00 

Asymp.Sig.       .025*    .15     .046* 

 

         * มีการเปล่ียนแปลงอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ P < .05 

      

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 26 ปรากฏวา ชั่วโมงที่ 1 -2 มีคาเฉลี่ย 1.617  ,ชั่วโมงที ่ 3 - 4  มี

คาเฉลี่ย 1.764  ,ชัว่โมงที ่(5 – 6)  มีคาเฉล่ีย 1.823  และชั่วโมงที่ (7 – 8)   มีคาเฉล่ีย  1.941  ซึง่มีการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่   .05 (Z = .025 , Z = .046)   แสดงวา     พัฒนาการ
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การเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกนข้ันที ่ 1  มกีารเปล่ียนแปลงเพิม่ข้ึนอยางชัดเจน

ในชัว่โมงที่  (1-2)  - ชัว่โมงที ่ (3-4)  และช่ัวโมงที่  (5-6)  -ชั่วโมงที่ (7-8) 

   

ตาราง  27  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการการเขียนข้ันที ่ 2  มาตราแมกน 

 

ระยะเลา Mean S.D. Mean Rank N Chi-Square df Asymp.Sig. 

ชั่วโมงที1่ -2 1.235 .495 1.81     

ชั่วโมงที3่ -4 1.558 .503 2.46 34 40.385 3 .000 

ชั่วโมงที5่ -6 1.735 .447 2.81     

ชั่วโมงที7่ -8 1.794 .410 2.93     

       

       **มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่P < .01 

การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการขั้นที่  2
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              ภาพประกอบ 19 การเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที ่2 มาตราแมกน 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  27  และภาพประกอบ  19 ปรากฏวา พฒันาการการเขียนสะกด

คําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกนข้ันที่ 2  ระหวางชั่วโมงที่ 1- 8 มีการเปล่ียนแปลงไปอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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ตาราง  28  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที่  2   ใน  3  ชวงเวลา 

 มาตราแมกน 
 

ชั่วโมง 
คาสถิติ 

(1-2)   -  (3-4) (3-4)   -  (5-6) (5-6)   -  (7-8) 

Z -3.317 -2.449 -1.000 

Asymp.Sig.       .001**    .014*    .317 
 

         ** มีการเปล่ียนแปลงอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ P < .01 

     *มีการเปล่ียนแปลงอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ P < .05 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  28  ปรากฏวา  ชัว่โมงที ่1- 2  มีคาเฉลี่ย  1.235  ชั่วโมงที่  3 - 4 

มีคาเฉลี่ย 1.558  และ ชั่วโมงที่ 5 – 6 มีคาเฉล่ีย 1.735   ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที ่ .01  และ  .05 (Z = -3.317,Z =.014)    แสดงวา   พฒันาการการเขียนสะกดคําไมตรงตาม

มาตราตัวสะกดมาตราแมกนข้ันที่  2 มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนอยางชดัเจนในช่ัวโมงที ่(1–2)  - ชัว่โมง

ที่ (3-4) และช่ัวโมงที ่ (3-4)  -  ชัว่โมงที ่(5-6) 

 

ตาราง  29  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการการเขียนข้ันที ่ 3  มาตราแมกน 

 

ระยะเลา Mean S.D. Mean Rank N Chi-Square df Asymp.Sig. 

ชั่วโมงที1่ -2  .2353 .430 1.81     

ชั่วโมงที3่ -4  .117 .327 2.46 34 40.385 3 .000 

ชั่วโมงที5่ -6 1.323 .588 2.81     

ชั่วโมงที7่ -8 1.705 .462 2.93     

       

       **มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่P < .01 
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การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการขั้นที่  3
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              ภาพประกอบ 20 การเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที ่3 มาตราแมกน 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  29  และภาพประกอบ  20 ปรากฏวา พัฒนาการการเขียนสะกดคํา

ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกนข้ันที ่ 3  ระหวางช่ัวโมงที ่ 1 - 8 มีการเปล่ียนแปลงไปอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

ตาราง  30  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที่  3  ใน  3  ชวงเวลา 

 มาตราแมกน 

ชั่วโมง 
คาสถิติ 

(1-2)   -  (3-4) (3-4)   -  (5-6) (5-6)   -  (7-8) 

Z -2.000 -5.185 -3.357 

Asymp.Sig.    .046*      .000**       .001** 

 

         ** มีการเปล่ียนแปลงอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ P < .01 

    *มีการเปล่ียนแปลงอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ P < .05 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  30 ปรากฏวาชั่วโมงที ่ 1-2   มีคาเฉลี่ย .235  ชัว่โมงที ่  3 -4   มี

คาเฉลี่ย  .117  ชัว่โมงที ่ 5 – 6   มีคาเฉล่ีย  1.323   และชั่วโมงที่ 7 – 8  มีคาเฉลีย่  1.705    ซึง่มีการ
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เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที ่ .01 และ .05  (Z =-2.000 , Z = -5.185 , Z = -3.357)    

แสดงวาพฒันาการการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกนข้ันที ่3   มกีารเปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึนอยางชดัเจนในช่ัวโมงที่ (1-2) - ชั่วโมงที่ (3-4)  , ชั่วโมงที่ (3-4)  -  ชั่วโมงที่ (5-6)   และช่ัวโมงที่ 

(5-6) - ชั่วโมงที่ (7- 8)   

 

ตาราง  31  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการการเขียนข้ันที ่ 4  มาตราแมกน 

 

ระยะเลา Mean S.D. Mean Rank N Chi-Square df Asymp.Sig. 

ชั่วโมงที1่ -2 .058 .238 2.03     

ชั่วโมงที3่ -4 .029 .171 1.99 34 97.567 3 .000 

ชั่วโมงที5่ -6 .054 .238 2.03     

ชั่วโมงที7่ -8 1.323 .474 3.96     
 

    **มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่P < .01 
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                    ภาพประกอบ 21 การเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที่ 4  มาตราแมกน 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  31  และภาพประกอบ  21 ปรากฏวา พฒันาการการเขียนสะกด

คําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกนข้ันที่ 4  ระหวางชั่วโมงที่ 1- 8 มีการเปล่ียนแปลงไปอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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ตาราง  32  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที่  4  ใน  3  ชวงเวลา 

 มาตราแมกน 
 

ชั่วโมง 
คาสถิติ 

(1-2)   -  (3-4) (3-4)   -  (5-6) (5-6)   -  (7-8) 

Z -1.000 -1.000 -5.246 

Asymp.Sig.   .317    .317       .000** 

        

    **มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่P < .01 
 

  ผลการวิเคราะหตามตาราง  32 ปรากฏวา  ชั่วโมงที ่5 – 6 มีคาเฉลีย่ .0588 และช่ัวโมงที่   

7– 8  มีคาเฉลีย่ 1.3235    ซึง่มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที ่   .01(Z = -5.246)      

แสดงวาพฒันาการการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกนข้ันที ่ 4 มกีารเปล่ียนแปลง

เพิม่ข้ึนอยางชัดเจนในช่ัวโมงที่ (5-6) - ชัว่โมงที ่(7-8)   
 

 2.3  การวิเคราะหคะแนนการเปล่ียนแปลงข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดสะกดคําที่ไม

ตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกด    

 การวิเคราะหสวนนี้เปนการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของความสามารถดานการเขียนสะกด

คําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกดของนักเรียน       ผูวิจยันาํคาเฉล่ียคะแนนพัฒนาการการเขียน

สะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงระหวางชวงรายช่ัวโมง          โดยใชสถิติ    

Friedman  Test  และทาํการทดสอบรายคู    โดยใชสถิติ    Wilcoxon    Singned    ปรากฏผลดังแสดงใน

ตารางท่ี  33 – 40 และนาํคาเฉล่ียมานาํเสนอเปนแผนภูมลิายเสน ดังแสดงในภาพประกอบ 22– 25 
 

ตาราง  33  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการการเขียนข้ันที ่ 1  มาตราแมกด 
 

ระยะเลา Mean S.D. Mean Rank N Chi-Square df Asymp.Sig. 

ชั่วโมงที1่ -2 1.529 .662 2.04     

ชั่วโมงที3่ -4 1.735 .447 2.41 34 28.739 3 .000 

ชั่วโมงที5่ -6 1.911 .287 2.75     

ชั่วโมงที7่ -8 1.941 .238 2.79     

        

      **มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่P < .01 
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การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการขั้นที่  1
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               ภาพประกอบ 22 การเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที ่1 มาตราแมกด 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  33  และภาพประกอบ  22 ปรากฏวา   พฒันาการการเขียน

สะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกดข้ันที ่1  ระหวางช่ัวโมงที่ 1 - 8 มีการเปล่ียนแปลงไป

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01 

 

ตาราง  34  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที่  1 ใน  3  ชวงเวลา 

 มาตราแมกด 

 

ชั่วโมง 
คาสถิติ 

(1-2)   -  (3-4) (3-4)   -  (5-6) (5-6)   -  (7-8) 

Z -2.646 -2.449 -1.000 

Asymp.Sig.       .008**     .014*     .317 

 

         ** มีการเปล่ียนแปลงอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ P < .01 

     *มีการเปล่ียนแปลงอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ P < .05 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  34  ปรากฏวา ชัว่โมงที ่1– 2  มีคาเฉล่ีย1.529   ชัว่โมงที ่3 – 4  มี

คาเฉลีย่   1.735  และช่ัวโมงที ่5– 6  มีคาเฉล่ีย   1.911  ซึง่มกีารเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอยางมนียัสําคัญ

ทางสถิติที่ .01  และ .05 (Z = -2.646, Z =-2.449)   แสดงวา พัฒนาการการเขียนสะกดคําไมตรงตาม
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มาตราตัวสะกดมาตราแมกดข้ันที ่1 มกีารเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนอยางชดัเจนในช่ัวโมงที ่(1–2) – ชัว่โมงที ่

(3–4) และช่ัวโมงที ่(3-4) - ชัว่โมงที ่(5-6)   

 

ตาราง  35  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการการเขียนข้ันที ่ 2  มาตราแมกด 

 

ระยะเลา Mean S.D. Mean Rank N Chi-Square df Asymp.Sig. 

ชั่วโมงที1่ -2  .852 .743 1.44     

ชั่วโมงที3่ -4 1.470 .500 2.59 34 60.319 3 .000 

ชั่วโมงที5่ -6 1.617 .493 2.85     

ชั่วโมงที7่ -8 1.764 .430 3.12     

        

     **มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่P < .01 

 

การเปรียบเทียบการเปล่ียแปลงพัฒนาการขั้นที่  2
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  ภาพประกอบ 23 การเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงพฒันาการการเขียนข้ันที่ 2 มาตราแมกด 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  35   และภาพประกอบ  23  ปรากฏวา พฒันาการการเขียน

สะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกดข้ันที ่2  ระหวางช่ัวโมงที่ 1 - 8 มีการเปล่ียนแปลงไป

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01 
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ตาราง  36  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที่  2  ใน  3  ชวงเวลา 

 มาตราแมกด 
 

ชั่วโมง 
คาสถิติ 

(1-2)   -  (3-4) (3-4)   -  (5-6) (5-6)   -  (7-8) 

Z -4.583 -1.890 -2.236 

Asymp.Sig.       .000**    .059    .025* 
 

         ** มีการเปล่ียนแปลงอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ P < .01 

     *มีการเปล่ียนแปลงอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ P < .05 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 36 ปรากฏวาชั่วโมงท ี  1–2  มีคาเฉล่ีย .852 , ชัว่โมงที ่  3– 4  มี

คาเฉลีย่ 1.470 , ชัว่โมงที่  5 – 6 มีคาเฉลี่ย 1.617   และ  ชัว่โมงที ่ 7 – 8 มีคาเฉลี่ย  1.764    ซึ่งมกีาร

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที ่ .01   และ  .05 (Z = -4.583,   Z= -2.236)     แสดงวา 

พัฒนาการการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกดข้ันที่   2   มกีารเปล่ียนแปลงเพิม่ข้ึน

อยางชัดเจนในช่ัวโมงที่ (1-2)  -  ชัว่โมงที ่(3-4)  และช่ัวโมงที ่(5-6)  -  ชั่วโมงที่ (7-8) 

 

ตาราง  37  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการการเขียนข้ันที ่ 3  มาตราแมกด 

 

ระยะเลา Mean S.D. Mean Rank N Chi-Square df Asymp.Sig. 

ชั่วโมงที1่ -2  .117 .327 1.56     

ชั่วโมงที3่ -4  .058 .238 1.50 34 96.055 3 .000 

ชั่วโมงที5่ -6 1.441 .503 3.40     

ชั่วโมงที7่ -8 1.588 .499 3.54     

  

                                **มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที ่P < .01 
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การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการขั้นที่  3
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ภาพประกอบ 24 การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที่ 3  มาตราแมกด 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  37  และภาพประกอบ   24  ปรากฏวา พฒันาการการเขียนสะกด

คําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกดข้ันที ่3  ระหวางช่ัวโมงที ่1 - 8 มกีารเปล่ียนแปลงไปอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .0 
 

ตาราง  38  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที่  3   ใน  3  ชวงเวลา 

 มาตราแมกด 

 

ชั่วโมง 
คาสถิติ 

(1-2)   -  (3-4) (3-4)   -  (5-6) (5-6)   -  (7-8) 

Z -1.000 -5.179 -2.236 

Asymp.Sig.       .317    .000**    .025* 

 

         ** มีการเปล่ียนแปลงอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ P < .01 

     *มีการเปล่ียนแปลงอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ P < .05 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 38 ปรากฏวาชั่วโมงที ่  3 – 4   มีคาเฉลี่ย .058 ,ชั่วโมงที่  5 – 6  

มีคาเฉลี่ย 1.441 และช่ัวโมงที่ 5 – 6  มีคาเฉล่ีย  1.588   ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนอยางมนีัยสําคัญ
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ทางสถิติที ่ .01และ.05 (Z = -5.179, Z =-2.236) แสดงวา  พัฒนาการการเขียนสะกดคําไมตรงตาม

มาตราตัวสะกดมาตราแมกดข้ันที่ 3 มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนอยางชดัเจนในช่ัวโมงที่ (3– 4) -ชั่วโมงที่

(5 – 6)  และช่ัวโมงที ่(5-6)   -  ชัว่โมงที ่(7-8) 
 

ตาราง  39  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการการเขียนข้ันที ่ 4  มาตราแมกด 
 
 

ระยะเลา Mean S.D. Mean Rank N Chi-Square df Asymp.Sig. 

ชั่วโมงที1่ -2   .029 .171 2.09     

ชั่วโมงที3่ -4 0 0 2.03 34 90.128 3 .000 

ชั่วโมงที5่ -6 0 0 2.03     

ชั่วโมงที7่ -8 1.058 .488 3.85     
 

     

      **มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่P < .01 
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              ภาพประกอบ 25 การเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที ่4 มาตราแมกด 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  39  และภาพประกอบ 25 ปรากฏวา พฒันาการการเขียนสะกด

คําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกดข้ันที่ 4  ระหวางชั่วโมงที่ 1 - 8 มีการเปล่ียนแปลงไปอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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ตาราง  40  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการเขียนข้ันที่  4  ใน  3  ชวงเวลา  

 มาตราแมกด 
 

ระยะเวลา 
คาสถิติ 

(1-2)   -  (3-4) (3-4)   -  (5-6) (5-6)   -  (7-8) 

Z -1.000 .000 -5.245 

Asymp.Sig.     .317             1.000    .000** 
 

         ** มีการเปล่ียนแปลงอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ P < .01 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 40 ปรากฏวา ชั่วโมงที ่5 – 6 มีคาเฉล่ีย .000  และ ชัว่โมงที ่7– 8  

มีคาเฉลี่ย 1.058 ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงเพิม่ข้ึนอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ .01  (Z = -5.245)  แสดงวา   

พัฒนาการการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกดข้ันที่ 4 มกีารเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน

อยางชัดเจนในชั่วโมงที่ 5– 6  และช่ัวโมงที่ 7 – 8   

 ดังนัน้จึงสามารถสรุปผลคะแนนข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตรา

ตัวสะกดมาตราแมกบ    มาตราแมกน  และมาตราแมกดในแตละดานมาเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลง

ระหวางชวงรายช่ัวโมงปรากฏผลดังแสดงในตาราง  41 
 

ตาราง  41   สรุปผลคะแนนพัฒนาการการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดในแตละดานโดย 

 เปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงระหวางชวงรายช่ัวโมง  
 

ชวงระยะเวลาแตละช่ัวโมง 
มาตราแมกบ มาตราแมกน มาตราแมกด 

 

ขั้นพัฒนาการ 
(1-2)-(3-4) (3-4)-(5-6) (5-6)-(7-8) (1-2)-(3-4) (3-4)-(5-6) (5-6)-(7-8) (1-2)-(3-4) (3-4)-(5-6) (5-6)-(7-8) 

ข้ันที่ 1 การเขียนสะกดคํา 

        จากภาพ 
*   *  * ** *  

ข้ันที่ 2 การเขียนสะกดคํา 

        โดยการเขียนประสมคํา 
** *  ** *  **  * 

ข้ันที่ 3  การเขียนสะกดคํา 

       จากคําอาน 
 ** ** * ** **  ** * 

ข้ันที่ 4  การเขียนสะกดคํา 

        จากภาพแลวนํามา 

        แตงประโยค 

  **   **   * 

 

      **มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่P < .01 

       *มีการเปล่ียนแปลงอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ P < .05 
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ผลการวิเคราะหตามตารางท่ี  41  ปรากฏผลดังนี ้

การเปล่ียนแปลงข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ 

แมกน  แมกด 

พัฒนาการการเขียนข้ันที ่1  มาตราแมกบมกีารเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในช่ัวโมงที่ 1-2 - ชัว่โมง

ที่  3-4 มาตราแมกนมกีารเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในช่ัวโมงที ่1-2   -  ชัว่โมงที ่3-4   และช่ัวโมงที่ 5-6 –

ชั่วโมงที่  7-8   มาตราแมกดมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในชั่วโมงที ่ 1-2 - ชัว่โมงที ่ 3-4   และช่ัวโมงที ่

3-4  - ชัว่โมงที ่5-6    

พัฒนาการการเขียนข้ันที่    2    มาตราแมกบและมาตราแมกนมกีารเปลีย่นแปลงอยางชัดเจนใน

ชั่วโมงที ่  1-2 -  ชั่วโมงที ่ 3-4   และช่ัวโมงที ่3-4  - ชั่วโมงที่  5-6      มาตราแมกดมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

ชัดเจนในชัว่โมงที ่1-2 -ชั่วโมงที่ 3-4 และช่ัวโมงที ่5-6 -ชั่วโมงที ่7-8 

พัฒนาการการเขียนข้ันที ่   3     มาตราแมกบและมาตราแมกดมกีารเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนใน

ชั่วโมงที่ 3-4 -ชั่วโมงที่ 5-6   และช่ัวโมงที่ 5–6 - ชัว่โมงที ่7-8  มาตราแมกนมกีารเปลีย่นแปลงอยางชัดเจน

ในชัว่โมงที่ 1-2 - ชัว่โมงที ่3-4 ,ชัว่โมงที ่3-4 -ชั่วโมงที่ 5-6  และช่ัวโมงที่ 5-6  - ชัว่โมงที ่7-8   

 พัฒนาการการเขียนข้ันที่  4  มาตราแมกบ  แมกน    แมกดมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนใน

ชั่วโมงที ่ 5 - 6  -  ชั่วโมงที่ 7 - 8 

 
 ตอนท่ี 3  การวิเคราะหเชงิคุณภาพ 
 การวิเคราะหในตอนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน   34   คนมี

จุดมุงหมายสําคัญ เพื่อแสดงการสรุปผลจากการใชการวัดประเมินควบคูกับการฝกทักษะการเขียน  

เพื่อพัฒนาการการเขียนสะกดคําของนกัเรียนในแตละช่ัวโมง    ผลการวิเคราะหเรียงลําดับดังนี ้
 
 ชั่วโมงที่   1 -  8   (การเขยีนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ) 
 การจัดการเรียนรูที่ใชการวัดประเมินควบควบคูกับการฝกทักษะการเขียน       เพื่อพฒันาการ 

การเขียนสะกดคําของนักเรียนตามมาตราตัวสะกดแมกบ 

  1. แบบบันทึกการสังเกต     ใชบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่รวมกิจกรรมการเรียน

การสอนซึง่สังเกตพบพฤติกรรมของนักเรียนสรุปผลดังนี้       การรวมกิจกรรมการเรียนดวยความต้ังใจ

สังเกตเห็นคอนขางบอยคิดเปนรอยละ   75    การอภิปรายโตตอบคําถามขณะรวมกิจกรรมสังเกตเห็น

คอนขางบอยคิดเปนรอยละ 75 การคนพบและสรางความรูดวยตนเองของนกัเรียนสังเกตเห็นคอนขาง

บอยคิดเปนรอยละ   75  นักเรียนมวีินยัและรับผิดชอบในการเรียนสังเกตเห็นคอนขางบอยคิดเปนรอย

ละ 75 นกัเรียนมีความรับผิดชอบตอการทํางานกลุมสังเกตเหน็คอนขางบอยคิดเปนรอยละ75 นักเรียน   
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สรางผลงานจากการปฏิบัติดวยความต้ังใจสังเกตเห็นเปนประจําเสมอสูงกวารอยละ  75 นักเรียนสราง

ผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมอยางมีความสุขสังเกตเหน็คอนขางบอยคิดเปนรอยละ   75     นกัเรียน

แกไขและฝกฝนงานที่รับมอบหมายสังเกตเห็นบางบางคร้ังคิดเปนรอยละ  50  นกัเรียนสรุปเนื้อหาและ

แสดงความคิดเห็นได สังเกตเห็นเปนประจําเสมอสูงกวารอยละ 75   

  จากการใชแบบบันทกึการสังเกตทาํใหทราบพฤติกรรมของนักเรียนทีค่รูตองการที่จะ 

ศึกษาในแตละขอชัดเจนและทําใหครูนาํผลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให

ผูเรียนบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวงัไว 

  2. แบบบันทึกพูดคุยกับนักเรียน   นักเรียนสามารถสนทนาตอบโตเกีย่วกับเนื้อที่เรียนใน

มาตราตัวสะกดแมกบ  บอกพยัญชนะทีอ่ยูในมาตราตัวสะกดแมกบได ยกตัวอยางคําที่อยูในมาตรา

ตัวสะกดแมกบได     นกัเรียนสามารถพดูคุยเกี่ยวกับความรูสึกที่มตีอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครู    และการนาํคําที่อยูในมาตราตัวสะกดแมกบไปใชประโยชนในการเขียนส่ือสารเพื่อใหไดความ 

หมายถูกตอง  นอกจากน้ีบันทกึการพูดคุยยังสามารถทราบความตองการของนักเรียนไดงายกวาการ

ใชแบบบันทึกประจําวนั     เพราะนักเรียนสามารถพูดคุยโตตอบไดทันทีในขณะที่รวมกิจกรรมการเรียน

การสอน 

  3. แบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน      นกัเรียนสวนใหญบันทกึตามลําดับดังนี ้  

1.หัวขอที่เรียน     2.บันทกึเนื้อหาเกี่ยวกับพยัญชนะที่อยูในมาตราตัวสะกดแมกบ    3.บันทกึเกี่ยวกับ

ความรูสึกที่มตีอการรวมกิจกรรมที่เรียน    4. บันทึกตัวอยางของคําทีเ่ขียนสะกดคําในมาตราตัวสะกด

แมกบ     แสดงวานักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาการเรียนการเขียนสะกดคําดวยแบบฝกทักษะการ

เขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดแมกบ       แตมนีกัเรียนบางสวนทีย่ังบันทกึเฉพาะหัวเร่ืองที่เรียน

เนื่องจากนักเรียนบางสวนยังเขียนคําตาง  ๆ   ไมถูกตองจึงทําใหนกัเรียนขาดความมั่นใจในการเขียน

บันทกึ       ซึ่งครูแกไขปญหาโดยใหนกัเรียนที่มีปญหาการเขียนคําไมถูกตองนัง่คูกับนักเรียนที่เรียนดี

เปนการชวยเหลือแบบเพื่อนชวยเพื่อน    โดยครูดูแลอยางใกลชิดขณะทีน่ักเรียนเขียนบันทกึประจําวนั 

  4. แบบบันทกึการตรวจผลงาน     ครูใชบันทกึตรวจผลงานนักเรียนในการเรียนการเขียน

สะกดคําในข้ันการเขียนสะกดคําจากภาพแลวนาํคํามาแตงประโยค    โดยประเมนิการเขียนสะกดคําที่

ถูกตองและการใชคําในการแตงประโยคเพื่อการส่ือสารไดความหมายถูกตอง     และแบบบันทกึการ

ตรวจผลงานยงัสามารถประเมินลักษณะตาง ๆ  ของนักเรียนในดานนสัิยการทํางาน   ความมุงมัน่ใน

ความสําเร็จของผลงาน 
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 ชั่วโมงที่   9 -  16   (การเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกน) 
 การจัดการเรียนรูที่ใชการวัดประเมินควบควบคูกับการฝกทักษะการเขียน  เพื่อพัฒนาการ

การเขียนสะกดคําของนักเรียนตามมาตราตัวสะกดแมกน 

  1. แบบบันทึกการสังเกต      ใชบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่รวมกิจกรรมการเรียน 

การสอนซึง่สังเกตพบพฤติกรรมของนักเรียนสรุปผลดังนี ้     การรวมกิจกรรมการเรียนดวยความต้ังใจ

สังเกตเห็นเปนประจําเสมอสูงกวารอยละ     75   การอภิปรายโตตอบคําถามขณะรวมกจิกรรม

สังเกตเห็นคอนขางบอยคิดเปนรอยละ    75  การคนพบและสรางความรูดวยตนเองของนักเรียนสังเกต 

เห็นคอนขางบอยคิดเปนรอยละ  75 นักเรียนมวีินยัและรับผิดชอบในการเรียนสังเกตเห็นคอนขางบอย

คิดเปนรอยละ 75  นักเรียนมีความรับผิดชอบตอการทาํงานกลุมสังเกตเหน็คอนขางบอยคิดเปนรอยละ  

75 นักเรียนสรางผลงานจากการปฏิบัติดวยความต้ังใจสังเกตเห็นเปนประจําเสมอสูงกวารอยละ 75

นักเรียนสรางผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมอยางมีความสุขสังเกต เห็นเปนประจําเสมอสูงกวารอยละ  

75  นักเรียนแกไขและฝกฝนงานที่รับมอบหมายสังเกตเห็นเปนประจําเสมอสูงกวารอยละ  75  นกัเรียน

สรุปเนื้อหาและแสดงความคิดเห็นไดสังเกตเห็นคอนขางบอยคิดเปนรอยละ  75    

  จากการใชแบบบันทกึการสังเกต       ทําใหทราบพฤติกรรมของนักเรียนที่ครูตองการที่จะ 

ศึกษาในแตละขอชัดเจน     และทาํใหครูผูสอนนาํผลทีไ่ดมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวงัไว 

  2. แบบบันทกึพูดคุยกับนักเรียน      นักเรียนสวนใหญสนใจสนทนาพดูคุยกับครูสามารถ 

อธิบายถึงความเขาใจในเนื้อหา   บอกพยัญชนะที่อยูในมาตราตวัสะกดแมกนไดและยกตัวอยางคําที่

อยูในมาตราตัวสะกดแมกนได   และบอกความรูสึกเกี่ยวกับความงายในการเรียน    รวมถงึการพดูคุย

เกี่ยวกับความสุขที่ไดรวมกิจกรรมการเรียนการสอน   

  จากการใชแบบบันทกึพูดคุยกับนกัเรียน   ยังทําใหทราบความตองการของนักเรียนไดงาย

กวาการใชแบบบันทกึประจําวนั เพราะนักเรียนสามารถพูดคุยโตตอบไดทันทีในขณะที่รวมกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

  3.แบบบันทกึประจําวนัของนักเรียน นกัเรียนสวนใหญบันทกึตามลําดับดังนี ้ 1.หวัขอที่

เรียน2. พยัญชนะที่อยูมาตราตัวสะกดแมกน  3. ความรูสึกที่มีตอการรวมกิจกรรมการเรียน 4. ตัวอยาง 

คําที่เขียนสะกดในมาตราตัวสะกดแมกน    ในสวนขอเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนของ

ครู  มีนกัเรียนเสนอใหครูเพิ่มเวลาในการเลนเกมที่ใชประกอบการเรียนการสอนและหาเกมที่ทาํให

เนื้อหาทีเ่รียนเขาใจยากเปล่ียนเปนเนื้อหาที่เขาใจงายตอการเรียนรูของนักเรียน 

  4. แบบบันทึกการตรวจผลงาน      ครูใชบันทกึตรวจผลงานนักเรียนในการเรียนการเขียน

สะกดคําในข้ันการเขียนสะกดคําจากภาพแลวนาํคํามาแตงประโยค    โดยประเมนิการเขียนสะกดคําที่
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ถูกตองและการใชคําในการแตงประโยคเพื่อการส่ือสารใหไดความหมายถกูตอง  การตรวจผลงานทํา

ใหครูทราบความกาวหนาของนักเรียน     ในเร่ืองการเขียนสะกดคําและการใชคําในมาตราตัวสะกดแม

กน    และส่ิงทีน่ักเรียนควรปรับปรุงแกไข     ซึ่งครูสามารถเรียกพบนักเรียนเพื่ออธิบายแนะนาํแกไข

ปญหาที่พบเปนรายบุคคล     เปนการพฒันาผลงานของนักเรียนใหดีข้ึนในการเรียนคร้ังตอไป     โดย

แบบบันทกึการตรวจผลงานยังสามารถประเมินลักษณะตาง  ๆ    ของนกัเรียนในดานนิสัยการทาํงาน   

ความมุงมัน่ในความสําเร็จของผลงาน 

 
 ชั่วโมงที่   17 -  24   (การเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกด) 
 การจัดการเรียนรูที่ใชการวัดประเมินควบควบคูกับการฝกทักษะการเขียน  เพื่อพัฒนาการ

การเขียนสะกดคําของนักเรียนตามมาตราตัวสะกดแมกด 

  1. แบบบันทึกการสังเกต      ใชบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่รวมกิจกรรมการเรียน 

การสอนซึง่สังเกตพบพฤติกรรมของนักเรียนสรุปผลดังนี้        การรวมกิจกรรมการเรียนดวยความต้ังใจ

สังเกตเห็นคอนขางบอยคิดเปนรอยละ  75      การอภิปรายโตตอบคําถามขณะรวมกจิกรรมสังเกตเห็น

คอนขางบอยคิดเปนรอยละ 75  การคนพบและสรางความรูดวยตนเองของนกัเรียนสังเกตเห็นคอนขาง

บอยคิดเปนรอยละ 75 นักเรียนมีวนิัยและรับผิดชอบในการเรียนสังเกตเหน็คอนขางบอยคิดเปนรอยละ  

75   นักเรียนมีความรับผิดชอบตอการทาํงานกลุมสังเกตเหน็คอนขางบอยคิดเปนรอยละ  75   นักเรียน

สรางผลงานจากการปฏิบัติดวยความต้ังใจสังเกตเห็นเปนประจําเสมอสูงกวารอยละ 75  นักเรียนสราง

ผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมอยางมีความสุขสังเกตเหน็คอนขางบอยคิดเปนรอยละ 75 นกัเรียนแกไข

และฝกฝนงานที่รับมอบหมายสังเกตเหน็คอนขางบอยคิดเปนรอยละ 75  นักเรียนสรุปเนื้อหาและแสดง

ความคิดเหน็ไดสังเกตเหน็คอนขางบอยคิดเปนรอยละ  75    

   จากการใชแบบบันทกึการสังเกตทาํใหทราบพฤติกรรมของนักเรียนทีค่รูตองการที่จะ 

ศึกษาในแตละขอชัดเจนและทําใหครูผูสอนนาํผลที่ไดมาปรับปรุงพฒันากจิกรรมการเรียนการสอน

เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวงัไว 

  2. แบบบันทึกพูดคุยกับนักเรียน      นักเรียนสวนใหญสนทนาพูดคุยโดยอธิบายถึงความ 

เขาใจในเนื้อหา  มีนกัเรียนบางสวนพูดคุยถึงความยากของการเขียนสะกดคําในมาตราตัวสะกดแมกด    

เพราะมพียัญชนะที่ใชเปนตัวสะกดมากกวาทุกมาตราทาํใหนักเรียนมคีวามกงัวลในการเขียนสะกดคํา    

นักเรียนพูดคุยถึงความตองการพิเศษที่ตองการใหครูสอนซอมเสริมเกี่ยวกับการเขียนสะกดคําใน

มาตราตัวสะกดแมกด 
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  จากการใชแบบบันทกึพูดคุยกับนกัเรียน  ยังทําใหทราบความตองการของนักเรียนไดงาย

กวาการใชแบบบันทกึประจําวนั      เพราะนักเรียนสามารถพูดคุยโตตอบไดทันทีในขณะที่รวมกจิกรรม

การเรียนการสอน 

  3. แบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน นักเรียนสวนใหญบันทกึตามลําดับดังนี ้  1.หัวขอที่

เรียน  2.พยัญชนะที่อยูในมาตราตัวสะกดแมกด  3. ความรูสึกทีม่ีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

4. ตัวอยางของคําทีเ่ขียนสะกดคําในมาตราตัวสะกดแมกด    5. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนรู

ของครู   มนีักเรียนบางสวนเสนอใหจัดกิจกรรมรูปแบบที่เรียนทัง้  24  ชั่วโมงนี้กับเนือ้หาอ่ืน  ๆ  บาง 

  4. แบบบันทึกการตรวจผลงาน      ครูใชบันทกึตรวจผลงานนักเรียนในการเรียนการเขียน 

สะกดคําในข้ันการเขียนสะกดคําจากภาพแลวนาํคํามาแตงประโยค     โดยประเมินการเขียนสะกดคํา

ที่ถูกตองและการใชคําในการแตงประโยคเพื่อการส่ือสารไดความหมายถกูตอง    จากการตรวจผลงาน

ทําใหครูทราบความกาวหนาของนกัเรียนในเร่ืองการเขียนสะกดคําและการใชคํา   โดยครูไดเขียนแสดง

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผลงานของนักเรียนใหดีข้ึนในการเรียนคร้ังตอไป    โดย

แบบบันทกึการตรวจผลงานยังสามารถประเมินลักษณะตาง  ๆ    ของนกัเรียนในดานนิสัยการทาํงาน   

ความมุงมัน่ในความสําเร็จของผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัในคร้ังนี้มีจุดมุงหมายสําคัญ    เพื่อศึกษาวาการวัดประเมนิควบคูการฝกทักษะการ

เขียนสงผลตอการเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 2 หรือไมอยางไร  โดยมีจุดมุงหมาย

เฉพาะดังนี ้ 1. เพื่อศึกษาข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดของนกัเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่  2  ที่เปนผลมาจากการวัดประเมินควบคูการฝกทกัษะการเขียน    2.  เพือ่ศึกษาการ

เปล่ียนแปลงข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 2  ที่เปนผลมาจากการวดัประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนกัเรียนประถมศึกษาปที ่2 จํานวน 2 หองเรียน ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2550 โรงเรียนวดัทัศนารุณสุนทริการาม เขตราชเทวี สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 70คน

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนีเ้ปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา2550 

โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม เขตราชเทวี  สังกัดกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางไดมาจากการสุม

แบบกลุม  (Cluster Random Sampling)  โดยการจับฉลากไดนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 2/1 

จํานวน  34   คน 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี ้  คือ   1. แผนการจัดการเรียนรูการเขียนสะกดคําใน

มาตราตัวสะกดแมกบที่สะกดไมตรงตามมาตรา      โดยการใชการวดัประเมินควบคูกิจกรรมฝกทักษะ

การเขียน    2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   ไดแก   2.1  แบบบันทกึการสังเกต  เปนแบบ

บันทกึที่ผูวิจัยใชในการสงัเกตพฤติกรรมการแสดงออกของ    นักเรียนตอการจัดกจิกรรมการเรียนการ

สอนของครู        ผูวิจัยสรางข้ึนโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธและ

ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน  ตรวจสอบความถกูตองเหมาะสมของแบบผลปรากฏวาม ี6 ทาน  เหน็วาเหมาะสม 

2.2  แบบบันทึกผลการตรวจงาน    เปนแบบบันทกึที่ผูวจิัยใชในการบันทกึตรวจงานที่มอบหมายของ

นักเรียนแตละคน  โดยแบงเปน 2 ดาน  คือ  ความถูกตอง   และการใชคํา    ผูวิจัยสรางข้ึนโดยผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธและผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน  ตรวจสอบความถูกตอง

เหมาะสมของแบบผลปรากฏวามี  6  ทาน  เห็นวาเหมาะสม  2.3  แบบบันทกึผลการพูดคุยกับนกัเรียน   

เปนแบบบันทกึที่ผูวจิัยใชในการบันทึกการพูดคุยกับนักเรียนทีม่ีหวัขอในการพูดคุยอยางชัดเจน ผูวิจัย    

สรางข้ึนโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธ  และผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน  

ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของแบบผลปรากฏวามี  6  ทาน  เห็นวาเหมาะสม  2.4  แบบบันทกึ

ประจําวนัของนักเรียน  เปนแบบบันทกึที่ใหนกัเรียนบันทึกส่ิงทีน่ักเรียนไดเรียนในชัว่โมง   ความเขาใจ

ในเนื้อหาที่เรียนและการแสดงความคิดเหน็ตอการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน   ผูวิจัยสรางข้ึนโดย
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ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธและผูเช่ียวชาญ 5 ทาน  ตรวจสอบความถูก

ตองเหมาะสมของแบบผลปรากฏวาม ี 6 ทาน  เหน็วาเหมาะสม    2.5 แบบบันทกึผลการอานบันทึก

ประจําวัน     เปนแบบบันทึกที่ผูวิจยัใชในการบันทกึผลการอานบันทึกประจําวนัของนักเรียนแตละคน 

ผูวิจัยสรางข้ึนโดยผานการพจิารณาจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ   และผูเช่ียวชาญ   5  ทาน   

ตรวจสอบความถกูตองเหมาะสมของแบบผลปรากฏวามี  6  ทาน  เหน็วาเหมาะสม   2.6  กฎเกณฑการ

ใหคะแนนพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด โดยวัดความสามารถดานการเขียนที่

ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตรแมกบ มาตราแมกน มาตราแมกดที่มกีารเปล่ียนแปลงแตกตางจากเดิม

และอยูในข้ันใดข้ันหนึง่ของความสามารถดานการเขียนทีแ่บงเปน    4  ระดับ  ซึ่งแบงเกณฑการให

คะแนนเปน 3 ระดับ และหาคาความเช่ือมัน่กบันกัเรียน 30  คน  ไดคาความเช่ือมัน่  0.97   

 ผูวิจัยดําเนนิการทดลองกับกลุมตัวอยาง  1  กลุม    ในภาคเรียนที ่  1   ปการศึกษา    2550  

เปนเวลา  24  ชั่วโมง    โดยมีข้ันตอนในการดําเนนิการทดลอง    ดังนี ้

 1. ขออนุญาตทดลองใชการวัดประเมินควบคูการเรียนการสอน    โดยใชกิจกรรมฝกทักษะการ

เขียน  โดยขอความอนเุคราะหผูอํานวยการโรงเรียนทีเ่ปนกลุมตัวอยาง   เปนเวลา  4 สัปดาห   สัปดาหละ  

6  ชัว่โมง  เปนเวลา  24  ชัว่โมง     

 2. ทาํการช้ีแจงรายละเอียดในการจัดการเรียนรู  และดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง   โดย 

การใชการวัดประเมินควบคูกิจกรรมฝกทกัษะการเขียนในการจัดการเรียนการสอน เปนเวลา 24 ชัว่โมง 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปผลไดดังนี้ 

 1.  ข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ  มาตราแมกน  

มาตราแมกดในแตละข้ันพฒันาการในระยะเวลาของการทดลอง 

              ชัว่โมงที ่1 และ 2  นกัเรียนมีพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ     

มาตราแมกนอยูในข้ันที ่ 1   (การเขียนสะกดคําจากภาพ) และข้ันที ่ 2    (การเขียนสะกดคําโดยการเขียน

ประสมคํา)  และนักเรียนมพีฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกดอยูในข้ันที ่

1(การเขียนสะกดคําจากภาพ)   

  ชั่วโมงที่ 3 และ 4  นักเรียนมพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ    

มาตราแมกนและมาตราแมกดอยูในข้ันที ่1 (การเขียนสะกดคําจากภาพ)  และข้ันที ่ 2 (การเขียนสะกดคํา

โดยการเขียนประสมคํา)   

 ชั่วโมงที่ 5 และ 6  นักเรียนมพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ    

อยูในข้ันที ่ 1  (การเขียนสะกดคําจากภาพ)  และข้ันที ่ 2  (การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคํา)   
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นักเรียนมพีฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกนและมาตราแมกดอยูในข้ันที่

สูงข้ึนข้ันที ่ 3 (การเขียนสะกดคําจากคําอาน) 

  ชั่วโมงที่ 7 และ 8  นักเรียนมพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ    

มาตราแมกน   มาตราแมกดอยูในข้ันสูง  ข้ันที่  4  (การเขียนสะกดคําจากภาพแลวนาํมาแตงประโยค) 

 2. การเปล่ียนแปลงข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกด 

    2.1 การเปล่ียนแปลงข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ 

พัฒนาการข้ันที่ 1 มีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในช่ัวโมงที ่(1-2) - ชัว่โมงที ่(3–4) 

  พัฒนาการข้ันที่ 2 มีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในช่ัวโมงที ่(1-2) - ชั่วโมงที ่(3–4)  

และช่ัวโมงที ่(3–4) - ชั่วโมงที่ (5–6)   

  พัฒนาการข้ันที่ 3 มีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในช่ัวโมงที ่(3-4) - ชัว่โมงที ่(5-6)  

และช่ัวโมงที ่(5–6) - ชั่วโมงที่ (7-8)   

  พัฒนาการข้ันที่   4  มีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในชัว่โมงที ่(5-6) - ชั่วโมงที่ (7-8) 

      2.2 การเปลี่ยนแปลงข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกน 

พัฒนาการข้ันที่   1  มีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในชัว่โมงที ่(1-2) - ชั่วโมงที่ (3–4)  

และช่ัวโมงที ่(5-6) - ชั่วโมงที่ (7-8)   

  พัฒนาการข้ันที่   2  มีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในชัว่โมงที ่(1-2) - ชั่วโมงที่ (3–4) 

และช่ัวโมงที ่(3-4)  - ชั่วโมงที่ (5-6)   

พัฒนาการข้ันที่  3  มกีารเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในชัว่โมงที ่(1-2) - ช่ัวโมงที่ (3-4) , 

ชั่วโมงที ่(3-4) - ชั่วโมงที่ (5-6)   และช่ัวโมงที ่(5-6) - ชั่วโมงที่ (7-8)     

  พัฒนาการข้ันที่  4  มกีารเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในชัว่โมงที ่(5-6) - ชั่วโมงที่ (7-8) 

       2.3 การเปลี่ยนแปลงข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกด 

พัฒนาการข้ันที่  1  มกีารเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในชัว่โมงที ่(1-2) - ชั่วโมงที่ (3-4)    

และช่ัวโมงที ่(3-4) - ชั่วโมงที่ (5-6)   

   พัฒนาการข้ันที่  2  มกีารเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในชัว่โมงที ่(1-2) - ชั่วโมงที่ (3-4)   

และช่ัวโมงที ่(5-6) - ชั่วโมงที่ (7-8)     

   พัฒนาการข้ันที่  3  มกีารเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในชัว่โมงที ่(3-4) - ชั่วโมงที่ (5-6)    

และช่ัวโมงที ่ (5-6) - ชั่วโมงที่ (7-8)     

  พัฒนาการข้ันที่  4  มกีารเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในชัว่โมงที ่(5-6) - ชั่วโมงที่ (7-8) 
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อภิปรายผล 

การวิจยัในคร้ังนี้มจีุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาวาการวดัประเมินควบคูการฝกทกัษะการเขียน 

สงผลตอการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกด   อภิปรายผลการทดลองไดดังนี ้

1. การศึกษาผลการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียนสงผลตอการเขียนสะกดคําของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 2 

  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูที่ใชการวัดประเมินควบคูการฝกทกัษะการเขียน ส่ิงทีพ่บ

จากการใชแบบสังเกตคือนกัเรียนรอยละ    75      นกัเรียนรวมกิจกรรมการเรียนดวยความต้ังใจมีการ

อภิปรายโตตอบระหวางครูกบันักเรียน นักเรียนคนพบและสรางความรูดวยตนเอง   นักเรียนมีวนิยัและ

รับผิดชอบในการเรียนและการทาํงานกลุม   นกัเรียนสรางผลงานจาการปฏิบัติกิจกรรมดวยความต้ังใจ

และปฏิบัติกิจกรรมอยางมีความสุข   นักเรียนแกไขผลงานที่ไดรับมอบหมาย และนักเรียนสามารถสรุป

เนื้อหารวมแสดงความคิดเหน็ในเนื้อหาที่เรียน    ขอสังเกตดังกลาวอาจเปนเพราะนกัเรียนมสีวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน    ทาํใหผูเรียนไมเครียดกับการเรียนมากเกนิ  และนักเรียนยงัสามารถพูดคุย

กับครูผูสอนไดโดยเนนหวัขอในการพูดคุยใหตรงประเด็นกับเนื้อหาที่เรียน   นอกจากนี้บันทึกการพูดคุย

ยังสามารถทราบความตองการของนักเรียนไดงายกวาการใชแบบบันทกึประจําวนั     เพราะนักเรียน

สามารถพูดคุยโตตอบไดทันทีในขณะที่รวมกิจกรรมการเรียนการสอน        สวนแบบบันทกึประจําวนั

นักเรียนสามารถบันทกึไดแตยังไมตรงประเด็นในการบันทกึ    ซึง่ในชวงแรกครูตองคอยใหคําแนะนําใน

การเขียนบันทกึในส่ิงที่เรียน    เพราะนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2  ไมเคยเขียนบันทกึทาํใหนักเรียน

เกิดความกลัวที่จะเขียนแสดงความคิดเหน็ลงในแบบบันทึกประจาํวนั และการเขียนบันทกึของนกัเรียน

จะเปนประโยคส้ัน  ๆ  ไมมกีารเขียนขยายขอความ   เพราะนักเรียนในระดับนี้ยงัมปีระสบการณในการ

ใชภาษาส่ือสารนอย       ผลการตรวจผลงานจากการเขียนนกัเรียนเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา

ตัวสะกดและใชคําที่เขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดไดถูกตอง    และนกัเรียนต้ังใจในการ

สรางผลงานของตนเอง   และเมื่อครูสนทนาพูดคุยกับนักเรียนอยางเปนกนัเองโดยการสรางบรรยากาศ 

เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเครียดจากการทํางาน      มกีารกลาวคําแนะนํา      และกลาวคําชมเชยเม่ือ

นักเรียนปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย          ซึ่งการพูดคุยจากแบบบนัทึกการพูดคุยกับนักเรียนทําใหครู

ทราบความตองการของนักเรียนไดอยางรวดเร็ว    และครูสามารถพูดคุยตอบโต     กลาวคําชมเชยและ

ใหกําลังใจกับนักเรียนไดทนัที       ซึง่การพูดคุยระหวางครูกับนักเรียนทําใหสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ให

นักเรียนพยายามในการเรียนการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมากข้ึน    ซึง่สอดคลองกับ 

บุญเชิด    ภิญโญอนันตพงษ  (2544: 33-36)    ทีว่าการประเมินควบคูไปกับการเรียนการสอนทาํใหครู

ชวยผูเรียนใหไดเรียนรูสวนประกอบสําคัญของการเขียนที่ดีจนเกิดความเขาใจและมองเหน็ขอบกพรอง

ในการเขียน  ซึ่งผูเรียนมีหนาที่รับผิดชอบปรับปรุงใหดีข้ึน และติดตามการปรับปรุงดวยตนเอง      และ
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สารสนเทศของการประเมินเปนแรงกระตุนที่จําเปนกอใหเกิดพลังสําคัญในระบบการเรียนของผูเรียน  

เพราะผูเรียนมีความสําเร็จแลวแลวผูเรียนจะสรางความหวังจากความสําเร็จ  และคาดหวังความสําเร็จ

ใหสูงข้ึนตอไป    หลักฐานของผูเรียนดังกลาวไดรับจากครูที่ทาํการประเมินควบคูกบัการเรียนการสอน

อยางตอเนื่อง 

 2. การศึกษาข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด    ซึ่งพฒันาการ

ดานการเขียนแบงออกเปน  4  ข้ัน  คือ  ข้ันที่ 1 (การเขียนสะกดคําจากภาพ)   ข้ันที่ 2  (การเขียนสะกด

คําโดยการเขียนประสมคํา)   ข้ันที ่ 3  (การเขียนสะกดคําจากคําอาน)   และข้ันที่   4  (การเขียนสะกด

คําจากภาพแลวนาํมาแตงประโยค) พบวาข้ันพัฒนาการการเขียนสะกดคําทีไ่มตรงมาตราตัวสะกด

มาตราแมกบ  มาตราแมกน  มาตราแมกน    ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2  อภิปรายผลไดดังนี้  

 ชั่วโมงที่  1-2   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  มพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตรา

ตัวสะกดมาตราแมกบอยูในข้ันที่  1 (การเขียนสะกดคําจากภาพ)   คิดเปนรอยละ  41  และข้ันที่  2  

(การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคํา)  คิดเปนรอยละ  73.53   และนักเรียนมีพฒันาการการเขียน

สะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกนอยูในข้ันที่ 1(การเขียนสะกดคําจากภาพ) คิดเปนรอยละ  

32.53  และข้ันที่  2  (การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคํา)  คิดเปนรอยละ  70.59  สวนนักเรียนมี

พัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกดอยูในข้ันที่  1 (การเขียนสะกดคําจาก

ภาพ)   คิดเปนรอยละ   44.12 

 ชั่วโมงที ่  3-4  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่  2  มพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรง

มาตราตัวสะกดมาตราแมกบอยูในข้ันที ่ 1 (การเขียนสะกดคําจากภาพ)   คิดเปนรอยละ  26  ข้ันที ่ 2  

(การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคํา)  คิดเปนรอยละ   35.29  และข้ันที่  3 (การเขียนสะกดคํา

จากคําอาน) คิดเปนรอยละ 38.24  และนักเรียนมพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตรา

ตัวสะกดมาตราแมกนอยูในข้ันที่  1 (การเขียนสะกดคําจากภาพ) คิดเปนรอยละ  23.53  และข้ันที่  2  

(การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคํา) คิดเปนรอยละ 44.12  สวนนักเรียนมพีัฒนาการการเขียน

สะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกดอยูในข้ันที่  1 (การเขียนสะกดคําจากภาพ)   คิดเปนรอย

ละ  26.47  และข้ันที ่ 2  (การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคํา)  คิดเปนรอยละ  55.88 

  ชั่วโมงที ่5 และ 6  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  มพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตรา

ตัวสะกดมาตราแมกบอยูในข้ันที ่ 1  (การเขียนสะกดคําจากภาพ)    คิดเปนรอยละ 18    ข้ันที่ 2 (การเขียน

สะกดคําโดยการเขียนประสมคํา)   คิดเปนรอยละ 20.59   และนักเรียนมพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไม

ตรงมาตราตัวสะกดมาตราแมกนและมาตราแมกดอยูในข้ันที ่3  (การเขียนสะกดคําจากคําอาน)     คิดเปน

รอยละ 55.88   
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 ชั่วโมงที ่7 และ 8  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2  มีพัฒนาการการเขียนสะกดคําทีไ่มตรง

มาตราตัวสะกดมาตราแมกบ  มาตราแมกน   และมาตราแมกดอยูในข้ันที่ 4  (การเขียนสะกดคําจาก

ภาพแลวนํามาแตงประโยค) คิดเปนรอยละ   55.88 , 79.59 , 73.53  ตามลําดับ 

 ผลการศึกษา พบวา  ข้ันพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที ่  2 สวนใหญอยูในข้ันที ่  1 การเขียนสะกดคําจากภาพ และข้ันที ่  2 การเขียนสะกดคํา

โดยการเขียนประสมคํา  และในช่ัวโมงสุดทาย  คือชัว่โมงที่  7-8  ของการเรียนในแตละมาตราตัวสะกด  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่   2    มพีัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดอยูในข้ันทีสู่งข้ึน 

ข้ันที ่  4  การเขียนสะกดคําจากภาพแลวนาํมาแตงประโยค   ทัง้นี้เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนสวน

ใหญของแบบฝกทกัษะการเขียนมีแบบฝกที่เนนการส่ือความหมายโดยใชภาพประกอบ  ทาํใหนกัเรียน

เกิดทักษะการเขียนจากภาพ แตทกัษะการเขียนสะกดคําโดยใชพยัญชนะตัวอ่ืน ๆ ที่อยูในแตละมาตรา

ตัวสะกดนกัเรียนยงัขาดความเขาใจและการนาํไปใช     จงึทาํใหพัฒนาการการเขียนข้ันที่    3    การเขียน

สะกดคําจากคําอาน        มีพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดนอยกวาเกณฑที่กาํหนด     

โดยเฉพาะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามตัวสะกดมาตราแมกด    เพราะในมาตราแมกดมพียญัชนะที่

ออกเสียงเหมอืน  ด  อยูมากกวามาตราอ่ืน ๆ  จงึทาํใหนกัเรียนเกิดทักษะการเขียนสะกดคําในมาตรานี้

นอยกวามาตราอ่ืน ๆ ดังนัน้การทาํแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดเพือ่พัฒนา

ความสามารถดานการเขียนสะกดคําที่ไมตรงมาตราตัวสะกดควรเร่ิมจาก  การเรียนรูเกี่ยวกบัพยัญชนะที่

อยูในแตละมาตราตัวสะกด    ซึ่งเปนกจิกรรมพืน้ฐานการเรียนรูพยัญชนะตัวอ่ืน  ๆ  ทีอ่ยูในแตละมาตรา

ตัวสะกด     และในการเรียนนักเรียนควรแยกการอานออกเสียงและการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา

ตัวสะกดใหเขาใจอยางชัดเจนซ่ึงจากท่ีกลาวมาถือเปนอุปสรรคตอความสามารถดานการเขียนสะกดคํา

ตามมาตรตัวสะกด ซึง่สอดคลองกบัคิง (King. 1965 : 15) กลาวไววา ควรตรวจสอบคําที่จะใหนกัเรียน

เขียนอยางระมัดระวัง  เชน  คําที่มีอุปสรรค   และคําที่มปีจจัยแลวบันทึกไวทลีะคํา  ซึ่งจะถอืเปนพืน้ฐาน

ของการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดใหเขียนไดถกูเปนอยางดี 

 3. การศึกษาคะแนนการเปล่ียนแปลงข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตาม

มาตราตัวสะกดในระหวางชวงรายช่ัวโมงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการวัดประเมิน

ควบคูการฝกทักษะการเขียน    อภิปรายผลดังนี้      

    การศึกษาคะแนนการเปล่ียนแปลงข้ันความสามารถดานการเขียนสะกดคําไมตรงตาม

มาตราตัวสะกดมาตราแมกบ แมกน  แมกดในชวงรายชั่วโมงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

ใชการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน  มีการเปล่ียนแปลงข้ันความสามารถดานการเขียน

สูงข้ึนแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  และ .05  ใชระยะเวลาแตกตางกนั   ต้ังแต

ชั่วโมงที่ (1-2)  ถงึ   ชัว่โมงที ่ (7-8)   คือ  
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  พัฒนาการการเขียนข้ันที ่1  มาตราแมกบมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในชัว่โมงที่ 1-2  - 

ชั่วโมงที ่ 3-4 มาตราแมกนมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในชัว่โมงที ่1-2 - ชั่วโมงที่ 3-4  และช่ัวโมงที่ 

5-6 –ชั่วโมงที่ 7-8  มาตราแมกดมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในช่ัวโมงที ่ 1-2 - ชั่วโมงที่  3-4   และ

ชั่วโมงที ่3-4  - ชั่วโมงที ่5-6 

พัฒนาการการเขียนข้ันที ่   2    มาตราแมกบและมาตราแมกนมกีารเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนใน

ชั่วโมงที่  1-2 - ชั่วโมงที ่ 3-4  และช่ัวโมงที ่3-4  - ชัว่โมงที ่ 5-6  มาตราแมกดมกีารเปล่ียนแปลงอยาง

ชัดเจนในช่ัวโมงที ่1-2 -ชั่วโมงที ่3-4 และชั่วโมงที่ 5-6 -ชั่วโมงที ่7-8 

พัฒนาการการเขียนข้ันที ่   3     มาตราแมกบและมาตราแมกดมกีารเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนใน

ชั่วโมงที่ 3-4 -ชั่วโมงที่ 5-6    และช่ัวโมงที ่5–6 - ชัว่โมงที ่7-8 มาตราแมกนมกีารเปลีย่นแปลงอยางชัดเจน

ในชัว่โมงที่ 1-2 - ชัว่โมงที ่3-4 ,ชัว่โมงที ่3-4 -ชั่วโมงที่ 5-6  และช่ัวโมงที่ 5-6  - ชัว่โมงที ่7-8  มาตราแมกด 

 พัฒนาการการเขียนข้ันที ่  4     มาตราแมกบ  แมกน    แมกดมกีารเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนใน

ชั่วโมงที่  5 - 6  -  ชัว่โมงที ่7 - 8 

 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบในระหวางชวงรายช่ัวโมงที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่     2  

ได รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน     มีการ

เปล่ียนแปลงข้ันความสามารถดานการเขียนสูงข้ึน    เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในระหวางช่ัวโมง

ที่ (1-2)  ถึง   ชั่วโมงที่ (7-8)   ข้ันพัฒนาการการเขียนแตละชั่วโมงสูงข้ึน    สังเกตวาการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่มีลักษณะแตกตางกันเปนผล ใหพัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามาตรา

ตัวสะกดในแตละช่ัวโมงแตกตางกันพบวาข้ันพัฒนาการการเขียนที่  3, 4  มีการเปลี่ยนแปลงในชวง

รายช่ัวโมงที่  (5-6) –ชั่วโมง  (7-8)     ทั้งนี้เพราะชวงรายชั่วโมงที่    (1-2)   นักเรียนยังไมคุนเคยกับ

การวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียนและนักเรียนยังไมเขาใจในข้ันตอนและวิธีการที่นํามาใช     

เมื่อนักเรียนไดทดลองใชไประยะหนึ่งแลว      พบวานักเรียนมีพัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรง

ตามมาตราตัวสะกดเพิ่มมากข้ึนจากชั่วโมงแรกที่เริ่มเรียน 

   ดังนั้นการที่พัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดเปล่ียนแปลง

ข้ึนมีผลมาจากการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน    หากแตยังตองเพิ่มเติมในสวนของส่ือ

อุปกรณที่เปนตัวพยัญชนะตาง  ๆ    และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดใหนักเรียนจะ

ไดรับประสบการณ     ดานการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดใหหลากหลาย และใน

ลักษณะที่แตกตางกัน     เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจ       และสามารถสรางองคความรูเกี่ยวกับ

การเขียนสะกดคําในมาตราตัวสะกดตาง ๆ    ไดดวยตนเอง    ซึ่งสอดคลองกับ  วรรณี   โสมประยูร  

(2537 : 148)    กลาววา  ส่ิงแวดลอมการเขียนเปนทักษะที่ตองอาศัยการพูด      ฟง    อานมากอน

ดังนั้นการเขียนจึงตองอาศัยประสบการณพื้นฐานอ่ืน ๆ  รวมกันในหลายดาน  ดังนั้นการใชการวัด
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ประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน เพือ่พัฒนาทกัษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่  2  กเ็ปนสวนหนึ่งที่สามารถชวยกระตุนพฒันาการการเขียนสะกดคํา

ที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดไดอยางดี    

    

ขอเสนอแนะ 

 ผลการวิจยัการใชการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียนสงผลตอการเขียนสะกดคําของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 2   คร้ังนี้สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะในการนําไปใชและการวิจยัตอไป

ดังนี ้

 1.ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

 ผลจากการศึกษาพบวา การใชการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียนสงผลตอการเขียน

สะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 2 โดยจากการใชแบบบันทกึการสังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียนทาํใหทราบพฤติกรรมของนักเรียน เพราะระบุพฤติกรรมที่จะสังเกตไวอยางชัดเจนแลวสามารถ

นํามาชวยในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนของครู  และการทีน่ักเรียน

ไดมีการบันทกึประจําวันสงผลตอการพัฒนาการการเรียนรู    เปนการฝกการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร   

ฝกคิดวิเคราะห     สามารถนําผลการบันทกึไปใชในการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนส่ือ

ความได    สวนการใชแบบบันทกึการพูดคุยกับนกัเรียนทําใหรับทราบความเขาใจ    และความตองการ

ของนักเรียนทีต่องการใหครูชวยเหลือ  แกไขและปรับปรุงการเรียนการสอนไดอยางรวดเร็ว   ซึ่งจะทํา

ใหเกิดการวัดประเมินไดตรงตามผลการเรียนรูที่กาํหนดไว 

2. ขอเสนอแนะในการในการทาํวิจัยคร้ังตอไป 

จากผลการศึกษาพบวา การใชการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน    เพื่อพฒันาการ 

เขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 2 ทําใหนักเรียนมทีักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตาม 

มาตราตัวสะกดดีข้ึน    และมีสวนชวยในการพัฒนาดานการเขียน   การอาน   การคดิวิเคราะหและการ

ใชภาษาในการเขียนเพื่อการส่ือสารที่ถูกตอง    จงึควรมกีารศึกษาในประเด็นตอไปนี ้

  2.1 ศึกษาการใชการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน     เพื่อพฒันาเพื่อนําไป

ปรับใชกับเนื้อหาอ่ืน  ๆ  ใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน 

  2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการใชการวัดประเมินควบคูการเรียนการสอน  ใหมีความ

หลากหลายและตรงตามกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระอ่ืน  ๆ  เพื่อพัฒนาความสามารถของ

ผูเรียนใหเต็มศักยภาพของแตละบุคคล   
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  2.3 ควรมีการศึกษาการเลือกใชรูปแบบการใชการวัดประเมินควบคูการเรียนการสอน   

ใหมีความเหมาะสมกับอายุและระดับการศึกษาของผูเรียน     เพื่อพฒันาความสามารถของผูเรียนให 

เต็มศักยภาพ 
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ภาคผนวก   
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก.  
 

      คูมือการใชแบบบันทึกที่ใชในการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน 
  ตัวอยางแบบบันทึกที่ใชในการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน 
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      คูมือการใชแบบบันทึกที่ใชในการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน 
 

คําชี้แจง 
    1. แบบบันทึกที่ใชในการวัดประเมินควบคูการฝกทกัษะการเขียน  ไดแก 

 1.1 แบบบันทกึการสังเกต 

 1.2 แบบบันทกึการตรวจผลงาน 

 1.3 แบบบันทกึผลการพูดคุยกับนกัเรียน     

 1.4  แบบบันทึกประจําวนั 

 1.5 แบบบันทกึผลการอานบันทกึประจําวัน 

 

    2. การใชแบบบันทกึที่ใชในการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน  มีขอปฏิบัติดังนี ้

 2.1  แบบบันทึกการสังเกต  ผูวิจัยเปนผูสังเกตระดับพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคลใน

ขณะที่รวมกจิกรรมการเรียนการสอน   โดยผูวิจัยจะทาํการบันทึกแบบบันทกึการสังเกต  เมื่อนักเรียน

แสดงพฤติกรรมในแตละขอตามแบบบันทกึการสังเกตทีผู่วิจัยสรางข้ึน  

 2.2 แบบบันทกึการตรวจผลงาน   ผูวจิัยเปนผูประเมนิการใหคะแนนผลงานนกัเรียน  โดยนาํ

ชิ้นงานของนกัเรียนในแตละช่ัวโมงมาประเมินตามกฎเกณฑการใหคะแนนตามแบบบันทกึการตรวจ

ผลงานที่ผูวิจยัสรางข้ึน 

            2.3 แบบบันทกึผลการพูดคุยกับนกัเรียน  ผูวิจัยเปนผูประเมนิโดยทําการพูดคุยกับนกัเรียน

หลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละชัว่โมง   โดยพูดคุยตามประเด็นที่ผูวิจยัสรางข้ึน 

            2.4  แบบบันทกึประจําวนั    นักเรียนเปนผูบันทกึแบบบันทึกประจําวนั โดยทาํการบันทกึ

หลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละชัว่โมง   โดยนักเรียนบันทกึตามประเด็นที่ผูวิจยั

สรางข้ึน    

            2.5 แบบบันทกึผลการอานบันทึกประจําวนั  ผูวิจัยเปนผูประเมินแบบบันทึกผลการอานบันทกึ

ประจําวนั     โดยนาํแบบบันทึกประจําวนัของนักเรียนที่บนัทกึในแตละช่ัวโมงนาํมาบนัทกึลงในแบบ

บันทกึผลการอานบันทกึประจําวนัที่ผูวิจยัสรางข้ึน 
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  ตัวอยางแบบบันทึกที่ใชในการวัดประเมินควบคูการฝกทักษะการเขียน 
 

แบบบันทึกการสังเกต 
 

ชื่อผูสังเกต.................................................สังเกตคร้ังที.่........... วันที่......เดือน...........พ.ศ............... 

ชื่อนักเรียน.................................................................................................................................... 

 

คําช้ีแจง  ทานสังเกตพบพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนโดยภาพรวมแลวสวนใหญ  เปนอยางไรบาง    

ใหกา     /     ลงในชองระดับทีท่านสังเกตเหน็ 

 เมื่อ         1    แทน     แทบไมเคยสังเกตเหน็ (ตํ่ากวา  25 %)   

   2       แทน     สังเกตเหน็บางบางคร้ัง    ( 25  -  50 %) 

   3       แทน     สังเกตเหน็คอนขางบอย   ( 50  -  75  %) 

   4       แทน     สังเกตเหน็เปนประจําเสมอ  (สูงกวา   75  %) 
  

ระดับพฤติกรรม 
ที่สังเกต 

 
   หัวขอประเด็นการสังเกต 

1 2 3 4 

1. การรวมกจิกรรมการเรียนดวยความต้ังใจ     

2. การอภิปรายโตตอบคําถามขณะรวมกิจกรรม     

3. คนพบและสรางความรูดวยตนเอง     

  4. มีวินยัและรับผิดชอบในการเรียน     

5. รับผิดชอบตอการทาํงานกลุม     

6. สรางผลงานจากการปฏิบัติดวยความต้ังใจ     

7. สรางผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมอยางมีความสุข     

8. แกไขและฝกฝนงานที่ไดรับมอบหมาย     

9. สรุปเนื้อหาและแสดงความคิดเห็นได     
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แบบบันทึกการตรวจผลงาน 
 

                           บันทึกการตรวจผลงาน  

การเขียนสะกดคํา 

  

   การใชคําในการ 

     ส่ือความหมาย 
ลําดับท ี ชื่อ -  สกุล  

0 1 2 3 0 1 2 3 
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แบบบันทึกพดูคุยกับนักเรยีน 

วันที่.................เดือน.....................พ.ศ............สถานที่..............................เวลา............น . 

      

รายละเอียด. 

ความเขาใจในเนื้อหาทีเ่รียน……..……………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………........... 

..............................…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………….………………………………………...... 

……………………………………………………..……………………………………......... 

ความรูสึกถงึความยากงายและประโยชนทีน่ําไปใช…………………………..………........... 

…………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………........... 

……………………..………………….………………………………………………........... 

……………………..…….……………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………........... 

ความตองการพิเศษ  ………….………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………….…........... 

…………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………........... 

บรรยากาศขณะเรียน……………….…………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………….………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………........... 
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แบบบันทึกประจําวนั 

ชื่อนักเรียน............................................................................ชัน้...................เลขที่........ 

วัน  เดือน  ป บันทกึของนกัเรียน 

....................  1. ส่ิงที่ไดจากการเรียน......... ............................................................ ...... ........  

...................................................................................................... ............. 

..................................................................................................... .............. 

...................................................................................................... ............. 

..................................................................................................... .............. 

..................................................................................................... .............. 

.................................................................................................... ............... 

.................................................................................................... ............... 

................................................................................................... ................ 

2.  เร่ืองที่ไดเรียนรู/ความเขาใจในเร่ืองทีเ่รียน................................................. 

..................................................................................................... .............. 

................................................................................................... ................ 

................................................................................................... ....... .........  

.................................................................................................... ............... 

.................................................................................................... ............... 

.................................................................................................... ............... 

.................................................................................................... ............... 

................................................................................................... ................ 

3. ขอเสนอแนะจากนักเรียนในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู…………........... 

................................................................................................. ................. 

................................................................................................. ...... ...........  

.............................................................................................. .......... ..........  

.............................................................................................. . ... ...... ..........  

.............................................................................................. .......... ..........  

.............................................................................................. .......... ..........  
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แบบบันทึกผลการอานบันทึกประจําวนั 

ชื่อนักเรียน..................................................................................ชั้น...............เลขที่............. 

วัน   เดือน   ป บันทกึความเห็น 

........................ 

 

1 .ส่ิงที่ไดจากการเรียน ................................................................................  

................................................................................................................. 

................................................................................................................  

................................................................................................................. 

2 .เร่ืองที่ไดเรียนรู/ความเขาใจในเร่ืองทีเ่รียน................................................ 

.................................................................................................................  

................................................................................................................ 

.................................................................................................. ............... 

3  .ขอเสนอแนะจากนักเรียนในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู………….…….. 

.................................................................................................................  

................................................................................................................. 

................................................................................................................ 

........................  

 

1 .ส่ิงที่ไดจากการเรียน................................................................................ 

................................................................................................................. 

................................................................................................................  

................................................................................................................ 

................................................................................................................  

2  .เร่ืองที่ไดเรียนรู/ความเขาใจในเร่ืองทีเ่รียน................................................ 

.................................................................................................................  

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................  

3  .ขอเสนอแนะจากนักเรียนในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู……………….. 

.................................................................................................................  

................................................................................................................. 

................................................................................................................ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข. 
 

      คูมือการใชกฎเกณฑการใหคะแนนพัฒนาการการเขียนสะกดคํา 
             กฎเกณฑการใหคะแนนพัฒนาการการเขียนสะกดคํา 
           แบบฟอรมการใหคะแนนตามกฎเกณฑพัฒนาการการเขียนสะกดคํา 
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      คูมือการใชกฎเกณฑการใหคะแนนพัฒนาการการเขียนสะกดคํา 
 
คําชี้แจง 
    1. ความสามารถดานการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  2  ใหคะแนน  0 – 2 คะแนน  แบงเปน  4   ข้ัน  ไดแก 

ข้ันที่ 1 การเขียนสะกดคําจากภาพ 

            ข้ันที ่2 การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคํา    

            ข้ันที ่3  การเขียนสะกดคําจากคําอาน   

ข้ันที่ 4  การเขียนสะกดคําจากภาพแลวนาํมาแตงประโยค   

     2. กฎเกณฑการใหคะแนนแบบฝกทกัษะการเขียน เพื่อนาํมาประเมินความสามารถดานการ

เขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาตราแมกบ  มาตราแมกด  มาตราแมกน  โดยการ

เก็บช้ินงานของนักเรียนทีท่ําในช่ัวโมงที่   2  ของเรียนในแตละคร้ังมาประเมินใหคะแนนเปนเวลา  

24  ชั่วโมง 
การใหคะแนน 

ผูวิจัยเปนผูประเมินแบบฝกทักษะการเขียนของนกัเรียนโดยใชกฎเกณฑการใหคะแนน

พัฒนาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดดวยตนเอง โดยการปฏิบัติดังนี้   นําแบบ

ฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดมาประเมนิตามกฎเกณฑการใหคะแนนที่

ผูวิจัยสรางข้ึน  ถาพบวาช้ินงานอยูในระดับใด   ผูวจิัยเขียนคะแนนลงในช้ินงาน 
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คําอธิบายการใหคะแนนกฎเกณฑพฒันาการการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด 
 

กฎเกณฑการใหคะแนนพัฒนาการการเขยีนสะกดคํา 
 

ข้ันพัฒนาการเขียนสะกดคํา เกณฑการใหคะแนน 

1) การเขียนสะกดคําจากภาพ    
 

2  เขียนสะกดคําถูกตอง  9 – 15 คํา  

1  เขียนสะกดคําถูกตอง  1 -  8  คํา 

0  เวนวาง  เขียนผิด 

2) การเขียนสะกดคําโดยการ

เขียนประสมคํา   
 

2  เขียนสะกดคําถูกตอง  9 – 15 คํา  

1  เขียนสะกดคําถูกตอง  1 -  8  คํา 

0  เวนวาง  เขียนผิด 

3)  การเขียนสะกดคําจากคํา

อาน 
 

2  เขียนสะกดคําถูกตอง   9 – 15 คํา  

1  เขียนสะกดคําถูกตอง  1 -  8  คํา 

0  เวนวาง  /เขียนสะกดคําไมถูกตอง 

4)  การเขียนสะกดคําจากภาพ

แลวนํามาแตงประโยค   
 

2  เขียนสะกดคําถูกตอง / แตงประโยคอานแลวไดใจความ 

1  เขียนสะกดคําถูกตอง  / แตงประโยคอานแลวไมได

ใจความ 

0 เวนวาง/เขียนสะกดคําไมถูกตอง/แตงประโยคอานแลว

ไมไดใจความ 
 

แบบฟอรมการใหคะแนนตามกฎเกณฑพัฒนาการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา
ตัวสะกด  ( Scoring    Rubric.)  
 

ข้ันพัฒนาการการเขียน 

ข้ันที่  1 ข้ันที่  2 ข้ันที่  3 ข้ันที่  4 

 

ชื่อ- สกุล 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

             

             

             

             

             

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค. 
 

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
การใชการวัดประเมินควบคูกิจกรรมฝกทักษะการเขียน 
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ตัวอยาง  แผนการจัดการเรียนรู  เร่ือง การเขียนสะกดคําในมาตราตัวสะกดแมกบทีส่ะกดไมตรง 

        ตามมาตรา  โดยการใชการวัดประเมินควบคูกจิกรรมฝกทักษะการเขียน 

แผนการจัดการเรียนรู 

คร้ังที่  1 

กลุมสาระการเรียนรูวิชา  ภาษาไทย ชั้น     ประถมศึกษาปที่  2     

เรื่อง การเขียนสะกดคําจากภาพคําในแมกบ   คําที่สะกดดวยตัว  ป  พ  ฟ ภ เวลา 1    ชั่วโมง 

................................................................................................................................................... 

สาระสําคัญ  

 การอานและการเขียนสะกดคําจากภาพทีม่ีตัวสะกดในมาตราแมกบได  เปนพืน้ฐานในการ

อานออกเสียงและการเขียนคํา 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

 1. นักเรียนสามารถอานและเขียนสะกดคําจากภาพในมาตราตัวสะกดแมกบที่สะกดดวย  ป   

พ   ฟ   ภ   ไดถูกตอง 

 

สาระการเรียนรู 

 1. คําที่สะกดดวย แมกบ   คือคําที่มีพยญัชนะ  บ  เปนตัวสะกด   และพยัญชนะอ่ืน ๆ  อีกที่

เมื่อสะกดแลวจะอานออกเสยีงเหมือน   บ   สะกด  ซึง่ม ี  4  ตัว   คือ  ป   พ   ฟ   ภ   

 2. การเขียนสะกดคําจากภาพที่มีตัวสะกดในมาตราแมกบ คําที่สะกดดวยตัว  ป  พ  ฟ ภ 

 

กระบวนการเรียนรู 
       ขั้นนําเขาสบูทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนคําที่อานออกเสียงเหมือนมี   บ   สะกดที่เคยเรียนมา 

 2.  ครูและนกัเรียนรวมกันสนทนาคําที่สะกดในแมกบทีไ่มตรงตามมาตรา 
       ขั้นสอน 
 1.ครูติดแผนภูมิเพลง “ มาตราตัวสะกดแมกบ ” ครูรองเพลงแมกบพรอมปรบมือใหจังหวะ 1  

คร้ัง  ครูและนกัเรียนรองเพลง พรอมกัน  1  คร้ัง พรอมปรบมือใหจังหวะ  

 2. นกัเรียนรองเพลง เอง     1    คร้ัง พรอมปรบมือใหจงัหวะ  

3.  ครูและนกัเรียนสนทนาถึงคําที่สะกดดวย  ป  พ    ฟ  และ  ภ  วามคีวามหมายและอาน

อยางไรในแผนภูมิเพลง 
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 4.นักเรียนอานคําที่สะกดดวย  ป  พ   ฟ  และ  ภ    จากบัตรคําที่มีภาพประกอบทีละคํา   โดย

อานคําละ  2  คร้ัง   แลวใหนักเรียนอานพรอมกันอีก  2  คร้ัง   

 5. นักเรียนอานบัตรคําที่มีภาพประกอบพรอมครูอีก 1 คร้ังนักเรียนอานบัตรคําเอง    โดยอาน

คําละ  2  คร้ัง   

 6. นกัเรียนคัดคําที่อานลงสมุด   ครูจะใชแบบบันทึกการสังเกตเพื่อบันทกึส่ิงที่สังเกตได

ชั่วโมงเรียน   และเม่ือนักเรียนทํางานเสร็จแลวใหนกัเรียนนําผลงานสงครู      โดยครูจะใชแบบบันทึก

ผลการตรวจงานของนักเรียน     แลวใหนักเรียนเขียนแบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน  เชน   

การจดบันทึกเกี่ยวกับพยัญชนะที่ออกเสียงในมาตราตัวสะกดแมกบวามีพยัญชนะตัวใดบาง     รวมถงึ

จดบันทกึในส่ิงทีย่ังไมเขาใจในชั่วโมงเรียน     เพื่อครูจะไดนาํแบบบันทกึประจําวันของนกัเรียนมาอาน

เมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนการสอน      เพื่อบันทึกลงในแบบบันทกึผลการอานบันทึกประจําวนั   

แลวนํามาปรับปรุงและสนบัสนุนการเรียนการสอนนกัเรียนเปนรายบุคคลในช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนเปนเวลา  30  นาทีของทกุวนั    
      ขั้นสรุปบทเรียน 
 1.  แบงกลุมนกัเรียนออกเปน   6   กลุม   แขงขันกันเลนเกม “ เติมตัวใหถูก ”   ใหนกัเรียนใน

กลุมชวยกนัเติม   กลุมที่เสร็จกอนและถกูตองมากที่สุดเปนกลุมที่ชนะ 

 2.  ครูสนทนาพูดคุยกับนักเรียนเกีย่วกบัความเขาใจในเนื้อหา  รวมถงึความตองการของ

นักเรียน และบรรยากาศขณะท่ีมีกจิกรรมการเรียนการสอน   เพื่อบันทกึลงในแบบบันทึกผลการ
พูดคุยกับนักเรียน 
ส่ือการเรียนรู 

1. แผนภูมิเพลง  “แมกบ ”  

เพลง  “แมกบ ” 

แมกบ  แมกบ    แมกบ 

    เราจะพานพบแมกบมากมาย 

เด็กเด็กเอยจงจําเอาไว (ซ้ํา) 

แมกบใชหลายตัวดวยกัน 

    มี   ป   ปลา    ภ   สําเภา   พ  พานและ   ฟ  ฟน 

สะกดแลวก็เหมือน   บ   ทัง้นั้น 

เชน    ภาพ    บาป      ลาภ    จาํกนั (ซ้าํ) 

กราฟ      อีกคํานัน้จํากันใหดี   

2.   บัตรคําทีส่ะกดดวย   ป  พ   ฟ  และ  ภ    
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ธูปเทยีน    เสนกราฟ    ฮิปโป     โทรศัพท     ยีราฟ      ทพัพ ี    รูปภาพ   เทป    เคารพ 

ทําบาป     สุขภาพ     อาชพี      สรุป       อพยพ     เผาศพ            

3.    แผนเกม  “ เติมตัวใหถกู ” จํานวน  6    แผน 

 
เกมเติมตัวใหถูก 

คําสั่ง    ใหนักเรียนเติมคําในชองวาใหถูกตอง 

ธู___เทียน       รู___ภาพ        ยีรา___     ทําบา___       เสนกรา___      

สุขภา___    เผาศ___        โทรศั___ท     ฮิ___โป        เคาร___            

สรุ___       ทั___พี       โล___มาก     อาชี___     เท___    อพย___ 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

การประเมนิผล 

1.1  แบบบันทึกการสังเกต    

1.2  แบบบันทึกผลการตรวจงาน     

1.3  แบบบันทึกผลการพูดคุยกับนกัเรียน   

1.4  แบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน  

1.5  แบบบันทึกผลการอานบันทึกประจําวนั   
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แผนการจัดการเรียนรู 

คร้ังที่  2 

กลุมสาระการเรียนรูวิชา  ภาษาไทย ชั้น     ประถมศึกษาปที่  2     

เรื่อง การเขียนสะกดคําจากภาพคําในแมกบ   คําที่สะกดดวยตัว  ป  พ  ฟ ภ      เวลา 1    ชัว่โมง 

................................................................................................................................................. 

สาระสําคัญ  

 การอานและการเขียนสะกดคําจากภาพทีม่ีตัวสะกดในมาตราแมกบได  เปนพืน้ฐานในการ

อานออกเสียงและการเขียนคําไดเปนอยางดี 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

 1. นักเรียนสามารถอานและเขียนสะกดคําจากภาพในมาตราตัวสะกดแมกบที่สะกดดวย   ป   

พ   ฟ   ภ   ไดถูกตอง 

 2. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของคําในมาตราตัวสะกดแมกบทีส่ะกดดวย   ป   พ    ฟ  

ภ  ไดถูกตอง 

 

สาระการเรียนรู 

 1. คําที่สะกดดวย แมกบ   คือคําที่มีพยญัชนะ  บ  เปนตัวสะกด   และพยัญชนะอ่ืน ๆ  อีกที่

เมื่อสะกดแลวจะอานออกเสยีงเหมือน   บ   สะกด  ซึง่ม ี  4  ตัว   คือ  ป   พ   ฟ   ภ   

 2. การเขียนสะกดคําจากภาพที่มีตัวสะกดในมาตราแมกบ คําที่สะกดดวยตัว  ป  พ  ฟ ภ 

 

กระบวนการเรียนรู 
       ขั้นนําเขาสบูทเรียน 

1.  ครูและนกัเรียนรวมรองเพลง “ มาตราตัวสะกดแมกบ ” เพื่อเปนการทบทวน 

         2.  ครูทบทวนพยัญชนะที่อยูในมาตราตัวสะกดแมกบ  วามพียัญชนะตัวใดบาง 
       ขั้นสอน 
 1.นักเรียนอานคําที่สะกดดวย  ป  พ   ฟ  และ  ภ    จากบัตรคําที่มีภาพประกอบทีละคํา   โดย

อานคําละ  2  คร้ังตามครู    

 2. นักเรียนอานบัตรคําที่มีภาพประกอบพรอมครูอีก  1 คร้ัง   นักเรียนอานบัตรคําเอง โดยอาน

คําละ  2  คร้ัง     
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 3.  ครูแจกกระดาษใหนักเรียนเขียนตามคําบอก    โดยครูเปนผูอานใหนกัเรียนเขียนคําบอก 

ขณะนักเรียนอานครูใชแบบบันทึกการสังเกต 

 4. เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จครบทุกคํา ใหนกัเรียนเปล่ียนกันตรวจ   โดยครูเปนผูเฉลยจากบัตร

คํา  

 5. นกัเรียนทาํแบบฝกทักษะเมื่อเขียนเสร็จแลวนักเรียนสงผลงาน   ครูใชแบบบันทึกผลการ
ตรวจงาน  และกฎเกณฑการใหคะแนน 
 
      ขั้นสรุปบทเรียน 
 1.  นกัเรียนเลนเกมตอรถไฟ      โดยแบงนกัเรียนออกเปน   5  กลุม   กลุมละ   7  คน   โดยให

คนแรกเปนหัวรถไฟและคนตอ  ๆ  ไปคือขบวนรถไฟไปจนถึงคนสุดทายของรถไฟ   โดยใหคนแรกอาน

คําที่สะกดดวย  ป  พ   ฟ  และ  ภ    แลวกระซิบใหขบบวนรถไฟตอไปเร่ือย  ๆ   จนถงึคนสุดทายแลว

ใหคนสุดทายออกไปเขียนคําที่ไดยนิ  กลุมไหนเขียนไดถูกตองมากทีสุ่ดเปนฝายชนะ 

 2.  ครูและนกัเรียนสนทนาพดูคุยเกี่ยวกับคําในมาตราตัวสะกดแมกบ  รวมถงึบรรยากาศใน

การเรียนการสอน  ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนและเร่ืองที่ยงัไมเขาใจแลวตองการใหสอนซอมเสริม   

ครูใชแบบบันทึกผลการพดูคุยกับนักเรยีน    

 3.  ใหนกัเรียนเขียนบันทกึแบบบันทึกประจําวันของนกัเรียนแลวสงครู        เพื่อครูจะไดนํา

แบบบันทกึประจําวนัของนักเรียนมาอานเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนการสอน      เพือ่บันทกึลงในแบบ

บันทึกผลการอานบันทกึประจําวัน   แลวนาํมาปรับปรุงและสนับสนุนการเรียนการสอนนักเรียนเปน

รายบุคคลในช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนเวลา  30  นาทีของทุกวนั    

 

ส่ือการเรียนรู 

1. แผนภูมิเพลง  “แมกบ ”  

2.   บัตรคําทีส่ะกดดวย   ป  พ   ฟ  และ  ภ    

ธูปเทยีน    รูปภาพ     ยีราฟ    ทาํบาป     กราฟ     สุขภาพ     เผาศพ        โทรศัพท     ฮิปโป      

สุภาพ     เคารพ     ภาพยนตร      โชคลาภ        โลภมาก     อาชพี     คําศัพท    สุขภาพ 

3.  เกม  “ ตอรถไฟ ”  

การประเมนิผล 

1.1  แบบบันทึกการสังเกต    

1.2  แบบบันทึกผลการตรวจงาน     

1.3  แบบบันทึกผลการพูดคุยกับนกัเรียน   
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1.4  แบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน  

1.5  แบบบันทึกผลการอานบันทึกประจําวนั   

1.6  กฎเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
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แผนการจัดการเรียนรู 

คร้ังที่  3 

กลุมสาระการเรียนรูวิชา  ภาษาไทย ชั้น     ประถมศึกษาปที่  2     

เรื่อง  การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคําในแมกบคําที่สะกดดวยตัว ป  พ   ฟ  ภ  

เวลา 1   ชัว่โมง 

.................................................................................................................................................... 

สาระสําคัญ  

 การอานและการเขียนคําโดยการเขียนประสมคําทีม่ีตัวสะกดในมาตราแมกบได   

เปนพืน้ฐานในการอานออกเสียงและการเขียนคํา 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

 1. นักเรียนสามารถอานและเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคําในมาตราตัวสะกดแมกบที่

สะกดดวย   ป   พ  ฟ  ภ  ไดถูกตอง 

 

สาระการเรียนรู 

 1. การเขียนคําโดยการเขียนประสมคําในแมกบ   คําทีส่ะกดดวยตัว  ป  พ   ฟ  ภ 

 

กระบวนการเรียนรู 
       ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนเพลง  “แมกบ ” โดยนกัเรียนรองเพลงพรอมกนั  1  คร้ัง   

 
       ขั้นสอน 
 1.   ครูใหนักเรียนยกตัวอยางคําแมกบ   ทีส่ะกดในมาตราตัวสะกดที่นกัเรียนรูจักโดยออกมา

เขียนบนกระดาน   ประมาณ   3 – 5  คํา  แลวอานใหเพื่อนอานตาม  ครูเนนตัวสะกดโดยขีดเสนใต

ตัวสะกด 

 2.  นักเรียนอานบัตรคําที่สะกดในแมกบทีไ่มตรงตามมาตรา   โดยอานคําละ  2  คร้ัง 

 3.  นักเรียนฝกการเขียนสะกดคําโดยใชสัญลักษณภาพแทนพยัญชนะ  แตสระและวรรณยุกต

คงรูปเดิม  โดยใหนกัเรียนเลือกคําที่ตนเองชอบคนละ  2  คํา   เสร็จแลวแสดงผลงานใหเพื่อนอาน   

โดยครูจะใชแบบบันทึกการสังเกต   แลวใหนักเรียนนาํผลงานสงครูเพื่อตรวจผลงานโดยใชแบบ

บันทึกการตรวจผลงาน       แลวใหนักเรียนเขียนแบบบันทึกประจําวันของนกัเรียนเกีย่วกับ
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      ขั้นสรุปบทเรียน 
 1. แบงนักเรียนเปนกลุม  ๆ   ละ   5    คน แจกกระดาษใหทกุกลุม   เพือ่วาดภาพแทน

พยัญชนะที่อยูในมาตราตัวสะกดแมกบ  แลวระบายสี  พรอมเขียนพยัญชนะกํากับใตภาพ   กลุมใด

เสร็จเร็วและสวยงามเรียบรอยครูใหรางวลักลุมนัน้ ครูใชแบบบันทึกการพูดคุยกบันักเรียน 

 

ส่ือการเรียนรู 

1. เพลง  “แมกบ ”  

2.   สภาพสัญลักษณแทนพยัญชนะ 

3.   บัตรคําที่เขียนสะกดคําดวย   ป  พ    ฟ  และ  ภ    

             

การประเมนิผล 

1.1  แบบบันทึกการสังเกต    

1.2  แบบบันทึกผลการตรวจงาน     

1.3  แบบบันทึกผลการพูดคุยกับนกัเรียน   

1.4  แบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน  

1.5  แบบบันทึกผลการอานบันทึกประจําวนั   
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แผนการจัดการเรียนรู 

คร้ังที่  4 

กลุมสาระการเรียนรูวิชา  ภาษาไทย ชั้น     ประถมศึกษาปที่  2     

เรื่อง  การเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคําในแมกบคําที่สะกดดวยตัว ป  พ   ฟ  ภ 

 เวลา 1   ชั่วโมง 

.................................................................................................................................................... 

สาระสําคัญ  

 การอานและการเขียนคําโดยการเขียนประสมคําทีม่ีตัวสะกดในมาตราแมกบได   

เปนพืน้ฐานในการอานออกเสียงและการเขียนคํา 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

 1. นักเรียนสามารถอานและเขียนสะกดคําโดยการเขียนประสมคําในมาตราตัวสะกดแมกบที่

สะกดดวย   ป   พ  ฟ  ภ  ไดถูกตอง 

 

สาระการเรียนรู 

 1. การเขียนคําโดยการเขียนประสมคําในแมกบ   คําทีส่ะกดดวยตัว  ป  พ   ฟ  ภ 

 

กระบวนการเรียนรู 
       ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1. นกัเรียนทบทวนเพลง  “แมกบ ” โดยนักเรียนรองเพลงพรอมกัน  2  คร้ัง 

 2. นกัเรียนยกตัวอยางคําในมาตราแมกบที่สะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด      

 
       ขั้นสอน 
 1.   ทบทวนสัญลักษณภาพแทนพยัญชนะ   โดยครูนาํภาพใหนักเรียนดูแลวใหนักเรียนเขียน 

พยัญชนะแทนภาพที่เห็นลงสมุด 

 2.  นักเรียนอานประสมคําจากบัตรคําทีม่สัีญลักษณภาพแทนพยัญชนะ  แตสระและ

วรรณยกุตคงรูปเดิม  พรอมเขียนคําลงสมดุ      ครูใชแบบบันทึกการสังเกต        เมื่อครบทุกคําให

นักเรียนสงงาน   ครูใชแบบบันทึกผลการตรวจงาน 

 3.  ครูใหนักเรียนดูบัตรคําทีม่ีสัญลักษณภาพแทนพยัญชนะแตสระและวรรณยุกตคงรูปเดิม  

ครูเฉลยคําเหลานัน้บนกระดานโดยใหนกัเรียนออกมาเขียนตามความสมัครใจทีละคน     เมื่อแลวเสร็จ
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      ขั้นสรุปบทเรียน 
 1. แบงนักเรียนเปน   2   ฝาย   โดยฝายที1่   แจกบัตรคําที่มีสัญลกัษณภาพแทนพยัญชนะแต

สระและวรรณยุกตคงรูปเดิม   และอีกฝายแจกคําทีถู่กตองจากการเขียนประสมคํา   เมื่อครูให

สัญญาณคูใดจบัคูไดถูกตองและเร็วกวาคูนั้นจะไดรับรางวัล   เสร็จแลวใหนักเรียนเขียนแบบบันทกึ
ประจําวันของนักเรยีน 
 2. นกัเรียนทาํแบบฝกทักษะเสร็จแลวนําสงครู  เพื่อใหคะแนนตามกฎเกณฑการใหคะแนน   

ครูอานแบบบันทกึประจําวนัของนกัเรียนแลวเขียนแบบบันทึกผลการอานบันทึกประจําวันแลว

นํามาปรับปรุงและสนับสนนุการเรียนการสอนนกัเรียนเปนรายบุคคลในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เปนเวลา  30  นาทีของทุกวนั    

 

ส่ือการเรียนรู 

1. เพลง  “แมกบ ”  

2.   ภาพสัญลักษณแทนพยญัชนะ 

3.   บัตรคําที่เขียนสะกดคําดวย   ป  พ    ฟ  และ  ภ    

             

การประเมนิผล 

1.1  แบบบันทึกการสังเกต    

1.2  แบบบันทึกผลการตรวจงาน     

1.3  แบบบันทึกผลการพูดคุยกับนกัเรียน   

1.4  แบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน  

1.5  แบบบันทึกผลการอานบันทึกประจําวนั   

1.6  กฎเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
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แผนการจัดการเรียนรู 

คร้ังที่  5   

กลุมสาระการเรียนรูวิชา  ภาษาไทย ชั้น     ประถมศึกษาปที่  2     

เรื่อง การเขียนสะกดคําจากคําอาน     คําที่สะกดดวยตัว  ป  พ   ฟ  ภ  เวลา   1    ชัว่โมง 

.................................................................................................................................................... 

สาระสําคัญ  

การอานและการเขียนสะกดคําโดยการเขียนสะกดคําจากคําอานที่มตัีวสะกดในมาตราแมกบ

ได  เปนพื้นฐานในการอานออกเสียงและการเขียนคํา 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

 1. นักเรียนสามารถอานและเขียนสะกดคําจากคําอานในมาตราตัวสะกดแมกบที่สะกดดวย   

ป   พ  ฟ  ภ  ไดถูกตอง 

 

สาระการเรียนรู 

 1. การเขียนสะกดคําโดยการเขียนสะกดคําจากคําอานในแมกบ คําทีส่ะกดดวยตัว ป  พ  ฟ  ภ 

 

กระบวนการเรียนรู 
       ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1. ใหนักเรียนเลนเกม  คูฉันอยูไหน   โดยสุมเลขที่นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงจาํนวน  5   

หมายเลข  ครูแจกบัตรคําทีส่ะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกดแมกบ  ใหนกัเรียนชาย   แลวแจกภาพท่ี

ตรงกับความหมายของบัตรคําใหนักเรียนหญิง    ครูปรบมือใหสัญญาณ  2   คร้ัง  แตละฝายพลิกภาพ

พลิกบัตรคําแลวรีบจับคูใหถูกตองแลวนั่งลง   คูไหนนัง่กอนเปนฝายชนะ 

 
       ขั้นสอน 
 1. ครูใหนักเรียนอานบัตรคําอาน   เชน    อา  -   ชีบ    อานวา     อาชพี   อานจนครบ  15  คํา    

2. ครูใหนกัเรียนฝกอานบัตรคําอานเองคําละ  2  คร้ัง   

 3. นกัเรียนฝกเขียนสะกดคําจากบัตรคําอานลงสมุด   ครูบันทกึแบบบันทึกการสงัเกต  

นักเรียนสงสมดุตามเวลาที่กาํหนด   ครูบันทึกแบบบันทกึผลการตรวจงาน 
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       ขั้นสรุปบทเรียน 
 1. แบงเปน  5   กลุมโดยใหนักเรียนแตละกลุมนัง่เปนแถว  ๆ  ละ   7  คน  เลนเกมสงคําสงใจ  

โดยใหคนแรกอานบัตรคําอานเขียนลงบนแผนหลังของนักเรียนคนตอไปจนถึงคนสุดทายแลวคน

สุดทายเขียนคําที่ตนเองรับรูลงบนกระดาษ กลุมใดเขียนถูกตองและเร็วมากที่สุดกลุมนั้นเปนผูชนะ ครู

กลาวคําชมเชยนักเรียนพรอมใชแบบบันทึกผลการพดูคุยกับนักเรยีน   เพื่อสนทนาถึงกิจกรรมการ

เรียนในประเด็นการเรียนรู   

 2. นกัเรียนจดบันทกึแบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน   เสร็จแลวนําสงครูเพื่อครูอาน

บันทกึแลวใชแบบบันทึกผลการอานบันทึกประจําวนั แลวนํามาปรับปรุงและสนบัสนุนการเรียน

การสอนนักเรียนเปนรายบุคคลในช่ัวโมงกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเปนเวลา  30  นาทีของทกุวนั    

  

ส่ือการเรียนรู 

1.   บัตรคําทีส่ะกดดวย   ป  พ   ฟ  และ  ภ    

2.   บัตรคําอานที่สะกดคําดวย   ป  พ    ฟ  และ  ภ    

3.     เกม “สงคําสงใจ ”   และ  “ คูฉันอยูไหน  ”  

             

การประเมนิผล 

1.1  แบบบันทึกการสังเกต    

1.2  แบบบันทึกผลการตรวจงาน     

1.3  แบบบันทึกผลการพูดคุยกับนกัเรียน   

1.4  แบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน  

1.5  แบบบันทึกผลการอานบันทึกประจําวนั   
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แผนการจัดการเรียนรู 

คร้ังที่  6  

กลุมสาระการเรียนรูวิชา  ภาษาไทย ชั้น     ประถมศึกษาปที่  2     

เรื่อง การเขียนสะกดคําจากคําอาน     คําที่สะกดดวยตัว  ป  พ   ฟ  ภ  เวลา   1    ชัว่โมง 

.................................................................................................................................................... 

สาระสําคัญ  

 การอานและการเขียนสะกดคําโดยการเขียนสะกดคําจากคําอานที่มตัีวสะกดในมาตราแมกบ

ได   

เปนพืน้ฐานในการอานออกเสียงและการเขียนคํา 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

 1. นักเรียนสามารถอานและเขียนสะกดคําในมาตราตัวสะกดแมกบที่สะกดดวย   ป   พ  ฟ  ภ  

ไดถูกตอง 

 

สาระการเรียนรู 

 1. การเขียนสะกดคําโดยการเขียนสะกดคําจากคําอานในแมกบ คําทีส่ะกดดวยตัว ป  พ  ฟ  ภ 

 

กระบวนการเรียนรู 
       ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนเพลง  “แมกบ ” โดยนกัเรียนรองเพลงพรอมกนั  1  คร้ัง   

 
       ขั้นสอน 
 1. ครูอานบัตรคําที่สะกดในแมกบที่ไมตรงตามมาตราโดยการอานสะกดคําจากบัตรคําทีละคํา    

โดยนักเรียนอานสะกดคําตามครูคําละ  1  คร้ัง    

 2. แบงนักเรียนออกเปน  6  กลุม   เพื่อฝกการอานสะกดคําจากบัตรคํา จํานวนกลุมละ 15คํา  

 
      ขั้นสรุปบทเรียน 
 1.  ใหนกัเรียนเลนเกม   “ หาคูถูกใจ ”   โดยแบงนกัเรียนออกเปน  2  ฝาย คือ  ชาย   -  หญิง  

โดยครูแจกบัตรคําอานที่สะกดในแมกบที่ไมตรงตามมาตราท่ีเขียนสะกดคําใหฝายชายคนละ 1  คํา      

และแจกบัตรคําที่สะกดในแมกบที่ไมตรงตามมาตราที่เขียนถูกตองใหฝายหญิงคนละ  1  คํา   แลวให
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 2.  ใหนกัเรียนอานคําที่จับคูไดอีกคร้ังหนึง่   ครูจดแบบบันทึกการสังเกต 

 3.  ใหนกัเรียนทําแบบฝกทักษะเสร็จแลวสงครูเพื่อจดแบบบันทึกผลการตรวจงานแลวตรวจ

ใหคะแนนโดยใชกฎเกณฑการใหคะแนน 

 4. นกัเรียนเขียนแบบบันทกึประจําวันของนักเรียน   แลวสงครูเพื่อจดแบบบันทกึผลการ

อานบันทึกประจําวนั  นาํผลแบบวัดประเมินมาปรับปรุงและสนับสนุนการเรียนการสอนนักเรียนเปน

รายบุคคลในช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนเวลา  30  นาทีของทุกวนั    

 

ส่ือการเรียนรู 

1. แผนภูมิเพลง  “แมกบ ”  

2.  บัตรคําที่เขียนสะกดคําดวย   ป  พ    ฟ  และ  ภ    

3.  เกม “ หาคูถูกใจ ”    

             

การประเมนิผล 

1.1  แบบบันทึกการสังเกต    

1.2  แบบบันทึกผลการตรวจงาน     

1.3  แบบบันทึกผลการพูดคุยกับนกัเรียน   

1.4  แบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน  

1.5  แบบบันทึกผลการอานบันทึกประจําวนั   

1.6  กฎเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
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แผนการจัดการเรียนรู 

คร้ังที่  7 

กลุมสาระการเรียนรูวิชา  ภาษาไทย ชั้น     ประถมศึกษาปที่  2     

เรื่อง การเขียนสะกดคําจากภาพที่สะกดในแมกบ   คําที่สะกดดวยตัว  ป  พ  ฟ  ภ  แลวนํามาแตง 

ประโยค 

 เวลา  1   ชัว่โมง 

 

สาระสําคัญ  

 การนาํคํามาแตงประโยค เปนการนําคําใหมมาแตงประโยคใหไดใจความ  

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

 1. นักเรียนสามารถอานและเขียนสะกดคําในมาตราตัวสะกดแมกบที่สะกดดวย   ป   พ   ฟ  ภ  

ไดถูกตอง 

 2. นกัเรียนสามารถแตงประโยคจากคําในมาตราตัวสะกดแมกบที่สะกดดวย   ป   พ    ฟ  ภ  

ไดถูกตอง 

 

สาระการเรียนรู 

 การเขียนสะกดคําจากภาพที่สะกดในแมกบ   คําที่สะกดดวยตัว  ป  พ  ฟ  ภ  แลวนํามาแตง

ประโยค 

 

กระบวนการเรียนรู 
       ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ทบทวนเพลง มาตราแมกบแลวใหนกัเรียนเขียนพยัญชนะที่ออกเสียงในมาตราแมกบลง
สมุด 

       ขั้นสอน 
 1. ครูใหนักเรียนดูภาพแลวใหนักเรียนออกมาเขียนสะกดคําจากภาพบนกระดานตามความ

สมัครใจและการสุมเลือกเลขที่ 

 2.  เมื่อนักเรียนเขียนครบทุกคําใหนกัเรียนที่อานคลองอานใหเพื่อนฟง  แลวเพื่อนอานตามคํา

ละ  2  คร้ัง    เสร็จแลวอานพรอมกันทัง้ชัน้ 
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 3.  ครูใหนักเรียนนําคําที่อานมาแตงประโยคปากเปลา   โดยใหนักเรียนที่แตงประโยคปาก

เปลาแลวพูดประโยคใหเพือ่น  ๆ  ฟง    ครูจดแบบบันทึกการสงัเกต 

 4.  นักเรียนเลือกประโยคทีช่อบโดยใหครูเขียนประโยคนัน้บนกระดาน 

 5.  นักเรียนเลือกคําที่ชอบมา  5  คําแลวนาํคํานัน้มาแตงประโยคแลวคัดลงสมุด   เสร็จแลวสง

ครู  ครูจดแบบบันทึกผลการตรวจงาน   พรอมสนทนาพูดคุยโดยแบบบันทกึผลการพูดคุยกบั

นักเรียน 

 
      ขั้นสรุปบทเรียน 
 1. เลือกประโยคที่นกัเรียนแตงแลวเขียนไดใจความ   แลวใหนักเรียนที่แตงประโยคอานให

เพื่อนฟง  5 - 6  ประโยค   ครูกลาวชมเชย 

 2. นกัเรียนจดแบบบันทึกประจําวนัของนักเรียนเกี่ยวกับความเขาใจส่ิงที่เรียนและสิ่งที่ตอง

ที่ตองการใหเพิ่มหรือชวยซอมเสริม   เสร็จแลวนําสงครูจดแบบบันทกึผลการอานบันทกึประจาํวัน      

เพื่อนาํมาปรับปรุงและสนับสนุนการเรียนการสอนนักเรียนเปนรายบุคคลในช่ัวโมงกจิกรรมพัฒนา

ผูเรียนเปนเวลา  30  นาทีของทกุวนั    

 

ส่ือการเรียนรู 

1.   บัตรคําทีส่ะกดดวย   ป  พ  ฟ  และ  ภ    

2.  เพลง  มาตราแมกบ    

3. รูปภาพคําที่สะกดดวยแมกบ          

การประเมนิผล 

1.1  แบบบันทึกการสังเกต    

1.2  แบบบันทึกผลการตรวจงาน     

1.3  แบบบันทึกผลการพูดคุยกับนกัเรียน   

1.4  แบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน  

1.5  แบบบันทึกผลการอานบันทึกประจําวนั   
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แผนการจัดการเรียนรู 

คร้ังที่  8 

กลุมสาระการเรียนรูวิชา  ภาษาไทย ชั้น     ประถมศึกษาปที่  2     

เรื่อง การเขียนสะกดคําจากภาพที่สะกดในแมกบ   คําที่สะกดดวยตัว  ป  พ  ฟ  ภ  แลวนํามาแตง  

ประโยค 

 เวลา  1   ชัว่โมง 

 

สาระสําคัญ  

 การนาํคํามาแตงประโยค เปนการนําคําใหมมาแตงประโยคใหไดใจความ  

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

 1. นักเรียนสามารถอานและเขียนสะกดคําในมาตราตัวสะกดแมกบที่สะกดดวย   ป   พ   ฟ  ภ  

ไดถูกตอง 

 2. นกัเรียนสามารถแตงประโยคจากคําในมาตราตัวสะกดแมกบที่สะกดดวย   ป   พ    ฟ  ภ  

ไดถูกตอง 

 

สาระการเรียนรู 

 การเขียนสะกดคําจากภาพที่สะกดในแมกบ   คําที่สะกดดวยตัว  ป  พ  ฟ  ภ  แลวนํามาแตง

ประโยค 

 

กระบวนการเรียนรู 
       ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนมาตราตัวสะกดแมกบที่มี  ป   พ   ฟ  ภ   เปนตัวสะกด 

 2. ครูใหนกัเรียนแขงขันเขียนคําโดยแบงนกัเรียนออกเปน  2  กลุม  แขงขันเขียนคําบน

กระดาน  โดยใชคําจากบนเรียนที่ผานมาแลว  
       ขั้นสอน 
 1. ใหนักเรียนดูบัตรภาพแลวใหนักเรียนบอกคําจากบัตรภาพ   เมื่อนกัเรียนบอกถูกเสียบบัตร

คําในกระเปาผนังจนกวาหมดบัตรภาพ    ครูอานบัตรคําใหนักเรียนฟงทีละคํา   คําละ 2   คร้ัง   แลว

นักเรียนอานออกเสียงตามคําละ  2  คร้ัง    นาํบัตรคําที่อานเสยีบในกระเปาผนัง  เมือ่ครบทุกคําแลวให

อานพรอมกันอีกคร้ังหนึ่ง   
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 2. ครูใหนกัเรียนดูแถบประโยคที่ใชคําจากบัตรคําแตงประโยค โดยครูอานใหนกัเรียนฟง  1  

คร้ัง    นกัเรียนอานตามประโยคละ  1  คร้ัง 

 3.  ครูใหนักเรียนฝกแตงประโยคปากเปลาโดยใชคําจากบัตรคํา   โดยใครแตงประโยคไดกอน

ใหยกมือข้ึนแลวอานบัตรคําและพูดประโยคที่ตนเองแตงไดใหเพื่อนฟง 

 4.  นักเรียนคัดคําจากบัตรคําบนกระเปาผนังลงสมุด   ครูจดแบบบันทึกการสงัเกต 

 6.   นกัเรียนจับคูชาย – หญิง   แลวชวยกนันาํคําที่คัดลงสมุดมาแตงเปนประโยคใหได

ความหมาย   5  ประโยค   เสร็จแลวสงครูจดแบบบันทกึผลการตรวจงาน 
 
      ขั้นสรุปบทเรียน 
 1.  ใหนกัเรียนแตละคูเลือกประโยคที่ชอบคูละ 2  ประโยคเขียนลงในกระดาษที่ครูเตรียมให

แลวตกแตงใหสวยงาม   

 2.  ครูและนกัเรียนรวมสนทนาคําที่อยูในมาตราตัวสะกดแมกบที่นาํมาแตงประโยค   แลวให

นักเรียนเขียนแบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน    เสร็จแลวสงครูจดแบบบันทึกผลการอาน
บันทึกประจาํวัน 
 4.  ใหนกัเรียนทําแบบฝกทักษะเสร็จแลวสงครูใชกฎเกณฑการใหคะแนนพรอมสนทนา

พูดคุยกับนักเรียนโดยใชแบบบันทึกการพูดคุยกับนักเรียน 

 5.  นําผลจากแบบวัดประเมินมาปรับปรุงและสนับสนนุการเรียนการสอนนกัเรียนเปน

รายบุคคลในช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนเวลา  30  นาทีของทุกวนั    

 

ส่ือการเรียนรู 

1.   บัตรคําทีส่ะกดดวย   ป  พ  ฟ  และ  ภ    

2.   แถบประโยค 

 3. บัตรภาพ            

การประเมนิผล 

1.1  แบบบันทึกการสังเกต    

1.2  แบบบันทึกผลการตรวจงาน     

1.3  แบบบันทึกผลการพูดคุยกับนกัเรียน   

1.4  แบบบันทึกประจําวนัของนักเรียน  

1.5  แบบบันทึกผลการอานบันทึกประจําวนั   

1.6   กฎเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคํา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง. 
 

ตัวอยางแบบฝกทักษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ. 
 

รายนามผูเช่ียวชาญ 
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รายนามผูเช่ียวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 
 

1. รศ.ดร. สมถวิล           วจิิตรวรรณา   สํานักทะเบียนและวัดผล   

 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. อ.ดร.  รัชนกีูล            ภิญโญภานุวฒัน             สํานักทะเบียนและวัดผล  

 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3. อาจารยสุนยี    เงินยวง    คณะศึกษาศาสตร 

       มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

4. อาจารยกิตติศักด์ิ    นิวรัตน                           คณะศึกษาศาสตร 

       มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

5. อาจารยมิง่  เทพครเมือง   โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ                

 ประสานมิตร    (ฝายมัธยม) 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 193 

ประวัติยอผูวจิัย 
  

 ชื่อ  ชื่อสกุล      นางวลารัตน        ปฏิเวศ 

วันเดือนปเกิด     30 มกราคม     2519 

สถานที่เกิด      อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สถานที่อยูปจจุบัน    61  หมู 11  บานเมืองทอง   ตําบลพนันา  อําเภอสวางแดนดิน 

       จังหวัดสกลนคร   47240 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน ครูรับเงินเดือนในอันดับ  คศ.1 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน   โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม    แขวงมักกะสัน 

       เขตราชเทว ี   กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา      

  พ.ศ.2532   ชั้นประถมศึกษาปที ่ 6    

       จากโรงเรียนบานโมน (เกาะแกววทิยา) 

  พ.ศ.2535   ชั้นมัธยมศึกษาปที ่  3  

       จากโรงเรียนสวางศึกษา  จงัหวัดสกลนคร 

  พ.ศ.2538   ชั้นมัธยมศึกษาปที ่  6  

       จากโรงเรียนสวางศึกษา  จงัหวดัสกลนคร 

  พ.ศ.2543   ค.บ. (การประถมศึกษา)  

       จากสถาบันราชภัฏสกลนคร 

  พ.ศ.2551   กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  

       จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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