
ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 
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เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 

พฤษภาคม 2551 

 



ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ 

ของ 

บังเอิญ  เชื้อทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 

พฤษภาคม 2551 

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 



ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 

ของ 

บังเอิญ  เชื้อทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 

พฤษภาคม 2551 



บังเอิญ  เชื้อทอง. (2551).  ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้น

ที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ). สารนิพนธ กศ.ม. 
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ที่ปรึกษาสารนิพนธ : ผูชวยศาสตราจารยพรหมธิดา แสนคําเครือ. 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย

ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร ปจจัยที่ศึกษาแบงเปน 3 ดานคือ ปจจัยดานสวนตัว ไดแก เพศ ระดับช้ัน ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน นิสัยทางการเรียน ปจจัยดานครอบครัว ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 

การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไดแก ลักษณะกายภาพ

ทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน กลุมตัวอยาง

เปนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) ปการศึกษา 2550

จํานวน 280 คน เปนชาย 146 คน และเปนหญิง 134 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม

ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย และแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําวิชา

ภาษาไทย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
1.1 ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มี 2  ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผล

มากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X11) และนิสัย

ทางการเรียน  (X7 ) โดยปจจัยทั้ง 2 ปจจัยนี้สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนทักษะการเขียน

สะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบง

รัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 18.40        

1.2 สมการพยากรณทกัษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 (ระดับ

ประถมศึกษาปที่ 4) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถมัภ) เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร    มีดังนี ้ 



 สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน

อนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร    ในรูปของ

คะแนนดิบ  ไดแก 

          

  Ŷ    =   11.249 -1.808 X11 + .770X7  

   สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 โรงเรียน

อนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนน

มาตรฐาน ไดแก 

 

 Z     =    -.360X11 + .356X7

 
   2. ระดับชัน้ประถมศกึษาปที่ 5  
2.1 ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มี 1  ปจจัย ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สามารถอธิบายความแปรปรวนทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน

อนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 

22.60     

2.2 สมการพยากรณทกัษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 (ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 5)   โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานกังานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร    มีดังนี ้ 

 สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน

อนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในรูปของ

คะแนนดิบ  ไดแก 

          

  Ŷ    =    3.554 + 1.280X6

    

 สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน

อนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนน

มาตรฐาน  ไดแก 



 Z     =     .475X6

 
   3. ระดับชัน้ประถมศกึษาปที่ 6  
3.1 ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่  6 )  โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มี 2  ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่
สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก  นิสัยทางการเรียน  (X7 ) และ สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครู (X11)  โดยปจจัยทั้ง  2  ปจจัยนี้  สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนทักษะการเขียน
สะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร    ไดรอยละ   16.50   

3.2 สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2(ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6)โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร  มีดังนี้  

สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน

อนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในรูปของ

คะแนนดิบ  ไดแก 

          

  Ŷ    =    9.555+ 1.052 X7  -.846 X11  

   

 สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน

อนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนน

มาตรฐาน  ไดแก 

 

 Z     =   .353X7 -.204X11 
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 The purpose of this research was to study factors Affecting Thai Language on 

Spelling And Writing Skills Of The Second Level, Primary Grades 4-6 Students At Samsen 

Kindergarten School (Subsidized By The Government Lottery Office) In Phayathai District, 

Bangkok. These factors were divided into 3 dimensions; first of them was personal factors: 

gender, class level, learning achievement, and learning habits, second of them was family 

factors , interpersonal relationship  between students and their family , and guardians 

supporting ,and third of them was physical environmental factors , learning environment , 

interpersonal  relationship between students and their teachers and interpersonal  

relationship  between  students  and their peer  groups. 

 The samples were 280 students of the second level, primary grades 4-6 students at 

samsen kindergarten school (Subsidized By The Government Lottery Office) in Phayathai 

District Bangkok.There were 146 males and 134 females , in academic year 2007.  The 

research instruments were Thai  Language on Spelling and writing skills of the second level, 

primary grades 4-6 students questionnaires. The data were analyzed by The Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

 The results were as follows: 

1.  Pratom  Suksa 4 

1.1  There were  2 factors affecting  Spelling And Writing Thai  Language Skills Of  

TheSecond Level, Pratom Suksa 4 students  At  Samsen Kindergarten School (Subsidized 

By The Government Lottery Office) In Phayathai District, Bangkok. Ranking from the most 

affecting to the least affecting ;  The relationship between the students and their teachers 

(X11)  learning habits (X7 ) These 2 factors could predicted equations of Thai Language. 



Spelling and Writing Skill of the Second Level Pratom Suksa 4 students  At samsen 

Kindergarten School about percentage of 18.40  

1.2   The predicted  equations of  Thai Language Spelling And Writing Skills Of The 

Second Level, Pratom  Suksa  4 students  At Samsen Kindergarten School (Subsidized By 

The Government Lottery Office) In Phayathai District, Bangkok  were as follows.  

 1.2.1  In term of raw scores were : 

 

  Ŷ    =  11.248 -1.808 X11 + .770X7

 

   1.2.1  In term of standard scores were : 

 

   Z     =     -.360X11 + .356X7

 

2. Pratom  Suksa 5 

2.1  There were  1 factor affecting  Spelling And Writing Thai  Language Skills Of The  

Second Level, Pratom Suksa 5 students  At Samsen Kindergarten School (Subsidized By 

The Government Lottery Office) In Phayathai District, Bangkok. ;  Learning achievement( X6)) 

This factor could predicted equations of Thai Language. Spelling and Writing Skills of the 

Second Level (Pratom Suksa 5) At samsen Kindergarten School about  percentage of  22.60 

2.2  The predicted  equations of  Thai Language Spelling And Writing Skills Of The 

Second Level, Pratom  Suksa  5 students  At Samsen Kindergarten School (Subsidized By 

The Government Lottery Office) In Phayathai District, Bangkok  were as follows.  

 2.2.1  In term of raw scores were : 

 

  Ŷ    =  3.553  + 1.280X6

    

2.2.2  In term of standard scores were : 

 

  Z     =    .475X6

 



3. Pratom  Suksa 6 

3.1  There were  2 factors affecting  Spelling And Writing Thai  Language Skills Of 

 The Second Level, Pratom Suksa 6 students  At Samsen Kindergarten School (Subsidized 

By The Government Lottery Office) In Phayathai District, Bangkok. Ranking from the most 

affecting to the least affecting ;   learning habits (X7 ) ,relationship between the students and 

their teachers (X11) These 2 factors could predicted equations of Thai Language. Spelling 

and Writing Skills of the Second Level Pratom Suksa 6  students  At  samsen Kindergarten 

School about percentage of 16.50  

3.2   The predicted  equations of  Thai Language Spelling And Writing Skills Of The 

Second Level, Pratom  Suksa  6 students At Samsen Kindergarten School (Subsidized By 

The Government Lottery Office) In Phayathai District, Bangkok  were as follows.  

 3.2.1  In term of raw scores were : 

 

  Ŷ    =  9.555+ .846X7  -1.052 X11

   3.2.3  In term of standard scores were : 

 

   Z     =    .353X7 -.204X11

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบ 

ไดพิจารณาสารนิพนธเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียน 

ชวงชัน้ที ่2   โรงเรียนอนุบาลสามเสน   (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)   เขตพญาไท 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
 ภาษาไทยมีความสําคัญในการที่เปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอัน

กอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทยเปนเครื่องมือใน

การติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจใหตรงกันและตรงตามจุดมุงหมาย ไมวาจะเปนการแสดง

ความคิด ความตองการ ความรูสึก และความสัมพันธที่ดีตอกัน และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู

เพื่อพัฒนาความรูและสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนนํามาใชในการพัฒนา

อาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งคําในภาษาไทยประกอบไปดวยเสียง รูปพยัญชนะ 

สระ วรรณยุกตและความหมาย สวนประโยคการเรียงคําตามหลักเกณฑทางภาษา และประโยคหลาย

ประโยคเรียงกันเปนขอความ ดังนั้นผูใชตองฝกฝนการใชทักษะการใชภาษาใหเกิดความชํานาญในดาน

การอานและการฟงที่เปนทักษะของการรับรูเร่ืองราว ความรูและประสบการณ สวนการพูดและการเขียน

เปนทักษะของการแสดงออกดวยการแสดงความคิดเห็น ความรูและประสบการณ ซึ่งตองใชใหถูกตอง

ตามหลักเกณฑทางภาษาเพื่อส่ือสารใหเกิดประสิทธิภาพและใชอยางคลองแคลว มีวิจารณญาณและมี

คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 1-2) 

 การสอนภาษาไทยใหไดประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตรนั้น ผูสอนตองสอนให

ผูเรียนสามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารไดอยาถูกตอง  ซึ่งจําเปนตองมีการฝกฝนทักษะพื้นฐานที่

สัมพันธกันทั้ง 4 ดานคือการฟง การพูด การอาน และการเขียน ทักษะทั้ง 4 ดานนี้ การเขียนนับเปนการ

ส่ือสารที่มีวิธีการซับซอนกวาทักษะอ่ืนเพราะผูที่จะเขียนไดนั้นตองสามารถฟง พูด และอานไดดีจึงจะ

ไดรับผลสัมฤทธิ์ในดานการเขียนเพื่อถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจได ทักษะการเขียนจัดไดวาเปนทักษะทาง

ภาษาที่มีความสําคัญมาก ดังที่ จุไร  วรศักดิ์โยธิน (2520 : 3) กลาววาการเขียนเปนเครื่องมือในการสื่อ

ความหมายที่คงทนถาวรเปนหลักฐานที่ดีกวาทักษะอ่ืนเพราะการเขียนไมลบเลือนเหมือนคําพูด การ

เขียนจึงเปนเครื่องมือในการติดตอระหวางอดีตกับปจจุบันไปถึงอนาคตไดดี ฉะนั้นผูเขียนจึงตอง

พยายามใหผูอาน อานใหชัดเจน เขาใจงาย และถูกตอง จึงจะเรียกวา เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ใน

การเขียนนอกจากจะตองคํานึงถึงเนื้อความตามวัตถุประสงค สํานวนสละสลวยถูกตองตามหลักภาษา

แลว ยังตองคํานึงถึงเรื่องการเขียนสะกดคําดวย (สาลินี ภูติกนิษฐ.2530 : 1) เพราะการเขียนสะกดคําได

ถูกตองจะชวยใหผูอานสามารถเขาใจขอความที่เขียนไดรวดเร็วถูกตอง ทั้งยังชวยใหเกิดทัศนคติที่ดีแกผู

ที่ไดอานขอความที่เขียนนั้นดวย นอกจากนี้การเขียนสะกดคําถูกตองยังชวยใหผูเขียนเกิดความมั่นใจใน

ตนเองทุกครั้งที่เขียน การเขียนที่ถูกตองจะชวยใหผูเขียนอธิบายความเห็นตามที่ตองการดวยถอยคําที่

ถูกตองสละสลวยยิ่งขึ้น (สามารถ  ศักดิ์เจริญ.2524 : 3) 
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 การสะกดคําใหถูกตองเปนสิ่งจําเปนในการเรียนภาษา ดังที่บุปผา  ซักพุก (2524 : 4) ให

ความเห็นวา  การเขียนสะกดคําเปนทักษะที่จําเปนในการวางพื้นฐานของการเรียนดานอื่นๆ เพราะ

นักเรียนสามารถนําประโยชนจากการเขียนสะกดคําไปใชกับวิชาอ่ืน ไดอีก ถาเขียนสะกดคําไดถูกตอง

รวดเร็ว ก็สามารถเขาใจ และเรียนวิชาอื่นไดดีอีกดวย แตในทางตรงกันขามถาผูเขียนสะกดคําผิดก็จะ

กอใหเกิดผลเสียหายหลายประการ เชน ผูอานตีความหมายผิด ทําใหไมเขาใจขอความที่เขียน ในที่สุด

การสื่อสารก็ลมเหลว งานเขียนของตนก็ดอยคุณคาลงไปดังที่ สุทธิวงศ พงศไพบูลย (2516 : 47) กลาว

วาการเขียนสะกดคําผิดทําใหผูอานประเมินคาผูเขียนต่ําลงการเขียนสะกดคําถูกตองจึงเปนสวนหนึ่งที่

ทําใหผูเขียนไดรับความเชื่อถือ ศรัทธาจากผูอานซึ่งสอดคลองกับที่ กุหลาบ มัลลิกามาส และวิพุธ โส

ภวงศ (2524 : 7) ไดกลาววาการเขียนสะกดคําถูกตองจะทําใหเกิดความประทับใจที่ดีตอผูเขียน แตถา

ผูเขียนสะกดคําผิดก็มักเสียความนิยมนับถือจากผูอานตั้งแตเริ่มตนทีเดียว ยิ่งเรียนสูงขึ้นไปก็ควรสนใจ

เขียนใหถูกตองยิ่งขึ้นดวย 

 นอกจากนี้การเขียนสะกดคําผิดเปนปญหาสําคัญหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

นักเรียนไมสามารถเขียนสะกดคําไดถูกตองเพราะมีสาเหตุหลายประการที่ทําใหเกิดความยุงยากในการ

เขียนสะกดคํา จากการวิจัยของ   สุนันทา  โสรัจจ (2511 : 87) และ สุมาลี  โกศลสมบัติ (2525 : 74)

พบวาสาเหตุที่ทําใหนักเรียนเขียนสะกดคําผิดเนื่องจากนักเรียนมีประสบการณใชคํามาผิดชอบ

เลียนแบบจากปายประกาศ รานคา ส่ือมวลชน การไมทราบความหมายที่แทจริงของคําที่เขียน เขียน

สะกดคําผิดตามการออกเสียง อิทธิพลของภาษาถิ่น นักเรียนขาดความสนใจ ขาดการสังเกต ตลอดจน

ขาดการฝกฝนจนเปนผลใหการเขียนสะกดคําผิด นอกจากสาเหตุดังกลาวขางตน อาจเปนเพราะคําไทย

มีลักษณะการประสมคําหลายรูปแบบทําใหจดจํายากการใชภาษามี กฎเกณฑไมตายตัวนักเรียนที่ขาด

การฝกฝนในการเขียนไมถูกตอง ซึ่งลวนแลวกอใหเกิดปญหาการเขียนสะกดคําผิด อันมีผลกระทบตอ

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  

 จากการที่ผูวิจัยเปนครูผูสอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกินแบง

รัฐบาลอุปถัมภ) มาเปนเวลา 4 ปไดสังเกตพบวานักเรียนชวงชั้นที่ 2 สวนใหญ มีปญหาดานการเขียน 

เชน การเขียนสะกดคําผิด เขียนตามคําบอกไมถูกตอง ใชมาตราตัวสะกดไมถูกตอง เปนตน และจาก

การสัมภาษณครูผูสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6 คุณครูผูสอนในสายชั้นประถมศึกษาปที่ 

4 ตอบวา นักเรียนมีปญหาในเรื่องการเขียนสะกดคํา คุณครูผูสอนในสายชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตอบวา 

นักเรียนมีปญหาในเรื่องเขียนตามคําบอกไมถูกตอง คุณครูผูสอนในสายชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตอบวา 

นักเรียนมีปญหาในเรื่องการเขียนสะกดคําไมถูกตอง เขียนคํายากไมถูก จากปญหาดังกลาวที่พบผูวิจัย

จึงไดทําการสํารวจปญหาเบื้องตนโดยการใชคําถามปลายเปด จํานวน 2 ขอ ถามนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
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จํานวน 90 คน เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 จาํนวน 

30 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 30 คนโดยใชคําถามดังนี้ 
 ขอที่ 1 ใชคําถามวา ในการเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนมีปญหาหรือไม ถามีคือปญหา
ใด คําตอบที่ไดคือ  
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตอบวา นักเรียนมีปญหาดานการเขียน เชน เขียนตามคําบอก

ผิดจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 14.44 ปญหาการอาน เชน อานแลวจับใจความไมได จํานวน 9 คน 

คิดเปนรอยละ 10 ปญหาการทํางานกลุม เชน สมาชิกไมเตรียมอุปกรณมา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 

8.89 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตอบวา นักเรียนมีปญหาดานการเขียน เชนใชมาตราตัวสะกด

ผิด เขียนตามคําบอกผิด จํานนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ปญหาการอาน เชน อานไมคลอง อาน

ชา จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 12.22 ปญหาการพูดหนาชั้น เชน พูดเสียงเบา และสั่น จํานวน 7 คน 

คิดเปนรอยละ 7.78 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตอบวา นักเรียนมีปญหาดานการเขียน เชน เขียนสะกดคําผิด

จํานนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 15.56 ปญหาการอาน เชน อานคําควบกล้ําไมชัด จํานวน 9 คน คิดเปน

รอยละ 10 ปญหาการพูดหนาชั้น ประหมา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.78 
ขอที่ 2 ใชคําถามวา ปญหาเรื่องการเขียนสะกดคํา นักเรียนคิดวามีสาเหตุจากอะไรบาง   

 สาเหตุที่พบมากที่สุด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตอบวา ไมเขาใจเร่ืองมาตราตัวสะกด 

จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 18.89 ขาดการฝกทักษะในเรื่องการเขียน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 

8.89 ไมชอบเขียนจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.56 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตอบวา ไมเขาใจเรื่องมาตราตัวสะกด จํานวน 14 คน คิดเปน

รอยละ 15.56 ขาดการฝกทักษะในเรื่องการเขียน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 10 ไมชอบเขียนจํานวน 7 

คน คิดเปนรอยละ 7.78 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตอบวา ไมเขาใจเรื่องมาตราตัวสะกด จํานวน 12 คน คิดเปน

รอยละ 13.34 ไมชอบเขียนจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 11.10 ขาดการฝกทักษะในเรื่องการเขียน 

จํานวน 8คน คิดเปนรอยละ 8.89  

 จากผลการสํารวจปญหาเบื้องตนดังกลาว สรุปไดวา นักเรียนสวนใหญมีปญหาทางดานทักษะ

การเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย ดังที่ อรพรรณ  ภิญโญภาพ (2529 : 14) กลาววา การเขียนสะกดคํา 

หมายถึง การฝกทักษะการเขียนใหถูกตองตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และจะตองใหผูเขยีน

เขาใจกระบวนการ การประสมคํา รูหลักเกณฑที่จะเรียบเรียงอักษรในคําหนึ่งๆ ใหไดความหมายที่

ตองการเพื่อจะนําไปใชประโยชนในการสื่อสาร 
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ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย ของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่สงผล

ตอทักษะการเขียนสะกดคําในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน 

(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อสรางสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 

 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

ผลการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบวาปจจัยใดบางที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชา

ภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนขอมูลเสนอตอผูบริหาร ครู อาจารย ตลอดจนผูปกครองและผูที่

เกี่ยวของกับนักเรียนที่จะไดใชขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาในครั้งนี้ประกอบการวางนโยบายการ

จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียน ในดานการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย ของนักเรียน

ชวงชั้นที่ 2 ซึ่งทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําไดถูกตองมากขึ้น 

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
1. ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา  เปนนักเรียนชวงชั้นที่2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน  

(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2550 จํานวน 559 

คน เปนนักเรียนชาย 292 คน และเปนนักเรียนหญิง 267 คน เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปที่ 4 

จํานวน 188 คน เปนนักเรียนชาย 86คน นักเรียนหญิง 102 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 

191 คน เปนนักเรียนชาย 106 คน นักเรียนหญิง 85 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 180 คน 

เปนนักเรียนชาย 100 คน นักเรียนหญิง 80 คน  

2. กลุมตัวอยาง  
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กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน  

(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2550 จํานวน 280 

คน เพศชาย 146 คน และเพศหญิง 134คน ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 (Yamane. 1996 : 583 ) ซึ่ง

ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น ( Stratified  Random  Sampling ) จากจํานวนประชากร โดยใชชั้นปและ

เพศเปนชั้น  (Strata) 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

 3.1 ตัวแปรอิสระ แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก  

 3.1.1 ปจจัยดานสวนตัว ไดแก  

 3.1.1.1 เพศ  

 3.1.1.2 ระดับช้ัน 

 3.1.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3.1.1.4 นิสัยทางการเรียน 

 3.1.2 ปจจัยดานครอบครัว ไดแก  

 3.1.2.1 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 

 3.1.2.2 การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง 

 3.1.3 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไดแก  

 3.1.3.1 ลักษณะกายภาพทางการเรียน 

 3.1.3.2 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 

 3.1.3.3 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 

 3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย หมายถึง ความสามารถในการเขียนคําวิชา 

ภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานครโดยเรียงลําดับพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต และตัวการันต ได

ถูกตองและตรงตามหลักภาษาเพื่อใหสามารถออกเสียงไดชัดเจนและสื่อความหมายไดอยางถูกตอง 

2. ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคํา หมายถึง ส่ิงที่มีผลตอทกัษะการเขียนสะกด 

คํา ของนักเรยีนชวงชัน้ที ่ 2 โรงเรียนอนบุาลสามเสน (สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภ) ซึ่งแบง

ออกเปน 3 ดาน ไดแก ปจจัยดานสวนตัวปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 
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2.1 ปจจัยดานสวนตัว  ไดแก   

 2.1.1 เพศ ไดแก เพศหญิง และเพศชาย 

 2.1.2 ระดับช้ัน ไดแก 

 2.1.2.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

 2.1.2.2 ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

 2.1.2.3 ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

 2.1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนที่เปนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ทุกวิชา นับต้ังแตในภาคเรียนที่ 1 ของชวงชั้นที่ 2 จนสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษา 2550  

 2.1.4 นิสัยทางการเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ

ในการที่จะมุงมั่นศึกษาหาความรูจนประสบความสําเร็จประกอบดวย การจัดระบบการเรียน การ

พัฒนาการเรียน ความตั้งใจ ความเอาใจใสในการเรียน การวางแผนการเรียน ความคิดริเร่ิม

สรางสรรค ขยัน อดทน 

 

 2.2 ปจจัยดานครอบครัว ไดแก 

 2.2.1 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียน

กับผูปกครอง และการปฏิบัติตนของผูปกครองกับนักเรียนเพื่อทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน ดังนี้  

 2.2.1.1 การปฏิบัติตนของนักเรียนกับผูปกครอง ไดแก การใหความเคารพ เชื่อฟง

การปฏิบัติตามคําสั่งสอนทั้งทางดานการใชชีวิตสวนตัว การเงิน และการเรียน การชวยเหลืองานภายใน

บาน 

 2.2.2.2 การปฏิบัติตนของผูปกครองกับนักเรียน ไดแก การใหความรักความเอาใจ

ใส การดูแลสุขภาพ การอบรมสั่งสอน เปนที่ปรึกษาทั้งเรื่องสวนตัวและการศึกษา 

 2.2.2 การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง หมายถึง บิดาใหการสนับสนุน

ทางการเรียนของนักเรียน ไดแก ความสนใจ ซักถามปญหาและยินดีใหความชวยเหลือในปญหานั้นๆมี

การใหคําแนะนําในการเรียน ใหเงินและทุนทรัพยในการใชจายใหนักเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนซึ่ง

มีผลตอการเรียนของนักเรียน แบงเปน 2 ดาน ดังนี้ 

 2.2.2.1 การสนับสนุนทางดานวัตถุ ไดแก การจัดแบบฝกหัดเกี่ยวกับทักษะการ

เขียนสะกดคํา หาสื่อตางๆที่ใชชวยในเรื่องการเขียนสะกดคํา 

 2.2.2.2 การสนับสนุนทางดานวาจา ไดแก พูดใหกําลังใจเมื่อนักเรียนมีพัฒนาการ

ดานการเขียนดี มีการชี้แนะแนวทางในเรื่องการเขียน การใหคําปรึกษาในเรื่องการเรียน 
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  2.3 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไดแก 

 2.3.1  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียนตอครู

และการปฏิบัติตนของครูตอนักเรียน ทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน 

 2.3.1.1 การปฏิบัติตนของนักเรียนตอครูทั้งในและนอกหองเรียน ไดแก การซักถาม

ปญหาการเรียน ปญหาสวนตัว การใหความเคารพ เชื่อฟงคําสั่งสอนของครู 

 2.3.1.2 การปฏิบัติตนของครูตอนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน ไดแก ความสนใจ 

ความสัมพันธที่ดี ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกกลาที่จะพูดคุยซักถามปญหาตางๆและสรางบรรยากาศ

แหงความอบอุน 

 2.3.2 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน หมายถึง ความสนิทสนม การชวยเหลือ

พึ่งพาซึ่งกันและกันในเวลาที่มีปญหาการเรียน ปญหาสวนตัว  

 2.3.3 ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน หมายถึง สภาพแวดลอมทางการเรียนการ

สอนที่มีผลตอนักเรียน ไดแก สถานที่เรียน ส่ือและอุปกรณทางการเรียน 

 2.3.3.1 สถานที่เรียน ไดแก ไดแก ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในหองเรียน

ลักษณะอากาศปลอดโปรง ขนาดหองเรียนกับปริมาณนักเรียน บริเวณของหองเรียนปราศจากสิ่งรบกวน

ตางๆ เชน เสียง  กลิ่น  

 2.3.3.2 ส่ืออุปกรณการเรียน ไดแก ไดแก ปริมาณของสื่อ อุปกรณการเรียนการ

สอน เมื่อเทียบกับจํานวนครูผูสอนและนักเรียน ความทันสมัย คุณภาพการใชงาน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 
 ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปจจัยดานสวนตัว ไดแก 

    1.1 เพศ 

     1.2 ระดับช้ัน   

    1.3  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

    1.4  นิสัยทางการเรียน 

2. ปจจัยดานครอบครัว   ไดแก 

     2.1 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  

     2.2 การสนับสนนุดานการเรียนของผูปกครอง 
      

3. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไดแก 

     3.1 ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน 

     3.2 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 

     3.3 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพือ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทักษะการเขียนสะกดคํา 

      วิชาภาษาไทย 

 
ปจจัยดานสวนตัว ไดแก เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นิสัยทางการเรียน 

ปจจัยดานครอบครัว ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง การสนับสนุนดานการ
เรียนของผูปกครอง และปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน ไดแก ลักษณะทางกายภาพ
ทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู และ สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  
ที่นาจะสงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย ผูวิจัยจึงขอตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
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สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
ปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสงผลตอทักษะการเขียน

สะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล

อุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการสรางแบบสอบถามและแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของในหัวขอตางๆดังนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 

 1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 

 1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 

 2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 

 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากรัฐบาลกินแบงอุปถัมภ)เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการเขียนสะกดคํา วิชาภาษาไทย 
1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 

1.1.1 ความหมายของการเขียนสะกดคํา 
 Hunna  และคณะ (1971) ใหคําจํากัดความเกี่ยวกับการสะกดคําวา การสะกดคํา คือ  

การถายทอดภาษา  เมื่อใดก็ตามที่ตองการจะถายทอดความคิดและความรูสึกเปนภาษาเขียนจะตอง

เกี่ยวของกับการเขียนสะกดคํา โดยเขียนเปนตัวอักษรลงบนวัสดุใหผูอ่ืนมองเห็นและเขาใจได 

 สมบูรณ   ศุภจริยวัตร (2523:12) กลาวไววา การเขียนสะกดคํา หมายถึง การ

เรียงลําดับพยญัชนะ สระ วรรณยุกต ใหถกูตองตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และตาม

อักขระวิธ ี

 อรพรรณ   ภิญโญภาพ (2529 :12) อธิบายไววา การสะกดคําเปนการฝกทักษะการ

เขียนใหถูกตองตามพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแกผูเรียน และจะตองใหผูเรียนเขาใจ

กระบวนการประสมคํา  รูหลกัเกณฑที่จะเรียบเรียงอกัษรในคําหนึง่ๆ  ใหไดความหมายตามที่ตองการ

เพื่อนาํไปใชประโยชนในการสื่อสาร 

 วรรณา   เครืองเนยีม (2531:12)  ไดกลาวถึงการสอนเขยีนสะกดคําไววา การสอน

เขียนสะกดคํา เปนการสอนใหนกัเรียนรูจกัหลักเกณฑในการเรียงลาํดบัตัวอักษร พยญัชนะ สระ
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วรรณยุกต ประสมคําใหถูกตองตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพทุธศักราช 2525 และส่ือ

ความหมายกนัได 

 สราวดี   เพ็งศรีโคตร (2529 : 14) สรุปการเขียนสะกดคําไดวา การเขียนสะกดคํา

หมายถึง การเขียนโดยเรียงลําดับ พยัญชนะ สระ วรรณยุกตและตัวสะกดคําเปนคําไดอยางถูก

หลักเกณฑ และถูกตองตามพจนานุกรม พุทธศักราช 2525 เพื่อใหสามารถอานออกเสียงไดชัดเจนและ

ส่ือความหมายไดอยางถูกตอง 

 อรทัย   นุตรดิษฐ (2540 : 10) สรุปการเขียนสะกดคําไววา การเขียนสะกดคํา หมายถึง

การเขียนคําใดคําหนึ่งอันประกอบดวย พยัญชนะตน สระ วรรณยุกต ตัวสะกดและตัวการันตไดถูกตอง

ตามพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2525  

 ปทุม   หนูมา (2542 :11) ไดใหความหมายของการเขียนสะกดคําวา หมายถึง 

ความสามารถในการเขียนคําโดยเรียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และตัวสะกดตัวการันตไดถูกตองตาม

หลักภาษา และตรงตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช  2525  

 จากความหมายที่กลาวมา สรุปไดวา การเขียนสะกดคํา หมายถึง การเขียนคําโดยการ

เรียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกดและตัวการันตตามลําดับไดถูกตองตามหลักเกณฑและถูกตอง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 เพื่อใหสามารถออกเสียงไดชัดเจนและสื่อ

ความหมายไดอยางถูกตอง 
1.1.2  ความสําคัญของการเขียนสะกดคํา 
การเขียนสะกดคําไดถูกตองทําใหส่ือความหมายไดถูกตอง ชวยรักษาภาษาของชาติ และ

เปนประโยชนตอผูเขียน มีผูกลาวถึงความสําคัญของการเขียนสะกดคําไวดังนี้ 

 ฮอรน (Horn. 1960 : 254) กลาววา การเขียนสะกดคําผิดนั้นทําใหผูอานเกิดความรูสึก

วา  คนเขียนไมมีความสามารถ 

 สุภาพ   ดวงเพ็ชร (2533 : 2) ไดกลาววา การเขียนสะกดคําไดถูกตอง จะชวยใหผูอาน

สามารถเขาใจขอความที่เขียนไดถูกตอง รวดเร็ว ทั้งจะชวยใหเกิดทัศนคติที่ดีแกผูที่อานขอความที่เขียน

นั้นดวย 
1.1.3.ปญหาและสาเหตุในการการเขียนสะกดคําผิด 
สาเหตุของการเขียนสะกดคําผิดมีหลายประการ  ดังที่นักการศึกษาไดกลาวถึงสาเหตุ 

ตางๆ ดังตอไปนี้  เพ็ดตี้ (Petty.1980:78) ไดกลาวถึงองคประกอบในดานตางๆ ทีมีตอความสามารถใน

การเขียนสะกดคํา เชน ความสามารถในการอาน การฟงและพูด เจตคติที่มีตอการสะกดคํา ความเอาใจ

ใสในการเรียน การออกเสียงและการรับฟงเสียงไมถูกตอง การจําคําไปใชอยางผิดๆ จําการเรียงลําดับ

ตัวอักษรไมได รับการฝกหรือการออกเสียงผิดมาตั้งแตระยะเริ่มแรกและไมไดรับแรงจูงใจหรือฝกใหเขียน

สะกดคํา 
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1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการเขียนสะกดคํา 
  1.2.1 งานวิจัยในตางประเทศ  
 พินเตอร (Pinter. 1977 : 710 – 711 - A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

สะกดคําที่สอนโดยใชเกมการศึกษา และสอนโดยใชตํารากับนักเรียนระดับ 3 จํานวน 94 คน ในรัฐ

เพนซิลวาเนีย พบวา ผลสัมฤทธิ์ในการสะกดคําของกลุมที่ใชเกมการศึกษาสูงกวากลุมที่สอนโดยใช

ตํารา 

 ซวอรต และโดหริง (Schwartz and Dochring. 1977 : 55) ไดศึกษาถึงความสามารถ

ในการเขียนสะกดคําของนักเรียนระดับ 2 – 6 จํานวน 160 คน โดยใชรูปภาพที่มีความหมาย

แบบทดสอบการเขียนสะกดแบบเลือกตอบ และแบบทดสอบการเขียนสะกดคํายาก พบวา นักเรียนกลุม

ที่เรียนโดยใชรูปภาพที่มีความหมาย มีแนวโนมของการเขียนสะกดสูงกวานักเรียนที่เรียนการเขียนสะกด

คําแบบธรรมดา 

 พาสสานันตี (Passanante. 1979 : 56) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสะกดคําโดยการ

ใชสอนแบบตามลําดับอักษร (i . t . a.) และแบบตามลําดับอักษรแบบเดิมกับนักเรียนในระดับ 1 ถึง

ระดับ 7 แลวเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสะกดคําโดยแบบทดสอบการอานหนึ่งฉบับ และ

แบบทดสอบการเขียนสองฉบับ พบวา ผลการสอนทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติ แตเมื่อ

ศึกษาคนควาความสัมพันธระหวางการอานกับความสามารถในการสะกดคํานั้นมีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติและยังใหความคิดเห็นวา การสะกดคํานั้น จะชวยการอานและเขียนไดดีอีกดวย 

 มิทเชล (Mitchell. 1980 : 1329 – A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการสอนการเขียนสะกด

คํา 3 แบบ คือ กลุมที่ 1 ใชพจนานุกรม กลุมที่ 2 ใชกิจกรรมการเขียนเรื่อง และกลุมที่ 3 ใชพจนานุกรม

และกิจกรรมการเขียนเร่ือง และมีกลุมควบคุมอีกกลุมหนึ่ง ผลการศึกษาพบวาทั้ง 3 กลุม เขียนสะกดคํา

ไดดีกวากลุมควบคุม แตในเร่ืองความคิดสรางสรรค ทางการเขียนและการเขียนสะกดคําของกลุม

ทดลองทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน 

 เฮิรช (Hirsch. 1980 : 2912 - A) ไดศึกษาวิธีสอนสะกดคํา 2 วิธี วิธีแรกเนนครูเปนผู

เลือกคําและทําการสอนกอนสอบ วิธีที่ 2 เนนที่แบบเรียนที่ใชอยูทั่วไปที่มีแบบฝกหัดและมีการทดสอบ

หลังสอน พบวาวิธีสอนทั้ง 2 วิธี ทําใหผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําของนักเรียนมีผลดีข้ึน 

  เกรย (Gray. 1949 : 403) ไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับความสัมพันธของการอาน

กับการเขียนสะกดคํา พบวาการอานกับการเขียนสะกดคํามีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ผูที่มี

ความสามารถทางการอานสูง จะมีความสามารถทางการเขียนสะกดคําสูง และในทางตรงกันขาม ผูที่มี

ความสามารถทางการอานที่ไมดี ยอมมีความสามารถทางการเขียนสะกดคําไมดีตามไปดวย 

 ฮอรน (Horn. 1960 : 1337 - 54) กลาววา การสะกดผิดมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง

ในเรื่องการออกเสียงดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเสียงสระและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆดังตอไปนี้ 
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 1. การเปลี่ยนแปลงในเรื่องเสียงรัว 

 2. ภาษาถิ่นหรือภาษาเฉพาะทองถิ่น 

 3. การเพิ่มและการเลือกใชตัวอักษรบางตัว 

 4. นักเขียนและสิ่งตีพิมพมีอิทธิพลตอการสะกดคํา 

 5. หลักการสะกดคําซึ่งเปนที่ยอมรับกันตามกาลเวลา 

 ฮิมเมอร (Hymer. 1963 : 573 – A) ไดทําการวิเคราะหและศึกษาเหตุผลในการเขียน 

สะกดคําผิดของนักเรียนเกรดสี่และเกรดหา พบวาคําที่นักเรียนเขียนสะกดผิดเปนคําที่นักเรียนไมเคย

เห็นมากอน ซึ่งมีทั้งคําพยางคเดียวและสองพยางค 

 จอหนสัน (Johnson. 1979 : 6217 - A) ไดศึกษาการเขียนสะกดคําและเหตุผลที่

นักเรียนเกรดหาเคยเขียนคําที่ใชเสมอ พบวานักเรียนเขียนสะกดคําผิดเพราะออกเสียงผิด และเขียนผิด

เพราะมีประสบการณผิด 

 จากเอกสารและงานวิจัยทีเกี่ยวของกับสาเหตุของการเขียนสะกดคําผิด พบวา  

นักเรียนเขียนสะกดคําผิดเพราะออกเสียงผิด และเขียนผิดเพราะมีประสบการณผิดและเปนคําที่นักเรียน

ไมเคยพบเห็นมากอน ซึ่งมีทั้งคําพยางคเดียวและสองพยางคและนอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถ

ทางการอานที่ไมดีทําใหนักเรียนมีทักษะการเขียนที่ไมดีตามไปดวย 
 1.2.2 งานวิจัยในประเทศ 
 มณฑณา   วัฒนถนอม (2523 : 74) ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบสอนซอมเสริม

ทักษะการเขียนสะกดคําสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางวิธีฝกสะกดคําและวิธีสัมพันธทักษะพบวา 

กลุมที่เรียนซอมเสริมดวยวิธีการฝกสะกดคําและวิธีสัมพันธทักษะทําคะแนนทดสอบหลังการเรียนซอม

เสริมแตกตางจากคะแนนทดสอบกอนเรียนซอมเสริมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงให

เห็นวาการสอนซอมเสริมทําใหนักเรียนที่บกพรองในการสะกดคํามีความสามารถในการเขียนสะกดคําดี

ข้ึนกวาเดิม และนักเรียนกลุมที่ไดรับการซอมเสริมดวยวิธีสัมพันธทักษะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมที่ซอม

เสริมดวยวิธีฝกสะกดคํา 

 งามจิตต   อําไพ (2523 : 95) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกด

การันต ระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนนักเรียนชาย 208 คน นักเรียน

หญิง 208 คน และในเขตการศึกษา 1 เปนนักเรียนชาย 205 คน นักเรียนหญิง 198 คน รวมทั้งสิ้น 819

คน ผลการวิจัยพบวา 

 1. นักเรียนหญิงมีความสามารถในการเขียนสะกดการันตสูงกวานักเรียนชาย 

 2. นักเรียนชายและหญิง ในกรุงเทพมหานครมีความสามารถในการเขียนสะกด

การันตสูงกวานักเรียนชายและหญิงในเขตการศึกษา 1  
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 ยุพิน   อินทะยะ (2525 : 48 - 56) ไดศึกษาความสามารถทางการเขียนสะกดคํา

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในจังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางประชากร

เปนชาย 141 คน หญิง 201 คน รวม 342 คน ผลการวิจัยพบวา 

 1. ความสามารถทางการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนอยูในระดับคอนขาง

ต่ําคิดเปนรอยละ 56 

 2. นักเรียนหญิงมีความสามารถทางการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียนชาย 

 3. นักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ มีความสามารถ

ทางการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

 4. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางเพศและขนาดของโรงเรียนตอความสามารถทางการ

เขียนสะกดคําภาษาไทย 

 สุมาลี   โกศลสมบัติ (2525 : 57 - 61) ไดศึกษาความสามารถทางการเขียนสะกดคํา

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปน

นักเรียนชาย 190 คน หญิง 220 คน รวม 410 คน ผลการวิจัยพบวา 

 1. ความสามารถทางการเขียนสะกดคําของนักเรียนอยูในเกณฑคอนขางต่ําคือได

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 58.16 

 2. นักเรียนหญิงมีความสามารถทางการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียนชาย 

 3. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความสามารถทางการเขียนสะกดคาํสงู

กวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลางมี

ความสามารถทางการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 

 บุญปก   ออนเผา (2526 : 61) ไดศึกษาความสามารถทางการเขียนสะกดคํา 

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวา

ความสามารถทางการเขียนสะกดคําของนักเรียนอยูในเกณฑปานกลางคิดเปนรอยละ 67.07 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชา
ภาษาไทย 

2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 2.1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับเพศ 

 ตามปกติวัยรุนเปนวัยที่มีความรูสึกนึกคิด อุดมคติ การปรับตัว ดานจิตใจของวัยรุนชาย 

และวัยรุนหญิงแตกตางกันดังนั้นตัวแปรเพศจึงนับวามีความสําคัญมากในการศึกษาคนควา 

 กันยา   สุวรรณแสง (2533 : 161) กลาววา ความแตกตางในเรื่องเพศเปนสาเหตุให

คนเราแตกตางกันในเรื่องการเรียนรู ทักษะ เจตคติ ความสนใจ และการแสดงพฤติกรรม และจากการ
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คนควาปรากฏวา เพศหญิงหรือเพศชายสามารถเรียนรูส่ิงตางๆไดทัดเทียมกัน แตชายและหญิงจะมีเจต

คติหรือความสนใจที่แตกตางกัน องคประกอบดานเพศจึงมีความสําคัญมากในการศึกษาคนควา 

 อารี  พันธมณี (2544 : 33) กลาวไววา ความแตกตางทางเพศ หมายถึง ความแตกตาง

ในเรื่องตางๆทางเพศชายและเพศหญิงซึ่งวัฒนธรรมสวนสําคัญในการกําหนดบทบาทของหญิงและชาย

ใหแตกตางกัน เชน บางวัฒนธรรมถือวา ชายเปนชางเทาหนาหญิงเปนชางเทาหลัง  หรือชายเปนผูนํา

หญิงเปนผูตาม เปนตน หรือในบางวัฒนธรรมเชื่อวา ผูชายตองเขมแข็งอดทนออนแอไมไดผูหญิงเปนผูที่

ออนแอกวา หรือผูชายมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานมากกวาผูหญิง เพราะในบางตําแหนงไมเปดให

ผูหญิงทํางานในตําแหนงหนาที่การงานสูงกวา ซึ่งสิ่งเหลานั้นเปนการแสดงใหเห็นความแตกตางระหวาง

เพศโดยมีเร่ืองของวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของ 
2.1.2 เอกสารที่เกี่ยวของกับระดับชั้น 

                ทองเรียน อมรัชกุล (2525 : 38 – 39 ) กลาวถึง  ลักษณะของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

โดยจําแนกตามชั้นปเชนเดียวกัน คือ 

1. นักศึกษาชั้นปที่ 1  เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อความมุงหวัง ดังนี้ 

                             1.1 ความสําเร็จในเชิงวิชาการ สนใจการศึกษาหาความรูความคิดตาง ๆ 

                             1.2 ตองการเขาใจตนเอง (Self Understanding) เขาใจปญหาของสังคม รวมทั้ง

แสวงหาเอกลักษณของตน 

                             1.3 แสวงหาฐานะสวนตัว 

                             1.4 มีความเปนมิตร ผูกพันกับเพื่อน และชอบอยูในกลุม 

                             1.5 มีมนุษยธรรม สุภาพเรียบรอย ใหความคุนเคยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน มี

ความรูสึกระคนกันระหวางความกลัวและความตื่นเตนจะเขารวมกิจกรรมทกประเภทในมหาวิทยาลัย 

              2.  นักศึกษาชั้นปที่ 2  นักศึกษาสวนมากมักจะเกิดความไมพอใจมหาวิทยาลัย แตใน

บางกรณีก็เพียงแตจะมีความเบื่อและรูสึกเฉย ๆ ไมยินดียินรายตอสภาพทั่วไปในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ก็

เพราะพวกนี้ถูกทอดทิ้งและไมไดรับการเอาใจใส จนกระทั่งเกิดความรูสึกมาเองวาตนเองเปนคนขาด

ความรับผิดชอบ ดังนั้น ลักษณะภายนอกของนักศึกษาเหลานี้ก็คือการริเร่ิมสรางเสริมความเปนแบบ

แผนของกลุมยอยขึ้นจนเกิดเปนวัฒนธรรมเพื่อนฝูงขึ้น (Peer Culture)  

              3.      นักศึกษาชั้นปที่ 3  เนื่องจากเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 มาแตเดิม นักศึกษาชั้นปที่ 3 

จะมีวัฒนธรรมและความเปนอยูของตนเองเปนเอกลักษณเฉพาะที่สูงมาก สําหรับในกลุมนักศึกษาชั้นป

ที่ 3 ดวยกันเอง จะมีความคิดเห็นแตกแยกออกไปนอยมาก กลาวคือ มีความคิดไปในแนวเดียวกันเปน

สวนมาก คานิยมคลายคลึงกันและทุกคนจะมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ ลักษณะที่คลาย

กับนักศึกษาชั้นปที่ 2  คือ ความไมพอใจมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ รวมทั้งวิพากษวิจารณมหาวิทยาลัย

อยางรุนแรง 
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               4.   นักศึกษาชั้นปที่ 4  นักศึกษามีแนวโนมที่จะมีความสนใจไปจากมหาวิทยาลัย จะ

ไมมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เร่ิมต้ังแตไมสนใจวัฒนธรรมและความเปนอยูของ

นักศึกษา รวมทั้งไมยอมรับระเบียบประเพณีของนักศึกษาดวยกันเอง โดยสวนมากแลวจะสนใจกับเร่ือง

สวนตัว เฉพาะอยางยิ่งภายหลังสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีไปแลว 

 สําหรับขอสังเกตที่นาสนใจเปนอยางยิ่งคือ ความสัมพันธระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 

4 นั้น จะพบวาเปนไดทั้งมิตรและศัตรูตอกัน สวนนักศึกษาชั้นปที่  2  และชั้นปที่ 3 นั้น มักจะเปนเพื่อน

ฝูงกันก็ตอเมื่อเรียนวิชาที่เหมือน ๆ กัน และอยูในชั้นเดียวกันเทานั้น ตานักศึกษาชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 

สวนมากตางคนตางอยู และไมมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งตอกัน 

  วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ( 2527 : 28)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา  ซึ่งพบวา สภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกามีลักษณะที่

ใกลเคียงกับสภาพนักศึกษาในปจจุบันของประเทศไทย คือ 

   1. นักศึกษาปที่ 1 รูสึกสนใจ ตื่นเตนตอทุก ๆ ส่ิงที่อยูรอบดาน ไมวาจะเปน

กิจกรรมการเรียน หรือกิจกรรมสังคมในมหาวิทยาลัย นักศึกษาอยากเรียน มีความตั้งใจในการศึกษา

และอยากปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย พรอมที่จะสนิทสนมและเชื่อฟงคําสั่งสอนองอาจารย 

   2. นักศึกษาปที่ 2 ไมคอยพอใจครู อาจารย เร่ิมมีความขัดแยง และเปน

ปฏิปกษตอมหาวิทยาลัย มีความรูสึกวาตนเองเปนผูใหญข้ึน 

   3. นักศึกษาปที่ 3 มักสงบเงียบ ชอบอยูกับกลุมเพื่อน ๆ มากกวา มีความเฉย

เมยตอสังคมมหาวิทยาลัย และตอการเรียน อาจมีความคิดที่จะมีเพื่อนตางเพศที่สนิทสนมพอที่จะเปน

คูรัก 

   4. นักศึกษาปที่ 4 สวนมากมักจะยุงเกี่ยวกับการหางาน การศึกษาตอ และ

ความกาวหนาในอนาคตมากกวากิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

จะเห็นไดวาลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้น ไดรวมเอาลักษณะของวัยรุนตอนปลายและ

วัยผูใหญตอนตน และลักษณะเฉพาะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเขาไวดวยกัน และจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้น พอจะสรุปไดวา นักศึกษาในแตละชั้นปมีลักษณะที่แตกตางกัน

ออกไปดวย นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาตางกัน จะมีความคิดเห็นแตกตางกัน ทั้งในดานความรูสึกนึกคิด

และพฤติกรรมที่แสดงออก ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเลาเรียน การเขารวมกิจกรรม การเขา

กลุมเพื่อน เปนตน โดยไดรับอิทธิพลจากอาจารย รุนพี่ และเพื่อน ๆ เปนผูที่ทําใหนักศึกษาเปลี่ยนแปลง

ไป 
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 2.1.3 เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 อัจฉรา   สุขารมณ และอรพินท   ชูชม (2530 : 10) กลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หมายถึง ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่ง ซึ่งอาจเปน

ผลมาจากการกระทําที่อาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปน

ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียน โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของแตละบุคคลที่บงชี้ถึง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการที่ ไมตองอาศัยการทดสอบ  (Nontesting 

Procedures) เชน จากการสังเกต หรือการตรวจการบาน หรืออาจอยูในรูปของเกรดที่ไดที่โรงเรียน ซึ่ง

ตองอาศัยกรรมวิธีที่ซับซอนและชวงเวลาในการประเมินอันยาวนาน หรืออีกวิธีหนึ่งอาจวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (Published Achievement Tests) จะพบวา

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นิยมใชกันทั่วไป มักอยูในรูปของเกรดที่ไดจากโรงเรียน เนือ่งจากใหผลที่

เชื่อถือไดมากกวา อยางนอยกอนการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ครูตองพิจารณาองคประกอบ

อ่ืนๆอีกหลายๆดานจึงยอมดีกวาการแสดงขนาดความลมเหลว หรือความสําเร็จทางการเรียนจากการ

ทดสอบนักเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วๆไปเพียงครั้งเดียว 

 กูด และคนอื่นๆ (Good and others. 1973 -7) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์

(Achievement) วาหมายถึง ความสําเร็จ (Accomplishment) ความคลองแคลว ความชํานาญ ในการ

ใชทักษะอันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตางๆที่ไดเรียนมาแลว ซึ่งไดจากผลการทดสอบของครูผูสอนหรือ

ผูรับผิดชอบในการสอนหรือทั้งสองอยางรวมกัน 

 ไพศาล    หวังพานิช  (2533:137) กลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง 

คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

และประสบการณของการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือจากการสอน จึงเปนการตรวจสอบ

ความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวา เรียนรูแลวเทาไร มี

ความสามารถชนิดใด 

 พีรยุทธ   สันตะวัน (2533 :36) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา

หมายถึง ความสําเร็จ ความสมหวังในดานการเรียน ที่รวมทั้งดานความรู ความเขาใจความสามารถและ

ทักษะ ทางดานวิชาการของแตละบุคคลที่ประเมินไดจากแบบทดสอบหรือการทํางานที่ไดรับมอบหาย

และผลของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น จะทําใหแยกกลุมของนักเรียนที่ถูกประเมินออกเปน

ระดับตางๆ เชน สูง กลาง และต่ํา เปนตน 

 จิราภรณ   เมือพรวน (2538 : 24) ไดกลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู

ความสามารถ ทักษะและสมรรถภาพดานตางๆของสมองที่พัฒนาขึ้นหลังจาการเรียนวิชาตางๆ โดย

พิจารณาจากคะแนนสอบหรือผลงานที่ครูมอบหมายใหหรือจากทั้งสองอยาง 
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 มาริษา   นาคทับที (2541 : 28) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู

ความสามารถ ที่ผูเรียนไดรับหลังจากการเรียนรูวิชานั้น ๆ แลว ซึ่งจะทราบวามีปริมาณมากนอยเพียงใด

โดยพิจารณาไดจากคะแนนผลสอบ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไดจากการสังเกต

พฤติกรรมและความสําเร็จดานอื่นๆประกอบ 

 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จที่

ไดรับจากความพยายามในการศึกษาเลาเรียน ซึ่งประเมินไดจากคะแนนสอบหรือเกรดที่ได หรอืผลงานที่

ไดรับมอบหมาย หรือจากทั้งสองอยาง และผลของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําใหสามารถ

แยกกลุมของนักเรียนออกเปนระดับตางๆ เชน สูง กลาง ต่ํา เปนตน 
 2.1.3.1 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 คลอสไมเออร (Klausmier. 1961 : 306) ไดกลาว ถึงองคประกอบที่มอิีทธิพล

ตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนวา ม ี6 ดาน คอื  

 1. คุณลักษณะของผูเรียน ไดแก ความพรอมทางดานรางกายและ

สติปญญาความสามารถทางดานทักษะรางกาย คุณลักษณะทางจิตใจ เชน ความสนใจ แรงจูงใจ

ทัศนคติ คานิยม ความรูสึกนึกคิดกับตนเอง ความเขาใจสถานการณ อายุ เพศ 

 2. คุณลักษณะของผูสอน ไดแก สติปญญา ระดับการศึกษา ความรูในวิชา

ที่สอน การพัฒนาความรู ทักษะทางรางกาย คุณลักษณะทางจิตใจ เชน ทัศนคติ คานิยม ความรูสึกนึก

คิดกับตนเอง สุขภาพรางกาย ความเขาใจสถานการณ อายุ เพศ 

   3. พฤติกรรมระหวางผูสอนและผู เ รียน  ไดแก  ปฏิสัมพันธระหวางการ

ดําเนินการสอนตางๆ เชน วิธีสอน ปฏิสัมพันธทางดานความรูและความคิด 

   4. คุณลักษณะของกลุม ไดแก โครงสรางทัศนคติ ความสามัคคี และการเปน

ผูนํา 

   5. คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว ไดแก การตอบสนองเครื่องมือ 

อุปกรณ เปนตน 

6. แรงผลักดันจากภายนอก ไดแก ครอบครัว ส่ิงแวดลอมทางสังคม 

อิทธิพลของศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

 บลูม (Bloom. 1976 : 139) กลาววา ส่ิงที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

มี 3 ตัวแปร คือ  

 1. พฤติกรรมดานความรูและความคิด (Cognitive Entry Behaviors)

หมายถึง ความรูความสามารถและทักษะตางๆของผูเรียนที่มีมากอน 
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 2. คุณลักษณะทางจิตใจ (Affective Entry Characteristics) หมายถึง

แรงจูงใจที่ทําใหผูเรียนเกิดความอยากเรียน เกิดความอยากรูในสิ่งใหมๆ ไดแก ความสนใจในวิชาที่เรียน  

ทัศนคติตอเนื้อหาวิชา และสถาบัน การยอมรับความสามารถของตัวเอง  เปนตน 

 3. คุณภาพการเรียนการสอน (Quality of Instruction) หมายถึง

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่นักเรียนจะไดรับ ไดแก คําแนะนําการปฏิบัติและแรงเสริมของผูสอนที่มี

ตอผูเรียน 

 สุภาพรรณ โคตรจรัส (2527 : 260) กลาววา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้

 1. องคประกอบดานคุณลักษณะเกี่ยวกับตัวผูเรียน ประกอบดวย 

 1.1 องคประกอบดานปญญา ไดแก เชาวปญญา ความถนัด ความรู

พื้นฐานหรือความรูเดิมของผูเรียน 

 1.2 องคประกอบดานอารมณ ไดแก แรงจูงใจในการเรียน ความสนใจ 

ทัศนคติ นิสัยในการเรียนความนึกคิดเกี่ยวกับตน การปรับตัวและลักษณะทางบุคลิกภาพอื่นๆ 

 2. องคประกอบดานสภาพแวดลอม ไดแก วัฒนธรรมเฉพาะกลุม

ส่ิงแวดลอมทางครอบครัว ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว ที่อยูอาศัย ความคาดหวังของบิดามารดา

บรรยากาศของสถานที่เรียน รวมทั้งหลักสูตรและคุณภาพการสอน 

 จากเอกสารดังกลาว  สรุปไดวา  องคประกอบสําคัญที่มี อิทธิพลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวย ความพรอมทางรางกาย จิตใจ และสติปญญาของผูเรียน

ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  และส่ิงแวดลอมในครอบครัว 
 2.1.3.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 ครอนบาค (Cronbach.1970 : 26) กลาววา การวัดผลเปนการกําหนดตัวเลข

หรือสัญลักษณเขากับส่ิงของหรือเหตุการณที่เปนไปตามกฎ 

 ภัทรา   นิคมมานนท (2522 :1 - 2) กลาวถึง การวัดผลวา เปนการใชเครื่องมือ

อยางใดอยางหนึ่งที่จะคนหาหรือตรวจสอบเพื่อใหไดปริมาณ จํานวน หรือ คุณภาพที่มีความหมายแทน

พฤติกรรมหรือผลงานของนักเรียนแตละคน 

 เชิดศักดิ์   โฆวาสินธุ (2525 : 79) กลาววา การวัดผล เปนการตรวจสอบระดับ

ความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ (Level of Accomplishment) ของผูเรียนวาไดเกิดการเรียนรูในแตละ

รายวิชาไปมากนอยเพียงใด 

 ประกายทิพย   พิชัย (2539 : 21) ไดกลาววา การวัดผล เปนกระบวนการ

กําหนดตัวเลขซึ่งแสดงถึงคุณลักษณะ ปริมาณ เวลาของพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลสิ่งแวดลอม

หรือวัตถุที่ตองการวัด 
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 จากเอกสารดังกลาว สรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการ

ตรวจสอบระดับความสามารถ  หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  วาเกิดการเรียนรูมากนอย

เพียงใดโดยวัดจากคะแนนการทดสอบ การสังเกต หรือการตรวจผลงานของนักเรียนแตละคน 
 2.1.4  เอกสารที่เกี่ยวกับนิสัยทางการเรียน 
 กูดล (เทิด  แกวศิริ. 2530 : 11 ; อางอิงจาก Good. 1958) ไดอธิบายทักษะในการเรยีน

วา หมายถึง การนําความสามารถพิเศษหรือวิธีการมาใชใหเกิดประโยชนซึ่ง ไดแก วิธีการสอนการจด  

และการบันทึกยอการสรุป  และการศึกษาคนควาถึงวัตถุดิบตางๆในการเรียน  ซึ่งในเรื่องนี้  

อิงลิชและอิงลิช กลาววา “ทักษะในการเรียนที่ดีตองประกอบดวยความสามารถในเรื่องตอไปนี้คือ การ

สํารวจ (Surver) การถาม (Question) การอาน (Read) การทองจํา (Recite) และการทบทวน (Review) 

ซึ่งมีสัญลักษณยอวา SQ3R” 

 ผองพรรณ   เกิดพิทักษ (สุภาภรณ   ศศิดิลกธรรม. 2543 : 92 ; อางอิงจากผองพรรณ  

เกิดพิทักษ. 2538) กลาววา นิสัยในการเรียน  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกอยางสม่ําเสมอแสดงถึง

ความพอใจและมุงมั่นในการศึกษาหาความรูใหบรรลุผลสําเร็จซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวประกอบดวย  

ความตั้งใจ  และเอาใจใสในการเรียน การวางแผนและการจัดระบบการเรียน มีความมุงมั่นที่จะแสวงหา

ความรู และพัฒนาการเรียนใหดีข้ึนเรื่อยๆโดยไมยอทอตออุปสรรค มีความคิดริเร่ิมขยันอดทนรับผิดชอบ  

พึ่งตนเอง  และมีความภาคภูมิใจในผลการเรียนของตน 

 2.1.5 เอกสารที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 

 เฮอรลอค  (Hurlock.  1964 : 661) มีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวดังนี ้ 

คือ บิดา  มารดาที่ยอมรับเด็ก  ใหความรัก  ความสนใจ  สรางความอบอุนใหเกิดขึ้นในบานและเห็น

ความสําคัญของเด็ก  ผลที่ตามมา  คือ ทําใหเด็กเปนคนที่รวมมือ  เปนมิตร  มีอารมณมั่นคง  ราเริง มี

ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร  ระมัดระวังรักษาทรัพยสมบัติของสวนรวมเทาๆกับของตนเอง  มีความ

ตรงไปตรงมาไวใจได  สามารถเผชิญกับชีวิตดวยความมั่นใจ  และมองตนเองไดตรงกับความเปนจริง 

 ครอนบาค (Cronbach.  1970 : 112 - 115) มีแนวคิดวา  คุณลักษณะทางจิตวิทยาใน

ครอบครัว  ประกอบดวยบรรยากาศทางปญญาและบรรยากาศทางอารมณ  สําหรับบรรยากาศทาง

อารมณนั้น เปนคุณลักษณะหนึ่งของสภาพแวดลอมภายในครอบครัวที่บิดามารดาสรางขึ้น เด็กที่

ประสบความสําเร็จในชีวิต  สวนใหญมาจากครอบครัวที่บิดา  มารดามีเจตคติที่ดีตอลูกและมี

ความสัมพันธกันอยางใกลชิด  ถาบิดา มารดาใหความเขาใจ ใหความรัก ความอบอุน และชวยเหลือใน

เวลาที่ตองการ เด็กยอมมีสุขภาพจิตดี ทําใหเด็กเรียนไดเต็มที่และประสบความสําเร็จในการเรียน 

 เกจ และเบอรลิเนอร  (Gage  and  Berliner.  1979 : 69 - 70)  ไดกลาวถงึอิทธิพล

ของสภาพแวดลอมในครอบครัวที่มีผลตอความสามารถของนกัเรียน  วาเด็กสามารถเรียนรูไดโดยตรง
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จากสถานการณในครอบครัวและจากการเลียนแบบผูใหญในครอบครัวเด็กจะมบีุคลิกลักษณะและการ

ใชความสามารถของตน โดยไดรับอิทธิพลมาจากการพจิารณาและเจตคติของพอแม 

 วิทยา   นาควัชระ  (2537 : 258 - 259) ไดสรุปลักษณะของความสัมพันธที่ดีระหวาง

บุคคลในครอบครัวไววา  ตองประกอบไปดวย การสัมพันธกันอยางมั่นคง มีความศรัทธาตอกันมีความ

รัก  มีวินัยรับผิดชอบ รูจักบทบาทและหนาที่ของแตละคน มีความปรารถนาดีตอกัน และสามารถแสดง

ความรูสึกทั้งหมดนี้ออกมาในปริมาณที่พอเหมาะ 

 จากที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  สัมพันธภาพที่ดีระหวางนักเรียนกับผูปกครองเกิด

จากการที่ผูปกครองใหความรัก  ความอบอุน ความหวงใย  เอาใจใสในการเรียนของเด็ก และเปน

แบบอยางที่ดีใหกับเด็ก  ส่ิงเหลานี้จะเปนแรงกระตุนใหเด็กมีความตั้งใจและความรับผิดชอบ เอาใจใส

ตอการเรียน 
 2.1.6 เอกสารที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเรียนจากผูปกครอง 
 ครอบครัวเปนจุดเริ่มตนของชีวิตเด็ก  โดยมีพอแม  ผูปกครองเปนตัวจักรสําคัญที่มี 

อิทธิพลตอตัวเด็กอยางยิ่ง ทั้งในดานบุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ความเชื่อ  คานิยม  ตลอดจนความประพฤติ

และรวมไปถึงความสําเร็จในชีวิตของเด็กก็วาไดถาจะพิจารณาถึงความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียนซึ่ง

พอแมผูปกครองมีสวนเกี่ยวของอยูไมนอยโดยเฉพาะพอแมผูปกครองที่มีความมุงหวังตอการประสบ

ความสําเร็จของบุตรหลานของตน เขายอมตองการใหเด็กไดรับการศึกษาในระดับสูงสุดเทาที่จะทําได  

และประสบผลสําเร็จเปนอยางดี พอแมผูปกครองที่เขาใจจะใหความสนใจในการศึกษาของเด็ก มีเวลา

ในการเอาใจใสดูแลการเรียนของเด็กใหคําแนะนําในการเรียนแกเด็กเปนอยางดี ส่ิงเหลานี้เปนแรง

กระตุนใหเด็กสามารถทําการศึกษาเลาเรียนจนประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี (นิเทศ  เจริญภัณฑูรณ. 

2543 : 32)  

 ดานนักเรียนที่มาจากตางจังหวัด  ตองจากครอบครัว ซึ่งมีพอแมผูปกครอง  ยอม

ตองการสนับสนุนการเรียนดวยดี ทั้งทางดานทุนทรัพยกําลังใจดานการเรียน และใหความรวมมือดาน

การเรียน จะทําใหประสบความสําเร็จในการเรียนได แตถาไมไดรับการสนับสนุนที่จริงจังยอมมีผล

ในทางตรงกันขามคือไมประสบผลสําเร็จในการเรียนไดสอดคลองกับการศึกษาของพระมหามณเฑียร   

ธีรานนโท (2534 : 102) เร่ืองการจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย พ.ศ. 2498 – 2530  พบวาปญหา

การศึกษาของคณะสงฆไทยประสบปญหาดานการเรียนอยางมาก โดยเฉพาะการศึกษาสายปริยัติธรรม  

แผนกบาลี  ทั้งนี้เพราะขาดการสนับสนุนอยางจริงจังจากพระเถระผูใหญในมหาเถรสมาคม  และรัฐบาล 

 จากเอกสารดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การสนับสนุนการเรียนจากผูปกครอง  ยอมมี

ผลตอการเรียนของนักเรียนละผูปกครองใหการสนับสนุนทางการเรียนทั้งทางวัตถุ  และทางดานวาจา

อยางมากนั้น ทําใหนักเรียนมีความพรอมในการเรียน  นักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มที่ 
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 2.1.7 เอกสารที่เกี่ยวของกับบรรยากาศการเรียนการสอน 

 ปจจุบันโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการผลิตคนใหเปนพลเมืองดี  เพราะโรงเรียนมี 

อิทธิพลตอเด็กมากกวาสถาบันอื่น  ดังนั้นโรงเรียนจึงควรตระหนักถึงบทบาทในการสงเสริมพัฒนาการ

ของเด็กในดานตางๆดังที่ ละเมียด  ล่ิมอักษร  (2519 : 23 - 28) กลาววา  โรงเรียนเปนสถานที่ซึ่งจัดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษาแกนักเรียนโดยตรง  ดังนั้นโรงเรียนจึงเปนสิ่งแวดลอมทางการศึกษา

ที่สําคัญที่สุด ที่จะทําใหนักเรียนไดพบสิ่งแวดลอมทางการเรียนหลายอยาง  เชน  ไดมีการสมาคมติดตอ

กับครูและเพื่อนนักเรียนในวัยตางๆ ไดรับการอบรมสั่งสอนจากครู ไดเลนและทํางานรวมกับเพื่อน

นักเรียนดวยกันไดอานหนังสือในหองสมุดไดดูภาพยนตรและโทรทัศนไดฟงวิทยุและส่ือสารตางๆทาง

การศึกษาที่ครูจัดขึ้นเพื่อประกอบการสอนซึ่งลวนแตเปนประโยชนตอการศึกษาทั้งสิ้น ชวยใหนักเรียนมี

ประสบการณ มีความเจริญงอกงามในดานตางๆ 

 สุพิชญา   ธีระกุล  และคนอื่น (2523 : 182 - 187) ไดเสนอแนวทางการจัดสิ่งแวดลอม

ที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน ดังนี้  

 1. สภาพโรงเรียนและหองเรียน  โรงเรียนจัดอาคารสถานที่ถูกหลักวิชาการ เชน 

การวางแผนแนวอาคารถูกทิศทาง ไดรับแสงสวางอยางเพียงพอ อากาศถายเทดี  ไมรอนอบอาว

จนเกินไป  ไมมีเสียงดังรบกวน  ภายในตกแตงดวยสีสวยงาม  เปนระเบียบ เพื่อชวยใหบรรยากาศรมร่ืน

นาเรียน  สภาพหองเรียนควรยืดหยุนไดตลอดเวลา  บริเวณควรสะอาดสวยงามโตะเกาอี้มีเพียงพอกับ

จํานวนนักเรียนและขนาดของหองเหมาะสมกับผูเรียน เพราะส่ิงแวดลอมเหลานี้มีความจําเปนที่จะสราง

เสริมการเรียนการสอนใหไดผลดี 

 2. หลักสูตร คือแนวทางที่ทางโรงเรียนจัดประสบการณใหแกเด็กหรือเพื่อใหเกิด

การเรียนรู หลักสูตรที่ดีจะตองจัดใหตรงกับความมุงหมายทางการศึกษาและตรงกับความตองการของ

เด็กแตละวัย 

 3. แบบเรียนและบทเรียน แบบเรียนเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเด็กเกิด

การเรียนรูและถือวาเปนอุปกรณการศึกษาที่โรงเรียนจะขาดเสียมิไดส่ิงที่ครูจะพิจารณา คือ การจัด

บทเรียนที่เปนประโยชนเหมาะสมกับวัย ความตองการ และความสนใจของผูเรียน เหมาะสมกับทองถิ่น 

 4. ส่ือและอุปกรณทางการศึกษาเปนเครื่องชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีงาย

ข้ึนการใชส่ือวัสดุอุปกรณ  ประกอบการเรียนการสอน  ใหไดผลดีนั้นขึ้นอยูกับทักษะและความสนใจของ

ครูวาจะใชอุปกรณนั้นๆไดเหมาะสมกับเนื้อหา  เวลา  และใชไดถูกตองเพียงใด   

 5. กิจกรรมตางๆในการเรียนการสอน คือ พฤติกรรมที่แสดงออกแลวทําใหเกิดการ

เรียนรูซึ่งการเรียนรูที่เกิดขึ้นจะดีหรือไมข้ึนอยูกับกิจกรรมที่ทํานั้น ตรงกับจุดมุงหมายที่วางไวหรือไม
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กิจกรรมที่ดีควรเปนกิจกรรมที่ผูเรียนกระทําแลวเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เชน กิจกรรมเกี่ยวกับการพูด 

การเขียน กิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงและประดิษฐ เปนตน 

 6. เวลาและโอกาส การเรียนจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับเวลา เชนกัน

ครูจะตองจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับวิชาและเนื้อหาที่จะสอนเวลาควรมีการยืดหยุนไปตามเนื้อหาไม

ควรมีกฎเกณฑตายตัว 

 7. สถานที่ สถานที่ที่ใชในการเรียนนั้นอาจไมไดหมายถึงหองเรียนเพียงอยางเดียว

บางครั้งอาจเปนสนามโรงเรียน หรือสถานที่ไปทัศนะศึกษาดวย สถานที่จึงมีสวนชวยสรางความรูสึกและ

สรางบรรยากาศของการศึกษาเลาเรียน  การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการเรียนรูจะชวยใหผูเรียนไม

รูสึกเบื่อ  ชวยใหสังคมของเด็กดีข้ึน อยางไรก็ตามสถานที่ที่จะใชเรียนตองไมมีเสียงรบกวนผูเรียนและไม

วิเวกวังเวงหรือดูลึกลับจนนากลัว  ไมเสี่ยงภัยหรือใกลส่ิงที่เปนอันตรายหรือสกปรกและสถานที่นั้นตอง

เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

 8. ผูเรียน  การเรียนการสอนจะเกิดขึ้นไดและเปนผลดี  ก็ตอเมื่อผูเรียนมีความ

พรอมมีความสนใจที่จะศึกษาหาความรู   ครูจะตองกระตุนใหผูเรียนเกิดความพรอมที่จะเรียนก็ควรให

โอกาสแกผูเรียนทันที   ครูผูสอนจะตองหมั่นสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนหากแสดงความรูสึกวามีความ

วิตกกังวล  มีความคับของใจครูจะตองชวยลดความรูสึกนั้นๆเสียกอน และพยายามสรางบรรยากาศทีจ่ะ

ใหผูเรียนไดใชความสามารถอยางเต็มที่ 

 9. ผูสอนและวิธีสอน ครูถือวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งจะชวยใหการ

เรียนประสบผลดี  นักเรียนศึกษาตางประเทศและการวิจัยศึกษา ไดระบุไวแนชัดวายังไมมีอุปกรณการ

สอนใดๆในโลกนี้ที่จะใชแทนครูที่มีความสามารถทางการสอนได 

 สิริวรรณ   ศรีพหล (2526 : 172) ไดสรุปแนวทางจัดการบรรยากาศในหองเรียนสําหรับ

ครูที่จะนาํไปปฏิบัติ   สรุปไดดังนี้  คือ  

 1. บรรยากาศของการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดมี

พัฒนาการทางสติปญญา  จิตใจ   อารมณ  และสังคมอยางเต็มที่  ฝกฝนการใชสติปญญา  คือ มี

กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล  การมีเจตคติที่ดีตอผูอ่ืน  การใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนรวมทั้งการมี

สัมพันธภาพที่ดีตอผูอ่ืน 

 2. การจัดบรรยากาศในหองเรียนที่ดี ตองสงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติในการ

ควบคุมตนเองและรับผิดชอบตนเอง โดยใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเองให

มากที่สุด  ใหโอกาสนักเรียนในการคนควาหาวิธีการเรียนดวยตนเอง  โดยครูคอยใหคําแนะนําและแกไข

ปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

 3. การจัดบรรยากาศในหองเรียนที่ดี   จะตองสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดและ 
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แนวทางปฏิบัติแบบประชาธิปไตย  เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี  ยอมรับมติของ

กลุม 

 นพพงษ   บุญจิตตราดุล  (2527 : 48 - 67)  ไดกลาวถึงแนวทางการสรางบรรยากาศ

การเรียนรู  สําหรับผูเรียนและผูสอนในแงของปฏิสัมพนัธของผูเรียนกับส่ิงตางๆ มี 4 ประการ คือ  

 1. ปฏิกิริยาตอบสนองระหวางผูเรียนกับผูสอน ผูสอนไมควรสรางบรรยากาศแหง

ความกลัวใหเกิดข้ึน และควรฟงความคิดเห็นจากนักเรียนบาง ปฏิกิริยาตอบสนองระหวางนักเรียนกับ

ผูสอนมิใชเกิดขึ้นในช้ันเรียนเสมอไป การพบปะซักถามนอกชั้นเรียน จะสรางบรรยากาศแหงความเปน

มิตรไดงายขึ้น 

 2. ปฏิกิริยาตอบสนองระหวางผูเรียนกับผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเอง เชน การอภิปราย การโตวาที การรายงานจะชวยใหผูเรียน

เกิดปฏิกิริยาตอบสนองระหวางกัน และฝกการทํางานรวมกัน เปนการสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง

ระหวางผูเรียน ซึ่งจะทําใหเกิดความรักและความสามัคคีในหมูคณะ 

 3. ปฏิกิริยาระหวางผูเรียนกับวัสดุอุปกรณ วัสดุอุปกรณจะทําใหเกิดการเรียนรูงาย

ข้ึนสะดวกขึ้น และลดเวลาการเรียนการสอน การนํานวัตกรรมมาใชในการสอนจะทําใหผูเรียนมีอิสระ

และชวยใหเกิดการเรียนรูดีข้ึน 

 4. ปฏิกิริยาตอบสนองระหวางผูเรียนกับส่ิงแวดลอมผูบริหารจะตองจัดสิ่งแวดลอม

ที่ดีในโรงเรียน ตั้งแตอาคารสถานที่ ความปลอดโปรงจากกลิ่นควัน และเสียงรบกวนตลอดจนบุคลากร

ตางๆ 

 แอนเดอรสัน (Anderson.  1970 : 135 - 152) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของบรรยากาศใน

ชั้นเรียนที่มีตอผูเรียน  โดยไดระบุถึงลักษณะของบรรยากาศที่มีอิทธิพลและสงผลตอการเรียนรู  

ความรูสึก และพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนไวดังนี้ 

 1. ความเปนกันเอง ความรูสึกใกลชิดสนิทสนมคุนเคยของสมาชิกในกลุมผูเรียน 

 2. การแบงกลุมเพื่อทํากิจกรรมการเรียนตางๆตามจุดประสงคของการเรียนรู 

 3. การปฏิบัติตามเกณฑ  กิจกรรมการเรียนมีรูปแบบที่สามารถปฏิบัติไดและให

ประโยชน 

 4. การดําเนินกิจกรรมการเรียนไปอยางมีลําดับข้ันตอน  ไมลาชาและมีความ

สอดคลองกัน 

 5. การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู  เชน  หนังสือเครื่องมือ  วัสดุที่พรอม

จะใชไดตลอดเวลา 
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 6. การสงเสริมความรวมมือระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอนและมี

ความพยายามที่จะลดความขัดแยง 

 7. ผูสอนกับผูเรียนรายจุดประสงค  และความหวังในการเรียนอยางชัดเจน 

 8. สรางความเปนธรรม  ไมเลือกที่รักมักที่ชังของครู  ซึ่งยังผลใหเกิดความไมเปน

ธรรมขึ้นได 

 9. ผูเรียนมีโอกาสไดทํากิจกรรมที่ทาทายความสามารถอยูเสมอ 

 10. สรางความตื่นตัวและขจัดความเฉื่อยชาอันเปนสาเหตุของการเบื่อหนายตอ

การเรียนการสอน 

 11. การตัดสินใจทํากิจกรรมตางๆมาจากผูเรียนเปนสวนใหญ 

 12. ไมสงเสริมการแบงพรรคแบงพวกในหมูของผูเรียน 

 13. ผูเรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 14. เสรีภาพมีขอบเขต  ไมปลอยปละละเลยขาดระเบียบ  และขาดความ

รับผิดชอบ 

 จากเอกสารที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา  บรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีประกอบดวย

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่หลากหลายนาสนใจ  และเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถาม  

ความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนและผูสอน  มีอุปกรณการเรียนที่ทันสมัย ตลอดจนการจัดสิ่งแวดลอมที่ดี

ในโรงเรียนจะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน ตั้งใจและเอาใจใสการเรียน  มีความ

กระตือรือรน  มีความรับผิดชอบดานการเรียน 

 2.1.8 เอกสารที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 

 ประหยัด    มากทอง  (2526 : 8)  กลาวถงึความสําคัญของสัมพนัธภาพระหวางครกูับ

นักเรียนวา ครูมีความสาํคัญมากที่สุด  เมื่อเด็กอยูในโรงเรียน  ครูจะเปนผูที่อยูใกลชดิเด็กมากที่สุดรอง

ไปจากพอแม  และไดศึกษาความเจริญเตบิโตของเด็กอยางใกลชิดเกีย่วกับธรรมชาติ  จิตใจและความ

ตองการของเด็ก ครูจึงมอิีทธิพลตอบุคลิกภาพ  จิตใจและความประพฤติของเด็ก มีผูกลาววา ครูเปนพอ

แมคนที่สองของเด็ก  กลาวคือ ครูมิใชเพยีงแตใหความรูในหองเรยีนอยางเดยีวแตเปนผูอบรมกลอม

เกลานิสัยใจคอความประพฤติของเด็ก  ดังนัน้การที่เด็กจะมีความสุขและเรียนหนงัสือไดดีนั้น  จงึอยูที่

วิถีทางที่ครูจะปฏิบัติตอเด็ก  ชวยเหลือเด็กในดานการเรยีน  การแสดงความรักความอบอุนตอเด็ก การ

ชวยใหเด็กปรบัตัวไดดี  และการเสริมสรางความสมบูรณทางจิตใจใหแกเด็ก 

 ธเนศ   ขําเกิด  (2533 : 7) กลาวถึง  ความผูกพันและเปนกันเองระหวางครูกับนักเรียน

วา ครูควรแสดงพฤติกรรมทั้งในดานคําพูด  กิริยา  ทาทาง  สีหนาที่ยิ้มแยมแจมใส  ใหความรัก ความ

เมตตาอยางจริงใจ และมีเหตุผลดวยความสม่ําเสมอ  นักเรียนจะรูและเขาใจดีวา  ครูของเขามีความรัก
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และความจริงใจตอเขาเพียงใด ส่ิงเหลานี้จะเปนแมแบบของนักเรียน  และมีผลทางดานจิตใจตอการ

แสดงความเคารพรัก  ความศรัทธาในครูของเขาดวยความจริงใจ  หากครูสามารถครองหัวใจของ

นักเรียนไดแลว  ความรูสึกที่ดีตอกันจะสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนที่สดชื่น  มีความรัก  ความ

ผูกพัน  เอื้ออาทร  ละใหอภัยตอกัน 

 ประทีป   แสงเปยมสุข  (2533 : 2) ไดกลาวถึงความสําคัญของความสัมพันธภาพ

ระหวางครูกับนักเรียนวา  ความสําเร็จในดานการสอน สวนหนึ่งขึ้นอยูกับสัมพันธภาพที่ดีของครูกับ

นักเรียนภายใตบรรยากาศปราศจากการขมขูเด็ก  นักเรียนตองเรียนอยูในโรงเรียนเด็กจึงมีชีวิตผูกพันอยู

กับครู  การแสดงออก นิสัยใจคอ  และทุกสิ่งทุกอยางที่ครูปฏิบัติตอนักเรียน  ยอมมีอิทธิพลตอผลการ

เรียนและสภาพจิตใจของเด็ก 

 พรเพ็ญ  สุวรรณเดชา  (2533 : 15)  กลาววา  ถามีการเสริมรางปฏิสัมพันธระหวางครู

กับนักเรียนในทางที่ดีแลวจะชวยใหนักเรียนมีพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตาม

จุดมุงหมาย  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันไดมุงเนนใหนักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกตองและ

สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมได  ดังนั้นการใหความสําคัญตอปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน  จึง

เปนแนวทางในการจัดสภาพการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับสภาพการศึกษาในปจจุบันมาก

ที่สุด 

 นารี   โนภิระ  (2536 : 9)  กลาววา  สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนถือวาสําคัญ

ที่สุดนอกจากดานการเรียนการสอน  และการใหการอบรมแกนักเรียนแลว  ครูยังตองมีสัมพันธภาพที่ดี

กับนักเรียน  สงเสริมใหกําลังใจ  ใหคําแนะนํา  มีความเมตตากรุณา  มีเหตุผล  มีบุคลิกภาพดี  ใหความ

รัก  ความอบอุน เพื่อชวยใหเด็กปรับตัวไดดี  และเสริมสรางความสมบูรณทางจิตใจใหแกเด็ก 

 พรรณี  ช. เจนจิต  (2538 : 253) ไดกลาวถึงสัมพันธภาพระหวางครูประจําชั้นกับ

นักเรียนวา  ครูมีหนาที่สรางบรรยากาศที่ดี  ข้ึนในชั้นเรียน  บรรยากาศในชั้นเรียนควรมีลักษณะผอน

ปรน  ไมตึงเครียด  ใหเด็กรูสึกวาเปนสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเขา  พยายามมองสถานการณตางๆ

ตามที่เด็กมอง  อยาเห็นวาความกลัว  ความวิตกกังวลของเด็กเปนเรื่องไรสาระการสอนจึงไมควรบังคับ

ใหเด็กตองทํา  แตควรใหมีบรรยากาศแหงความอบอุน  ปลอดภัย  ซึ่งจะทําใหเด็กตั้งใจเรียน 

 จากกลาวมาขางตน  สรุปไดวา   สัมพันธภาพที่ดีระหวางครูกับนักเรียน โดยที่ครูให

ความรัก  แลเอาใจใสตอนักเรียน ใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปญหาและใหความเปนกันเองกับนักเรียน  

ทําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอครู  มีความตั้งใจและใสใจตอการเรียน มีความรับผิดชอบ 

 
 2.1.9 เอกสารที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  
  ณรงค   เส็งประชา  (2538 : 166)  ใหแนวคิดเกี่ยวกับกลุมเพื่อนไววา  กลุม

เพื่อนจะชวยใหเด็กไดเรียนรูส่ิงใหมๆ ที่อาจไมไดรับจากครอบครัว  หรือผูใหญ เชน  เพศศึกษา  ความ
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เสมอภาค  ความเปนผูนําในกลุมเพื่อน  เด็กจะเปนตัวของตัวเองมากขึ้น  เด็กจะเลือกคบเพื่อนที่ถูกใจ  

และอาจนําเอาพฤติกรรมตางๆของเพื่อนมาใชเปนแนวปฏิบัติของตนเอง  กลุมเพื่อนจะชวยใหสมาชิกได

เรียนรูส่ิงตางๆดังตอไปนี้ 

 1. ยึดมั่นในประเพณีนอยลง  สรางคานิยมและความรูใหมๆเพิ่มมากขึ้น 

 2. สอนใหรูจักแบบแผนของการอยูรวมกันในสังคมมากขึ้น เชน การปฏิบัติตาม

เกณฑของกลุมในการเลนกีฬา  หรือทํางานกลุม 

 3. สอนใหมีประสบการณเกี่ยวกับความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

 4. สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก  เชน  ความเปนตัวของตัวเอง   แบบของ

อารมณ เอกลักษณเฉพาะของตนเอง 

 5. สอนใหมีประสบการณเกี่ยวกับความสัมพันธกันเปนสวนตัวมากกวาการใช

อํานาจ 

 พนม  ล้ิมอารีย  (2529  :  38 - 39) กลาวถึง  อิทธิพลของกลุมเพื่อนที่มีตอสมาชิกไว

หลายประการ 

 1.กลุมที่มี อิทธิพลตอการศึกษาหรือการเรียนรู   สามารถเกื้อหนุนกําหนด

วัตถุประสงคในการเรียนและวิชาการไดในบางโอกาส  วิธีการที่สมาชิกแกปญหา  การจดจําบทเรียน  

การประพฤติปฏิบัติ  การสรางนิสัย  และเจตคติ  การดําเนินชีวิต  การทํางาน  ความทะเยอทะยาน

ตลอดจนความพยายามที่จะใหบรรลุเปาหมายของบุคคล  ลวนอยูภายใตอิทธิพลของกลุมทั้งสิ้น 

 2. กลุมเปนเครื่องมือสนับสนุนและชวยใหสมาชิก  สามารถ แสดงความรูสึกนึกคิด

อากัปกิริยาตางๆทั้งในทางที่ดีและไมดี  เชน  นายชุมพร  ถาอยูตามลําพังอาจไมกลาวิจารณอะไรแตพอ

เขากับกลุมเขาจะมีกําลังใจดีข้ึนมีสติข้ึนในการที่จะแสดงออกจะเห็นไดวากลุมชวยใหสมาชิกเกิด

กําลังใจ  และสนับสนุนใหแสดงออกทั้งในทางที่ดีและไมดี  กอใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 

 3. กลุมชวยสนองความตองการของสมาชิก  นั่นคือ  การที่สมาชิกรวมกันเปนกลุม

นั้น  แตละคนยอมมีความตองการอยูภายในจิตใจของตน  ซึ่งบุคคลอาจจะทราบหรือไมทราบก็ได และ

โดยธรรมชาติของมนุษยนั้นยอมจะอยูคนเดียวไมได  เพราะจะเกิดความเบื่อหนาย  บุคคลทุกคนยอม

ตองมีพรรคพวกเพื่อนฝูง  ตองการความรัก  ความยอมรับจากกลุม  จึงเปนเหตุใหคนมาเขารวมกลุมกับ

คนอื่นๆมากขึ้น  เพราะหวังวากลุมจะชวยสนองความตองการของตนได  และกลุมสวนใหญก็สามารถ

บําบัดความตองการของสมาชิกได 

 4. กลุมชวยใหสมาชิกมองเห็นภาพของตนเอง  (Perception  of  self) ชัดเจนขึ้น

คือ ชวยใหสมาชิกทราบวาตนเปนอยางไร  ความสวยงาม  ความมั่นใจ  ความภาคภูมิใจ  ส่ิงเหลานี้
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สมาชิกไมสามารถรูเห็นไดดวยตนเองอยางชัดเจน  ข้ึนอยูกับบุคคลอื่นๆ หรือกลุมที่จะสะทอนใหเห็น

สภาพของสมาชิกแตละคนวาเปนอยางไร 

 5. กลุมมีอิทธิพลเหนือผลงานและการกระทําของสมาชิก  จะเห็นไดจากการทํางาน

ของแตละบุคคล  การที่บุคคลจะทํางานไดดีมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น  ยอมขึ้นอยูกับเพื่อนในกลุม  ถา

สมาชิกสวนใหญของกลุมมีความกระตือรือรนในการทํางาน  ก็จะทําใหสมาชิกสวนนอยมีความ

กระตือรือรนตามไปดวย 

 6. กลุมอิทธิพลในการชวยตัดสินใจ ในกรณีที่มีปญหาหรือมีส่ิงที่ตองเลือกตอง

ตัดสินใจอาจใชมติของกลุมเปนเครื่องตัดสินใจได  คือ การเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดมีสวนออก

ความเห็นเกี่ยวกับวิธีที่จะแกปญหานั้นๆ  ซึ่งจะทําไดงายตอการตัดสินใจ  และยังกอใหเกิดความเขาใจ

อันดีตอกันในหมูสมาชิกดวย 

 7. กลุมอิทธิพลเหนือความกลัว  ความวิตกกังวล  ความทอแทใจของสมาชิก  

 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีความสําคัญ

และมีอิทธิพลตอนักเรียนในหลายๆดาน  ทั้งในดานความคิด  ความเชื่อ และพฤติกรรมตางๆดงันัน้ การที่

นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน  จะทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความ

กระตือรือรน  และมีความรูสึกอบอุน และสามารถอยูในกลุมเพื่อนไดอยางมีความสุข แตถานักเรียนมี

สัมพันธภาพที่ไมดีกับเพื่อน จะทําใหเกิดความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง  ทอแท  วิตกกังวล  และไมมีความสุข

ในการเรียน 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเพศ 
      งานวิจัยในตางประเทศ 

        เฟลฮูเซ็น (Feldhusen. 1965 : 442-447) ศึกษาความวิตกกังวลของเด็กชาย และ

เด็กหญิง เกรด 7-9 อายุระหวาง 9-11 ป จํานวน 77 คน และวัดความวิตกกังวลโดยใชแบบสอบถาม 

GASC พบวา เด็กหญิงมีความวิตกกังวลสูงกวาเด็กชาย 

        ดอบบิ้นส (Dobbins. 1969 : 2598A-2959A) ศึกษาความปรารถนาและความมุงหวัง

ทางดานการศึกษาและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรัฐ หลุยสเซียนา  พบวา บิดามี

อิทธิพลตอการเลือกอาชีพของบุตร  สวนมารดามีอิทธิพลมากในดานการเลือกศึกษาตอ 

        เมฮาน (จุมพล  หนิมพานิช. 2517 : 8 ; อางอิงจาก Mehan. 1972) ศึกษาการ

วางแผนการศึกษาตอและการประกอบอาชีพของนักเรียนที่จะสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรัฐ

แอริโซนา (Arizona) และองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเลือกกลุมตัวอยาง 20,000  คน พบวานักเรียน

สวนใหญที่วางแผนศึกษาตอเปนเพศชายมมากกวาเพศหญิง  บิดามารดามีอิทธิพลตอนักเรียนในการ

วางแผนการศึกษาตอและพบวา  นักเรียนหลายคนคิดวาจะไมศึกษาตอเพราะมีเงินไมเพียงพอ 
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 งานวิจัยในประเทศ 

 จรวยพร  กาญจนโชติ (2532 : 89) ศึกษาเรื่องการปรับตัวและสุขภาพจิตของนิสิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต ผลการวิจัยพบวานิสิตนักศึกษาที่มีเพศตางกันมีการปรับตัวไม

แตกตางกัน  สอดคลองกับผลวิจัยของ  ชาติชาย  หมั่นสมัคร (2542 : 48) ที่ไดศึกษาการปรับตัวของ

นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ คณะวิทยาศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง  ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีการปรับตัวไมแตกตางกันและมีระดับ

การปรับตัวพอใช สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุภาณี  เจียมศักดิ์ (2543 : 38) ที่ศึกษาเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการปรับตัว ในการศึกษาของเพศชายและเพศหญิงวิชาเอกพลศึกษา คณะพลศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบวา  นิสิตชายและนิสิตหญิงมีพฤติกรรมการ

ปรับตัวไมแตกตางกัน  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ดรุณรัตน  ผลสวัสดิ์ (2544 : 85-86) ได

ทําการศึกษาถึงการปรับตัวและสุขภาพจิตของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร

ประจําการ (กศ.บป.) สถาบันราชภัฎพระนคร  ซึ่งผลการศึกษาในดานความสัมพันธระหวางเพศกับการ

ปรับตัว พบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกันจะมีการปรับตัวที่ไมแตกตางกัน 
 2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับระดับชั้น 
 งานวิจัยในตางประเทศ 

 โจนส (Jones. 1970 : 42-48) ไดศึกษาความเปลีย่นแปลงความรูสึกรับผิดชอบของ 

เด็กตามอายุ  พบวา  เดก็อาย ุ  9-11 ป  มีความรูสึกรับผิดชอบนอยและมีชวงความรับผิดชอบไม

แตกตางกนัเลย  อายุ  13  ป  ข้ึนไปจะมีความรับผิดชอบสูงขึ้นเรื่อยๆจนถงึ 16-17 ป  จะคงที่คร้ังหนึ่ง  

 โฟรดี  และคนอื่นๆ (สิริชัย  ประทีบฉาย. 2533 : 170 ; อางอิงจาก  Frodi  and   

others. 1977)  ไดกลาวไววาบุคลิกภาพของบุคคลยอมเปลี่ยนแปลงไปตามอายหุรือไปพรอมๆกับอาย ุ

 จากเอกสารงานวิจัยดังกลาวขางตนสรุปไดวาบุคลิกภาพ และความเปลี่ยนแปลงตางๆ

ของบุคคล  ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ หรือพรอมกับอายุ และวุฒิภาวะของแตละบุคคล 
 2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 งานวิจัยในตางประเทศ 

 ริงเนสส  (Ringness.   1968  :  141)  ไดศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตภายใน 

โรงเรียนกับนักเรียนเกรดเกา  พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามีปญหาทั้งดานครอบครัว  

และในโรงเรียน   นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรม   ดื้อ   ขัดขืน  มีความพลุงพลานทางอารมณ  และมีอาการ

ทางโรคประสาทมากกวาพวกที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงซึ่งนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  

จะเปนคนที่มีความรับผิดชอบ  ควบคุมตนเองได  มีความสัมพันธที่ดีกับครู  สวนคนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ําเปนคนขี้เกียจ  มีความสัมพันธกับคนอ่ืนไมดี  มีความสับสนวุนวายใจ 

 งานวิจัยในประเทศ 



 30

 สืบศักดิ์  สาธร  (2521 : 42 - 44) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ 

คงทนในการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกลุมที่มีความ

รับผิดชอบตางกันโดยการเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองและจากการสอนปกติผลการวิจัยพบวา 

นักเรียนที่มีความรับผิดชอบสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองสงูกวานกัเรยีนทีม่ี

ความรับผิดชอบต่ํา  โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  แสดงใหเห็นวาสิ่งที่สงผลตอการเรียนรูโดยใช

ชุดการเรียนดวยตนเองอยางมาก ก็คือความรับผิดชอบของผูเรียน 

 สมโชค  พูลนวม  (2533 :  22 - 45) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความ

ซื่อสัตยกับความรูสึกรับผิดชอบ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มัธยมศึกษาปที่ 2 และมัธยมศึกษา

ปที่ 4  ผลการวิจัยพบวา  ความรูสึกรับผิดชอบและความซื่อสัตย มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และเมื่อแยกตามเพศแลว  นักเรียนหญิงมีความรับผิดชอบและความ

ซื่อสัตยสูงกวานักเรียนชาย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และเมื่อแยกตามผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน  พบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตยสูงกวานักเรียน

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

 จากงานวิจัยดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะเปน

คนที่มีความรับผิดชอบ  เขาสังคมไดดี  สวนเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  มักเปนคนขี้เกียจ มี

ความสัมพันธที่ไมดีกับคนอ่ืน วิตกกังวล  สับสนวุนวายใจ 
 2.2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนิสัยทางการเรียน 
 งานวิจัยในตางประเทศ 

 โพแพมและมัวร (Popham  and  Moor.1960 : 552-554)  ศึกษาพบวา  นิสัยทางการ

เรียน ทัศนคติในการเรียน  และการปรับตัวทางดานการเรียน  มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิท์างการเรยีน  

โดยศึกษาในนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 287  คน  ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสํารวจนิสัยในการเรียน 

และทัศนคติในการเรียน  และมีความสอดคลองกับการศึกษาของมอริส (Moris. 1961 : 23) ซึ่งพบวา  

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมีคะแนนนิสัยทางการเรียน และทัศนคติในการเรียนสูงกวา

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 

 งานวิจัยในประเทศ 

 อัจฉรา   วงศโสธร (2525 : 95-98) ศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการเรียนรูและ 

ความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษของผูเร่ิมเรียน โดยศึกษาองคประกอบตางๆไดแก ความถนัด

ทางการเรียน  ทัศนคติ  แรงจูงใจ  และนิสัยในการเรียน  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเปนนักเรียนที่เร่ิมเรียน

ภาษาอังกฤษจาก  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจํานวน 97 คน  พบวาทัศนคติ  แรงจูงใจ  และนิสัยในการ

เรียน  มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแตละบุคคล 
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 ชเนดี   สวัสดิฤกษ (2527 : 68-72) ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ  ภูมิหลังทาง

สังคม  และนิสัยทางการเรียน  กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใชแบบสํารวจแรงจูงใจ   

แบบสํารวจภูมิหลังทางสังคม  และแบบสํารวจนิสัยในการเรียน  และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษโดยศึกษาในกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1,100 คน พบวา 

แรงจูงใจในเชิงบูรณาการ  และแรงจูงใจภูมิหลังทางสังคม   และนิสัยทางการเรียนมีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 จากเอกสารและงานวิจัยสรุปไดวา  นิสัยในการเรียน  หมายถึง  พฤติกรรมทางการ

เรียนของนักเรียนที่แสดงออกอยางสม่ําเสมอ  จนกลายเปนนิสัยในการเรียน  เชน  ความตั้งใจเรียน  เอา

ใจใสในการเรียน  และการแบงเวลาอยางเหมาะสมในการเรียน  ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้ สืบเนื่องมาจาก

ทักษะในการเรียน  และเทคนิคในการเรียน ซึ่งปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอจนกลายเปนนิสัยในการเรียน 
 
 2.2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
 งานวิจัยในตางประเทศ 

 เบรกเคนริจด  (Breckenridge.  1955 : 80 - 249) กลาววา  

 เด็กที่ไดรับการยอมรับจากครอบครัวจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเด็กพัฒนาความคิดเรื่องการนบัถอืตนเอง

และความเชื่อมั่นในตนเอง  เด็กที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะมีความสามารถในการควบคุมตนเอง  มี

ความรับผิดชอบและสามารถแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอสังคมดวย 

 ฮอรนาย  (ประมวล  ดิคคินสัน.  2520  :  44 – 51  ;  อางอิงจาก  Harney. : 1659) 

ศึกษาพบวา เด็กที่เติบโตในครอบครัวที่พอแมปลอยปละละเลย  ชอบบนจูจี้  ไมเอาใจใส  ก็จะปลูกฝง

ทัศนคติเดียวกันใหเด็กทําใหเด็กกลายเปนคนที่ขาดความเคารพนับถือตนเอง  ขาดระเบียบแบบแผนใน

การทํางาน  เฉื่อยชา  ไมกระตือรือรน  ไมมีความทะเยอทะยาน  ไมมีความรับผิดชอบและเปนตัวของ

ตัวเองไดเลย 

 มารโลว  และวิลสัน  (Marlow  and  Wilson.  1961 : 501 -510) ศึกษาเด็กที่เรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีระดับสติปญญาสูงสองกลุม  กลุมหนึ่งประสบความสําเร็จทางการเรียน  

สวนอีกกลุมหนึ่งไมประสบความสําเร็จทางการเรียน  ทั้งหมด  จํานวน  96  คน  พบวาเด็กที่ประสบ

ความสําเร็จทางการเรียนนั้น  พอแมดูแลเอาใจใสอยางดี ยอมรับเด็ก  ใหเด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆ  มีความไววางใจเด็กในการกระทําส่ิงตางๆ ยอมใหเด็กไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมทั้งให

กําลังใจเด็กไมเรงรัดเกี่ยวกับความสําเร็จทางการเรียนมากเกินไป สวนเด็กที่ไมประสบความสําเร็จ

ทางการเรียนจะมีคะแนนดานตางๆคอนขางต่ํา 

 งานวิจัยในประเทศ 

 สมทรง  สุวรรณเลิศ  (2541 : 7 - 9) ศึกษาปญหาการเรยีนของเดก็ที่เรียนไม 
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ดี หรือ เรียนต่าํกวาสามารถในเกณฑเฉล่ียและเด็กที่ฉลาดมากแตเรียนไมดีเทาที่ควร  ทัง้นี้เนื่องจากเด็ก

มีปญหาทางอารมณ  ซึง่มีสาเหตหุลายอยาง  เชน ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว  พอแมไม

ลงรอยกนั ทําใหเด็กวิตกกังวล  ไมมีความสุข  หรือบางทพีอแมไมเขาใจและไมสนใจเด็ก  ทําใหเดก็รูสึก

วาการเรียนไมมีประโยชนและขาดกาํลงัใจในการเรียน 

 กวินทร   ธรรมนุติ (2522 : 7 – 9)  ศึกษาพบวา เด็กที่อยูในครอบครัวที่มีบรรยากาศที่

พอแมปลอยปละเลย  ชอบบนจูจี้  ไมเอาใจใส เมื่อมีปญหาเฉพาะหนาเกิดขึ้น   เด็กจะตัดสินใจไมถูก  

และไมรูวาอะไรควรทําอะไรไมควรทํา  นอกจากนี้เด็กจะชอบทํางานที่ไมตองออกแรง  ชอบวิธีรวยทาง

ลัด  หรือความสะดวกสบายตางๆ 

 ประกายทิพย  พิชัย  (2539 : 78) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง  จํานวน  1,009  คน  ผล

การศึกษาพบวา  สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน  สรุปวา  สัมพันธภาพที่ดีระหวางนักเรียนกับผูปกครอง

ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในดานการเรียนดี  ทั้งนี้เพราะนักเรียนไดรับความเอาใจใสจาก

ผูปกครองอยางใกลชิด ใหความไววางใจในการทํากิจกรรมทางการเรียน  และใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็นทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน มีกําลังใจในการเรียน และเพียรพยายาม

เพื่อใหประสบความสําเร็จในการเรียน 
 2.2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง 
 งานวิจัยในประเทศ 

 นฤมล  พิกุลนี (2531 : 49) ไดทําการศึกษาองคประกอบดานสภาพสวนตัว   

ดานสังคมสิ่งแวดลอมและดานเศรษฐกิจของสามเณรที่มีความสัมพันธกับการเขาศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาจําแนกประเภทโรงเรียน : กรณีจังหวัดลําปาง  พบวาการสนับสนุนการเรียนจากพระเถระใน

วัด มีผลตอการเขาเรียนของสามเณร เพราะทําใหเกิดความอบอุนและมีกําลังใจในการเรียน 

 จากงานวิจัยดังกลาว   สรุปไดวา  การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครองนั้นมีผล

ตอการเรียนของนักเรียน เพราะทําใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและมีความพรอมในการเรียน 
 2.2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบรรยากาศการเรียนการสอน 
 งานวิจัยในตางประเทศ 

 เลวิน  และคนอื่นๆ (Lewin  and  others.  1939 : 271 - 279)  ไดศึกษา 

เกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียน  พบวา  นกัเรียนที่อยูในชั้นเรียนแบบอัตตาธิปไตย  จะมีแนวโนมใหเด็กมี

นิสัย กาวราว เห็นแกตัว ไมมีความสามัคคี  สวนชัน้เรียนที่มบีรรยากาศแบบประชาธิปไตยนั้นจะสงเสริม
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ใหนักเรียนมีความสามัคคีปรองดองเปนมติรตอกัน  รูจักสิทธหินาที่ของตนมีบรรยากาศการเรียนทีส่บาย

ใจ  นาเรียน  เพราะครูขจัดความกดดันและความกลัวออกไปจากชัน้ได 

 บุธ  (วิลาส  ทองขาว.2527 : 16 ; อางอิงจาก  Buth.  1942)  ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางครูกับนักเรียน  พบวา  ครูที่พยายามทําความรูจักกับนักเรียน  ใหความเห็นอกเห็นใจนักเรียน

รูจักสงเสริมการเรียนตามความตองการและความสนใจของนักเรียน  นักเรียนจะเรียนไดดีและมี

ความสามารถในการปรับตัวไดสูง  ซึ่งตางกับครูที่มุงสอนโดยวิธีที่กดดันใหนักเรียนยอมรับความตองการ

ของตน  ผลที่สุดนักเรียนจะไมพอใจในตัวครูและเรียนไมดีเทาที่ควร 

 สแตรง  (Strang.1958 : 248)  ไดศึกษาการทํางานเปนกลุมของเด็กวัยรุนพบวา เด็ก

แสดงความกลัวไมสบายใจในเรื่องการสอบ  การพูดหนาชั้น  วิตกกังวลในเรื่องการสอบ  นอกจากนี้ยัง

ขาดความมั่นใจในบางวิชา  ตองเรียนวิชาที่ตนไมชอบ  หองเรียน  ตําราเรียนไมกระตุนใหเกิดความ

อยากเรียน  การสอนไมดี  มีเสรีภาพเกินไป  สภาพหองเรียนมีความวุนวาย  เวลาที่ใชอภิปรายใน

หองเรียนไมเพียงพอ 

 งานวิจัยในประเทศ 

 ผกาทิพย   เกษรากุล  (2524 : 21) ไดศึกษาสภาพแวดลอมหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิ

โรฒ ในทัศนะของนิสิต  พบวา  บรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเกิดจากผูสอนวิธีสอน

ผูเรียนการซักถามและการถกเถียงทางวิชาการ  การจัดกิกรรมในชั้นเรียน  และความสัมพันธระหวาง

นักศึกษาอาจารย  ซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาการทางดานสังคม  อารมณ  

และสติปญญาของนักศึกษาได 

 วลีวรรณ   ศรเดชะวิวัฒน (2536 : 78)  ไดศึกษาปญหาของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะ

กลุมภาคเหนือ  พบวา บรรยากาศในหองเรียนเปนปญหาสําคัญที่สุดที่สงผลตอปญหาการเรียน ไดแก 

หองเรียนรอนอบอาวอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการแตละหลังอยูใกลกันทําใหเกิดเสียงรบกวนหองเรียน  

และหองปฏิบัติการแออัดไมเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 

 จากงานวิจัยดังกลาว   สรุปไดวา   บรรยากาศการเรียนการสอนประกอบดวย

องคประกอบสําคัญ  ไดแก ครูที่มีความเปนกันเอง  รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน  นักเรียนจะลดความ

วิตกกังวลและตั้งใจเรียน  นอกจากนี้  วิธีการสอน กิจกรรมที่ใชในการสอน  การใชส่ือและอุปกรณการ

เรียนการสอน ตลอดจนสิ่งแวดลอมในโรงเรียนก็มีอิทธิพลตอบรรยากาศการเรียนการสอนไมยิ่งหยอน

กวากัน 
 2.2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
 งานวิจัยในตางประเทศ 

 ไทยแมน (Tieman.  1942 :  657 - 664)  ศึกษาความสัมพันธระหวาง 
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นักเรียนกับครูผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมัธยมศึกษาจะไมชอบครูแบบเผด็จการที่มีนิสัยขมขู   

ปราศจากความเห็นอกเห็นใจ  กลาวไดวา  การสอนแบบใชอํานาจทั้งหลายนั้น  เด็กยิ่งโตขึ้นเทาไร  ก็จะ

มีความรูสึกเปนปฏิปกษมากขึ้นเพียงนั้น 

 เบ็ค  (Beck.   1967 : 127 - 128) ศึกษาคุณลักษณะของครู  โดยใชแบบสอบถาม

นักเรียนเกรด 6 จํานวน  2,108  คน  พบวา  ครูที่ดีในสายตาของนักเรียน  คือ ครูที่ใหความรักความเอา

ใจใส  มีทาทางเปนกันเองกับนักเรียน  สามารถสื่อความเขาใจไดอยางชัดเจนกระตุนใหนักเรียนแสดง

ความสามารถอยางเต็มที่  สามารถควบคุมใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัยและมีวิธีการสอนที่จูงใจให

นักเรียนอยากเรียน 

 แฟลนเดอรและเลวิส  (ชิรวัฒน  นิจเนตร.2528 : 27 – 28 ; อางอิงจาก Flanders  and  

Lewis.  1971) ไดทดลองใหเด็กนักเรียนเรียนเนื้อหาเดียวกันแตสรางบรรยากาศใหตางกัน  พบวา  เด็ก

ในชั้นเรียนที่เปนประชาธิปไตย  ครูสนใจนักเรียนเปนอันดับแรก  เนนใหเด็กแสดงบทบาทตางๆและลง

มือแกปญหาดวยตนเอง  ทําใหนักเรียนไมคอยมีความวิตกกังวลสามารถแกปญหาไดดี  และมีบูรณา

การทางอารมณ  สวนในชั้นเรียนที่ยึดครูเปนศูนยกลาง เด็กจะมีความวิตกกังวลสูง  เนื่องจากครูชอบ

ออกคําสั่งและคอยบงการใหนักเรียนทําตามอยูเสมอทําใหเด็กมีพฤติกรรมการถอยหนี  เฉ่ือยชาในดาน

การเรียน  กาวราวและเปนปฏิปกษกับเพื่อนนักเรียนที่เรียนดวนกัน  รวมทั้งมีความสับสนทางอารมณ

ดวย 

 โคแกน  (Cogan.   1975 : 135 - 139)  ศึกษาพบวา  ความสัมพันธที่เปนมิตรระหวาง

ครูกับนักเรียนจะทําใหผลการเรียนดียิ่งขึ้นครูและนักเรียนมีความสัมพันธตอกันมากเทาใดนักเรียนจะ

พัฒนาความสามารถในการเรียนรูใหสูงถึงขีดสุดไดมากเพียงนั้น  และลักษณะความสัมพันธของครูกับ

นักเรียนจะมีอิทธิพลตอความสนใจในวิชาที่เรียน  นักเรียนที่มีความศรัทธาในตัวครูจะทําใหนักเรียนมี

ทัศนคติที่ดีตอการเรียน  การมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนจะทําใหผลการของนักเรียนดีข้ึน 

 งานวิจัยในประเทศ 

 สมศักดิ์   ชินพันธ (2523 ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง 

ปฏิสัมพันธของครูกับนักเรียนในชั้นเรียนกับความรูสึกรับผิดชอบและมโนภาพแหงตน  กลุมตัวอยางเปน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 5 ผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนที่มีความสัมพันธกับครูแบบประชาธิปไตย  

มีความรูสึกรับผิดชอบสูงกวานักเรียนที่มีปฏิสัมพันธกับครูแบบอัตตาธิปไตย  นักเรียนที่มีปฏิสัมพันธ

แบบประชาธิปไตย  มีมโนภาพแหงตนสูงกวานักเรียนที่มีปฏิสัมพันธแบบอัตตาธิปไตยและแบบปลอย

ปละละเลย 

 สุมาลี  วงศปลูกแกว  (2526 : 54)  ศึกษาความสัมพันธของครูกับนักเรียนในชั้นเรียน

กับความรูสึกรับผิดชอบ  และความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใน
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กรุงเทพมหานคร  จํานวน  634  คน  พบวา  นักเรียนที่มีปฏิสัมพันธกับครูแบบประชาธิปไตยและแบบ

อัตตาธิปไตย  มีความรูสึกรับผิดชอบสูงกวานักเรียนที่มีปฏิสัมพันธกับครูแบบปลอยปละละเลย 

  จากงานวิจัยดังกลาว  สรุปไดวา  สัมพันธภาพที่ดีระหวางนักเรียนตอครู  สงผล

ใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในดานการเรียน  ทั้งนี้เนื่องจากครูใหความรัก ความเอาใจใสและมีความ

เขาใจตัวนักเรียน พรอมทั้งยอมรับและใหความเปนกันเองกับนักเรียนทุกคน ทําใหนักเรียนมีความสุขใน

การเรียน และตั้งใจศึกษาเลาเรียน 

 2.2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 

 งานวิจัยในตางประเทศ 

 แคพแลน  (Kaplan.  1956 : 56) ไดศึกษาสุขภาพจิตของนกัเรียนในโรงเรียนมัธยม

จํานวน  180  คน  พบวา  นกัเรียนที่ปรับตัวไดดี  คือ  นักเรียนทีม่ีความสุขในการอยูรวมกับผูอ่ืนซึ่งมี

จํานวนรอยละ  69.6   

 กรอนลัน  (สุรชัย  โกศิยะกุล.2526 : 32 ; อางอิงจาก  Groulund.  1959) ศึกษาปญหา

ในการปรับตัวของวัยรุนพบวาที่ประสบปญหาในการปรับตัวเขากับเพื่อนและสภาพแวดลอม  มีปญหา

ความสัมพันธระหวางบุคคล  ความขัดแยงในกลุม  เปนเหตุใหการเรียนไมมีประสิทธิผล  เกิดความตึง

เครียดทางอารมณและไมมีความสุข 

 เดอคอสเตอร  (Decoster.  1971  :  5789 - A) ศึกษาความพึงพอใจในความสัมพันธ

ระหวางเพื่อนในชั้นเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยม  พบวา  นักเรียนที่มีความพึงพอใจในความสัมพันธ

ระหวางเพื่อนในชั้นเรียน  มีแนวโนมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีความพอใจใน

ความสัมพันธระหวางเพื่อนในชั้นต่ํา 

 งานวิจัยในประเทศ 

 วัฒนา  พุมเล็ก  (2535 : 97)  ไดศึกษาถึงอิทธิพลขององคประกอบที่มีผลตอ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่ํา  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําจะประสบปญหาการคบเพื่อน

มากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

 จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา  สัมพันธภาพที่ดีระหวางนักเรียนกับเพื่อนทําให  

นักเรียนมีความรับผิดชอบดานการเรียน  ทั้งนี้เพราะนักเรียนและเพื่อนมีการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและ

กันในดานการเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทํากิจกรรมตางๆ รวมกันในกลุมเพื่อนดวยความ

สามัคคีเพื่อใหเกิดความสําเร็จดานการเรียน มีความหวงใยใกลชิดสนิทสนมซึ่งกันและกัน  
3. เอกสารที่เกี่ยวของกับโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  

3.1  ประวัติของโรงเรียน 
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โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯถนนพระราม 6  แขวงสามเสนในเขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400 

โทรศัพท  02-2790415 , 02-2799802 เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ตั้งอยูบนพื้นที่  2 ไร 2 งาน 65  ตารางวา   ในบริเวณอาคารสงเคราะหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  

ตั้งขึ้นดวยความรวมมือระหวางสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ โดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เปนเงินทั้งสิ้น 7,191,060 บาท  มอบให

กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ 

อาคารเรียนหลังแรกสรางเสร็จ และเปดสอนเปนทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2514  อาคาร

สวนที่ 2 แลวเสร็จเปดใชเมื่อ พ.ศ. 2515  

ตอมาปงบประมาณ 2526 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ1,365,000 บาท และ ป 2528 ไดรับ 

2,638,000 บาท สรางอาคารจนแลวเสร็จเต็มรูปแบบ 

 
3.2  วิสัยทัศน (Vision) 

 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  เปนโรงเรียนชั้นนําที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสูงในการจัด

การศึกษา  ที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเทียบเทาระดับสากล เปนคนดี มี

ปญญา มีความสุข รักและภาคภูมิใจในความเปนไทย 

 
3.3 ภารกิจโรงเรียน 

 1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 

 3. จัดการศึกษาพิเศษ แบบเรียนรวม (บกพรองทางการไดยิน)  ในระดับประถมศึกษา 

 
3.4 ภารกิจพิเศษ 

 1. เปนโรงเรียนผูนําการใชหลักสูตรและโรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 

 2. เปนโรงเรียนแกนนําประเมินผลดวยแฟมสะสมงานระดับกอนประถมศึกษา 

 3. เปนโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 

 4. เปนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ เขตพญาไท 

 
3.5 รางวัลและผลงานเดน 

 * โรงเรียนดีเดน ป 2529 

 * โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ป 2530 

 * โรงเรียนที่จัดบริการแนะแนวดีเดนของสมาคมแนะแนวป 2531 
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 * โรงเรียนที่จัดหองสมุดดีเดนของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย    ป 2531 

 * โรงเรียนที่มีนักเรียนไดรับรางวัลเยาวชนที่สรางชื่อเสียงใหแกประเทศชาติ 

 * โรงเรียนที่มีนักเรียนประพฤติดีและบําเพ็ญประโยชนตอสังคมมากที่สุด 

 * โรงเรียนที่ผูอํานวยการไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากคุรุสภาวาเปนผูที่อุทิศตนเพื่อวิชาชีพ

ครู 

 * โรงเรียนที่จัดอาหารกลางวันดีเดน ประเภท 1 ป 2532, 2539 

 * โรงเรียนที่จัดกิจกรรมรําลึกพระคุณแมในสถานศึกษาในโอกาส วันแมแหงชาติ ป 2533, 

2534 ของสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  

 * โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยดีเดนในวันประถมศึกษาแหงชาติ ป 

2536 

 * โรงเรียนซึ่งมีนักเรียนไดรับการยกยองวาประพฤติดีและบําเพ็ญประโยชนตอสังคมมาก

ที่สุด ประจําป 2539 เนื่องในวันเด็กแหงชาติ 

 * โรงเรียนขนาดใหญดีเดน งานวันประถมศึกษาแหงชาติ ประจําป 2540 

 * โรงเรียนที่ดําเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูดีเดน งานวันประถมศึกษาแหงชาติ ป 

2542  

 * โรงเรียนที่จัดสิ่งแวดลอมดีเดน งานวันประถมศึกษาแหงชาติ ป 2542 

 * โรงเรียนที่มีขาราชการครูที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนดีเดนงานวันประถมศึกษา

แหงชาติ ป 2542 

 * โรงเรียนที่ไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 จากสถาบัน

ส่ิงแวดลอมไทย  15 ธันวาคม 2542 

 * รางวัลผูมีผลงานดีเดนทําคุณประโยชนตอการศึกษา ป 2548 สาขาการศึกษากอน

ประถมศึกษา (รับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ)   จากมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา  แสงมะลิ 

ฯลฯ 

 
3.6 คณะผูบริหารโรงเรียนปจจุบัน 

 
 นายสําเร็จ  จันทรโอกุล ผูอํานวยการโรงเรียน 

 นางศรีสมร  ฉุยฉาย รองผูอํานวยการโรงเรียน 

 นางพิมพนารา  รัตนเรืองภิญโญ รองผูอํานวยการโรงเรียน 

 นางปทมา  บุญรอด รองผูอํานวยการโรงเรียน 
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3.7 จํานวนบุคลากร 
 

จํานวนบุคลากร 

ประเภท ชาย หญิง รวม 

ขาราชการคร ู 1 49 50 

ครูอัตราจาง 3 12 15 

ลูกจางชั่วคราว  (พี่เลี้ยง) - 2 2 

ลูกจางประจํา 6 6 12 

ลูกจางชั่วคราว (คนงาน) - 5 5 

รวม 10 74 84 

 
3.8 ขอมูลนักเรียน 

 

จํานวนหองเรียน  /   นกัเรียน 

จํานวนนักเรยีน ระดับช้ัน 

 

จํานวนหองเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 3 ขวบ 1 9 9 18 

อนุบาล 1 4 71 54 125 

อนุบาล 2 4 54 74 128 

ประถมศึกษาปที่  1 4 79 79 158 

ประถมศึกษาปที่  2 4 73 82 155 

ประถมศึกษาปที่  3 5 92 111 203 

ประถมศึกษาปที่  4 5 91 107 198 

ประถมศึกษาปที่  5 5 111 90 201 

ประถมศึกษาปที่  6 5 105 85 190 

รวม 37 685 691 1,376 

 
3.9 คําขวัญประจําโรงเรียน 

 “ประพฤติดี  มีความรู  สูงาน  บริการสังคม” 
 3.10 สีประจําโรงเรียน 
 สีฟา 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนอนุบาลสามเสน 

(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2550 จํานวน 559  

คน  ดังนี้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปที่ 4 จํานวน 188 คน เปนนักเรียนชาย 86 คน นักเรียนหญิง  

102  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 191 คน เปนนักเรียนชาย 106 คน นักเรียนหญิง  85  

คน   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน  180 คน เปนนักเรียนชาย 100 คน นักเรียนหญิง  80  คน   

 
กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนีเ้ปนนกัเรียนชวงชัน้ที่ 2 ของโรงเรยีนอนุบาลสามเสน 

(สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2550  จาํนวน  280  

ที่มีระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 (Yamane . 1996 : 583) ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified  

Random Sampling) โดยใชชั้นปและเพศเปนชั้น(Strata) ซึ่งมีข้ันตอนในการสุมกลุมตัวอยาง ดงันี ้

 1. ผูวิจัยจําแนกประชากรออกเปน  3  ระดับชั้น  ไดแก  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน  

188  คน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 191  คน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 180  คน  

 2. ผูวิจัยจําแนกประชากรแตละระดับช้ันในขอที่ 1. ตามเพศ ดังนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ศึกษาปที่ 4 จํานวน 188 คน เปนนักเรียนชาย 86 คน นักเรียนหญิง  102  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 5 จํานวน 191 คน เปนนักเรียนชาย 106 คน นักเรียนหญิง  85  คน   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

จํานวน  180 คน เปนนักเรียนชาย 100 คน นักเรียนหญิง  80  คน   

 3. ผูวิจัยประมาณคาของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยดวยความเชื่อมั่นรอยละ 95 จาก

ตารางของ (Yamane . 1996  :  583)  พบวาตองใชกลุมตัวอยางจํานวน  280  คน  ดังนั้นผูวิจัยจึงใช

สัดสวนประชากร : กลุมตัวอยาง  =  2  :  1  ผูวิจัยจึงสุมตัวอยางไดดังนี้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

จํานวน 94  คน เปนนักเรียนชาย  43  คน  นักเรียนหญิง  51  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

จํานวน 96 คน เปนนักเรียนชาย 53 คน นักเรียนหญิง 43 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน  90 

คน  เปนนักเรียนชาย  50  คน  นักเรียนหญิง  40  คน  

 

ดังแสดงในตาราง 1  
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ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามชั้นป และเพศ 

 

เพศ 

ชาย หญิง 

รวม ชั้นประถม 

ศึกษาปที ่

ประชากร กลุม

ตัวอยาง 

ประชากร กลุม

ตัวอยาง 

ประชากร กลุม

ตัวอยาง 

4 86 43 102 51 188 94 

5 106 53 85 43 191 96 

6 100 50 80 40 180 90 

รวม 292 146 267 134 559 280 

 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ป

การศึกษา 2550  

 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 8 ตอนไดแก 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามการสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง 

ตอนที่ 5 แบบสอบถามลักษณะกายภาพทางการเรียน 

ตอนที่ 6 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 

ตอนที่ 7 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 

ตอนที่ 8 แบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 

 

 

 

 

 



 41

วิธีการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสวนตัว  เมื่อนักเรียนอานขอความแลว

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง (  ) และเติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเท็จจริงของนักเรียน 

 

1. เพศ   (   )    ชาย           (   )   หญิง 

 

2. ระดับช้ัน  

(  )    ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

(  )    ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

(  )    ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

3.  คะแนนเฉลี่ยสะสม………………………… 

 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน 

2.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนิสัยทางการเรียน 

2.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามนิสัยทางการเรียนของ นวลลออ ทวิชศรี (2546 : 127-129)  

2.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยใชแนวความคิดที่ไดจากขอ 2.1 และ 2.2 ลักษณะเปน 

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5 ระดับ ไดแก จริงที่สุด  จริง  จริงบาง   

จริงนอย  จริงนอยที่สุด 
ตัวอยางแบบสอบถามนิสัยทางการเรียน 

 คําชี้แจง ใหนักเรียนอานขอความเกี่ยวกับส่ิงที่นักเรียนประทําเปนประจําเกี่ยวกับการเรียน แลว

ทําเครื่องหมาย  ลงในชองใดชองหนึ่ง ที่ตรงกับการกระทําเปนประจํามากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ 

ดังนี้ 

จริงที่สุด      หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง              หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง        หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรง 

บาง 

จริงนอย       หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
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ขอที่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอยที่สุด 

o ขาพเจาไมเคยทบทวนบทเรียน

เลย 

     

oo ขาพเจามีความพรอมในการเรียน

ทุกวิชา 

     

 

เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทางบวก    ขอความทางลบ 

  (คะแนน)          (คะแนน) 

จริงที่สุด    5              1 

จริง     4              2 

จริงบาง     3              3 

จริงนอย     2              4 

จริงนอยที่สุด    1              5 

เกณฑการแปลผล 

ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของ  วิเชียร  เกตุสิงห  (2538 : 9) ในการวิจัย

คร้ังนี้แปลผลไดดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย      3.67 – 5.00   หมายถึง   นิสัยทางการเรียนอยูในระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย      2.34 – 3.66   หมายถึง   นิสัยทางการเรียนอยูในระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย      1.00 – 2.33   หมายถึง   นิสัยทางการเรียนอยูในระดับไมดี 

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 

3.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 

3.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองของ ชาติชาย หมั่น

สมัคร (2542) และ สุกัญญา  แยมยิ้ม  (2541 : 15-19) 

3.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยใชแนวความคิดที่ไดจากขอ 3.1 และ 3.2 ลักษณะเปน 

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5 ระดับ ไดแก จริงที่สุด  จริง  จริงบาง  จริง

นอย  จริงนอยที่สุด 
ตัวอยางแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
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 คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  ซึ่งแบงเปน 5 อันดับ ไดแก 

จริงที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบาง ไมตรง 

บาง 

จริงนอย  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 

ขอที่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอยที่สุด 

 

 

0 

 

 

 

0 

1.  การปฏิบัติของนักเรียนตอ

ผูปกครอง 

นั ก เ รี ยนมั ก เล า เ รื่ อ งต า งๆที่

ประสบมาใหผูปกครองฟง 

2. การปฏิบัติของผูปกครองตอ

นักเรียน

ผูปกครองจะสอบถามเรื่องการ

เรียนของนักเรียนเสมอ 

     

 

เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทางบวก    ขอความทางลบ 

  (คะแนน)         (คะแนน) 

จริงที่สุด    5              1 

จริง     4              2 

จริงบาง     3              3 

จริงนอย     2              4 

จริงนอยที่สุด    1              5 

เกณฑการแปลผล 

ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของ  วิเชียร  เกตุสิงห  (2538 : 9) ในการวิจัย

คร้ังนี้แปลผลไดดังนี้  
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คะแนนเฉลี่ย      3.67 – 5.00   หมายถึง   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองดี 

คะแนนเฉลี่ย      2.34 – 3.66   หมายถึง   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองดีพอใช 

คะแนนเฉลี่ย      1.00 – 2.33   หมายถึง    สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองไมดี 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง 

4.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการเรียนของผูปกครอง 

4.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามการสนับสนุนการเรียนของผูปกครองของ อริศรา จารุรัตน  

(2547 : 162 - 163) 

4.3  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยใชแนวความคิดที่ไดจากขอ 4.1 และ 4.2 ลักษณะเปน

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5 ระดับ ไดแก จริงที่สุด  จริง  จริงบาง   

จริงนอย  จริงนอยที่สุด 
ตัวอยางแบบสอบถามการสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง 

 คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานขอความแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  ซึ่งแบงเปน 5 อันดับ ไดแก 

จริงที่สุด หมายถึง              ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง  หมายถึง              ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง  หมายถึง              ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบาง ไมตรง 

บาง 

จริงนอย หมายถงึ              ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด หมายถึง              ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 

ขอที่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอยที่สุด 

 

0 

 

 

00 

การสนับสนุนดานวัตถุ 

ผูปกครองใหนักเรียนเรียนพิเศษ

เพิ่มเติมทั้งที่นักเรียนไมอยาก

เรียน 

การสนับสนุนดานวาจา 

ผูปกครองใหคําแนะนําเกี่ยวกับ

การเขียนของนักเรียน 
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เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทางบวก    ขอความทางลบ 

   (คะแนน)       (คะแนน) 

จริงที่สุด     5              1 

จริง      4              2 

จริงบาง      3              3 

จริงนอย      2              4 

จริงนอยที่สุด     1              5 

เกณฑการแปลผล 

 ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของ  วิเชียร  เกตุสิงห  (2538 : 9) ในการวิจัย

คร้ังนี้แปลผลไดดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย      3.67 – 5.00   หมายถึง    ผูปกครองใหการสนับสนุนดานการเรียนมาก 

คะแนนเฉลี่ย      2.34 – 3.66   หมายถึง   ผูปกครองใหการสนับสนุนดานการเรียนปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย      1.00 – 2.33   หมายถึง   ผูปกครองใหการสนับสนุนดานการเรียนนอย 
 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามลักษณะกายภาพทางการเรียน 
 5.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะกายภาพทางการเรียน 

5.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามลักษณะกายภาพทางการเรียนของ เติมศักดิ์ คฑาวณิช 

(2540 : 165 - 166) และ กรพิน  วัฒนสุข (2542 : 106 - 109) 

 5.3  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยใชแนวความคิดที่ไดจากขอ 5.1 และ 5.2 ลักษณะเปน

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5 ระดับ ไดแก จริงที่สุด  จริง  จริงบาง   

จริงนอย  จริงนอยที่สุด 
ตัวอยางแบบสอบถามลักษณะกายภาพทางการเรียน 

 คําชี้แจง    ใหนักเรียนอานขอความแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  ซึ่งแบงเปน 5 อันดับ ไดแก 

จริงที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบาง ไมตรง 

บาง 

จริงนอย หมายถงึ  ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
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ขอที่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอยที่สุด 

 

0 

สถานที่เรียน 

หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอตอ

การเรียนการสอน 

     

 

00 

ส่ือและอุปกรณการเรียน 

อุปกรณในการเรียนมีสภาพชํารุด

ทําใหมีปญหาในการเรียน 

     

 

เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทางบวก    ขอความทางลบ 

     (คะแนน)         (คะแนน) 

จริงที่สุด       5               1 

จริง        4               2 

จริงบาง        3               3 

จริงนอย        2               4 

จริงนอยที่สุด       1               5 

 

เกณฑการแปลผล 

ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของ  วิเชียร  เกตุสิงห  (2538 : 9) ในการวิจัย

คร้ังนี้แปลผลไดดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย      3.67 – 5.00   หมายถึง   ลักษณะกายภาพทางการเรียนดี 

คะแนนเฉลี่ย      2.34 – 3.66   หมายถึง   ลักษณะกายภาพทางการเรียนดีพอใช 

คะแนนเฉลี่ย      1.00 – 2.33   หมายถึง   ลักษณะกายภาพทางการเรียนไมดี 
 
ตอนที่  6 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 

6.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 

6.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูของ อริศรา จารุรัตน (2547 : 

172 - 173) 

6.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยใชแนวความคิดที่ไดจากขอ 6.1 และ 6.2 ลักษณะเปน 

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5 ระดับ ไดแก จริงที่สุด  จริง  จริงบาง   

จริงนอย  จริงนอยที่สุด 
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ตัวอยางแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  ซึ่งแบงเปน 5 อันดับ ไดแก 

จริงที่สุด หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง  หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง  หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบาง   

 ไมตรงบาง 

จริงนอย  หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 

ขอที่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอยที่สุด 

 

0 

 

00 

การปฏิบัติตนของนักเรียนตอครู 

นักเรียนใหความเคารพครู 

การปฏิบัติตนของครูตอนักเรียน 

ครูใหความเปนกันเองกับนักเรียน 

     

 

เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทางบวก    ขอความทางลบ 

  (คะแนน)         (คะแนน) 

จริงที่สุด    5               1 

จริง     4               2 

จริงบาง     3               3 

จริงนอย     2               4 

จริงนอยที่สุด    1               5 

เกณฑการแปลผล 

 ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของ  วิเชียร  เกตุสิงห  (2538 : 9) ในการวิจัย

คร้ังนี้แปลผลไดดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย      3.67 – 5.00   หมายถึง    สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูดี 

คะแนนเฉลี่ย      2.34 – 3.66   หมายถึง    สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูดีพอใช 

คะแนนเฉลี่ย      1.00 – 2.33   หมายถึง    สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูไมดี 
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ตอนที่ 7  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
 7.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 

  7.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนของ อริศรา จารุรัตน 

 (247 : 174 - 175) 

 7.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยใชแนวความคิดที่ไดจากขอ 7.1 และ 7.2 ลักษณะเปน

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก จริงที่สุด จริง จริงบาง  

จริงนอย  จริงนอยที่สุด 
ตัวอยางแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 

 คําชี้แจง    ใหนักเรียนอานขอความแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  ซึ่งแบงเปน 5 อันดับ ไดแก 

จริงที่สุด หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง  หมายถึง        ขอความตรงนั้นกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง  หมายถึง        ขอความตรงนั้นกับขอเท็จจริงของนักเรียนบาง   

 ไมตรงบาง 

จริงนอย  หมายถึง        ขอความตรงนั้นกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด หมายถึง        ขอความตรงนั้นกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 

ขอที่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอยที่สุด 

0 ขาพเจากับเพื่อนมักทํากิจกรรม

รวมกันนอกเหนือเวลาเรียน 

     

00 เมื่อขาพเจามีปญหา  เพื่อนให

คําแนะนําได 

     

 

เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทางบวก    ขอความทางลบ 

   (คะแนน)        (คะแนน) 

จริงที่สุด     5               1 

จริง      4             2 

จริงบาง      3              3 

จริงนอย      2              4 
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จริงนอยที่สุด     1               5 

 

เกณฑการแปลผล 

 ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของ  วิเชียร  เกตุสิงห  (2538 : 9) ในการวิจัย

คร้ังนี้แปลผลไดดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย      3.67 – 5.00   หมายถึง   มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนดี 

คะแนนเฉลี่ย      2.34 – 3.66   หมายถึง   มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนดีพอใช 

คะแนนเฉลี่ย      1.00 – 2.33   หมายถึง   มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนไมดี 

 
ตอนที่ 8 แบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 

8.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 

8.2 ผูวิจัยศึกษาแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของ จุดิตา คงดวง    

(2549 : 103 - 108) 

8.3 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบโดยใชแนวความคิดที่ไดจากขอ 8.1 และ 8.2 

ตัวอยางแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยชั้น ป. 4 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ทับตัวอักษร หนาคําที่เขียนถูกตองที่สุด 

 

      1.  ก. ธนาคาร  ข. ธณาคาร ค. ธนาคาน ง. ธณาคาณ 

      2.  ก. ปะมวน  ข. ปะมวล ค. ประมวล ง. ประมวน 

      3.  ก. รําธาร   ข. รําธาน ค. ลําธาร ง. ลําธาน 

      4.  ก. อาเจียร  ข. อาเจียน ค. อาเจียณ ง. อาเจียญ 

      5   ก. อิริยาบส  ข. อิริยาบถ ค. อิริยาบท ง. อิลิยาบด 

      6.  ก. อนุบาร  ข. อนุบาน ค. อนุบาล ง. อนุบาญ 

      7.  ก. ชนบด   ข. ชนบถ ค. ชนบต ง. ชนบท 

      8.  ก.บันพต   ข. บัญพต ค. บรรพต ง. บรรณพต 

     9.  ก. โทรทัสน  ข. โทรทัศน ค. โทรทัศย ง. โทระทัศน 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ทําถูกได 1 คะแนน 

 ทําผิดได 0 คะแนน 
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ใชเกณฑการแปลความหมายของคะแนนความรูตามแนวความคิดของ ประคอง  กรรณสูตร (2525 : 77)  

แบงเปน 3 ระดับ  ดังนี ้

คะแนนรอยละ     80.00 – 100.00   หมายถึง   มีทักษะการเขียนสะกดคําดี 

คะแนนรอยละ     50.00 – 79.99     หมายถึง   มีทักษะการเขียนสะกดคําดีพอใช 

คะแนนรอยละ     0.00   – 49.99     หมายถึง   มีทักษะการเขียนสะกดคําไมดี 

 
ตัวอยางแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยชั้น ป. 5 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ทับตัวอักษร หนาคําที่เขียนถูกตองที่สุด 

 

1. ปรีชาเปนคน…………………จึงมีเงินฝากธนาคารเปนจํานวนมาก 

ก. มัธยัสถ  ข. มัธยัสต ค. มัธยัสถ ง. มัธยัทต 

      2.   พระ…………………ปกกลดอยูในปาชานเมือง 

 ก. ธุดงศ  ข. ธุดงส  ค. ธุดงค ง. ธุดงด 

      3.  การประปาเตรียมขุด…………….ใตดิน 

 ก. อุโมงค  ข. อุโมงต ค. อุโมงถ ง. อุโมงศ 

      4.  ขงเบงเปน…………..ผูหนึ่งในสมัยของพระเจาเหี้ยนเต 

 ก. นักปราชญ  ข. นักปราชณ ค. นักปราชฐ ง. นักปราชฌ 

      5. เขาทําทารังเกียจ………………..เพื่อนของเขาเอง 

 ก. เดียดฉันจ  ข. เดียดฉันท ค. เดียดฉันต ง. เดียดฉันน 

      6. ภาค…………..ของไทยกําลังประสบกับปญหาน้ําทวม 

 ก. อีสาร   ข. อีสาน ค. อีสาล ง. อีสาณ 

      7. เมื่อคืนนี้มี…………..ที่นาสลดใจเกิดขึ้น 

 ก. เหตกาลล  ข. เหตุการณ ค. เหตุการน ง. เหตุกาลณ 

      8. ครูใหนักเรียนสรางรูปส่ีเหลี่ยม……………วิชาคณิตศาสตร 

 ก. จตุรัศ  ข. จัตุรัส  ค. จตุหรัด ง. จตุหรัส 

      9. ผูจัดการกําลัง…………….พนักงานคนใหม 

 ก. สําพาชน  ข. สําภาษณ ค. สัมพาษณ ง. สัมภาษณ 

     10. เขาชอบทําตัวเปน…………..จึงไมมีใครอยากคบกับเขา 

 ก. อันธพาร  ข. อันธพาล ค. อันทพาน ง. อันทะพาน 
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เกณฑการใหคะแนน 
 ทําถูกได 1 คะแนน 

 ทําผิดได 0 คะแนน 

ใชเกณฑการแปลความหมายของคะแนนความรูตามแนวความคิดของ ประคอง  กรรณสูตร (2525 : 77)  

แบงเปน 3 ระดับ  ดังนี ้

คะแนนรอยละ     80.00 – 100.00   หมายถึง   มีทักษะการเขียนสะกดคําดี 

คะแนนรอยละ     50.00 – 79.99     หมายถึง   มีทักษะการเขียนสะกดคําดีพอใช 

คะแนนรอยละ     0.00   – 49.99     หมายถึง   มีทักษะการเขียนสะกดคําไมดี 

 

ตัวอยางแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยชั้น ป. 6 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ทับตัวอักษรหนาคําที่สะกดผิดแลวแกไขใหถูกตอง

ลงใน    

 

      1.   ก. อนุบาล      

ข. อนุกรม  

ค. อนุญาติ 

ง. อนุโมทนา  

      2.   ก. อาจม 

ข. อาฆาต  

ค. อาเจียร     

ง. อาขยาน 

     3.   ก. สุขภาบ 

ข. สุขนิสัย  

ค. สุขศึกษา 

            ง. สุขบัญญัติ 

4. ก. สดุด 

ข. สดับ 

ค. สถิต 

ง. สถาน 
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5. ก. อนาถา 

ข. อนาคด  

ค. อนามัย 

ง. อนาจาร 

6. ก. อุปถัมภ 

ข. อุปกรณ  

ค. อุปโลกน 

ง. อุปโภคย 

 7.  ก. สภาพ 

ข. สบาย  

ค. สนอง 

ง. สนิดสนม 

 8.  ก. อาชีบ 

ข. อาลัย  

ค. อาหาร 

ง. อาฆาต 

9. ก. คลื่นใส 

ข. คลื่นสั้น  

ค. คลื่นใตน้ํา 

ง. คลื่นกระทบฝง 

10. ก. สัมฤทธิ์ 

ข. สัมพันธุ  

ค. สัมบูรณ 

ง. สัมภาษณ 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 ทําถูกได 1 คะแนน 

 ทําผิดได 0 คะแนน 

ใชเกณฑการแปลความหมายของคะแนนความรูตามแนวความคิดของ ประคอง  กรรณสูตร (2525 : 77)  

แบงเปน 3 ระดับ  ดังนี ้

คะแนนรอยละ     80.00 – 100.00   หมายถึง   มีทักษะการเขียนสะกดคําดี 
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คะแนนรอยละ     50.00 – 79.99     หมายถึง   มีทักษะการเขียนสะกดคําดีพอใช 

คะแนนรอยละ     0.00   – 49.99     หมายถึง   มีทักษะการเขียนสะกดคําไมดี 

 

การหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. หาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Face Validity) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามไป

ใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดแก   รองศาสตราจารย เวธนี  กรีทอง    ผูชวยศาสตราจารย.ดร.พาสนา จุล

รัตน  และ อาจารยวิไลลักษณ  พงษโสภา   เปนผูตรวจสอบความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา ขอความ และ

ภาษาที่ใชใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะแลวนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช 

2. นําแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน

อนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มาหาความ

เชื่อมั่น มี 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

 2.1 นําแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไป

ทดลองใช  (Try  Out) กับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

30 คน  ซึ่งมิใชกลุมตัวอยาง มาตรวจใหคะแนนเพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  โดยใช

เทคนิค 25 % กลุมสูง – กลุมตํ่า แลวนําคาเฉลี่ยรายขอมาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช t – test โดย

เลือกเฉพาะขอ t ที่มีนัยทางสถิติที่ระดับ  .05  มาใชเปนแบบสอบถามในการวิจัย 

 2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่คัดเลือกแลวในขอ 2.1 โดยหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังโรงเรียนอนุบาล

สามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตและขอ

ความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนจากผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงาน

สลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง โดย

ชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ – วันที่ 7 

มีนาคม 2551 
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3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ตอบขอมูลครบทุกขออยางสมบูรณดังกลาวมาตรวจใหคะแนนตาม

เกณฑที่กําหนด และนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติตอไป 
 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยการคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่สงผลตอทักษะการ

เขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบง

รัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติพื้นฐาน  ไดแก  

 1.1 คารอยละ 

 1.2 คาเฉลี่ย 

 1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ  ไดแก 

 2.1 หาคาจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม โดยใชเทคนิค 25% กลุมสูง – กลุมตํ่า แลว

ทดสอบ ดวย t – test 

 2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) 

3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน 

  วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และส่ิงแวดลอมในโรงเรียนที่สงผลตอ 

ทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงาน

สลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานครโดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคนควาเพื่อใหเกิดความ
เขาใจในการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณที่ใชในการแปลความหมายดังนี้ 

 N แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
X    แทน  คาเฉลี่ย 
S.D.  แทน  ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
df    แทน    ระดับช้ันความเปนอิสระ  (Degree  of  Freedom) 
SS   แทน   ผลรวมของคะแนนเบีย่งเบนยกกาํลังสอง  (Sum  of  Squares) 
MS   แทน  คาเฉลี่ยกาํลังสองของคะแนนแตละคา  (Mean  Squares) 

Ŷ  แทน  คาสมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย  
ซึ่งพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ   

Z   แทน  คาสมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย  
ซึ่งพยากรณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

R    แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
R2   แทน  กําลังสองของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
b   แทน      คาสมัประสิทธิก์ารถดถอยของพยากรณซึง่พยากรณในรูปคะแนนดิบ  

β   แทน      คาสมัประสิทธิก์ารถดถอยของพยากรณซึง่พยากรณในรูปคะแนน 
 มาตรฐาน 

a    แทน  คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบ 
SEb   แทน   ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 
SEest   แทน   ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ 

X1 แทน  เพศ :  ชาย 

X2 แทน เพศ :  หญิง 

X3 แทน ระดับช้ัน : ประถมศึกษาปที ่4 

X4 แทน ระดับช้ัน : ประถมศึกษาปที ่5 
X5 แทน ระดับช้ัน : ประถมศึกษาปที ่6 
X6 แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
X7 แทน นิสัยทางการเรียน 
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X8  แทน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
X9 แทน การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง 
X10 แทน ลักษณะกายภาพทางการเรียน 
X11 แทน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
X12 แทน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
Y แทน   ทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

การวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยนําขอมลูไปวิเคราะห โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS. (Statistical  

Package  for Social  Science)  ดังนี ้
  1.วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยการคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)     

  2. วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน ที่สงผล

ทักษะการเขียนสะกดคําในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงาน

สลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียร

สัน (The Pearson Product Moment  Correlation  Coefficient) โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  

(Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
   ในการศึกษาคนควา  ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามลําดับ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะหจํานวนและรอยละ ขอมูลทั่วไป ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ที่เปน

กลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ    และระดับช้ัน   

 ตอนที่  2  เสนอผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานสวนตัว 

ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นิสัยทางการเรียน สัมพันธภาพ

ระหวางนักเรียนกับผูปกครอง การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง ลักษณะกายภาพทางการเรียน 

สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  และทักษะการเขียนสะกดคาํ

วิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 ตอนที่  3  เสนอผลการวิเคราะหปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียน  ที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสาม
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เสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณ  (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยเสนอผลการศึกษาคนควาตามลําดับ ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะหจํานวนและรอยละ ขอมูลทั่วไป ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ที่เปน

กลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ   ระดับช้ัน  ดังแสดงในตาราง  1 
 

ตาราง  1  แสดงจํานวนและรอยละของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ    และระดับช้ัน   

  

เพศ 

ชาย หญิง 

รวม ชั้นประถม 

ศึกษาปที ่

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

4 41 53.95 35 46.05 76 29.69 

5 53 55.21 43 44.79 96 37.50 

6 46 54.76 38 45.24 84 32.81 

รวม 140 54.69 116 45.31 256 100.00 

 

 จากตาราง 1 พบวา   นักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบง

รัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  259   คน  พบวา สวนใหญ

นักเรียนเพศชาย  คิดเปนรอยละ  54.69   และเปนนักเรียนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ  45.31   

               จําแนกตามระดับช้ัน พบวา สวนใหญเปน นักเรียนประถมศึกษาปที่   5  คิดเปนรอยละ 37.50  

รองลงมา นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่  6  คิดเปนรอยละ 32.81  และนักเรียนประถมศึกษาปที่  4  

คิดเปนรอยละ  29.69 

 

 ตอนที่  2  เสนอผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานสวนตัว 

ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X6)  นิสัยทางการเรียน(X7) 

สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง(Xค) การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง(X9) ลักษณะ
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กายภาพทางการเรียน(X10)สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X11)สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ

เพื่อน (X12) และทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน

(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   ดังแสดงในตาราง  2 

 

ตาราง  2  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และดาน

ส่ิงแวดลอม  และทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2   โรงเรียนอนุบาล

สามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร    

 

 ชั้นประถมศกึษาปที ่4 ชั้นประถมศกึษาปที ่5 ชั้นประถมศกึษาปที ่6 
ปจจัยที่ศึกษา X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน(X6) 
3.64 0.47 

ระดับดี 
3.47 0.60 

ระดับดี 
3.63 0.48 

ระดับดี 

นิสัยทางการเรียน(X7) 3.57 0.57 ดีพอใช 3.22 0.61 ดีพอใช 3.54 0.46 ดีพอใช 

สัมพันธภาพระหวาง

นักเรียนกับผูปกครอง

(X8) 

3.98 0.61 

   

ดี 3.84 0.57 ดี 3.91 0.49 ดี 

การสนับสนุนดาน

การเรียนของ

ผูปกครอง(X9) 

4.09 0.57 

   

มาก 3.95 0.60 มาก 4.00 0.51 มาก 

ลักษณะกายภาพ

ทางการเรียน(X10) 
3.59 0.58 

   

ดีพอใช 3.36 0.52 ดีพอใช 3.27 0.45 ดีพอใช 

สัมพันธภาพระหวาง

นักเรียนกับครู(X11) 
3.28 0.24 

   

ดีพอใช 3.24 0.24 ดีพอใช 3.26 0.21 ดีพอใช 

สัมพันธภาพระหวาง

นักเรียนกับเพื่อน

(X12) 

3.72 0.51 

   

ดี 3.77 0.57 ดี 3.75 0.42 ดี 

ทักษะการเขียนสะกด

คําวิชาภาษาไทย(Y) 
8.07 1.23 

   

ดี 
7.99 1.63 

ดีพอใช 
9.12 1.09 

  

ดี 

จากตาราง  2 พบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

อุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี มีนิสัยทางการเรียนดี

พอใช  มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองระดับดี ผูปกครองใหการสนับสนุนดานการเรียนมาก 
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มีลักษณะกายภาพทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู อยูในระดับดีพอใช  มีสัมพันธภาพ

ระหวางนักเรียนกับเพื่อน  และทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย อยูในระดับดี 

 ระดับประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี มีนิสัยทางการเรียนดี

พอใช  มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองระดับดี ผูปกครองใหการสนับสนุนดานการเรียนมาก 

มีลักษณะกายภาพทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู อยูในระดับดีพอใช  มีสัมพันธภาพ

ระหวางนักเรียนกับเพื่อน  และทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย อยูในระดับดี 

 ระดับประถมศึกษาปที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี มีนิสัยทางการเรียนดี

พอใช  มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองระดับดี ผูปกครองใหการสนับสนุนดานการเรียนมาก 

มีลักษณะกายภาพทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู อยูในระดับดีพอใช  มีสัมพันธภาพ

ระหวางนักเรียนกับเพื่อน  และทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย อยูในระดับดีพอใช 

 ระดับประถมศึกษาปที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี มีนิสัยทางการเรียนดี

พอใช  มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองระดับดี ผูปกครองใหการสนับสนุนดานการเรียนมาก 

มีลักษณะกายภาพทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู อยูในระดับดีพอใช  มีสัมพันธภาพ

ระหวางนักเรียนกับเพื่อน  และทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย อยูในระดับดี 

 ตอนที่   3 เสนอผลการวิเคราะหปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียน  ที่มีอิทธิพลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาล

สามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ  (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) ดังแสดงในตาราง  3   

 

ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวง

ชั้นที่ 2  (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4)   โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล

อุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

Regression  2 20.692 10.346 8.211* 

Residual 73 91.979   1.260  

Total 75   112.671   

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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               จากตาราง 3 พบวา มี   2  ปจจัยที่สามารถพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชา

ภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ระดับประถมศึกษาปที่  4) โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สํานักงาน

สลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   โดยมีความสัมพันธเชิงเสนตรง  อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตาราง 4 

 

ตาราง  4   แสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่สามารถพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของ 

      นกัเรียนชวงชัน้ที ่2(ระดับช้ันประถมศกึษาปที่  4)    โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกิน 

      แบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร     

 
  

ปจจัย b SEb β R R2   F 

          X11 -1.808 .554 -.360 .258 .067 5.297* 

X11, X7    .770 .238 .356 .429 .184 8.211* 

a  =  11.249 

R   =  .429 

R2  =   .184 

SEest= 1.122 

      

  * มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง  4  พบวา  ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 มี 2  ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่มี
อิทธิพลมากที่สุดไปหาปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุด  ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X11)และ
นิสัยทางการเรียน  (X7 )  

 โดยปจจัยทั้ง  2  ปจจัยนี้  สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนทักษะการเขียนสะกดคําวชิา

ภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร  ไดรอยละ 18.40   จึงไดนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนเปน

สมการได  ดังนี้ 
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สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาล

สามเสน(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในรูปของคะแนนดิบ  

ไดแก 

 

           Ŷ    =  11.249 -1.808 X11 + .770X7  

 

   สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่2 โรงเรียนอนุบาล

สามเสน(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ไดแก 

 

 Z     =   -.360X11 + .356X7

 

ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวง 

      ชั้นที่ 2  (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5)   โรงเรียนอนบุาลสามเสน(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

      อุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

Regression 1 56.746 56.746 27.461** 

Residual 94 194.244 2.066  

Total 95 250.990   

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

              จากตาราง 5 พบวา มี  1   ปจจัยที่สามารถพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชา

ภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5) โรงเรียนอนุบาลสามเสน

(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   โดยมีความสัมพันธเชิง

เสนตรง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงในตาราง 5 
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ตาราง  6   แสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่สามารถพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5) โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกินแบง

รัฐบาลอุปถัมภ)   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร     
  

ปจจัย b SEb β R R2 F 

X6 1.280 .244 .475 .475 .226 27.461** 

a  =  3.554 

R   =  .475 

R2  =   .226 

SEest= 1.438 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 

   จากตาราง  6  พบวา  ปจจัยที่สงผลตอทกัษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชวง

ชั้นที ่2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร    

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01 ม ี1  ปจจัย ไดแก ผลสัมฤทธิท์างการเรียน(X6)   

 โดยปจจัยทั้ง 1 ปจจัยนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนทักษะการเขียนสะกดคําวิชา

ภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร    ไดรอยละ   22.60   จึงไดนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนเปน

สมการได ดังนี้ 

สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาล

สามเสน(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร    ในรูปของคะแนนดิบ  

ไดแก 

         

  Ŷ    =   3.554 + 1.280X6

    

 สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน

อนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร    ในรูปคะแนน

มาตรฐาน  ไดแก 
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 Z     =    .475X6

 

ตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวง

ชั้นที่ 2  (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6)   โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล

อุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

Regression 2 16.316 8.158 8.010** 

Residual 81 82.494 1.018  

Total 83 98.810   

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 7 พบวา มี   2  ปจจัยที่สามารถพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  6) โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกินแบง

รัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   โดยมีความสัมพันธเชิงเสนตรง  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงในตาราง 7 

ตาราง  8   แสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่สามารถพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 2(ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  6)  โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกินแบง

รัฐบาลอุปถัมภ)   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร      
 

ปจจัย b SEb β R R2 F 

          X7 1.052 .524  .353 .352 .124 11.568** 

X7, X11 -.846 .243 -.204 .406 .165 8.010** 

a  =  9.556 

R   =  .406 

R2  =   .165 

SEest= 1.009 

      

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
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   จากตาราง 8 พบวา  ปจจัยที่สงผลตอทกัษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชวง

ชั้นที ่2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร    

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01 ม ี2  ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยทีม่ีอิทธพิลมากที่สุดไปหา

ปจจัยทีม่ีอิทธพิลนอยที่สุด  ไดแก นิสัยทางการเรยีน  (X7 ) และสัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกับครู (X11)  

 โดยปจจัยทั้ง  2  ปจจัยนี้  สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนทักษะการเขียนสะกดคําวชิา

ภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 16.50 จึงไดนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนเปนสมการ

ได  ดังนี้ 

สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาล

สามเสน(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในรูปของคะแนนดิบ  

ไดแก 

          

  Ŷ    =   9.555+ 1.052 X7  -.846 X11  

   

 สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน

อนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนน

มาตรฐาน  ไดแก 

 

 Z     =    .353X7 -.204X11 

 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่

สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน 

(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อสรางสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 

 ปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสงผลตอทักษะการเขียน

สะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชัน้ที2่ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล

อุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา   
ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนอนุบาลสามเสน 

(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2550 จํานวน 559  

คน แบงเปนนักเรียนชาย 292 คน และนักเรียนหญิง  267  คน  ดังนี้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปที่ 

4 จํานวน 188 คน เปนนักเรียนชาย 86 คน นักเรียนหญิง  102  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

จํานวน 191 คน เปนนักเรียนชาย 106 คน นักเรียนหญิง  85  คน   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

จํานวน  180 คน เปนนักเรียนชาย 100 คน นักเรียนหญิง  80  คน   

 
กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนอนุบาลสามเสน

(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2550   จํานวน  

280  คน   ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  จํานวน  94  คน แบงเปน เพศชาย  43 คน  เพศหญิง 51 คน  ชั้น



 66

ประถมศึกษาปที่ 5  จํานวน  96  คน แบงเปน เพศชาย  50 คน  เพศหญิง 40 คน  ชั้นประถมศึกษาปที ่6  

จํานวน  90  คน แบงเปน เพศชาย  43 คน  เพศหญิง 51 คน ที่มีระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 

(Yamane . 1996 : 583) ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified  Random Sampling) โดยใชชั้นป

และเพศเปนชั้น(Strata) 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา   
แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ป

การศึกษา 2550   แบงออกเปน 8 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่   1  แบบสอบถามขอมูลสวนตัว ไดแก  เพศ   ระดับช้ัน  

 ตอนที่   2  แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert Scale Type) มีจํานวน  9 ขอ มีคา t อยู

ระหวาง 2.341 -  8.775  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  .9159 

 ตอนที่   3  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง เปนแบบสอบถาม

ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert Scale Type)  

มีจํานวน  14 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.183 – 8.584   ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  .9249 

  ตอนที่ 4 แบบสอบถามการสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง 

 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท 

(Likert Scale Type)   มีจํานวน  14  ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.236 – 10.153  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  

.9540 

 ตอนที่ 5 แบบสอบถามลักษณะกายภาพทางการเรียน เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert Scale Type)   มีจํานวน   14 

ขอ มีคา t อยูระหวาง  2.400 – 6.561  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  .9121 

 ตอนที่ 6 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู เปนแบบสอบถามชนิดมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert Scale Type)   มีจํานวน 

18 ขอ มีคา t อยูระหวาง  2.220 – 6.763  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  .9416 

 ตอนที่ 7 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน เปนแบบสอบถามชนิด

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert Scale Type)   มี

จํานวน 13  ขอ มีคา t อยูระหวาง  2.592 – 6.778  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  .9247 

 ตอนที่ 8 แบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย เปนแบบทดสอบทักษะการ

เขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
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  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4  มีจํานวน  9  ขอ มีคา t อยูระหวาง  2.256 – 7.000  ได

คาความเชื่อมั่นเทากับ  .881 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5 มีจํานวน 10 ขอ มีคา t อยูระหวาง  2.256 – 4.243  ได

คาความเชื่อมั่นเทากับ  .827 

  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  6   มีจํานวน  10 ขอ มีคา t อยูระหวาง  2.256 – 7.000  ได

คาความเชื่อมั่นเทากับ  .827 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังโรงเรียน

อนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาต

และขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนจากผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 

(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง โดย

ชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ – วันที่ 7 

มีนาคม 2551 

 3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ตอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด และนําขอมูลมา

วิเคราะหทางสถิติตอไป  ไดแบบสอบถามคืน จํานวน 256  ชุดคิดเปน รอยละ 91.42  

 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมลูไปวิเคราะห โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS. (Statistical  

Package  for Social  Science)  ดังนี ้
 1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  โดยการคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)     

 2. วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน ที่สงผล

ทักษะการเขียนสะกดคําในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงาน

สลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  โดยหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของ

เพียรสัน (The Pearson Product Moment  Correlation  Coefficient) โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  

(Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติพื้นฐาน  ไดแก  

 1.1 คารอยละ 

 1.2 คาเฉลี่ย 

 1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ  ไดแก 

 2.1 หาคาจําแนกรายขอของแบบสอบถาม โดยใชเทคนิค 25% กลุมสูง – กลุมต่ํา แลว

ทดสอบ ดวย t – test 

 2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) 

3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน 

 วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และส่ิงแวดลอมในโรงเรียนที่สงผลตอ 

ทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงาน

สลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานครโดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 1.1 ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

(ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มี 2  ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัย

ที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X11)นิสัย

ทางการเรียน  (X7 ) โดยปจจัยทั้งสองปจจัยนี้ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนทักษะการเขียน

สะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล

อุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 18.40        

 1.2 สมการพยากรณทกัษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 (ระดับ

ประถมศึกษาปที่ 4)  โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถมัภ)  เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร    มีดังนี ้ 
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 สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน

อนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในรูปของ

คะแนนดิบ  ไดแก 

          

   Ŷ    =  11.249 -1.808 X11 + .770X7  

 

 สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน

อนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร    ในรูปคะแนน

มาตรฐาน  ไดแก 

 

 Z     =   -.360X11 + .356X7

 
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
 2.1 ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

(ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5 ) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มี 1  ปจจัย ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน (X6 ) สามารถอธิบายความแปรปรวนทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 

2 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 22.60     

 2.2 สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่  2 

(ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5)   โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร    มีดังนี้  

 

 สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน

อนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร    ในรูปของ

คะแนนดิบ  ไดแก 

          

  Ŷ    =  3.554 + 1.280X6
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 สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน

อนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร    ในรูปคะแนน

มาตรฐาน  ไดแก 

 

 Z     =   .475X6

 
3. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
 3.1 ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

(ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 )  โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มี 2  ปจจัย โดยเรยีงลาํดบัจากปจจัย
ที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก  นิสัยทางการเรียน  (X7 ) สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครู (X11)  โดยปจจัยทั้ง  2  ปจจัยนี้  สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนทักษะการเขียน
สะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
อุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร    ไดรอยละ   16.50   

 3.2 สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

(ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6)   โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร    มีดังนี้  

สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาล

สามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร    ในรูปของคะแนนดิบ  

ไดแก 

          

  Ŷ    =   9.555+ 1.052 X7  -.846 X11  

   

 สมการพยากรณทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียน

อนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร    ในรูปคะแนน

มาตรฐาน  ไดแก 

 

 Z     =     .353X7 -.204X11 
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อภิปรายผลการศึกษาคนควา  
ผลการศึกษาครั้งนี้อภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

  1.1   ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวง 

ชั้นที่ 2  (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  อยางมี  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มี 2 ปจจัย โดยเรียงลําดับจาก

ปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหา ปจจัยที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X11) 

นิสัยทางการเรียน  (X7 ) โดยปจจัยทั้งสองปจจัย  สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนทักษะการเขียน

สะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้น ที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล

อุปถัมภ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 18.40     

 1.1.1  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X11) สงผลตอทักษะการเขียน 

สะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนอันดับแรก  แสดงวา นักเรียนมีสัมพันธภาพกับครูดี ทํา

ใหมีทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยดี ทั้งนี้เพราะ ครูในฐานะผูสอนไดมีการดูแลและเอาใจใส

นักเรียนอยางสม่ําเสมอและแสดงความเปนกันเองกับนักเรียนโดยการ พูดคุยและซักถามเรื่องราวตางๆ

กับนักเรียนและคอยใหความชวยเหลือในดานตางๆกับนักเรียนเมื่อนักเรียนตองการและในขณะเดียวกัน

นักเรียนก็พยายามที่จะสนทนากับครูหรือพยายามใกลชิดกับครูและมีการแสดงออกในทางที่เหมาะสม

เมื่อพบครู โดยการใหความเคารพและเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสอนของครู สงผลทําใหนักเรียนมีทักษะ

การเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยที่ดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชาติชาย   หมั่นสมัคร (2542 : 123 

– 126 ) ไดศึกษาเรื่องการปรับตัวของนักศึกษา พบวา การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักศึกษากับ

อาจารยจะทําใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูทางวิชาการทําใหเกิดการพัฒนาทักษะ ความคิดและ

สติปญญา มีความกลาในการซักถามขณะที่เรียนในหองเรียน  ดังนั้น  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ

ครู  จึงสงผลใหนักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยดี  

 1.1.2  นิสัยทางการเรียน  (X7 ) สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนลําดับสุดทาย  แสดงวา นักเรียนมีนิสัยทางการเรียนดี ทําใหมี

ทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยดี ทั้งนี้เพราะ นักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนดีนั้น เปนผูที่ประพฤติ

ตนอยางสม่ําเสมอในการมุงมั่นศึกษาหาความรูจนประสบความสําเร็จ การจัดระบบการเรียน การ

พัฒนาการเรียน ความตั้งใจ   ความเอาใจใสในการเรียน การวางแผนการเรียน  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

ขยัน  อดทน  สงผลทําใหนักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยที่ดี  ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ  อัจฉรา วงศโศธร และคนอื่นๆ  (2529 : 95 – 98 ) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวธิกีาร

เรียนรูและความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษของผูเร่ิมเรียนโดยศึกษาองคประกอบตางๆ ไดแก  
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ความถนัดทางการเรียน  ทัศนคติ  แรงจูงใจ  และนิสัยในการเรียน  ซึ่งพบวา ทัศนคติ แรงจูงใจ นิสัย

ทางการเรียน  มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ดังนั้น  นิสัยทางการเรียน  

จึงสงผลใหนักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยดี 
 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

 2.1 ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวง 

ชั้นที่ 2 (ระดับประถมศึกษาปที่  5 ) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 1 ปจจัย ไดแก ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (X6 ) สามารถอธิบายความแปรปรวนทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียน

ชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน  (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 22.60     

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X6 ) สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แสดงวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ทําใหนักเรียนมี

ทักษะการเขียนสะกดคําดี ทั้งนี้เพราะ คนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงทําใหมีคะแนนในวิชาตางๆ

ดีรวมทั้งวิชาภาษาไทยซึ่งในรายวิชาภาษาไทย ประกอบดวยทักษะ 4 ดาน ไดแก ทักษะการฟง  การ

พูด การอาน และการเขียนซึ่งก็รวมถึงการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยดังนั้นคนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงก็จะทําใหเขามีความสนใจในเรื่องการเรียนและมีทักษะในดานการเขียนสะกดคํา

วิชาภาษาไทยดีตามไปดวยซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ  ชวนชัย   บุญสิทธิ์ (2522 : 61 ) ได

ศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 จังหวัดชลบุรี  โดยใชตัวแปรดานทัศนคติของนักเรียน ที่มีตอวิชาภาษาไทย ผลการศึกษา

พบวา ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอครูที่สอนวิชาภาษาไทยมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาไทย  จึงสงผลทําใหนักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยที่ดี 
 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
 3.1 ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวง 
ชั้นที่ 2 (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  6 )  โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
อุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มี 2  ปจจัย โดย
เรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก  นิสัยทางการเรียน  (X7 ) 
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X11)  โดยปจจัยทั้ง  2  ปจจัยนี้  สามารถรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน
(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร    ไดรอยละ   16.50   

 3.1.1  นิสัยทางการเรียน  (X7 ) สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนลําดับแรก แสดงวา นักเรียนมีนิสัยทางการเรียนดี ทําใหมีทักษะ
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การเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยดี ทั้งนี้เพราะ นักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนดีนั้น เปนผูที่ประพฤติตน

อยางสม่ําเสมอในการมุงมั่นศึกษาหาความรูจนประสบความสําเร็จ การจัดระบบการเรียน การ

พัฒนาการเรียน   ความตั้งใจ   ความเอาใจใสในการเรียน  การวางแผนการเรียน  ความคิดริเร่ิม

สรางสรรค ขยัน  อดทน  สงผลทําใหนักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดคําที่ดี  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ของ  อัจฉรา วงศโศธร และคนอื่นๆ  (2529 : 95 – 98 ) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการเรียนรู

และความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษของผูเร่ิมเรียนโดยศึกษาองคประกอบตางๆ ไดแก  ความถนัด

ทางการเรียน  ทัศนคติ  แรงจูงใจ  และนิสัยในการเรียน(X7 )   ซึ่งพบวา ทัศนคติ  แรงจูงใจ  นิสัยทางการ

เรียน (X7 )  มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ดังนั้น  นิสัยทางการเรียน(X7 )   

จึงสงผลใหนักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยดี 

 3.1.2  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X11) สงผลตอทักษะการเขียน 

สะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนลําดับสุดทาย แสดงวา นักเรียนมี

สัมพันธภาพกับครูดี ทําใหมีทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยดี ทั้งนี้เพราะ การที่นักเรียนและครู

ปฏิบัติตนตอกันเพื่อใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีนั้น เชน นักเรียนเคารพเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสอนของครู 

และเมื่อ นักเรียนมีการซักถามปญหาการเรียน ปญหาสวนตัว และถาครูสนใจและมีความเมตตากรุณาก็

จะทําใหนักเรียนรูสึกเปนกันเองก็จะทําใหนักเรียนมีความตั้งใจและเอาใจใสการเรียน  สงผลทําให

นักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดคําที่ดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชาติชาย   หมั่นสมัคร (2542 : 

123 – 126 ) ไดศึกษาเรื่องการปรับตัวของนักศึกษา พบวา การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักศึกษา

กับอาจารยจะทําใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูทางวิชาการทําใหเกิดการพัฒนาทักษะ ความคิดและ

สติปญญา มีความกลาในการซักถามขณะที่เรียนในหองเรียน  ดังนั้น  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ

ครูจึงสงผลทําใหนักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยที่ดี 

 

ขอเสนอแนะ  
ก. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 
 1. ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชา

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีดวยกัน 2 ปจจัย โดยเรียงจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไป

หาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู(X11)  นิสัยทางการเรียน (X7 ) แสดง

วา  ครูในฐานะผูสอนก็ควรที่จะดูแลและเอาใจใสนักเรียนใหมากและแสดงความเปนกันเองกับนักเรียน

โดยการ พูดคุยและซักถามเรื่องราวตางๆกับนักเรียนและคอยใหความชวยเหลือในดานตางๆกับนักเรียน

เมื่อนักเรียนตองการและนักเรียนเองก็ตองพยายามที่จะสนทนากับครูหรือพยายามใกลชิดกับครูและมี

การแสดงออกในทางที่เหมาะสมเมื่อพบครู โดยการใหความเคารพและเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสอน
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ของครู และนักเรียนก็ควรที่จะมีการพัฒนานิสัยทางการเรียน ในดานพฤติกรรมการเรียนควร มีความ

ตั้งใจ  ความเอาใจใสในการเรียน มีการวางแผนการเรียน มีความขยัน อดทนใหมากขึ้น ซึ่งจะทําให

นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยไดถูกตองมากขึ้น 

 2. ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 พบวา ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชา

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มี 1 ปจจัย ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X6 ) แสดงวา 

นักเรียนในฐานะผูเรียนในเวลา 1 ภาคเรียนนี้นักเรียนควรที่จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนและมีความขยันใน

การศึกษาหาความรูและปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับวัยมีความรับผิดชอบตอหนาที่อยางสม่ําเสมอและการ

กระทําดังกลาวก็จะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีซึ่งก็จะทําใหนักเรียนสามารถพัฒนา

ทักษะการเขียนสะกดคําไดถูกตองมากขึ้น 

 3. ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชา

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่

สงผลนอยที่สุด ไดแก นิสัยทางการเรียน (X7 ) สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู(X11)  แสดงวา นกัเรยีน

ในฐานะผูเรียนก็ควรที่จะมีการพัฒนานิสัยทางการเรียน ในดานพฤติกรรมการเรียนควร มีความตั้งใจ  

ความเอาใจใสในการเรียน มีการวางแผนการเรียน มีความขยัน อดทนใหมากขึ้น และ ครูในฐานะผูสอน

ก็ควรที่จะดูแลและเอาใจใสนักเรียนใหมากและแสดงความเปนกันเองกับนักเรียนโดยการ พูดคุยและ

ซักถามเรื่องราวตางๆกับนักเรียนและคอยใหความชวยเหลือในดานตางๆกับนักเรียนเมื่อนักเรียน

ตองการและนักเรียนก็ตองพยายามที่จะสนทนากับครูหรือพยายามใกลชิดกับครูและมีการแสดงออก

ในทางที่เหมาะสมเมื่อพบครู โดยการใหความเคารพและเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสอนของครู ซึ่งจะทํา

ใหนกัเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยไดถูกตองมากขึ้น 

  

   

 ข. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาปจจัยดานอื่นๆที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของนักเรียน 

เชน  อายุ  บุคลิกภาพ  อาชีพของผูปกครอง  ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง   

 2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนสะกดคําของนักเรียนในระดับการศึกษาอื่นๆ 

เชน นักเรียนชวงชั้นที่ 1  นักเรียนชวงชั้นที่ 3  นักเรียนชวงชั้นที่ 4 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของนักเรียน 
 
คําชี้แจง    เมื่อนักเรียนอานขอความตอไปนี้แลวโปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  (  )   และเติม

ขอความลงในชองวางที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียน 

 

1. เพศ        (  )   ชาย              (   )   หญิง 

 

2. ระดับช้ันเรียน  

  ( )    ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 

         ( )    ชัน้ประถมศึกษาปที ่5 

( )    ชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 

 

3.  คะแนนเฉลี่ยสะสม………………………… 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน 
 

 คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือชองใด

ชองหนึ่ง ที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด แบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

จริงที่สุด         หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง               หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง          หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง 

จริงนอย         หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 

ขอที่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอยที่สุด 

1 นักเรียนไมเคยทบทวนบทเรียน

เลย 

     

2 นักเรียนลอกการบานเพื่อนบอยๆ      

3 นักเรียนแบงเวลาในการอาน

หนงัสือ 

     

4 นักเรียนแบงเวลาในการทบทวน

บทเรียน 

     

5 เมื่อมีเวลาวางนักเรียนใชเวลาคุย

กับเพื่อนมากเกินไป 

     

6 เมื่อกลับถงึบานนกัเรียนใชเวลา

สวนใหญดูทีว ี หรือเลนเกมส 

     

7 นักเรียนทาํการบานทุกวิชาดวย

ตนเอง 

     

8 นักเรียนแสวงหาความรูใหกบั

ตนเองตลอดเวลา 

     

9 นักเรียนมีความกระตือรือรนใน

การเรียน 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
  

ขอที่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอยที่สุด 

 

1 

การปฏิบัติของนักเรียนตอผูปกครอง

นักเรียนมักเลาเรื่องตางๆทีป่ระสบ

มาใหผูปกครองฟง 

     

2 เมื่อนักเรยีนมเีร่ืองไมสบายใจจะ

ปรึกษาผูปกครอง 

     

3 เมื่อนักเรยีนมปีญหาการเรียนจะ

ปรึกษาผูปกครอง 

     

4 นักเรียนรูสึกไมพอใจเมื่อถกู

ผูปกครองลงโทษ 

     

5 นักเรียนแสดงความรักตอ

ผูปกครองโดยการโอบกอด 

     

6 นักเรียนดูแลผูปกครองเวลาที่ทาน

เจ็บปวย 

     

7 นักเรียนชอบโตเถียงเมื่อมีความ

คิดเห็นขัดแยงกับผูปกครอง 

     

8 นักเรียนไมชอบเมื่อผูปกครอง

แนะนาํเรื่องการเรียน 

     

9 นักเรียนใชจายเงนิที่ผูปกครองให

มาอยางประหยัด 

     

 

10 

การปฏิบัติของผูปกครองตอนักเรียน

ผูปกครองใหคาํแนะนําเมื่อ

นักเรียนมีปญหา 

     

11 ผูปกครองชวยแนะนาํวธิีการอาน

หนงัสือใหนักเรียน 

     

12 ผูปกครองไมมีเวลาใหกับนักเรียน      

13 ผู ปกครองพูด ให กํ าลั ง ใจ เมื่ อ

นักเรียนมีปญหาในการเรียน 
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ขอที่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอยที่สุด 

14 ผูปกครองดุวานักเรียนโดยไมมี

เหตุผลเสมอ 

     

 

 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง 

  

ขอที่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอยที่สุด 

 

1 

 

การสนับสนุนดานวัตถุ 

ผูปกครองสงเสริมเกี่ยวกับ

กิจกรรมการเขียนของนักเรยีน 

     

2 ผูปกครองซื้อหนงัสือใหนักเรียน

อานอยูเสมอ 

     

3 ผูปกครองสนับสนุนใหนักเรียนได

รวมกิจกรรมตางๆที่ชอบ 

     

4 ผูปกครองจัดเตรียมอุปกรณใน

การเรียนใหนักเรียนเสมอ 

     

5 ผูปกครองไมเคยใหเงินนักเรียน

ในการซื้อแบบฝกหัดเสริม 

     

6 ผูปกครองพานักเรียนไปหองสมุด

หรือซ้ือหนังสือให 

     

7 ผูปกครองไมสนใจเร่ืองอุปกรณ

การเรียนของนักเรียน 

     

8 ผูปกครองไมสนับสนนุใหนักเรียน

ซื้อหนงัสือ 

     

 

9 

การสนับสนุนดานวาจา 

ผูปกครองสนใจซักถามเกี่ยวกับ

ปญหาการเขียนสะกดคําของ 

     

10 ผูปกครองไมเคยเตือนใหนักเรียน

ฝกฝนการเขียนสะกดคํา 
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ขอที่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอยที่สุด 

11 ผูปกครองพูดใหกําลงัใจเมื่อ

นักเรียนเขียนผิด 

     

12 ผูปกครองไมสนใจสะกดคํายาก

ใหนักเรียนฟง 

     

13 ผูปกครองสอนนกัเรียนเกี่ยวกับ

การเขียนสะกดคํา 

     

14 ผูปกครองมักสังเกตเวลาที่

นักเรียนเขียนหนงัสือ 

     

 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามลักษณะกายภาพทางการเรียน 

  

ขอที่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอยที่สุด 

 

1 

สถานที่เรียน 

โรงเรียนมีบริเวณคอนขางคับ

แคบไมคอยมีสถานที่พักผอน 

     

2 หองเรียนอากาศถายเทไดด ี      

3 หองเรียนมีเสยีงดังรบกวนจาก

ภายนอก 

     

4 การจัดวางของในหองเรียนมี

ความเปนระเบียบ 

     

5 หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอตอ

การเรียนการสอน 

     

6 หองเรียนรอนอบอาว      

7 หองน้ําสกปรกและมีกลิน่เหม็น      

8 ส่ือและอุปกรณการเรียน 

อุปกรณการเรียนมีสภาพชาํรุดทํา

ใหมีปญหาในการเรียน 

     

9 โตะเกาอีม้ีจํานวนไมเพยีงพอกับ

จํานวนนักเรยีน 
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ขอที่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอยที่สุด 

10 อุปกรณการเรียนการสอนมคีวาม

หลากหลายและเหมาะสมกบั

รายวิชา 

     

 

11 

เครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนไม

เพียงพอกบัจํานวนนกัเรียน 

     

12 อุปกรณการเรียนทาง

วิทยาศาสตรไมเพียงพอกับ

จํานวนนักเรยีน 

     

13 หองปฏิบัติการทางภาษาตาง 

ประเทศมีความทันสมัยและมี

สภาพใชงานไดดี 

     

14 อุปกรณการสอนที่ครูใชมีสภาพ

การใชงานไดดี 

     

 
ตอนที่  6 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 

  

ขอที่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอยที่สุด 

 

1 

การปฏิบัติตนของนักเรียนตอครู 

นักเรียนใหความเคารพคร ู

     

2 เมื่อนักเรยีนทาํงานบกพรองครู

คอยแนะนาํสิง่ทีถู่กตองเสมอ 

     

3 เมื่อมีปญหาหรือขอสงสัย

เกี่ยวกับเนื้อหาในชัน้เรียน

นักเรียนไมกลาถามครู 

     

4 นักเรียนนกึถงึครูเมื่อมีปญหา

ดานการเรียน 

     

5 นักเรียนเชื่อฟงคําสั่งสอนของครู      

6 นักเรียนทาํความเคารพครูใน

หองเรียน 
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ขอที่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอยที่สุด 

7 นักเรียนทาํความเคารพครนูอก

หองเรียน 

     

8 เมื่อมีเร่ืองไมสบายใจนกัเรียน

ปรึกษาครู 

     

9 นักเรียนไมกลาปรึกษาปญหาการ 

เรียนกับครู 

     

 

10 

 

การปฏิบัติตนของครูตอนักเรียน 

นักเรียนรูสึกวาครูมีสวนชวยให

การเรียนหนังสือของขาพเจาดีข้ึน 

     

11 ครูไมมีเวลาใหกับนักเรียนได

ปรึกษาปญหา 

     

12 ครูใหคําชมเชยเมื่อนกัเรียนทําด ี      

13 ครูไมสนใจปญหาสวนตัวของ

นักเรียน 

     

14 ครูทําโทษนกัเรียนโดยไมมีเหตุผล      

15 ครูใหความสนใจและดูแลเอาใจ

ใสนักเรียนเสมอ 

     

16 ครูใหความสนใจเฉพาะนักเรียนที่

เกง 

     

17 ครูใหความสนใจนักเรียนถงึแมวา

เรียนไมเกง 

     

18 ครูมีความเมตตากรุณาตอ

นักเรียน 
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ตอนที่ 7  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
   

ขอที่ ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอยที่สุด 

1 นักเรียนกับเพือ่นมักทํากิจกรรม

รวมกันนอกเวลาเรียน 

     

2 เมื่อนักเรยีนมปีญหา เพื่อนให

คําแนะนําได 

     

3 นักเรียนสามารถคุยกับเพื่อนไดทุก

คน 

     

4 นักเรียนไมชอบเพื่อนที่เรียนเกงกวา

หรือไดคะแนนดีกวา 

     

5 เพื่อนไมใหความชวยเหลือดานการ

เรียนเมื่อนักเรยีนขอความชวยเหลือ 

     

6 เพื่อนไมอยากใหนักเรียนเขากลุม

ดวยเมื่อทํางานกลุม 

     

7 เมื่อนักเรยีนทาํการบานไมได เพื่อน

ในหองที่เขาใจจะชวยอธิบายใหฟง 

     

8 นักเรียนรูสึกวาตนเองไมมีเพื่อน

ปรับทุกข 

     

9 เพื่อนไมยอมรับฟงความคิดเห็น

ของนักเรียน 

     

10 เพื่อนในหองตางคนตางอยูไมสนใจ

ซึ่งกนัและกนั 

     

11 เพื่อนๆแสดงความมนี้าํใจกบั

ขาพเจาเสมอ 

     

12 เพื่อนคอยดูแลเอาใจใสเมื่อนักเรียน

เจ็บปวย 

     

13 นักเรียนเปนทีป่รึกษาใหแกเพื่อนใน

หองได 
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ตอนที่ 8 แบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

แบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยชั้น ป. 4 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ทับตัวอักษร หนาคําที่เขียนถูกตองที่สุด 

      1.  ก. ธนาคาร  ข. ธณาคาร ค. ธนาคาน ง. ธณาคาณ     

      2.  ก. ปะมวน  ข. ปะมวล ค. ประมวล ง. ประมวน     

      3.  ก. รําธาร   ข. รําธาน ค. ลําธาร ง. ลําธาน     

      4.  ก. อาเจียร   ข. อาเจียน ค. อาเจียณ ง. อาเจียญ     

      5.  ก. อิริยาบส  ข. อิริยาบถ ค. อิริยาบท ง. อิลิยาบด     

      6.  ก. อนุบาร  ข. อนุบาน ค. อนุบาล ง. อนุบาญ   

      7.  ก. ชนบด   ข. ชนบถ ค. ชนบต ง. ชนบท     

      8.  ก.บันพต   ข. บัญพต ค. บรรพต ง. บรรณพต     

     9.  ก. โทรทัสน  ข. โทรทัศน ค. โทรทัศย ง. โทระทัศน    
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เฉลยแบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 
 
1. ก  
2. ค 
3. ค 
4. ข 
5. ข 
6. ค 
7. ง 
8. ค 
9. ข 
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แบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยชั้น ป. 5 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ทับตัวอักษร หนาคําที่เขียนถูกตองที่สุด 

 

1. ปรีชาเปนคน…………………จึงมีเงินฝากธนาคารเปนจํานวนมาก   

ก. มัธยัสถ  ข. มัธยัสต ค. มัธยัสถ ง. มัธยัทต 

      2.   พระ…………………ปกกลดอยูในปาชานเมือง      

 ก. ธุดงศ  ข. ธุดงส  ค. ธุดงค ง. ธุดงด 

      3.  การประปาเตรียมขุด…………….ใตดิน       

 ก. อุโมงค  ข. อุโมงต ค. อุโมงถ ง. อุโมงศ 

      4.  ขงเบงเปน…………..ผูหนึ่งในสมัยของพระเจาเหี้ยนเต     

 ก. นักปราชญ  ข. นักปราชณ ค. นักปราชฐ ง. นักปราชฌ 

      5. เขาทําทารังเกียจ………………..เพื่อนของเขาเอง      

 ก. เดียดฉันจ  ข. เดียดฉันท ค. เดียดฉันต ง. เดียดฉันน 

      6. ภาค…………..ของไทยกําลังประสบกับปญหาน้ําทวม     

 ก. อีสาร   ข. อีสาน ค. อีสาล ง. อีสาณ 

      7. เมื่อคืนนี้มี…………..ที่นาสลดใจเกิดขึ้น       

 ก. เหตกาลล  ข. เหตุการณ ค. เหตุการน ง. เหตุกาลณ 

      8. ครูใหนักเรียนสรางรูปส่ีเหลี่ยม……………ในวิชาคณิตศาสตร    

 ก. จตุรัศ  ข. จัตุรัส  ค. จตุหรัด ง. จตุหรัส 

      9. ผูจัดการกําลัง…………….พนักงานคนใหม       

 ก. สําพาชน  ข. สําภาษณ ค. สัมพาษณ ง. สัมภาษณ 

     10. เขาชอบทําตัวเปน…………..จึงไมมีใครอยากคบกับเขา     

 ก. อันธพาร  ข. อันธพาล ค. อันทพาน ง. อันทะพาน 
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เฉลยแบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 
 
1. ก 
2. ค 
3. ก 
4. ก 
5. ข 
6. ข 
7. ข 
8. ข 
9. ง 
10. ข 
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แบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยชั้น ป. 6 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ทับตัวอักษรหนาคําที่สะกดผิดแลวแกไขใหถูกตอง

ลงใน    

    

 

1. ก. อนุบาล  

ข. อนุกรม  

ค. อนุญาติ 

ง. อนุโมทนา  

      2.   ก. อาจม   

ข. อาฆาต  

ค. อาเจียร     

            ง. อาขยาน 

     3.    ก. สุขภาบ  

ข. สุขนิสัย  

ค. สุขศึกษา 

            ง. สุขบัญญัติ 

4 ก. สดุด  

ข. สดับ 

ค. สถิต 

ง. สถาน 

5 ก. อนาถา  

ข. อนาคด  

ค. อนามัย 

ง. อนาจาร 

6 ก. อุปถัมภ  

ข. อุปกรณ  

ค. อุปโลกน 

ง. อุปโภคย 
 



 99

 7.  ก. สภาพ   

ข. สบาย  

ค. สนอง 

ง. สนิดสนม 

 8.  ก. อาชีบ   

ข. อาลัย  

ค. อาหาร 

ง. อาฆาต 

9 ก. คลื่นใส  

ข. คลื่นสั้น  

ค. คลื่นใตน้ํา 

ง. คลื่นกระทบฝง 

10 . สัมฤทธิ์ 

ข. สัมพันธุ  

ค. สัมบูรณ 

ง. สัมภาษณ 
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เฉลยแบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

 
1. ค   อนุญาต 
2. ค   อาเจียน 
3. ก   สุขภาพ 
4. ก   สะดุด 
5. ข   อนาคต 
6. ง   อุปโภค 
7. ง   สนิทสนม 
8. ก   อาชีพ 
9. ก   คลืน่ไส 
10. ข   สัมพนัธ 
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ภาคผนวก ข  
ผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ 
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ผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 
 
 

1. รองศาสตราจารย  เวธนี  กรีทอง 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พาสนา  จุลรัตน 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

3. อาจารย  วิไลลักษณ   พงษโสภา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตาราง 9 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) ของแบบสอบถามนิสัยทางการเรียน 

 

 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ (t) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

7.897 

3.325 

3.384 

5.017 

4.249 

8.775 

2.341 

4.292 

5.150 

 

คาความเชื่อมัน่เทากับ .9159 
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ตาราง 10 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) ของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ

ผูปกครอง 

 

 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ (t) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

6.693 

3.924 

3.035 

3.230 

3.775 

4.438 

3.564 

8.584 

4.243 

2.898 

4.333 

2.183 

2.923 

2.722 

 

 

คาความเชื่อมัน่เทากับ .9249 
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ตาราง 11  แสดงคาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ (t) ของแบบสอบถามการสนับสนนุดานการเรียนของ

ผูปกครอง 

 

 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ (t) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

3.969 

7.726 

4.816 

3.319 

2.236 

4.793 

4.366 

3.416 

5.584 

6.052 

4.583 

10.153 

2.469 

3.120 

 

 

คาความเชื่อมัน่เทากับ .9540 
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ตาราง 12 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) ของแบบสอบถามลักษณะกายภาพทางการเรียน 

 

 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ (t) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

4.320 

3.820 

4.160 

2.620 

2.688 

2.762 

3.100 

3.416 

3.384 

4.249 

3.003 

6.561 

2.400 

5.805 

 

 

คาความเชื่อมัน่เทากับ .9121 
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ตาราง 13 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) ของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 

 

 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ (t) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

3.384 

3.035 

3.775 

2.280 

3.361 

2.701 

4.243 

5.017 

2.934 

2.220 

6.763 

3.457 

3.457 

4.356 

3.120 

6.545 

2.853 

6.298 

 

 

คาความเชื่อมัน่เทากับ .9416 
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ตาราง 14   แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) ของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ

เพื่อน 

 

 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ (t) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

 

4.704 

4.333 

4.427 

6.778 

3.870 

3.384 

2.763 

4.715 

2.743 

4.427 

3.473 

2.592 

2.620 

 

คาความเชื่อมัน่เทากับ .9427 
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ตาราง 15   แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) ของแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ (t) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

3.035 

4.593 

4.583 

3.416 

2.256 

2.646 

7.000 

2.646 

7.000 

 

คาความเชื่อมัน่เทากับ .881 
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ตาราง 16   แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) ของแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ (t) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

2.646 

2.256 

4.243 

2.256 

3.035 

3.416 

3.035 

3.035 

2.256 

2.256 

 

 

คาความเชื่อมัน่เทากับ .827 
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ตาราง 17   แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) ของแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ (t) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

3.416 

2.256 

7.000 

2.646 

2.256 

2.646 

2.646 

4.583 

3.416 

4.583 

 

 

คาความเชื่อมัน่เทากับ .872 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นางสาว บงัเอญิ   เชื้อทอง 

วันเดือนปเกิด   1 พฤษภาคม 2522 

สถานที่เกิด   กาญจนบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน                              502  ถนนประชาธิปก  แขวงหิรัญรุจี  เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร  10600 

สถานทีท่ํางานปจจุบนั                       โรงเรียนอนุบาลสามเสน  

(สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภ)  เขตพญาไท   

กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2536  ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานชองดาน  อําเภอบอพลอย  

    จังหวัดกาญจนบุรี 

 พ.ศ. 2541  มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก  

อําเภอบอพลอย  จงัหวัดกาญจนบุรี 

 พ.ศ. 2545  ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 

    สถาบนัราชภฎัเพชรบุรี  จงัหวัดเพชรบุรี 

 พ.ศ. 2551  ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวทิยาการศึกษา) 

    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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