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การวิจัยคร้ังนี้  มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 

ของนักเรียนชวงช้ันที่  2โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ปจจัยที่ศึกษา
แบงเปน  3  ดานคือ  ปจจัยดานสวนตัว  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นิสัยทางการเรียน และ
ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย ปจจัยดานครอบครัว ไดแก   การสนับสนุนดานการเรียนของ
ผูปกครองและปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไดแก ลักษณะกายภาพทางการเรียน  สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับคร ู  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนวัด
หนองจับเตา  ปการศึกษา  2552  จํานวน  113  คน เปนชาย  55 คน  เปนหญิง  58  คน เครื่องมือ
ที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  และแบบทดสอบ
ทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  การวิเคราะหคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธของเพียรสันและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
 

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4 
1.1 ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่ 2  

โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  มี  1  
ปจจัย  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X1) โดยปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนทักษะการ
เขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  
ไดรอยละ 35.40 

1.2 สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่ 2  
โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  มีดังนี ้

สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่  2  โรงเรียน 
วัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนดิบ  ไดแก 

Ŷ = 1.845 + 1.157 X1 
สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่  2  โรงเรียน 

วัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
Z = .595 X1 

 
 
 



2. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5 
2.1 ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที2่ โรงเรียน 

วัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  มี  1  ปจจัย  
ไดแก  ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย (X3)โดยปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนทักษะการ
เขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  
ไดรอยละ 26.80 

2.2 สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่ 2  
โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  มีดังนี ้

สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่  2  โรงเรียน 
วัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนดิบ  ไดแก 

Ŷ = 1.550 + 1.339 X3 
สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่  2  โรงเรียน 

วัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
Z = .518 X3 

 
3. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 
3.1 ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่ 2  

โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 มี  3  
ปจจัย  โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก  ทัศนคติตอการ
เรียนวิชาภาษาไทย (X3) ลักษณะกายภาพทางการเรียน(X5) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพ่ือน(X7) โดยทั้ง 3 ปจจัยนี้สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ไดรอยละ 75.70 

3.2 สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่ 2  
โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  มีดังนี ้

สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่  2  โรงเรียน 
วัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนดิบ  ไดแก 

Ŷ = -1.399 + 1.480 X3+1.194 X5 - .921 X7 
สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่  2  โรงเรียน 

วัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
Z = .837 X3+.584 X5 -.575 X7 
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The  purpose  of  this  research  was  to  study  factors  affecting  Thai   

Language  on Thai  language  writing  skill  of  the  second  level,  primary  Grades  
4-6  students  at   Nongjabtao School  in   Sattahip District,  Chonburi  Province.  These  
factors  were  divided  3  dimensions;  first  of  them  was  personal  factors: learning  
achievement  learning  habits  and  learning  attitude  of Thai  language, second  of  
them  was  family  factor : 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  113  students  of  the  second  level,  primary  grades  
4-6  students  at  Nongjabtao School  In   Sattahip District,  Chonburi  Province.  There  
were  55 males  and  58  females ,  in  academic  year  2009.  The  research  
instruments  were  Thai  Language  writing  skill  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. Level  of  Pratom  Suksa  4 
1.1  There  were  1  factor affecting  writing  Thai  language  skill  of  the   

second  level,  primary  grades  4  students  At   Nongjabtao School  in   Sattahip 
District,  Chonburi  Province.; learning  achievement (X1). This factor  could  predicted  
equations  of  writing  Thai  language  skill  of  the  second  level,  primary  grades  4  
students  at   Nongjabtao School  about  percentage  of  35.40   

1.2  The  predicted  equations  of  writing  Thai  language  skill   
of  the  second  level,  primary  grades  4 students  at   Nongjabtao School  In   
Sattahip District,  Chonburi  Province  were  as  follows. 

1.2.1  In  term  of  raw  scores  were :  



        Ŷ = 1.845 + 1.157 X1 
 

1.2.2  In  term  of  standard  scores  were :  
 Z = .595 X1 

2. Level  of  Pratom  Suksa  5 
2.1  There  were  1  factor affecting  writing  Thai  language  skill  of  the   

second  level,  primary  grades  5  students  at   Nongjabtao School  in   Sattahip 
District,  Chonburi  Province.;  learning  attitude  of Thai  language (X3). This factor  could  
predicted  equations  of  writing  Thai  language  skill  of  the  second  level,  primary  
grades  5  students  at   Nongjabtao School  about  percentage  of  26.80  
 

2.2  The  predicted  equations  of  writing  Thai  language  skill   
of  the  second  level,  primary  grades  5  students  at   Nongjabtao School  in   
Sattahip District,  Chonburi  Province  were  as  follows. 

2.2.1  In  term  of  raw  scores  were :   
     Ŷ = 1.550 + 1.339 X3 

2.2.2 In  term  of  standard  scores  were :   
    Z = .518 X3 

 
3.  Level  of  Pratom  Suksa  6 
3.1  There  were  3  factors affecting  writing  Thai  language  skill  of  the   

second  level,  primary  grades  6  students  at   Nongjabtao School  in   Sattahip 
District,  Chonburi  Province. Ranking  from the most affecting to the least affecting; learning  
attitude of Thai  language (X3), learning  environment (X5)  and interpersonal  relationship  
between  students  and their  peer  groups(X7).These  3 factors  could  predicted  
equations  of  writing  Thai  language  skill  of  the  second  level,  primary  grades  6  
students  at   Nongjabtao School  about  percentage  of   75.70 

3.2  The  predicted  equations  of   writing  Thai  language  skill  of  the   
second  level,  primary  grades  6  students  at   Nongjabtao School  in   Sattahip 
District,  Chonburi  Province  were  as  follows. 

3.2.1  In  term  of  raw  scores  were :  
    Ŷ = -1.399 + 1.480 X3+1.194 X5 - .921 X7 

3.2.2  In  term  of  standard  scores  were :  
  Z = .837 X3+.584 X5 -.575 X7 
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ประกาศคุณูประการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาจากรองศาสตราจารย   
เวธนี  กรีทอง  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ  พงษโสภา และผูชวย 
ศาสตราจารยพรรณรัตน  พลอยเล่ือมแสง  กรรมการสอบปากเปลาที่ไดรับการแตงตั้งเพิ่มเติมที่
กรุณาใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะในการทําสารนิพนธ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปน
อยางยิ่งไว  ณ  ที่นี ้

ศิษยขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ  พงษโสภา  ผูชวยศาสตราจารยพรหม
ธิดา  แสนคําเครือและผูชวยศาสตราจารย  ดร. ทศวร  มณีศรีขํา  ที่กรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยตลอดจนครูอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให  และผูวิจัยจะขาด
ความสมบูรณหากไมมีทานเหลานี ้

ขอขอบพระคุณ นางเหล่ียม  บัวสวรรค  ที่ใหการสนับสนุนในการเรียนและใหความชวยเหลือใน
การทําวิจัยในครั้งนี้มาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองจับเตา  คณะครูอาจารยและนักเรียนที่ใหความ
รวมมือตลอดจนอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลและทําการวิจัยในครั้งนี้ดวยดีตลอดเวลา 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ  ในสาขาจิตวิทยาการศึกษา  รุนปการศึกษา  2551  ที่ใหคําแนะนําชวยเหลือ  
และใหกําลังใจกันมาโดยตลอด 

คุณคาของสารนิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณมารดา  บิดา ครูอาจารยและ
เปนเคร่ืองทดแทนคุณแดผูมีพระคุณทุกๆทานทั้งที่เอยนามและไมไดเอยนาม 

 
ขอกราบขอบพระคุณ  และขอขอบคุณเปนอยางสูงไว  ณ  ที่นี้ 
 
                           สุจิตรา  บัวสวรรค 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

       ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปน
เอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทยเปนเครื่องมือในการติดตอ 
สื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกจิธุรการงาน และ
ดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข  และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู  
ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู  ความคิดวิเคราะหวิจารณ  และ
สรางสรรคใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อที่
แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี  ชีวทัศน  โลกทัศนและสุนทรียภาพโดย
บันทึกไวเปนวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ําคา  ภาษาไทยจึงเปนสมบัติของชาติที่ควรคาแกการ
เรียนรู  เพ่ืออนุรักษและสบืสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ. 2545: 3)  ซึ่ง
ความสําคัญของภาษาไทย สามารถสรุปไดวา เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร เปนเครื่องมือใน
การเรียนรู  ความรูและประสบการณอันมีคุณคาของบรรพบุรุษ เปนเครื่องมือเสริมสรางความเขาใจ
อันดีตอกัน  เปนเครื่องมือสรางเอกภาพของชาตแิละเปนเครื่องมือชวยจรรโลงใจ ดังนั้นครู
ภาษาไทยจึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตและความเปนปกแผนของสังคมไทย  (กรมวิชาการ. 
2545:  3-6) 

      การสอนภาษาไทยใหไดประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตรนั้น  ผูสอนตองสอนให
ผูเรียนสามารถใชภาษาไทยในการติดตอสื่อสารไดอยางถูกตอง  ซึ่งจําเปนตองมีการฝกฝนทักษะ
พ้ืนฐานที่สัมพันธกันทั้ง  4  ดานคือการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  ทักษะทั้ง  4  ดานนี้ 
เปนทักษะที่ผูใชภาษาตองใชภาษาใหถูกตองตามหลักเกณฑของภาษาในการสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพและใชคลองแคลว  ใชภาษาในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  มีเหตุมีผล  และใชภาษา
อยางมีคุณธรรม  และอยางมีมารยาท  การอานและการฟงเปนทักษะของการรับรูเรื่องราว  ความรู
และประสบการณ  การพูดและการเขียนเปนทักษะของการแสดงออกดวยการแสดงความคิดเห็น 
ความรูและประสบการณ  ทักษะการเขียนจัดไดวาเปนทักษะทางภาษาที่มีความสําคัญมาก ดงัที่ 
วิทยา  ดํารงเกียรติศักดิ์ (2531:  5)   กลาววา ทักษะในการเขียนเปนเรื่องที่คอนขางยากกวาทักษะ
อื่นๆ  เพราะการเขียนเปนการสื่อสารที่มีขั้นตอนหลายอยาง เชน  ผูเขียนจะตองนึกคิดกอนวาจะ
เขียนอยางไรจึงจะมีความหมายตรงกับความคิดของตนเองที่ตองการจะถายทอดสวนผูอานก็จะรับรู
ความคิดของผูเขียน ดวยอาศัยสารหรือตัวอักษรที่ผูเขียนสงมาถาผูอานไมเขาใจความหมายตรงกับ
ความประสงคของผูเขียน  ก็แสดงวาเกิดปญหาในการสื่อสาร   การเขียนถือวาเปนเคร่ืองมือในการ
ถายทอดความรูสึกนึกคิด ความเขาใจและประสบการณของบุคคลดวยการเขียนเปนเรื่องราวให
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ถูกตองตามลักษณะตัวอักษรใหเปนระเบียบ ใหผูอื่นเขาใจความหมายไดอยางชัดเจน (วรรณี  โสม
ประยูร. 2537:  141)     

      การเขียนจึงมีลักษณะเปนการสื่อสารที่ถาวร  สามารถคงทนอยูนาน ตรวจสอบไดและใช
เปนหลักฐานอางอิงได  การสื่อสารดวยการเขียนมีวิธีการเดียว  คือ การถายทอดออกมาเปน
ตัวอักษรเทานั้น (ปรัชญา อาภากุล. 2542: 129)  การเขียนทําใหผูรับสารไดรับทราบแนวความคิด  
จินตนาการเปนเรื่องราว  การเขียนควรตองไตรตรองกอนลงมือเขียน  ขณะเขียนและหลังการเขียน
แลว  อาจแกไขใหมไดตามตองการ  การเขียนเปนกระบวนการคิดและการฝกฝน  ควรฝกฝนทั้ง
ภาษาที่จะใชเขียนและลักษณะการเขียนแตละชนิดใหเขาใจเพ่ือจะเขียน  เพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  (เจือจันทร  ไหวพริบ. 2542:  167)  การเขียนมีสวนชวยให
ผูเขียนเปนผูมีความรู  ความสามารถ  เสริมสรางจินตนาการและพัฒนาการทางอารมณที่ดี  
เนื่องจากผูเขียนที่ดีตองเปนผูอานที่ดีดวย  และยังเปนผูหมั่นแสวงหาความรูดวยวิธีการตางๆ  หาก
เรายิ่งศึกษาคนความากเราก็มีขอมูลที่จะเขียนมาก  และผูเขียนยังตองฝกฝนกระบวนการคิดและ
กระบวนการถายทอดสารอยางเปนระบบ  เพ่ือใหขอมูลที่นําเสนอนั้นเปนไปอยางมีลําดับ  ทําความ
เขาใจไดงาย  และนําประโยชนที่ไดจากการเขียนนั้นมาพัฒนาตนเอง (กอบกาญจน  วงศวิสิทธิ.์ 
2551: 204) 

การเขียนเปนปญหาสําคัญหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  นักเรียนไมสามารถ
เขียนไดถูกตอง เพราะมีสาเหตุหลายประการที่ทําใหเกิดความยุงยากในการเขียน  จากการศึกษาของ  
ชูศรี  ศรีแกว (2525)  พบวาขอผิดพลาดที่ทําใหนักเรียนเขียนผิดแบงได  7  ประเภท  คือ  การใช
คําผิด  การแตงประโยคผิด  การสะกดการันตผิด  การใชเครื่องหมายวรรคตอนผิด  การใชอักษรยอ
ผิด  และการใชเครื่องหมายตาง ๆ ผิด  ซึ่งลวนแลวกอใหเกิดปญหาการเขียนผิด   นักเรียนขาดความ
สนใจ  ขาดการสังเกต  และที่สําคัญคือนักเรียนขาดการฝกที่ถกูวิธี  เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการ
เขียน  ดังเห็นไดจากผลการสัมมนาการใชภาษาไทยของคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ  (2526: 46)  
ที่รายงานวานักเรียนขาดทักษะในการเขียนเพราะไดรับการฝกฝนนอย  และผลงานไมไดรับการตรวจ
แกไขเทาที่ควร  (สุมาลี  โกศลสมบัต.ิ  2525:  57) 
  จากการที่ผูวิจัยเปนศิษยเกา ของโรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี และ
ไดไปสัมภาษณอาจารยผูสอนวิชาภาษาไทยจึงทําใหทราบขอมูลเบื้องตนวา  นักเรียนชวงช้ันที่  2  มี
ปญหาดานการเขียน  เชน   เขียนตามคําบอกไมถูก  เขียนคํายากผิด  การเขียนสะกดคํา  เปนตน  
จากปญหาดังกลาวที่พบผูวิจัยจึงไดทําการสํารวจปญหาเบ้ืองตนโดยการใชคําถามปลายเปด  จํานวน  
2   ขอ ถามนักเรียนชวงช้ันที่  2  จํานวน 121 คน  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  จํานวน  33 
คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   จํานวน 47  คน  และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  จํานวน 
41  คน 

ขอที่  1  ใชคําถามวา  ในการเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนมีปญหาหรือไม  ถามีคือปญหาใด  
คําตอบที่ไดคือ 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4  ตอบวา  นักเรียนมีปญหาดานการเขียน  เชน เขียนคํายาก
และเขียนตามคําบอกไมถูก  จํานวน  22  คน คิดเปนรอยละ  66.67 ปญหาดานการอาน  เชน  อาน
แลวจับใจความไมได จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  33.33 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5 ตอบวา  นักเรียนมีปญหาดานการเขียน เชน เขียนคํายาก
และเขียนตามคําบอกไมถูก  จํานวน  27  คน คิดเปนรอยละ  57.45 ปญหาดานการอาน  เชน  อาน
แลวจับใจความไมได จํานวน  19  คน  คิดเปนรอยละ  40.43   ปญหาการทํางานกลุม  เชน  ทํางาน
รวมกับเพ่ือนไมได  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  2.12 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  ตอบวา  นักเรียนมีปญหาดานการเขียน  เชน เขียนตาม
คําบอกไมถูก  เขียนสะกดคําผิด  จํานวน  29  คน คิดเปนรอยละ 70.73  ปญหาดานการอาน  เชน  
อานแลวจับใจความไมได ทองจําคําศัพทไมได จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ 29.27 

ขอที่  2  ใชคําถามวา  ปญหาเรื่องการเขียนวิชาภาษาไทย  นักเรียนคิดวามีสาเหตุจาก
อะไรบาง 

สาเหตุที่พบมากที่สุด  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4  ตอบวา  ขาดการฝกทักษะในเรื่อง
การเขียน  จํานวน  15  คน คิดเปนรอยละ 45.45 ไมชอบเขียน จํานวน  8  คน คิดเปนรอยละ 24.24 
ไมสนใจเรียนไมชอบอานหนังสือ เขียนไมถูก  จํานวน  7  คน คิดเปนรอยละ  21.21 ขาดการสะกด
คําและการทองจํา  จํานวน  3  คน คิดเปนรอยละ 9.1 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ตอบวา  ขาดการฝกทักษะในเรื่องการเขียน  จํานวน  17  
คน  คิดเปนรอยละ 36.17  ไมชอบเขียน จํานวน  17  คน  คิดเปนรอยละ  36.17 ไมชอบอานหนังสือ  
เขียนไมถูก จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  25.53  ไมชอบเรียนวิชาภาษาไทย จํานวน  1 คน  คิด
เปนรอยละ 2.13 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  ตอบวา  ขาดการฝกทักษะในเรื่องการเขียน  จํานวน  20  
คน  คิดเปนรอยละ 48.78  ไมไดฝกฝนในเรื่องการเขียน จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  24.39  ไม
ชอบอานหนังสือ  เขียนไมถูก  จํานวน 10  คน คิดเปนรอยละ  24.39 ขาดความม่ันใจในตัวเอง  
จํานวน  1 คน คิดเปนรอยละ 2.44 

ผลจากการสํารวจปญหาเบื้องตนพบวา  นักเรียนชวงชั้นที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา   
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ประสบปญหาทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยมากที่สุด  ดังที่   ประเทือง  
คลายสุบรรณ  (2546 : 31-34)  กลาววา การเขียนผิดนั้นมาจากสาเหตุตาง ๆ  ไดแก  เขียนเพราะ
ออกเสียงผิด  เห็นรูปคําหรือตัวอยางที่ผิด  ใชแนวเทียบคําผิด  ไมทราบความหมายของคํา  รวมทั้ง
ไมรูหลักเกณฑทางภาษา เราจึงควรใหความสนใจและพัฒนาการเขียนมากขึ้น 

ดวยเหตุนี้   ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชวงชั้นที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี
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ความมุงหมายของการวิจัย 
   ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้
.    1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่สงผลตอ
ทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชวงชั้นที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี 

1.1  เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที ่
สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี
 1.2  เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที ่
สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่  5  โรงเรียนวัดหนอง 
จับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี

1.3  เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที ่
สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่  6 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี
   2. เพ่ือสรางสมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชวงช้ันที่  2   
โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี

2.1 เพ่ือสรางสมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี

2.2 เพ่ือสรางสมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 

2.3 เพ่ือสรางสมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 
 
 
ความสําคัญของการวิจัย 

ผลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้  ทําใหทราบวาปจจัยใดบางที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   เพ่ือเปน
ขอมูลเสนอตอผูบริหาร  ครู  อาจารย  ตลอดจนผูปกครองและผูที่เก่ียวของกับนักเรียนที่จะไดใช
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาในคร้ังนี้ประกอบการวางนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม
และพัฒนาผูเรียน  ในดานการเขียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชวงช้ันที่  2  ซึ่งทําใหนักเรียน
สามารถพัฒนาทักษะการเขียนไดถูกตองมากขึ้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชวงช้ันที่  2  ของโรงเรียนวัดหนองจับเตา  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา  2552   จํานวน  113  คน ดังนี้  นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่  4  จํานวน   33 คน  เปนนักเรียนชาย   15 คน  นักเรียนหญิง  18 คน  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  จํานวน  41 คน  เปนนักเรียนชาย  17 คน  นักเรียนหญิง 24  คน  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  จํานวน  39 คน  เปนนักเรียนชาย   23 คน  และนักเรียนหญิง  16  คน  ซึ่งใช
เปนกลุมตัวอยางทั้งหมด   

  
2.   ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวแปรอิสระ  แบงออกเปน  3  ดาน  ไดแก 

2.1.1 ปจจัยดานสวนตัว  ไดแก 
2.1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.1.1.2 นิสัยทางการเรียน 
2.1.1.3 ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย 

 
2.1.2 ปจจัยดานครอบครัว  ไดแก 

2.1.2.1 การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง 
 
2.1.3 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  ไดแก 

2.1.3.1 ลักษณะกายภาพทางการเรียน 
2.1.3.2 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับคร ู
2.1.3.3 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน 

2.2  ตัวแปรตาม  ไดแก  ทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  หมายถึง  การเขียนโดยเรียงลําดับ  พยัญชนะ  สระ   

วรรณยุกตและตัวสะกดคําเปนคําไดอยางถูกหลักเกณฑ  และถูกตองตามพจนานุกรม พุทธศักราช  
2525  เพ่ือใหสามารถออกเสียงไดชัดเจนและสื่อความหมายไดถูกตอง 

2. ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียน  หมายถึง  สิ่งที่มีผลตอทักษะการเขียน  ของ 
นักเรียนชวงชั้นที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ซึ่งแบง ออกเปน 3  
ดาน  ไดแก  ปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  ดัง
รายละเอียดตอไปนี ้
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2.1 ปจจัยดานสวนตัว  ไดแก 
2.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ผลการเรียนที่เปนระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของ 

นักเรียนทุกวิชา  นับตั้งแตในภาคเรียนที่  1  ของชวงช้ันที่  2  จนสิ้นสุดภาคการศึกษาที่  1  ของป
การศึกษา   2552 

2.1.2 นิสัยทางการเรียน  หมายถึง  พฤตกิรรมที่นักเรียนประพฤติปฏิบัติอยาง 
สมํ่าเสมอในการที่จะมุงม่ันศึกษาหาความรูจนประสบความสําเร็จประกอบดวย  การจัดระบบการเรียน  
การพัฒนาการเรียน  ความตั้งใจ  ความเอาใจใสในการเรียน  การวางแผนการเรียน  ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  ขยัน  อดทน 

2.1.3 ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย  หมายถึง  ความรู  ความรูสึก  หรือ 
แนวโนมที่แสดงพฤติกรรมของนักเรียนตอการเรียนวิชาภาษาไทย   ซึ่งสามารถวัดไดจากคะแนนใน
แบบวัดเกี่ยวกับทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย  ในที่นี้แบงออกเปน  3  ดาน 

2.1.3.1 ดานความรูตอการเรียนวิชาภาษาไทย  ไดแก  การรูคําศพัท  การแตง 
ประโยคไวยกรณ 

2.1.3.2 ดานความรูสึกตอการเรียนวิชาภาษาไทย  ไดแก  ความรูสึกชอบ  ความ 
พอใจ  ความสนุกสนานเม่ือเรียนวิชาภาษาไทย 

2.1.3.3 ดานแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรม  ไดแก  ไมเคยขาดเรียน  สนใจ   
ซักถาม  ขยันทําการบาน  ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกหองเรียน 

2.2 ปจจยัดานครอบครัว  ไดแก 
2.2.1 การสนับสนุนการเรียนของผูปกครอง   หมายถึง  บิดาใหการสนับสนุนทางการ 

เรียนของนักเรียน  ไดแก  ความสนใจ  ซักถามปญหาและยินดีใหความชวยเหลือในปญหานั้นๆมีการ
ใหคําแนะนําในการเรียน  ใหเงินและทุนทรัพยในการใชจายใหนักเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนซึ่ง
มีผลตอการเรียนของนักเรียน  แบงเปน  2  ดาน  ดังนี้ 

2.2.1.1 การสนับสนุนทางดานวัตถุ  ไดแก  การจัดแบบฝกหัดเก่ียวกับทักษะ 
การเขียนสะกดคํา  หาสื่อตางๆที่ใชชวยในเรื่องการเขียน 

2.2.1.2 การสนับสนุนทางดานการกระทํา  ไดแก  พูดใหกําลังใจเม่ือนักเรียนมี 
พัฒนาการดานการเขียนดี  มีการช้ีแนะแนวทางในเรื่องการเขียน  การใหคําปรึกษาในเรื่องการเรียน 

2.3  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  ไดแก   
2.3.1 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  หมายถึง  การปฏิบัติตนของนักเรียนตอคร ู

และการปฏิบัติตนของครูตอนักเรียน  ทั้งในและนอกหองเรียน  เพ่ือใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน 
2.3.1.1 การปฏิบัติตนของนักเรียนตอครูทั้งในและนอกหองเรียน  ไดแก  การ 

ซักถามปญหาการเรียน  ปญหาสวนตัว  การใหความเคารพ  เชื่อฟงคําสั่งสอนของคร ู
2.3.1.2 การปฏิบัติตนของครูตอนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน  ไดแก  ความ 

สนใจความสัมพันธทีด่ี  ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกกลาที่จะพูดคุยซักถามปญหาตางๆและสราง
บรรยากาศแหงความอบอุน 
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2.3.2 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  หมายถึง  ความสนิทสนม  การ 
ชวยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกันในเวลาที่มีปญหาการเรียน  ปญหาสวนตัว 

2.3.3 ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน  หมายถึง  สภาพแวดลอมทางการเรียนการ 
สอนที่มีผลตอนักเรียน  ไดแก  สถานที่เรียน  สื่อและอุปกรณทางการเรียน 

2.3.3.1 สถานที่เรียน  ไดแก  ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในหองเรียน 
ลักษณะอากาศปลอดโปรง  ขนาดหองเรียนกับปริมาณนักเรียน  บริเวณของหองเรียนปราศจาก
สิ่งรบกวนตางๆ  เชน  เสียง  กล่ิน 

2.3.3.2 สื่ออุปกรณการเรียน  ไดแก  ปริมาณของสื่อ  อุปกรณการเรียนการ 
สอน  เม่ือเทียบกับจํานวนครูผูสอนและนักเรียน  ความทันสมัย  คุณภาพการใชงาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย   
     

ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
         
 
 
 
 
 

 
ปจจัยดานสวนตัว  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นิสัยทางการเรียน  ทัศนคติตอการ

เรียนวิชาภาษาไทย  ปจจัยดานครอบครัว  ไดแก  การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง  และ
ปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน  ไดแก  ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน  สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับครู  และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  จะสงผลตอทักษะการเขียนวิชา
ภาษาไทย  ผูวิจัยจึงขอตั้งสมมติฐานดังนี ้
 
 

1. ปจจัยดานสวนตัว 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 1.2 นิสัยทางการเรียน 
1.3 ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย 
 

2. ปจจัยดานครอบครัว 
 2.1 การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง 

 

 
 

3.  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
 3.1  ลักษณะกายภาพทางการเรียน 
 3.2  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
 3.3  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน 

 

 
 
 
 
 
  
 

ทักษะการเขียนวิชา
ภาษาไทย 
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สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 1.  ปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  สงผลตอทักษะการ
เขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี
 1.1 ปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  สงผลตอทักษะ 
การเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรยีนวัดหนองจับเตา  อําเภอ 
สัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
 1.2 ปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  สงผลตอทักษะการ
เขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี 
 1.3 ปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  สงผลตอทักษะการ
เขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
           ในการสรางแบบสอบถามและแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในหัวขอตางๆ ดังนี ้

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 
1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 
1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 
2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับโรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 
 
1.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 

1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 
1.1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรูทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 
       หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544 

หลักการ  เพ่ือใหการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศจึง
กําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไวดังนี ้

1. เปนการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคู 
กับความเปนสากล 

2. เปนการศึกษาเพ่ือปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอ 
ภาคและเทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต   
โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาร  เวลา  และการจัดการเรียนรู 
5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเทียบ 

โอนผลการเรียนรู  และประสบการณ 
    การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญา
พัฒนาการคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณแลวยังมุง
พัฒนาความสามารถทางอารมณโดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง  เขาใจตนเอง  เห็น
อกเห็นใจผูอื่น  สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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  สาระและมาตรฐานการเรียนรูเม่ือจบการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  12  ป  กลุมสาระ
การเรียนรูทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ประกอบดวย 
 สาระที่  2 :  การเขียน 
 มาตรฐาน  ท 2.1  ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอ
ความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานการเรียนรูทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยชวงช้ันที่  2 ไดแก 

1. สามารถเขียนเรียงความ  ยอความ  ช้ีแจงปฏิบัติงาน  การรายงาน  เขียน 
จดหมายสื่อสารไดเหมาะกับโอกาสและจุดประสงค  เขียนเร่ืองราวจากจินตนาการหรือ
เรื่องราวที่สัมพันธกับชีวิตจริง  รวมทั้งใชกระบวนการเขียน พัฒนางานเขียน 

2. มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียนและการศึกษาคนควา  โดยใช 
ทักษะการเขียน  จดบันทึกขอมูล  ความรู  ประสบการณ  เหตุการณและ การสังเกต
อยางเปนระบบ  นําวิธีการของแผนภาพความคิดมาพัฒนางานเขียนและการรายงานและ
เขียนสื่อสารไดตามจุดประสงคอยางมีมารยาททางสังคม 

1.1.1.1  สาระการเรียนรูทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่  4 
ไดแก 

1.  การเขียนสะกดคําและการเขียนตามคําบอก 
2.  การคัดลายมือ 
3.  การเขียนเรียงความ  ยอความเรื่องจากประสบการณและจินตนาการ 
4.  การเขียนจดหมายลาครู  จดหมายถึงบิดามารดา 
5.  การเขียนรายงาน  บันทึก 
6.  การกรอกรายการ 
7.  การใชเลขไทย 
 
1.1.1.2  สาระการเรียนรูทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่  5  

ไดแก 
1.  การเขียนสะกดคําและการเขียนตามคําบอก 
2.  การคัดลายมือ  และเขียนหวัดแกมบรรจง 
3.  การเขียนเรียงความ  ยอความเรื่องจากประสบการณจินตนาการ 
4.  การเขียนรายงานและเขียนช้ีแจงการปฏิบัติงาน 
5.  การเขียนจดหมายถึงญาติและเพ่ือน 
6.  การกรอกรายการ 
7.  การใชเลขไทย 
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1.1.1.3  สาระการเรียนรูทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่  6  
ไดแก 

1.  การเขียนสะกดคําและการเขียนตามคําบอก 
2.  การคัดลายมือ  และเขียนหวัดแกมบรรจง 
3.  การเขียนเรียงความ  ยอความเรื่องจากจินตนาการและเร่ืองที่สัมพันธกับชีวิต

จริง 
4.  การเขียนรายงานและเขียนช้ีแจงการปฏิบัติงาน 
 5.  การเขียนจดหมายธุรกิจ 
6.  การกรอกรายการ 
7.  การใชเลขไทย 

 
 1.1.2  การเขียนสะกดคํา  และการเขียนตามคําบอก 

   กรมวิชาการ  (2546: 135 -138)   ไดกลาวไววา  การเขียนสะกดคํา  หมายถึง  การเขียน
คําโดยนําเรียงพยัญชนะตน  สระ  วรรณยุกต  ตัวสะกดและตัวการันต ตามลําดับไดถูกตองตาม
หลักเกณฑการสะกดคํามีวิธีการสะกดคําหลายวิธี  ถาสะกดคําเพ่ืออานจะสะกดคําตามเสียง  ถาสะกด
คําเพ่ือเขียนจะสะกดคําตามรูป  มีวิธีการสะกดคําดังนี ้   

1. วิธีการสะกดคําตามรูปคํา 
กา   สะกดวา   กอ - อา - กา 
ขา   สะกดวา  ขอ - อา - ขา 

2. วิธีการสะกดคําโดยสะกดแม   ก  กา  กอน  แลวจึงสะกดมาตราตัวสะกด   
คาง    สะกดวา  คอ – อา – คา – คา –งอ – คาง 
คาง   สะกดวา  คอ – อา -  คา – คา – งอ – คาง – คาง – โท – คาง 

3. วิธีสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด 
คําที่สะกดไมตรงตามมาตรา  ตัวสะกดจะเปนคําที่มาจากภาษาตางประเทศ  เชน  คําที่มาจากภาษา
บาลี  สันสกฤต  เขมร  ภาษาอังกฤษ  เปนตนคําที่สะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกดจะไมสะกดคํา  
แตใชหลักการสังเกตรูปคําจําคําใหไดโดยอานและเขียนคํานั้นอยูเสมอ  รูความหมายของคําและรู
หลักการสะกดคํา  เชน  เหตุ  ใหรูวา  ตุ  ออกเสียง  ด  เปนเสียงทาย 

4. วิธีการสะกดคําอักษรควบ 
มีวิธีการสะกดคํา  2  วิธี  คือ  สะกดคําเพ่ืออานจะมุงที่เสียงของคําดวยการอานอักษรควบกอน  เชน  
กร  ออกเสียง  กรฺอ  ปล  ออกเสียง  ปลฺอ  แลวนําเสียง  กรอ  ปลอ  สะกดคํา  กรฺอ – ออ – งอ – 
กรอง  ออกเสียงพยัญชนะตนเปนเสียงกล้ํากอน  อีกวิธีหนึ่งเปนการสะกดคําแบบเรียงพยัญชนะตน  
วิธีนี้จะใชในการสะกดคําเพ่ือเขียน  เชน  กอ – รอ – อา –บอ – กราบ  ถาสะกดคําแบบเรียง
พยัญชนะตน  นักเรียนจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวแรก  และทิ้งเสียงพยัญชนะตัวที่สอง  ทําให
ออกเสียงควบไมชัด 
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5. วิธีการสะกดคําอักษรนํามีวิธีการสะกดคําดังนี ้
5.1 ห  นํา  ย ร ล ว  ใหออกเสียงพยัญชนะนํากอน  หน  ออกเสียง  หนอ  หย  ออกเสียง   

หยอ  เปนตน 
5.2 อ  นํา  ย  ใหออกเสียง  อย  เปนเสียง  ย  แลวสะกดคํา  อยา  สะกดวา  ยอ – อา –  

ยา – ยา – เอก – อยา 
5.3 การสะกดคําที่อักษรสูงนําอักษรต่ําเดี่ยว  หรืออักษรกลางนําอักษรต่ําเดี่ยว  เชน 

สง_ สน_สม _ ผล_ กล_ ถง_ ตล_  เปนตน 
6. วิธีการสะกดคําที่สระเปล่ียนรูปและลดรูป 

 เชน  สระโอะ  มีตัวสะกด  จะลดรูป  ลอ  สะกดวา   ลอ – โอะ – ดอ - ลด 
7. วิธีการสะกดคําที่มีตัวการันตเปนคําที่มาจากภาษาอื่น 

คําที่มาจากภาษาอื่น  เชน  ภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  จะมีตัวสะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด    
การสะกดคําที่มีตัวการันตจะใหอานเปนคําแลวสังเกตรูปคํา  แลวรูกฏเกณฑตามหลักภาษา  คําที่มี
ตัวการันต  พยัญชนะการันตจะไมออกเสียง 
  จากเอกสารการเขียนสะกดคําที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การเขียนสะกดคํา  หมายถึง  
ความสามารถในการเขียนคําโดยเรียงพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และตัวสะกดตัวการันต ตามลําดับ
ไดถูกตองตามหลักเกณฑ 

1.1.3 การคัดลายมือ 
 กรมวิชาการ  (2546: 173-176)   ไดกลาวถึงการคัดลายมือไวดังนี ้

การคัดลายมือเปนการฝกเขียนตัวอักษรไทยใหถูกตองตามหลักการเขียนคําไทยเปนทักษะทีจ่ะตอง
คํานึงถึงความถูกตองของตัวอักษรไทย  เขียนใหอานงาย  มีชองไฟ  มีวรรคตอน  ตัวอักษรเสมอกัน  
วางพยัญชนะ  สระ วรรณยุกตไดถูกที่  ตัวสะกดการันตถูกตอง  และลายมือสวยงาม  การคัดลายมือ
จะสัมพันธกับการเขียนตัวสะกดการันตดวย  ชวยทําใหนักเรียนเขียนคําไดถกูตอง 

การคัดลายมือ  มีแบบการคัดตัวอักษรไทยไดหลายแบบไดแก 
1. ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ  เปนแบบตัวอักษรไทยของกรมวิชาการ  

กระทรวงศึกษาธิการ   
ที่ใชเปนแบบคัดลายมือสําหรับโรงเรียนทั่วประเทศ 

2. ตัวอักษรแบบขุนสัมฤทธิ์วรรณการ  เปนแบบคัดลายมือของขุนสัมฤทธิ์วรรณการ  ที ่
กระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในอดีตไดใชเปนแบบคัดลายมือของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา  ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดดัดแปลงตัวอักษรแบบขุนสัมฤทธิ์วรรณการ  เปน
ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ตัวอักษรแบบอาลักษณของแผนกอาลักษณ  กองประกาศิต  สํานักเลขาธิการ   
คณะรัฐมนตรี  เปนแบบคัดของทางราชการในการเขียนกฎหมาย  งานเขียนเก่ียวกับพระมหากษัตริย  
หรือเพ่ือการเกียรติยศตาง  ๆ

4. ตัวอักษรแบบภาควิชาประถมศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ภาควิชา 
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ประถมศึกษา  ครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มีความตองการใหนิสิตที่เรียนครูเม่ือจบไปเปน
ครูมีลายมือสวยงาม  จึงนําแบบคัดลายมือของพระยาผดุงวิทยาเสริมมาดัดแปลงตัวอักษรใหงายตอ
การฝกเขียน 

 จากเอกสารการคัดลายมือที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การคัดลายมือเปนการเขียนเพ่ือ 
การสื่อสารเปนทักษะที่จะตองคํานึงถึงความถูกตองของตัวอักษรไทย  เขียนใหอานงาย  มีชองไฟ  มี
วรรคตอน  ตัวอักษรเสมอกัน  วางพยัญชนะ  สระ วรรณยุกตไดถูกที่  ตัวสะกดการันตถูกตอง     

 
1.1.4  การเขียนเรียงความ 

      นฤภร  รุจิเรข    (2548: 138) ไดกลาวไววา  เรียงความ  หมายถึง  เรื่องที่นําขอเท็จจรงิ 
และความคิดเห็นที่นาสนใจของผูเขียนมาเรียบเรียงตามลําดับ  ไมวกวน  และถูกตองตามหลักภาษา 

องคประกอบของเรียงความ 
1. คํานํา  เปนสวนที่นําเขาเนื้อเร่ืองที่ตองการเขียน  บอกแนวทางของเนื้อเรื่องวาจะดําเนิน 

ไปอยางไร  คํานําควรมีใจความรวบรัด  ไมเยิ่นเยอ 
2. เนื้อเร่ือง  ขยายใจความคํานําใหละเอียดแจมแจง  เนื้อเรื่องควรมีเนื้อหามากกวาหนึ่งยอ 

หนา  เขียนตามลําดับโครงเร่ืองเพ่ือใหเนื้อหาไมวกวน 
3. สรุป  เปนสวนสุดทายซึ่งสรุปประเด็นสําคัญของเรื่อง  ใชภาษากะทัดรัด  อาจสรุปดวย 

สุภาษิต  บทกลอน  คําคม  ขอคิด  หรือตั้งคําถามใหผูอานคิดตอไป 
 จากเอกสารการเขียนเรียงความที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  เรียงความ  หมายถึง   

เรื่องที่นําขอเท็จจริงและความคิดเห็นที่นาสนใจของผูเขียนมาเรียบเรียงตามลําดับ  ไมวกวน  และ
ถูกตองตามหลักภาษา 

  
 

 
1.1.5  การยอความ 

       นฤภร  รุจิเรข    (2548: 136)  การยอความ  คือ  การสรุปเนื้อหาความหรือใจความ 
สําคัญของเรื่องแลวนํามาเรียบเรียงใหมใหตอเนื่อง กะทัดรัด  และคงสาระเดิมไว  โดยใชถอยคําของผู
ยอความ 

หลักการยอความ 
1. เขียนคําขึ้นตนยอความตามประเภทของเรื่อง 
2. อานเรื่องที่จะยอโดยละเอียด  ทําความเขาใจเนือ้เรื่องและสํานวนโวหารตาง ๆ 
3. สรุปใจความสําคัญของแตละยอหนาแลวเรียบเรียงใหมโดยใชสํานวนของผูยอความ 
4. ถาเรื่องที่ยอเปนรอยกรอง  ตองถอดคําประพันธเปนรอยแกวแลวจึงยอความ 
5. เปล่ียนสรรพนามบุรุษที่  1  และ  2  เปนสรรพนามบุรุษที่  3 
6. ถาเปนคําราชาศัพทใหคงไวตามเดิม 
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7. ไมใชเคร่ืองหมายอัญประกาศ  และไมใชอักษรยอหรือคํายอ 
8. ถาไมมีช่ือเรื่องควรตั้งชื่อเรื่อง 
1.1.5.1 การเขียนเรื่องราวจากจินตนาการ   
     จิตอารมณ  สวัสดิชิตัง  (2547: 146)  การเขียนเรื่องราวจากจินตนาการ  คือ  การเขียนเรื่อง

จากอารมณ  ความรูสึกหรือเร่ืองจากความคิดฝน  แตอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริง  ไมควรเพอฝน
จนเกินไป 

การเขียนเรื่องราวจากจินตนาการ  มีหลักดังนี ้    
1.  กําหนดเรื่องที่จะเขียน  ควรเปนเร่ืองที่ชอบ  เรื่องที่อยากเขียนและมีความรูในเร่ืองนั้น  จะ

ชวยใหเขียนไดราบรื่น 
2.  หาความรูเก่ียวกับเร่ืองที่จะเขียน  เพราะความรูเปนพ้ืนฐานของความคิดและจินตนาการ 
3.  ทําโครงเรื่อง  เพ่ือลําดับเหตุการณที่จะเขียนใหตอเนื่องกัน 
4.  ในการเรียบเรียง  ควรใชถอยคําที่ทําใหผูอานรูสึกคลอยตามและมองเห็นภาพ 
5.  ตรวจดูความสมบูรณของเนื้อหา  เพ่ือปรับปรุงแกไข 
1.1.5.2  การเขียนเรื่องราวจากชีวิตจริง   
      จิตอารมณ  สวัสดิชิตัง  (2547: 146)  การเขียนเรื่องราวจากชีวิตจริง  คือ  การเขียนเพ่ือ

บอกเลาถึงประสบการณ  ประวัติ  หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ในแงมุมที่
นาสนใจ  เพ่ือเปนสิ่งเตือนใจใหผูอื่นไดรับรู  หรือยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัต ิ

การเขียนเรื่องราวจากชีวิตจริง  มีหลักดังนี ้
1.  กําหนดเรื่องที่จะเขียน  ควรเปนเร่ืองที่ใหขอคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  และตองนาสนใจ 
2.  หาความรูในเรื่องที่จะเขียน  เพราะเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการเขียนเรื่องราวจากชีวิตจริง 
3.  ทําโครงเรื่องเพ่ือลําดับเหตุการณที่จะเขียน 
4.  ควรใชถอยคําที่สื่อความหมายไดชัดเจนในการเรียบเรียง 
5.  ตรวจดูความสมบูรณของเนื้อหาเพ่ือปรับปรุงแกไข 
   จากเอกสารการยอความที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การยอความ  คือ  การสรุป 

เนื้อหาความหรือใจความสําคัญของเรื่องแลวนํามาเรียบเรียงใหมใหตอเนื่อง กะทัดรัด  และคงสาระ
เดิมไว  โดยใชถอยคําของผูยอความ 
 

1.1.6 การเขียนรายงานบันทึก 
     นฤภร  รุจิเรข    (2548: 141)  กลาวไววา   การเขียนรายงานเปนการแสวงหาความรู 

เพ่ิมเติม  จึงตองศึกษาคนควาจากหนังสือแลวนํามาเรียบเรียงโดยใชภาษาที่ถูกตองและเหมาะสม 
มารยาทในการเขียนรายงาน  มีดังนี ้
1. ภาษาที่ใชตองสุภาพ  เหมาะสม  และถูกตองตามหลักไวยากรณ 
2. เขียนใหถูกตองตามรูปแบบการเขียนรายงาน 
3. ลายมืออานงาย  ไมหวัด สะอาดสะอาน  แลดูสวยงาม  ไมมีรอยขีดฆา 
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4. เขียนตามลําดับความคิดอยางตอเนื่อง  ไมวกวน 
5. ถาคัดลอกขอความจากหนังสือเลมอื่นมาควรบอกแหลงที่มาและช่ือผูแตง 

 
1.1.6.1 การเขียนบันทึกประจําวัน   
       พวงผกา  วุฒิวราวรรณ  (2547: 69) การเขียนบันทึกประจําวัน  คือ การเขียนเพ่ือ 

บรรยายความรูสึก  แสดงความคิดเห็นและเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  เพ่ือเก็บไว
เตือนความจํา 

การเขียนบันทึกประจําวัน  มีหลักการเขียนดังนี ้
1. ระบุวัน  เดือน ป  ที่เขียนบันทึก 
2. ลําดับเหตุการณ  ตามชวงเวลากอนและหลัง  เพ่ือระบุชวงเวลาของเหตุการณที่เกิดขึ้น 
3. เขียนบันทึกดวยถอยคําสํานวนภาษาของผูเขียน 
4. ตรวจดูความเรียบรอยอีกคร้ังวาการบันทึกเรื่องราวและเหตุการณของวันนี้สมบูรณ  ครบถวน 
1.1.6.2 การเขียนจดบันทึกขอมูล  ความรู     
       พวงผกา  วุฒิวราวรรณ  (2547: 71) การเขียนจดบันทึกขอมูล  ความรู  คือ  การเขียน 

จดบันทกึเก่ียวกับสิ่งที่ไดเห็น  ไดอานไดฟง  หรือไดสัมผัส  และเห็นวาเปนประโยชนแกตนเองใน
ดานตาง ๆ  ในขณะเดียวกันก็สามารถทบทวนไดตลอดตามที่ตองการ 

หลักการเขียนจดบันทึกขอมูล  มีดังนี ้
1. ทําความเขาใจกับเร่ืองที่จดบันทึก 
2. ลําดับความสําคัญและสาระของเรื่องวาตองการบันทึกขอมูล  ความรูเกี่ยวกับอะไร 
3. เรียบเรียงขอมูลดวยถอยคําของผูบันทึกเอง  เนนเฉพาะขอความสําคัญ 
4. ตอนทายของการจดบันทึก  ควรเขียนแหลงที่มาของขอมูล  ความรู  วามาจากแหลงใด  ที่ใด  

และเมื่อใด  เปนตน 
 จากเอกสารการเขียนรายงานการบันทึกที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การเขียน 

รายงานเปนการแสวงหาความรูเพ่ิมเติม  จึงตองศึกษาคนควาจากหนังสือแลวนํามาเรียบเรียงโดยใช
ภาษาที่ถูกตองและเหมาะสม 

 
1.1.7 การเขียนชี้แจงการปฏิบัติงาน 

      จิตอารมณ  สวัสดิชิตัง  (2547: 175)  การเขียนชี้แจงการปฏิบัติงานผูเขียนตองมีความรู 
ความเขาใจในงานนั้น ๆ  เปนอยางดีดวยการศึกษา  สังเกต  หรือลงมือปฏิบัติ  ใชภาษาเขียนที่
ชัดเจน  และเขียนช้ีแจงตามลําดับขั้นตอน  อาจเขียนในรูปแบบของความเรียงหรือเขียนโดยใชตัวเลข
กํากับแตละหัวขอเพ่ือใหเห็นขั้นตอนแตละขั้นตามความเหมาะสม   
 

1.1.8  การเขียนจดหมาย 
     จดหมายเปนขอความที่เขียนถึงกันขอความในจดหมาย  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการ 
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เขียน  และบุคคลที่ตองการเขียนถึงการเขียนจดหมายที่ดี  ตองเขียนใหถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด  
และมีมารยาทในการเขียน 

1.1.8.1 การเขียนจดหมายถึงครู 
     การเขียนจดหมายถึงครู เปนการเขียนแจงและบอกเหตุผลของความจําเปนที่ตองหยุด 

เรียน  โดยนักเรียนตองเปนผูที่เขียนขอความในจดหมาย  และนําสงคุณครูดวยตนเอง 
ประเภทของจดหมายถึงคร ู
แบงตามวัตถุประสงคของการหยุดเรียนไดเปน  2  ประเภท  คือ 
1 จดหมายลาปวย  เปนจดหมายที่นักเรียนเขียนแจงและบอกอาการปวยที่ทําใหนักเรียนไม 

สามารถมาโรงเรียนได  โดยนักเรียนนําจดหมายมาสงคุณครูในวันที่มาโรงเรียนไดแลว 
2 จดหมายลากิจ  เปนจดหมายที่นักเรียนเขียนแจงและบอกเหตุผลที่นักเรียนตองหยุดเรียน 

ไปทําธุระตาง ๆ โดยนักเรียนตองนําจดหมายมาสงคุณครูกอนวนัที่จะลาหยุดเรียน 
มารยาทในการเขียนจดหมายถึงคร ู

       เนื่องจากคุณครู  เปนบุคคลที่เราควรใหความเคารพเชนเดียวกับพอแม  และญาต ิ
ผูใหญ  การเขียนจดหมายจึงตองรูจักมีมารยาทในการเขียน  ดังนี ้

1. ใชกระดาษสีขาว  แผนเรียบ  ไมยับ  มีเสนบรรทัดที่สะอาดและเรียบรอย 
2. เขียนดวยลายมือบรรจง  มีความสะอาดและเรียบรอย 
3. เขียนตามรูปแบบการเขียนจดหมายถึงคร ู
4. พับกระดาษจดหมายใสซองที่เขียนถึงครูอยางเรียบรอย 
5. ไมสงจดหมายลาชา  โดยจดหมายลาปวยสงหลังจากที่มาโรงเรียนไดแลว  สวนจดหมาย 

ลากิจสงลวงหนา  กอนลาหยุดเรียน 
1.1.8.2 การเขียนจดหมายถึงญาติผูใหญ 
      ชาดา  กลิ่นเจริญ  (2548: 131-132) จดหมายถึงญาติผูใหญ  เปนจดหมายที่เขียนถาม 

ทุกขสุข  แจงขาวและเร่ืองราว  หรือเลาเหตุการณใหพอ  แมและญาติผูใหญไดรับรู  จึงตองเขียนให
ถูกตองตามรูปแบบ  เพ่ือแสดงความสุภาพ  และความเคารพนบัถือ 

รูปแบบของการเขียนจดหมาย 
1. เขียนที่อยูระหวางกึ่งกลางหนากระดาษดานขวามือ โดยเขียนบานเลขที่  ถนน  ตําบล   

อําเภอ  จังหวัด  และรหัสไปรษณียใหถูกตอง  ครบถวน 
2. เขียนวัน  เดือน  ป  กึ่งกลางหนากระดาษ 
3. เขียนคําขึ้นตนหางจากขอบกระดาษดานซายมือ  1.5  นิ้ว  โดยใชคําขึ้นวา  กราบเทา..... 

(ระบุวาคุณพอ  คุณแม  คุณปา  เปนตน)  ที่เคารพ 
4. เขียนเนื้อความจดหมายบรรทัดแรกไวระหวางคําขึ้นตนและวันที่  สวนบรรทัดตอไปให 

เขียนชิดขอบซาย – ขวา  ตามระยะที่เวนไว  
5. เขียนคําลงทายวา  ดวยความเคารพอยางสูง  ใหตรงกับวันที ่
6. ลงช่ือผูเขียนระหวางก่ึงกลางของคําลงทาย 
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1.1.8.3  การเขียนจดหมายธุรกิจ    
      นฤภร  รุจิเลข  (2548: 131) จดหมายธุรกิจ คือ  จดหมายที่ใชติดตอสื่อสารกับบุคคล   

บริษัท  หางราน  หรือ  หนวยงานราชการ  เพื่อจุดประสงคใดจุดประสงคหนึ่ง  เชน  สมัครงาน  ขอ
ความรวมมือ  ขอความชวยเหลือ  ขอคําแนะนํา  หรือนัดหมาย 

หลักการเขียนจดหมายธุรกิจ  
1.  เขียนใหถูกตองตามรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจ 
2.  แจงเหตุผลความเปนมาและจุดประสงคที่ตองการอยางชัดเจน 
3.  ใชคําสุภาพเหมาะสมกับฐานะของบุคคล 
4.  ใชถอยคําที่สั้น  กะทัดรัด  และสะกดใหถูกตอง 
5.  เลือกใชกระดาษและซองที่มีสุภาพ  เชน  สีขาว  และเขียนดวยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ 

ใหเปนระเบียบ 
  จากเอกสารการเขียนจดหมายที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  จดหมายเปนขอความที ่

เขียนถึงกันขอความในจดหมาย  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการเขยีน  และบุคคลที่ตองการเขียนถึง
การเขียนจดหมายที่ดี  ตองเขียนใหถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด  และมีมารยาทในการเขียน 

 
1.1.9  การกรอกรายการ 

      นฤภร  รุจิเลข  (2548: 126)  การกรอกแบบรายการ  คือ  การเติมขอความลงในแบบ 
รายการที่กําหนดซึ่งแบบรายการที่เราพบอยูในปจจุบันมีหลายประเภท  เชน  การสงโทรเลข  การสง
ไปรษณียภัณฑ  การสงไปรษณียดวนพิเศษ  การฝากเงิน  เปนตน  ดังนั้น  ในการกรอกแบบรายการ
ตาง ๆ  จึงควรมีหลักการปฏิบัติดังตอไปนี ้

1.  อานขอความในแบบรายการใหละเอียดและศึกษาใหเขาใจกอนกรอกขอความ 
2.  กรอกขอความดวยลายมือที่อานงาย  ชัดเจน  ถูกตอง  และเปนความจริง 
3.  ในการกรอกขอความไมควรมีรอยลบหรือขีดฆาใด  ๆ
4.  กรอกแบบรายการใหครบถวนทุกชองในสวนของผูกรอก 
5.  เมื่อกรอกแบบรายการครบถวนแลวจึงลงนาม 

  จากเอกสรการกรอกรายการที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา   การกรอกแบบรายการ  คือ   
การเติมขอความลงในแบบรายการที่กําหนดซึ่งแบบรายการที่เราพบอยูในปจจุบันมีหลายประเภท  
เชน  การสงโทรเลข  เปนตน 
 

1.1.10  การใชเลขไทย 
       อัมพร  อังศรีพร  (2537: 167 – 168)  ตัวเลขไทยคือสิ่งที่แสดงใหเห็นความเปน 

เอกลักษณของชาติไทยซึ่งไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  นับตั้งแตสมัยพอขุนรามคําแหง
มหาราชประดิษฐอักษรไทยลงในศิลาจารึกมีวิวัฒนาการเร่ือยมาจนเปนตัวเลขไทยที่เราใชกันใน
ปจจุบันการรณรงคการใชตัวเลขไทย  สามารถทําไดโดยใหนักเรียนไดเรียนเรื่องตัวเลขไทยในทุก
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ระดับช้ัน  และใหนักเรียนนํามาใชในชั้นเรียน  โดยใชในการทําการบาน  หรือทํารายงาน  รวมกัน
รณรงคในหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนตาง ๆ ใหหันมาใชตัวเลขไทยในเอกสารและงาน
เขียนทั่วไป 

  เลข  คือ  เครื่องหมายบอกจํานวน 
  เลขไทย  คือ  ตัวอักษรที่คนไทยเราคิดประดิษฐขึ้น  เพ่ือใชเปนเครื่องหมายบอกจํานวน 
  เลขไทย  ถือเปนเอกลักษณทางภาษาไทยที่เราควรภูมิใจ  และนํามาใชใหถูกตอง 

            รูปแบบและวิธีการเขียนเลขไทย  มีดังนี ้
  เลขไทยตั้งแตเลข  1-9  จะมีหัวทุกตัว  การเขียนเลขไทยตองเร่ิมจากการเขียนหัวกอน 
  เลขไทยที่เราเขียนไมถูกตองกันมาก  ไดแก  เลข  ๓  เลข  ๗  เลข ๘  และเลข  ๙   

การใชเลขไทยในภาษาไทย  ขนาดของการเขียนเลขไทยในภาษาไทยจะอยูประมาณ  ¾  หรือ ½  
ของตัวอักษรภาษาไทย  และเขียนเวนวรรคจากตัวอักษรพอควร 

 จากเอกสารการใชเลขไทยที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา   เลขไทย  คือ  ตัวอักษรที่คน 
ไทยเราคิดประดิษฐขึ้น  เพ่ือใชเปนเครื่องหมายบอกจํานวน 

 
 1.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 

1.2.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
   รอธสตีน  (Rothstein. 1970: 2622 - A)  วิจัยเปรียบเทียบการสอนเรียงความโดยวิธีแบบ

โปรแกรมกับการสอนเรียงความแบบเดิม  ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับวิทยาลัย  โดย
ใหนักศึกษาทุกคนเขียนเรียงความสัปดาหละ  4  คร้ังเปนเวลา  4  เดือนแลวใหอาจารย  3  คนตรวจ  
ผลการวิจัยพบวา  การวิเคราะหคําผิดจากเรียงความที่นักศึกษาเขียนของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จากแบบสอบถาม  พบวา  นักศึกษาพอใจ
การสอนแบบโปรแกรมมากกวา  สรุปวานักศึกษาจะเขียนเรียงความไดดี  เม่ือเขาเขียนสิ่งที่เขารูและ
เขียนจากความรูสึกนึกคิดของเขาเอง 
   เซนต  โรเมน  (St.  Romain.  1975: 244)  ไดศึกษาเรื่องความแตกตางของการเขียนแบบ
สรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับสิ่งเราตางกัน  การวิจัยนี้ไดศึกษาถึงการใชภาพยนตรและภาพนิ่งเปน
สิ่งเราในการเขียนแบบสรางสรรค  ผลการวิจัยพบวาสิ่งเราทั้ง  2  อยางมีประสิทธิภาพแตกตางกัน 
  โทมัส  (Tom; s.  1976: 6320-A)  ศึกษาขอบเขตความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ในการ
อานและผลสัมฤทธิ์ในการเขียนของนิสิตปที่  1  มหาวิทยาลัยเซาทคาโรไลนา  จํานวน  405  คน  
ความเขาใจในการอานมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเขียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และพบวา
ผลสัมฤทธิ์ในการเขียน  มีความสัมพันธกับจํานวนของการอานอยางมีนัยสําคัญและผลสัมฤทธิ์ในการ
อานอยางมีนัยสําคัญและผลสัมฤทธิ์ในการเขียน  มีความสัมพันธกับจํานวนของการอานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ

1.2.2  งานวิจัยในประเทศ 
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   อัมพร  หมายเจริญ  (2536:  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสนใจในการเขียนเรียงความของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับการสอน
แบบปกติ  ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามวัดความสนใจในการเขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เปนมาตราสวน
ประมาณคา  5  ระดับ  จํานวน  20  ขอคือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  
ผลการวิจัยพบวา  ความสนใจในการเขียนเรียงความระหวางกลุมทดลอง  และกลุมควบคุมหลัง
ทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  ขนิษฐา  แสงภักดี  (2540:  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเร่ืองการใชแบบฝกพัฒนาทักษะการ
เขียนสรุปความจากบทรอยแกวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  ของโรงเรียนบานหมอ “ พัฒนานุ
กูล ”  จังหวัดสระบุรี  ผลการวิจัยปรากฏวา  แบบฝกหัดพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความจากบทรอย
แกวมีประสิทธิภาพ  80.51/80.93  และคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05 

 ประชุมพร  ถิระวันธุ  (2541:  80)  ไดศึกษาความเขาใจในการอาน  ความสามารถ 
ทางการเขียนและเจตคติตอการเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการสอนโดยวิธีการให
ผูอานเลือกคําที่มีปญหาจากเรื่องที่อาน  (อาร  เอส  เอ็ม)  กับการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวธิีการใหผูอานเลือกคําที่มีปญหาจากเร่ืองที่อาน  (อาร  เอส  เอ็ม)  มี
ความสามารถในการเขียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01 
  มาลียา   ระวังวงศ  (2542:  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสนใจในการเขียนเชิงสรางสรรคของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดหนองจอก  (ภักดีนรเศรษฐ)  โดยใชนวัตกรรมหนัง
กระดาษ  ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามวัดความสนใจในการเขียนเชิงสรางสรรค  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เปน
มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  จํานวน  20  ขอ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอย
ที่สุด  ผลการวิจัยพบวา  ความสนใจในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   อรัญญา  ฤาชัย  (2542:  129)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน  
ความสามารถในการเขียนและเจตคติตอการเรยีนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  ที่
ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 3  กับการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการเขียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  อรรัตน  รัตนสกล  (2546:  149)  ไดศึกษาความสามารถในการเขียนเรื่อง  และความสนใจ
ในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3   ที่สอนโดยใชแบบเรียนเลมเล็กเชิง
วรรณกรรมที่กําหนดอรรถลักษณะทางภาษา  ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่สอนโดยใชแบบเรียนเลม
เล็กเชิงวรรณกรรมที่กําหนดอรรถลักษณะ  มีความสามารถในการเขียนเร่ืองมากกวาที่สอนตามคูมือ
ครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 จากงานวิจัยดังกลาวขางตน  สรุปไดวา ทักษะการเขียนมีความสัมพันธกับความเขาใจ 
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ในการอาน  ความเขาใจความหมายของคํา  วิธีการสอนของครู และยังสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 

2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  ลินเกรน  (Lingren.  1969: 49 – 51)  สํารวจพบวา  เหตุผลที่นิสิตประสบความสําเร็จในการ
เรียนนั้นขึ้นอยูกับการมีนิสัยทางการเรียนที่ดีรอยละ  35  มีความสนใจในการเรียนรอยละ  25  เชาวน
ปญญารอยละ  15   

 กูด  (Good.  1973: 7) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  วาหมายถึง 
ความสําเร็จ  (Accomplishment)  ความคลองแคลว  ความชํานาญ ในการใชทักษะ  หรือประยุกตใช
ความรูตางๆ  สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Academic  Achievent)  หมายถึงความรูหรือทักษะอัน
เกิดจากการเรียนรูในวิชาตางๆที่ไดเรียนมาแลวซึ่งไดจากผลการทดสอบของครูผูสอน  หรือ
ผูรับผิดชอบในการสอน  หรือทั้งสองอยางรวมกัน 
    ไพศาล  หวังพานิช  (2514: 137)  กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  
คุณลักษณะ และความสามารถของบุคคล  อันเกิดจากการเรียนการสอน  เปนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณของการเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรมหรือเกิดจากการสอน 
   อัจฉรา  สุขารมณ  และอรพินท  ชูชม  (2530 : 10)  กลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
หมายถึง  ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่ง  ซึ่งอาจ
เปนผลมาจากการกระทําที่อาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง  ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จึงเปนขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียน  โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของตัวแตละบุคคล  
ตัวที่บงช้ีถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ 
(Nontesting  Procedures)  เชน  จากการสังเกต  หรือการตรวจการบาน  หรืออาจอยูในรูปของเกรด
ที่ไดที่โรงเรียน  ซึ่งตองอาศัยกรรมวิธีที่ซับซอนและชวงเวลาในการประเมินอันยาวนาน  หรืออีกวิธี
หนึ่งอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป  (Published  
Achievement  Tests)  จะพบวาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นิยมใชกันทั่วไป  มักอยูในรูปของ
เกรดที่ไดจากโรงเรียน  เนื่องจากใหผลที่เช่ือถือไดมากกวา  อยางนอยกอนการประเมินผลการเรียน
ของนักเรียน  ครูตองพิจารณาองคประกอบอื่นๆ  อีกหลายๆ ดาน  จึงยอมดีกวาการแสดงขนาดความ
ลมเหลว  หรือความสําเร็จทางการเรียนจากการทดสอบนักเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั่วๆ ไปเพียงครั้งเดียว 
   พีรยุทธ  สันตะวัน  (2533: 36)  ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  หมายถึง  
ความสําเร็จ  ความสมหวังในดานการเรียน  ที่รวมทั้งดานความรู  ความเขาใจ  ความสามารถและ
ทักษะทางดานวิชาการของแตละบุคคล  ที่ประเมินไดจากแบบทดสอบ  หรือการทํางานที่ไดรับ
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มอบหมาย  และผลของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น  จะทําใหแยกกลุมของนักเรียนที่ถูก
ประเมินออกเปนระดับตางๆ  เชน  สูง  กลาง  และต่ํา  เปนตน 
   จิราภรณ  เมือพรวน  (2538: 24)  กลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึงความรู  
ความสามารถ  ทักษะและสมรรถภาพดานตางๆ  ของสมองที่พัฒนาขึ้นหลังจากการเรียนวิชาตางๆ 
โดยพิจารณาจากคะแนนสอบหรือผลงานที่ครูมอบหมายใหหรือจากทั้งสองอยาง 
  มาริษา  นาคทับที  (2541: 28)  กลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึงความรู
ความสามารถที่ผูเรียนไดรับหลังจากเรียนรูวิชานั้นๆ  แลว  ซึ่งจะทราบวามีปริมาณมากนอยเพียงใด  
โดยพิจารณาไดจากคะแนนผลสอบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หรือไดจากการสังเกต
พฤติกรรมและความสําเร็จดานอื่นๆ  ประกอบ  

  จากเอกสารดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสงผลตอการเรียนรูวิชา
ภาษาไทย  ดังนั้นผูวิจัยจึงคาดวาตัวแปรตัวนี้นาจะเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียน 

2.1.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.1.2.1 งานวิจัยในตางประเทศ 

   โพแพม  และบัวร  (Popham  ;& moore.  1960: 552-554)  ศึกษาพบวานิสัยทางการเรียน
ทัศนคติตอการเรียนและการปรับตัวทางดานการเรียนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 บุล  (Bull.  1993: 54)  ไดศึกษาเร่ือง  การสํารวจประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนของนักเรียนในระดับเกรด  8  โดยใชการเรียนแกปญหา  4  ขั้นตอน  โดยการแบงกลุมตัวอยาง
ออกเปน  2 กลุม  คือ  กลุมทดลองเปนครูจํานวน  5  คน  และนักเรียนเกรด  8  จํานวน  274  คน
และกลุมควบคุม  คือ ครูจํานวน  4  คน  และนักเรียนเกรด  8  จํานวน  237  กลุมทดลองครูจะสอน
โดยใชชุดการเรียน  “Magic  Math”  โดยสังเกตการณสอนของครูในช้ันเรียน  สวนกลุมทดลองจะ
สอนตามปกติ  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนจากชุดการเรียน  “Magic  Math” มีความสามารถมากกวา
นักเรียนที่เรียนตามปกต ิ
    เทเลอร  (Taylor. 1994: 76-82)  ไดศึกษาสาเหตุของความไมสอดคลองระหวางผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกับระดับสติปญญาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ํากวาระดับ
ความสามารถ  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางดานบุคลิกภาพของนักเรียนทั้ง  2  กลุม  ผล
การศึกษาพบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาระดับความสามารถมีความวิตกกังวล
นอยกวา  และมีความสามารถในการควบคุมตนเองไดดีกวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
กวาระดับความสามารถ 
    ทอมสัน  (Thomson.  2001: 58-A)  ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนพีชคณิตปที่  2 ของนักศึกษาปที่  2 จํานวน 16  คน แบง
ออกเปน  2  กลุม  โดยใชแบบทดสอบกอนการเรียนเปนตัวชี้วัด  แลวใหนักเรียนกลุมที่  1 เรียนตาม
หลักสูตรปกติ  และนักเรียนอีกกลุมเรียนหลักสูตรพีชคณิตขั้นสูง  แลวทําการทดสอบหลังเรียนซึ่งเปน
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แบบทดสอบแบบเลือกตอบและเลือกตอบแบบอิสระ  ผลวิจัยพบวา  นักเรียนกลุมที่เรียนตามหลักสูตร
ปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวานักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรพีชคณิตขั้นสูง 

2.1.2.2  งานวิจัยในประเทศ 
 สืบศักดิ์  สาธร  (2521:  42-44)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนใน 

การเรียนรูในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 5  ระหวางกลุมที่มีความรับผิดชอบ
ตางกันโดยการเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองและจากการสอนปกติ  ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่มี
ความรับผิดชอบสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองสูงกวานักเรียนที่มีความ
รับผิดชอบต่ํา  โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  แสดงใหเห็นวาสิ่งที่สงผลตอการเรียนรูโดยใชชุด
การเรียนดวยตนเองอยางมาก  ก็คือความรับผิดชอบของผูเรียน 
 ธาริณี  เจียรวัฒนา  (2531:  65)  ศึกษาพฤติกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่มีสวน
สงเสริม  ผลสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  6  แผนการเรียน 
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร  พบวา พฤติกรรมการเรียนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  มีพฤติกรรมการเรียนดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ําและเม่ือนักเรียนไดปรับปรุงแกไขพฤติกรรมการเรียนใหดีขึ้นแลว  จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้นดวย 
   สบโชค  พูลนวม  (2533:  22-45)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความซื่อสัตยกับ
ความรูสึกรับผิดชอบ  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  มัธยมศึกษาปที่  2  และมัธยมศึกษาปที่  
4  ผลการวิจัยพบวา  ความรูสึกรับผิดชอบและความซื่อสัตยมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และเม่ือแยกตามเพศแลว  นักเรียนหญิงมีความรับผิดชอบและความ
ซื่อสัตยสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเม่ือแยกตามผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  พบวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตยสูงกวา
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
            จากงานวิจัยดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะเปนคนที่ม ี
ความรับผิดชอบ  เขาสังคมไดดี  สวนเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  มักเปนคนขี้เกียจ มี
ความสัมพันธที่ไมดีกับคนอื่น  วิตกกังวล สับสบวุนวายใจ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังมีผลตอจิตใจ
และพฤติกรรมของบุคคลดวย  ดังนั้นผูวิจัยเห็นวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสงผลถึงความวติก
กังวลและความเครียดในการเรียนดวย  
 

2.2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนิสัยทางการเรียน 
2.2.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับนิสัยทางการเรียน 

   เรนน  และ  ลารเซน  (Wrenn  ;& Lansen.  1969: 11)   กลาววา  นิสัยทางการเรียน  
หมายถึง  พฤติกรรมที่นักเรียน  นักศึกษา  ประพฤติปฏิบัติดวยสมาชิกในการเรียน  วิธีการอาน  และ
การจดคําบรรยาย  การวางแผนการเรียน  หรือการแบงเวลาเรียน  การทบทวนบทเรียน  และ
ทัศนคติที่มีตอการเรียน 
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  กูดล  (เทิด  แกวศิริ.  2530: 11; อางอิงจาก Good. 1958)  ไดอธิบายทักษะในการเรียนวา  
หมายถึง  การนําความสามารถพิเศษหรือวิธีการมาใชใหเกิดประโยชนซึ่ง  ไดแก  วิธีการสอนการจด
และการบันทึกยอการสรุป  และการศึกษาคนควาถึงวัตถุดิบตาง ๆในการเรียน  ซึ่งในเร่ืองนี้อิงลิชและ
อิงลิช  กลาววา  “ทักษะในการเรียนที่ดีตองประกอบดวยความสามารถในเร่ืองตอไปนีค้ือ  การสํารวจ
(Survey)  การถาม (Question)  การอาน (Read) การทองจํา (Recite) และการทบทวน (Review) ซึ่ง
มีสัญลักษณยอวา  SQ3R”  
   ผองพรรณ  เกิดพิทักษ  (2538: 1)  กลาววา  นิสัยทางการเรียน  หมายถึง  พฤติกรรมที่
แสดงออกอยางสม่ําเสมอ  เปนพฤติกรรมที่แสดงถึงความพึงพอใจ  และมุงม่ันที่จะศึกษาหาความรูให
บรรลุผลสําเร็จ  ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงถึงความพึงพอใจ  และมุงม่ันที่จะแสวงหาความรูและพัฒนาการ
เรียนใหดีขึ้นเรื่อยๆ  โดยไมยอทอตออุปสรรค  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  
พ่ึงตนเอง  และมีความภาคภูมิใจในผลการเรียนของตน 
  จากเอกสารดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  นิสัยทางการเรียน  หมายถึง  พฤติกรรมที่มุงม่ันใน
ดานการเรียน  มีความพึงพอใจ  เอาใจใสขยัน  อดทน  รับผิดชอบในการแสดงทางความรู  รูจักแบง
เวลาในการเรียน  รูวิธีการเรียน  และพัฒนาการเรียนของตนอยูเสมอ 
 

2.2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนิสัยทางการเรียน 
2.2.2.1 งานวิจัยในตางประเทศ 

            โพแพน  และมัวร  (Popam  ;& Moore.  1960: 552 – 554)  ไดศึกษานิสัยพบวา 
นิสัยทางการเรียน  ทัศนคติทางการเรียน  และการปรับตัวดานการเรียน  มีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี  จํานวน  287  คน  ใหกลุมตัวอยางตอบ
แบบสํารวจนิสัยทางการเรียนและทัศนคติทางการเรียน 
   คอยโว  (Koivo.  1983: 2524-A)  ศึกษาความสัมพันธดานการรับรูของนักเรียนในเรื่อง
นิสัยและทัศนคติในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีนิสัยและทัศนคติในการเรียนดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
  

2.2.2.2งานวิจัยในประเทศ 
  อัจฉรา  วงศโสธร  (2525: 95-98)  ศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการเรียนรูและความสําเร็จ
ในการเรียนภาษาอังกฤษของผูเริ่มเรียน  โดยศึกษาองคประกอบตาง ๆ ไดแก  ความถนัดทางการ
เรียน  ทัศนคติ  แรงจูงใจ  และนิสัยในการเรียน  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเปนนักเรียนที่เริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษจาก  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจํานวน  97  คน พบวาทัศนคติ  แรงจูงใจ  และนิสัยใน
การเรียน  มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแตละบุคคล 
   ชเนดี  สวัสดิฤกษ  (2527: 68-72)  ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ  ภูมิหลังทางสังคม
และนิสัยทางการเรียน  กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  โดยใชแบบสํารวจแรงจูงใจแบบ
สํารวจภูมิหลังทางสังคม  และแบบสํารวจนิสัยในการเรียน  และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ภาษาอังกฤษโดยศึกษาในกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3  จํานวน  1,100 คน 
พบวาแรงจูงใจในเชิงบูรณาการ  และแรงจูงใจภูมิหลังทางสังคม  และนิสัยทางการเรียนมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  จากงานวิจัยดังกลาวขางตน    สรุปไดวา  จะเห็นไดวานิสัยทางการเรียนมีความสําคัญตอ
การเรียนของนักเรียน  เพราะสงผลตอนิสัยและพฤติกรรมในการเรียนและการทํางาน  การพัฒนา  
แสวงหาความรู  เพ่ือใหตนเองประสบความสําเร็จในการศึกษาและทํางานตอไปในอนาคต 
 

2.3  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย 
2.3.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย 

  เธอรสโตน  (Triandis.  1964: 49)  กลาววาทัศนคติเปนตัวแปรทางจิตวิทยาอยางหนึ่งที่
สังเกตไดไมงาย  เปนความโนมเอียงภายใน  แสดงออกใหเห็นพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ทัศนคติ
ยังเปนเรื่องของความชอบ  ไมชอบ  ความลําเอียง  ความคิดเห็น  ความรูสึก  และความเช่ือม่ันในสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง 

  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  (2520: 3)  ไดใหความหมายของทัศนคติไววา  ทัศนคติเปนความ
คิดเห็นซึง่มีอารมณเปนสวนประกอบ  เปนสวนที่พรอมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณ
ภายนอก  ซึ่งสามารถแยกแยะองคประกอบได  3  องคประกอบ  คือ 

1. องคประกอบทางดานพุทธิปญญา  ไดแก  ความคิด  ความเขาใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
2. องคประกอบทางดานทาทีความรูสึก  เปนสวนประกอบทางดานอารมณ   

ความรูสึก  ซึ่งจะเปนตัวเราความคิด  อีกตอหนึ่ง 
3. องคประกอบทางดานการปฏิบัติ  องคประกอบนี้เปนองคประกอบที่มีแนวโนม 

ในทางปฏิบัติ  หรือถามีสิ่งเราที่เหมาะสม  จะเกิดการปฏิบัติหรือมีปฏิกิริยาอยางใดอยางหนึ่ง 
  กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2528: 172)  กลาววา  ทัศนคติ  คือ  ความรูสึกของบุคคลที่ไดจาก
การเรียนรู  และประสบการณ  แลวแสดงภาวะของรางกายและจิตใจในดานความพรอมที่จะเขาหา  
เม่ือเกิดความรูสึกชอบ  เรียกวา  ทัศนคติที่ดีหรือทัศนคติทางบวกหรือแสดงความพรอมที่จะหลีกหนี
เม่ือเกิดความรูสึกไมชอบ  เรียกวา  ทัศนคติที่ไมดีหรือทัศนคติทางลบ  
           วิชชุดา  เดียวกุล  (2529: 14)  กลาววา  ทัศนคติตอการเรียน  หมายถึง  ความรูสึก  ความ
คิดเห็นที่มีตอครู  ตอการศึกษา  ทั้งทางดานการเรียนการสอน  ครอบคลุมเนื้อหา  2  ประการ  คือ 
การยอมรับตัวครู  การยอมรับคุณคาทางการศึกษา  วัดไดโดยทัศนคติทางการเรียน 

  พวงรัตน  ทวีรัตน  (2530: 193)  ไดใหความหมายของทัศนคติวา  หมายถึง  ความรูสึก
ของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู  ประสบการณ  และเปนตัวกระตุนให
บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโนมที่จะตอบสนองตอสิ่งเรานั้นๆ  ไปในทางสนับสนุน  หรือคัดคานก็
ได 

   ไพศาล  หวังพานิช  (2535: 146)  กลาววา  ทัศนคติ  หมายถึง  ความรูสึกภายในของ
บุคคลที่มีผลตอสิ่งหนึ่งอันเปนผลมาจากประสบการณการเรียนรูเก่ียวกับสิ่งนั้น  และความรูสึก
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ดังกลาวจะเปนตัวกําหนดใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรม  หรือแนวโนมของการตอบสนองตอสิ่งนั้น
ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนไปในทางสนับสนุนหรือคัดคานก็ได  

  จากเอกสารดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ทัศนคติ  หมายถึง  ความรูสึก  ความคิดความเชื่อ
ของบุคคลที่มีตอประสบการณ  หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลไดรับ  โดยมีแนวโนมที่จะตอบสนอง  หรือ
แสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ทางบวก  หรือทัศนคติที่ดีจะแสดงออกในลักษณะ
ความชอบ  ความพึงพอใจ  ความสนใจ  เห็นดวย  ทําใหอยากปฏิบัติสวนอยากอีกลักษณะหนึง่  คือ 
ทางลบ  หรือทัศนคติที่ไมดี  จะแสดงออกในลักษณะความเกลียด  ไมพึงพอใจไมสนใจ  ไมเห็นดวย 
อาจทําใหเกิดความเบ่ือหนาย  หรือความตองการหนีหางจากสิ่งเหลานั้น 

2.3.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย 
2.3.2.1 งานวิจัยในตางประเทศ 

   เบลดโซ  (Bledso.  1971: 121-122)  ไดศึกษาทัศนคติของนักเรียนโดยวิธีสังเกตครูที่สอน
ในช้ันเรียน  และใหคะแนนการสังเกต  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน  4,368  คน  
แยกเปนกลุมตามระดับความสามารถทางการเรียน  พบวา  นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียน
ตางกัน  มีทัศนคติตอครูตางกัน  กลุมที่มีความสามารถทางการเรียนสูง  มีทัศนคติที่ดีกวากลุมที่มี
ความสามารถทางการเรียนต่ํา 

  ยามัวร  (Yamoor.  1986: 3626-A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอการเรียน 
ภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษานานาชาติกลุมตัวอยางเปน
นักศึกษานานาชาติที่กําลังเรียนภาษาอังกฤษอยูในมหาวิทยาลัยโอไฮโอ  จํานวน  93  คน  เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยคือแบบวัดเจตคติและแรงจูงใจของการดเนอรและแลมเบอรท  (Gardner  and 
Lambert)  และแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์  3  ชุด ประกอบดวย  ขอสอบวัดความสามารถทางภาษา
โดยทั่วไปของมหาวิทยาลัยมิชิแกน  และแบบสอบวัดทักษะการเขียนของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ  
ผลการวิจัยพบวา  เจตคติไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญ 
  โบโนโม  (Bonomo. 1990: 437-A)  ที่ศึกษาลักษณะจิตพิสัย  ของนักเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาตางประเทศ  ทําการศึกษากับนักเรียน  6  
คน  โดยใชแบบสอบถาม  การสังเกต และการสัมภาษณเก่ียวกับประวัติเครือญาติ  นอกจากนี้ยังใช
การสัมภาษณระดับลึก (In-dept Interview)  เก่ียวกับแรงจูงใจ  เจตคติ  โรคภัยไขเจ็บ  และ
บุคลิกลักษณะ  ซึ่งสังเคราะหและวิเคราะหจาก  8  องคประกอบ  คือ อิทธิพลของครอบครัว  
ความสัมพันธกับกลุมเพ่ือน  การดูรายการโทรทัศน  มุมมองในเรื่องวัฒนธรรมของตนเอง  การเลือก
เรียนภาษาตางประเทศ  ประสบการณในชั้นเรียน  และยุทธวิธีในการเรียนรู  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนที่ประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาตางประเทศจะเปนนักเรียนที่มีการยอมรับนับถือ
ตนเอง  มีความเช่ือม่ันในตนเอง และมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู  

2.3.2.2  งานวิจัยในประเทศ 
 อัจฉรา  วงศโสธร  (Achara  Wongsotorn. 1975: 221-225)  ไดศึกษาความสัมพันธ 
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ระหวางองคประกอบดานความคิด  ดานความถนัด  ทัศนคติ  และแรงจูงใจ  กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปที่  1  ของมหาวิทยาลัย  4  แหง  คือ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางแสน  จํานวน  
1,200 คน ผลการวิจัยพบวา  เจตคติและแรงจูงใจกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ

สุวิมล  วองวานิช  (2522: 60)  ศึกษาโดยใชกลุมตัวอยาง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  
1  ในกรุงเทพมหานคร  พบวา  นิสัยและทัศนคติในการเรียน  โดยสวนรวมเปนตัวแปรหนึ่งที่มี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทางบวกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .01  โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนิสัยและทัศนคติในการเรียนเทากับ  .398  
และเมื่อแยกนิสัยและทัศนคติในการเรียนออกจากกัน  พบวามคีวามสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเทากับ  .381 และ  .322  ตามลําดับ 

  ยุวนุช  วิพัชนานนท  (2536: 386-387)  พบวา  ทัศนคติตอการอานภาษาอังกฤษเปน 
องคประกอบที่มีความสัมพันธกับความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
4  โดยสามารถทํานายคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษไดเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ  1.79 
   สุกัญญา  แยมยิ้ม  (2541:  65-70)  ศึกษาโดยใชกลุมตัวอยางนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปที่  1,2 และ 3  วิทยาลัยสารพัดชางสี่พระยา  กรุงเทพมหานคร  พบวา  
ทัศนคติตอการเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจเรียน  และทัศนคติตอการเรียนเปนตัวแปร
ที่สงผลตอความตั้งใจเรียนเปนอันดับแรก 
    จากงานวิจัยดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ทัศนคติตอการเรียน  มีผลตอการเรียนและเปนตัว
แปรที่มีผลตอการเรียนทั้งในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความตั้งใจเรียน 

2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง 
2.4.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง 
  นวลนอย  สีตวรรณมาศ  ( 2537:  66)  กลาวถึงปจจัยที่ชวยใหเด็กเรียนดี  ทางดาน

สภาพแวดลอม  ทางสังคมหรอืสภาพแวดลอมทั่วไป  เชน  ประชากรของชุมชน  ประเพณีของเพ่ือน
คูหู  การสนับสนุนและการมีสวนรวมของผูปกครอง  เวลาที่เด็กดูโทรทัศน  การอานหนังสือ  และการ
ทําการบานนอกเวลาเรียน  แบงเปน  4  ดาน  ดังนี ้

1. สภาพแวดลอมทางบาน  และการสนับสนุนของผูปกครอง  การสนบัสนุนและ 
ชวยเหลือในการทําการบานของเด็กโดยผูปกครอง 

2. กลุมเพ่ือนสนิท  ระดับความใฝฝนทางวิชาการของเพ่ือนสนิท  พฤติกรรมของ 
กลุมเพ่ือนสนิท  อิทธิพลของชุมชน ระดับทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

3. การใชเวลานอกหองเรียน  เวลาที่นักเรียนใชกับกิจกรรมของชมรมและกิจกรรม 
เสริมหลักสูตรของโรงเรียน 
   จากการศึกษาความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรูของนักเรียน  โดยมหาวิทยาลัยจอหน 
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ฮอบคินส (สุรางค  โควตระกูล.  2537: 129-131)  พบวา  ผูปกครองมีบทบาทสําคัญมากผูปกครองที่
เอาใจใสในการทําการบานของนักเรียน  และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของนักเรียนในโรงเรียน  ฉะนั้น
การทํางานรวมกับผูปกครองเพ่ือสงเสริมแรงจูงใจในการเรียนรูจึงสําคัญมาก  ครูอาจใชวิธีตอไปนี ้

1. สงเสริมใหผูปกครองมาพบ  และแจงใหผูปกครองทราบถึงความกาวหนาทางการ 
เรียนของนักเรียน  ขอความรวมมือจากผูปกครองใหชวยสงเสริมแรงจูงใจในการเรียนรูของนักเรียน 

2. วางแผนรวมกับผูปกครองโดยการใชเวลาของนักเรียนเวลาอยูบานเปนตนวา   
การใชเวลาดูโทรทัศน  การเลน  การทําการบาน  เพ่ือชวยใหนักเรียนใชเวลาที่อยูบานใหเปน
ประโยชน 

3. ขอความรวมมือจากผูปกครองเก่ียวกับการทํางานของนักเรียน  ใหผูปกครองชวย 
วานักเรียนจะตองทําการบานใหเสร็จ  ในกรณีที่นักเรียนทําไมไดเพราะไมเขาใจก็ควรจะชวยอธิบาย
หรือหาครูมาสอนพิเศษ  เพ่ือนักเรียนจะไดไมเรียนลาหลังเพ่ือหรือขาดความสนใจ 

4. ในกรณีที่ผูปกครองจะตองใหนักเรียนชวยทําการบานครูควรอธิบายใหผูปกครอง 
ไดทราบถึงความจําเปนที่นักเรียนจะตองมีเวลาทําการบาน 

5. สนับสนุนใหผูปกครองรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
  ประกายทิพย  พิชัย  (2539: 7-8)  กลาววา  การสนับสนุนของผูปกครองดานการเรียน  

หมายถึง  พฤติกรรมที่บิดามารดาหรือผูปกครองปฏิบัติตอบุตรในดานการเรียน  ไดแก  การเอาใจใส
ตอการเรียนดานการเรียนของบุตร  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทางการเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้น  
ไววางใจในการทํากิจกรรมของบุตรกับเพ่ือน  ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการเรียน  การใหกําลังใจ
ของบิดามารดาหรือผูปกครอง  เพ่ือกระตุนใหบุตรประสบความสําเร็จทางการเรยีน  ใหความรัก
หวงใยใกลชิดตอบุตร  และความคาดหวังของบิดามารดาหรือผูปกครองพยายามสงเสริมสนับสนุน
คาดหวังในมาตรฐานการเรียนแกบุตร  เพ่ือตองการใหบุตรประสบผลสําเร็จในการเรียนตามที่บิดา
มารดาหรือผูปกครองมุงหวังจัดให 

 เทื้อน  ทองแกว  (2540:  40)  กลาววาสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูเกือบอยูใน
ระดับเดียวกับความถนัดทางการเรียนของนักเรียน  การสอนและบรรยากาศในช้ันเรียนนั้น  
สภาพแวดลอมดังกลาวประกอบดวยสภาพแวดลอมทางบานหรือการสนับสนุนจากผูปกครอง  ซึ่งมี
อิทธิพลมากที่สุดในองคประกอบยอย  28  ประการ  สิ่งที่ไดรับจากการสนับสนุนจากทางบานชวย
ปรับปรุงคุณลักษณะทางวิชาการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน  และลดการขาดเรียนและการออกกลางคัน 

 จากเอกสารดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การสนับสนุนการเรียนจากผูปกครอง  ยอมมีผล 
ตอการเรียนของนักเรียนและผูปกครองใหการสนับสนุนทางการเรียนทั้งทางวัตถุ และการกระทําอยาง
มากนั้น  ทําใหนักเรียนมีความพรอมในการเรียน  นักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มที ่

2.4.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง 
2.4.2.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
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  ชอร  และไลแมน  (Shore ;&  Leiman.  1960: 391)  ไดทําการศึกษาเก่ียวกับความสนใจ
ของผูปกครอง  การวางแผนของผูปกครองเก่ียวกับเรื่องการเรียนของนักศึกษาในความปกครองและ
ความรับผิดชอบ  โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาวิทยาลัยเลเชสเตอร  จูเนียร  (Leicester  Junior)  
ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง  จะมีบิดามารดาที่เอาใจใสในเร่ืองการ
เรียนของบุตรมากกวาบิดามารดาของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  และสวนใหญ
ผูปกครองของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  จะไมใหความสนใจในเรื่องการเรียนและการ
วางแผนเร่ืองการเรียนของนักศึกษาในการปกครอง 
  เมเยอรริแบงค  (Marjoribank.  1972: 103-109)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเอาใจ
ใสของผูปกครอง  ความคาดหวังของผูปกครอง  สภาพแวดลอม  และระดับฐานะทางสังคม  กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอายุ  11  ขวบ  จํานวน  185  คน โดยใชแบบทดสอบ Primary  
Mental Ability  และแบบสอบถามพบวา  นักเรียนที่ผูปกครองใหการสงเสริมการเลาเรียน  จะมี
คะแนนจากแบบทดสอบ  Primary  Mental Ability  ยังมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ดวย 

2.4.2.2 งานวิจัยในประเทศ 
            นฤมล  พิกุลนี  (2531: 49)  ไดทําการศึกษาองคประกอบดานสภาพสวนตัว   
ดานสังคมสิ่งแวดลอมและดานเศรษฐกิจของสามเณรที่มีความสัมพันธกับการเขาศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาจําแนกประเภทโรงเรียน  : กรณีจังหวัดลําปาง  พบวาการสนับสนุนการเรียนจากพระ
เถระในวัด  มีผลตอการเขาเรียนของสามเณร  เพราะทําใหเกิดความอบอุนและมีกําลังใจในการเรียน 
           พัชรี  ซอนกลิ่น  ( 2539: 59)  ไดศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผูปกครองในการ 
สงเสริมการเรียนระหวางนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนตนและนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (ฝายประถม)  พบวา  ผูปกครองมีบทบาทในการสงเสริม
นักเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนตนในดานความกดดันและการกระตุนพัฒนาทางสติปญญา
อยูในระดับปานกลางและอยูในระดับสูงในดานการสนับสนุนทางจิตวิทยา  สวนในดานความชวยเหลือ
และการแบงเวลาไมสอดคลองกัน  กลาวคือ  ผูปกครองรายงานวามีบทบาทในการใหความชวยเหลือ
ในระดับสูง  แตนักเรียนรับรูวาไดรับความชวยเหลือในระดับปานกลาง  และผูปกครองรายงานวาได
สงเสริมการเรียนของนักเรียนในดานการแบงเวลาอยูในระดับปานกลาง  แตนักเรียนรับรูวาไดรับการ
สงเสริมในระดับต่ํา 
   สมทรง  สุวรรณเลิศ  (2541: 7-9)  ศึกษาปญหาการเรียนของเด็กที่เรียนไมดี  หรือเรียนต่ํา
กวาความสามารถในเกณฑเฉล่ีย  และในเด็กที่ฉลาดมากแตเรียนไมดีเทาที่ควร  ทั้งนี้เนื่องจากเด็กมี
ปญหาทางอารมณ  ซึ่งมีสาเหตุหลายอยาง  เชน  ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว  พอแม
ไมลงรอยกัน  ทําใหเด็กวิตกกังวล  ไมมีความสุข  หรือบางทีพอแมไมเขาใจและไมสนใจเด็ก  ทําให
เด็กรูสึกวาการเรียนไมมีประโยชนและขาดกําลังใจในการเรียน 
   จากงานวิจัยดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครองนั้นมีผล
ตอการเรียนของนักเรียน  เพราะทําใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและมีความพรอมในการเรียน 
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2.5  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะกายภาพทางการเรียน 
2.5.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับลักษณะกายภาพทางการเรียน 
   การริสัน  (Garrison.  1970: 1)  ไดกลาวถึง  การใชอุปกรณการสอนไววา  บรรดาอุปกรณ

ทั้งหลายมิใชจะมีประโยชนเพียงชวยกระตุนและจูงใจใหผูเรียนเกิดความรูสึกอยากรู  อยากเรียน
เทานั้น  แตอุปกรณทั้งหลายยังสามารถชวยใหผูเรียนสามารถจดจําสิ่งที่เรียนไดอยางดีอีกดวย  

  แอนเดอรสัน  (Anderson.  1970: 135-152)  ไดศึกษาเก่ียวกับผลของบรรยากาศในช้ัน
เรียนที่มีตอผูเรียน  โดยไดระบุถึงลักษณะของบรรยากาศที่มีอิทธิพลและสงผลตอการเรียนรู  
ความรูสึก  และพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนไวดังนี ้

1. ความเปนกันเอง  ความรูสึกใกลชิดสนิทสนมคุนเคยของสมาชิกในกลุมผูเรียน 
2. การแบงกลุมเพ่ือทํากิจกรรมการเรียนตาง ๆ ตามจุดประสงคของการเรียนรู 
3. การปฏิบัติตามเกณฑ  กิจกรรมการเรียนรูมีรูปแบบที่สามารถปฏิบัติไดและให 

ประโยชน 
4. การดําเนินกิจกรรมการเรียนไปอยางมีลําดับขั้นตอน  ไมลาชาและมีความ 

สอดคลองกัน 
5. การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู  เชน  หนังสือเครื่องมือ  วัสดุที่พรอม 

จะใชไดตลอดเวลา 
6. การสงเสริมความรวมมือระหวางผูเรียนกับผูเรียนกับผูสอนและมีความพยายามที ่

จะลดความขัดแยง 
7. ผูสอนกับผูเรียนรายจุดประสงค  และความหวังในการเรียนอยางชัดเจน 
8. สรางความเปนธรรม  ไมเลือกที่รักมักที่ชังของครู  ซึ่งยังผลใหเกิดความไมเปน 

ธรรมขึ้นได 
9. ผูเรียนมีโอกาสไดทํากิจกรรมที่ทาทายความสามารถอยูเสมอ 
10. สรางความตื่นตัวและขจัดความเฉ่ือยชาอันเปนสาเหตุของการเบ่ือหนายตอการ 

เรียนการสอน 
11. การตัดสินใจทํากิจกรรมตาง ๆ มาจากผูเรียนเปนสวนใหญ 
12. ไมสงเสริมการแบงพรรคแบงพวกในหมูของผูเรียน 
13. ผูเรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
14. เสรีภาพมีขอบเขต  ไมปลอยปละละเลยขาดระเบียบ  และขาดความรับผิดชอบ 

  โรไมน  (Romine.  1974: 139 – 143)  ไดจัดบรรยากาศเก่ียวกับการเรียนการสอนที่ชวยให
เกิดการเรียนรูดีขึ้น  พบวาลักษณะสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ  มี
ดังนี ้

1. ดานบุคลิกภาพของผูสอน  เชน  ผูสอนเปนคนกระฉับกระเฉง  มีอารมณขันสนใจ 
ในวิชาที่สอน  ใหจริงจัง  และเปนกันเองกับผูเรียน 
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2. ดานการเตรียมการสอน  มีการเตรียมการสอนเปนอยางดี  ชี้แจงใหผูเรียนเขาใจ 
วัตถุประสงคในวิชาที่เรียน  รวมทั้งแนะนําหนังสืออางอิงตางๆ 

3. ดานผลการสอนที่ผูเรียนไดรับ  เชน  ผูสอน  ผูเรียนไดรับประโยชนสมความ 
ตั้งใจจากวิชาที่ผูเรียนเลือก  ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียน  มิใชเปนเพียงผูฟงอยางเดียว 

4. ดานการสอนเนื้อหา  เชน  พูดอธิบายชัดเจน  ใชคําถามกระตุนใหผูเรียนคิด   
สามารถใชวิธีสอนตางๆ ที่จะทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา 

5. ดานการประเมินผล  การนําขอมูลยอนกลับ  และการเสริมแรงทางการเรียน   
เชน  มีการทํารายงาน  หรือสอบ  เม่ือตรวจงานเสร็จแลว  ผูสอนตองรีบแจงผลใหผูเรียนทราบทันท ี

6. ผูสอนยอมรับฟงความคิดเห็นตลอดจนผลงานของผูเรียนอยางมีเหตุผล   
บุคลิกภาพของอาจารยนั้นมีความสําคัญตอนักศึกษา 

  วิธฮอล  (Withall.  1979: 347)  กลาววา  การเรียนรูของนักเรียนจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือ
บรรยากาศในการเรียนรูนั้นมีความหมายตอตัวผูเรียน  กลาวคือ  นักเรียนเห็นวาประสบการณนั้นตรง
กับความตองการและเหมาะสมกับบุคลิกภาพลักษณะของเขา  และไมใชบรรยากาศที่ขูเข็ญ  กลาวคือ  
นักเรียนไมรูสึกวาสถานการณนั้นๆ มีความนากลัว  หากแตรูสึกวาตนไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ 
ในสิ่งแวดลอมทางสังคมที่มีแตความจริงใจตอกัน 
   สิริวรรณ  ศรีพหล  (2526: 172-174)  ไดสรุปแนวทางการจัดบรรยากาศในหองเรียน
สําหรับครูที่จะนําไปปฏิบัติ  สรุปไดดังนี้  คือ 

1. บรรยากาศของการเรียนการสอนในช้ันเรียน  ครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนม ี
พัฒนาการในทางสติปญญา  จิตใจ  อารมณและสังคมอยางเต็มที่  ฝกฝนการใชสติปญญา  คือ  มี
กระบวนการในการคิดอยางมีเหตุผล  การมีทัศนคติที่ดีตอผูอื่น  การใชชีวิตอยูรวมกันผูอื่น  การมี
สัมพันธภาพที่ดีตอผูอื่น 

4. การจัดบรรยากาศในหองเรียนที่ดี  ตองสงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติในการ 
ควบคุมตนเองและรับผิดชอบตนเอง  โดยใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยตนเองใหมาก
ที่สุด  ใหโอกาสนักเรียนในการคนควาหาวิธีการเรียนดวยตนเอง  โดยครูคอยใหคําแนะนําและ
แกปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

5. การจัดบรรยากาศในหองเรียนที่ดี  จะตองสงเสริมนักเรียนใหมีความคิดและแนว 
การปฏิบัติแบบประชาธิปไตย  ทัง้นี้  อาจเริ่มมาจากครูเปนแบบอยางที่ดี  มีลักษณะความเปนผูนํา
แบบประชาธิปไตย  เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยางเสรี  ยอมรับมติของกลุม 

  จากเอกสารที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  บรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีประกอบดวย 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่หลากหลายนาสนใจ  และเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถาม  
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนและผูสอน  มีอุปกรณการเรียนที่ทันสมัย  ตลอดจนการจัดสิ่งแวดลอม
ที่ดีในโรงเรียนจะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน  ตั้งใจและเอาใจใสการเรียน  มี
ความกระตือรือรน  มีความรับผิดชอบดานการเรียน 

2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะกายภาพทางการเรียน 
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2.5.2.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
   คีทติ้ง  (Keating.  1964:  8-10)  เปนผูหนึ่งที่ไดทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพ
ของหองปฏิบัติการทางภาษา  พบวา  นักเรียนกลุมทีใ่ชหองปฏิบัติการทางภาษามีทักษะในการออก
เสียงและการพูดไดดีกวานักเรียนกลุมที่ใชหองเรียนธรรมดา 
  ราบี  (Rabie.  1979:  3095A)  ไดสรุปผลการวิจัยวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาที่  2 ในประเทศอิหรานไมไดผลเทาที่ควร  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานทักษะการพูด เพราะขาด
วัสดุ  อุปกรณการสอน  หรือโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ที่เปนเชนนั้นเพราะ  คาใชจายคอนขางสูง 
   เลวิน  ลิปเปท  และไวท  (Lewin,  Lippet & White.  1993: 271-279)  ไดศึกษาเก่ียวกับ
บรรยากาศในช้ันเรียน  พบวา  นักเรียนที่เรียนในชั้นเรียนแบบอัตตาธิปไตย  มีแนวโนมเปนเด็ก
กาวราว  หยาบกระดาง  ไมมีความเห็นใจผูอื่น  สวนนักเรียนที่เรียนในชั้นเรียนที่มีบรรยากาศแบบ
ประชาธิปไตย  จะสงเสริมใหนักเรียนรูจักสามัคคีปรองดอง  เปนมิตรตอกัน  การเรียนราบร่ืนมี
บรรยากาศที่สบายใจ ขยันเรียน  เพราะครูรูจักขจัดความกดดันเกรงกลัวใด ๆ ออกไปจากช้ันได  

2.5.2.2 งานวิจัยในประเทศ 
   ผกาทิพย  เการากุล  (2524: 21)  ไดศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยศรีนค
ริทรวิโรฒ  ในทัศนะของนิสิต  ไดพบวา  บรรยากาศทางการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเกิดจาก
ผูสอน  วิธีสอน  ผูเรียน  การซักถาม  และการถกเถียงทางวิชาการ  การจัดกิจกรรมการเรียนในช้ัน
เรียน  และความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย  ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ
พัฒนาการทางดานสังคม  อารมณและสติปญญาของนักศึกษาได 
            วาสนา  พิทักษสาลี  (2527: 77-90)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะของ 
นักเรียน  สภาพการเรียนการสอนในช้ันเรียน  และสภาพแวดลอมทางบานกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผล
การศึกษาพบวา  คาสหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรดานลักษณะของนักเรียนทุกกลุมวิชา  นักเรียน
จากโรงเรียนขนาดใหญ  และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  มีคา  .90  และ  .93  ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิต ิ.05 
   วลีวรรณ  ศรเดชะวิวัฒน  (2536: 78)  ไดศึกษาปญหาของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะกลุม
ภาคเหนือ  พบวา  บรรยากาศในหองเรียนเปนปญหาสําคัญทีสุ่ดที่สงผลตอปญหาการเรียน  ไดแก  
หองเรียนรอนอบอาว  อาคารเรียน  อาคารปฏิบัติการแตละหลังอยูใกลกัน  ทําใหเกิดเสียงรบกวน
หองเรียน  และหองปฏิบัติการแออัดไมเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 
   จากงานวิจัยดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ลักษณะทางกายภาพ  คือ  ความพรอมในเรื่อง
ของสถานที่และอุปกรณก็จัดเปนเร่ืองที่สําคัญเรื่องหนึ่งที่มีสวนทําใหการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
มีประสิทธิภาพ  หากสถานศึกษาใดมีลักษณะทางกายภาพที่เอื้อตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยก็
จะสงผลใหการเรียนวิชาภาษาไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2.6  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
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2.6.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
   ประหยัด  ทองมาก  (2531: 18)  กลาววา  ความรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กนั้น  นอกจาก
พอแมแลว  ครูถือวาเปนบุคคลที่สําคัญที่สุด  เม่ือเด็กอยูในโรงเรียน  ครูจะเปนผูอยูใกลชิดกับเด็ก
มากที่สุดรองจากพอแม  และไดมีโอกาสศึกษาความเจริญเติบโตของเด็กอยางใกลชิดเก่ียวกับ
ธรรมชาติ  จิตใจและความตองการ  ครูจึงเปนบุคคลภายนอกครอบครัวที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ  
จิตใจและความประพฤติของเด็กมาก  ดังนั้นครแูละนักเรียนจะตองมีสัมพันธที่ดีตอกัน 
  ธเนศ  ขําเกิด  (2533: 7)  กลาวถึง  ความผูกพันและเปนกันเองระหวางครูกับนักเรียนวา  
ครูควรแสดงพฤติกรรมทั้งในดานคําพูด  กิริยา  ทาทาง  สีหนาที่ยิ้มแยมแจมใส  ใหความรัก  ความ
เมตตาอยางจริงใจ  และมีเหตุผลดวยความสมํ่าเสมอ  นักเรียนจะรูและเขาใจดีวา  ครูของเขามีความ
รักและความจริงใจตอเขาเพียงใด  สิ่งเหลานี้จะเปนแมแบบของนักเรียน  และมีผลทางดานจิตใจตอ
การแสดงความเคารพรัก  ความศรัทธาในครูของเขาดวยความจริงใจ  หากครูสามารถครองหัวใจของ
นักเรียนไดแลว  ความรูสึกที่ดตีอกันจะสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนที่สดช่ืน  มีความรัก  
ความผูกพัน  เอื้ออาทร  และใหอภัยตอกัน 
   ประทีป  แสงเปยมสุข  (2533: 2)  ไดกลาวถึงความสําคัญของความสัมพันธภาพระหวางครู
กับนักเรียนวา  ความสําเร็จในดานการสอน  สวนหนึ่งขึ้นอยูกับสัมพันธภาพที่ดขีองครูกับนักเรียน
ภายใตบรรยากาศปราศจากการขมขูเด็ก  นักเรียนตองเรียนอยูในโรงเรียนเด็กจึงมีชีวิตผูกพันอยูกับ
ครู  การแสดงออก  นิสัยใจคอ และทุกสิ่งทุกอยางที่ครูปฏิบัติตอนักเรียน  ยอมมีอิทธิพลตอผลการ
เรียนและสภาพจิตใจของเด็ก 
   พรเพ็ญ   สุวรรณเดชา  (2533: 15)  กลาววา  ถามีการเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียนในทางที่ดีแลวจะชวยใหนักเรียนมีพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตาม
จุดมุงหมาย  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันไดมุงเนนใหนักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกตอง
และสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมได  ดังนั้นการใหความสําคัญตอปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน  
จึงเปนแนวทางในการจัดสภาพการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพการศึกษาในปจจุบันมากที่สุด 

ไพทูรย  สินลารัตน  (ศรินทิพย  พงษศาศวัต.  2546: 49; อางอิงจาก ไพทูรย  สินลารัตน.  
2542)  กลาววา  ในการเรียนการสอนทุกระดับนอกจากผูเรียนตองการผูสอนที่มีความรูดี  มี
ประสบการณดีแลว  ยังตองการอาจารยที่มีวิธีการสอนที่เปนกันเอง  เขาใจ  และเห็นอกเห็นใจใน
ผูเรียน  แตในขณะเดียวกันก็ควรช้ีแนะใหเห็นถึงความถูกตอง  เหมาะสม  ใหขอติชมตรงไปตรงมาซึง่
เต็มไปดวยความหวังดีชวยใหบรรยากาศการเรียนรูดีขึ้น 

  จากเอกสารดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ครูเปนผูที่มีความสําคัญตอเด็กรองจากพอแม  ครู
ที่ดีตองใหความรัก  ความเอาใจใสตอเด็ก  ชวยเหลือและใหกําลังใจเด็กเสมอ  จะสงเสริมใหนักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีตอการเรียน  สถานการณที่เอื้ออํานวยตอบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีนั้น  
ความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนตองมีสัมพันธภาพที่ดี  ซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
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2.6.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
2.6.2.1 งานวิจัยในตางประเทศ 

  ไทยแมน  (Tieman.  1942: 657-664)  ศึกษาความสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู  
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมัธยมศึกษาจะไมชอบครูแบบเผด็จการที่มีนิสัยขมขูปราศจากความเห็น
อกเห็นใจ  กลาวไดวา  การสอนแบบใชอํานาจทั้งหลายนั้น  เด็กยิ่งโตขึ้นเทาไร  ก็จะมีความรูสึกเปน
ปฏิปกษมากขึ้นเพียงนั้น 
  เบ็ค  (Beck.  1967: 127-128)  ศึกษาคุณลักษณะของครู  โดยใชแบบสอบถามนักเรียน
เกรด  6  จํานวน  2,108  คน พบวา  ครูที่ดีในสายตาของนักเรียน  คือ  ครูที่ใหความรักความเอาใจ
ใส  มีทาทางเปนกันเองกับนักเรียน  สามารถสื่อความเขาใจไดอยางชัดเจนกระตุนใหนักเรียนแสดง
ความสามารถอยางเต็มที่  สามารถควบคุมใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัยและมีวิธีการสอนที่จูงใจให
นักเรียนอยากเรียน 

  โคแกน  (Cogan.  1975: 135-139)  ศึกษาพบวา  ความสัมพันธที่เปนมิตรระหวางครู 
กับนักเรียนจะทําใหผลการเรยีนดีขึ้น  ยิ่งครูและนักเรียนมีความสัมพันธตอกันมากเทาใด  นักเรียนจะ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูใหสูงถึงขีดสุดไดมากเพียงนั้น  และลักษณะความสัมพันธของครูกับ
นักเรียนจะมีอิทธิพลตอความสนใจในวิชาที่เรียน  นักเรียนที่มีความศรัทธาในตัวครูจะทําใหนักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีตอการเรียน  การมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนจะทําใหผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 

2.6.2.2 งานวิจัยในประเทศ 
           สมศักดิ์  ชินพันธ  (2523)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปฏิสัมพันธของครูกับ 
นักเรียนในช้ันเรียนกับความรูสึกรับผิดชอบและมโนภาพแหงตน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4-5 ผลการวิจัย พบวา  นักเรียนที่มีความสัมพันธกับครูแบบประชาธิปไตยมี
ความรูสึกรับผิดชอบสูงกวานักเรียนที่มีปฏิสัมพันธกับครูแบบอัตตาธิปไตย  นักเรียนที่มีปฏิสัมพันธ
แบบประชาธิปไตย  มีมโนภาพแหงตนสูงกวานักเรียนทีมี่ปฏิสัมพันธแบบอัตตาธิปไตยและแบบปลอย
ปละละเลย 

  สุมาลี  วงศปลูกแกว  (2526: 54)  ศึกษาความสัมพันธของครูกับนักเรียนในช้ันเรียน 
กับความรูสึกรับผิดชอบ  และความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ใน
กรุงเทพมหานคร  จํานวน  634  คน  พบวา  นักเรียนที่มีปฏิสัมพันธกับครูแบบประชาธิปไตยและ
แบบอัตตาธิปไตย  มีความรูสึกรับผิดชอบสูงกวานักเรียนที่มีปฏิสัมพันธกับครูแบบปลอยปละละเลย 
  พรรณี  ช. เจนจิต (2532: 361)  พบวา  การที่ครูมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจนักเรียน  
สนใจนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  มีความยตุิธรรม  ตลอดจนมีความสัมพันธอันดีกับนักเรียน  ทําให
นักเรียนรักที่จะเรียนและสงผลใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนดวย 
   นลินี  ธรรมอํานวยสุข  (2540: 216)  ไดศึกษาตัวแปรที่เก่ียวของกับความเครียดของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดกรมพลศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี  
พบวา  นักเรียนกลุมที่ไมมีแผนการเรียนการสอน  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูมีความสัมพันธ
ทางลบกับความเครียดในการเรียนของนักเรียน 
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   จากงานวิจัยดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  สัมพันธภาพที่ดีระหวางนักเรียนตอครู  สงผลให
นักเรียนมีความรับผิดชอบในดานการเรียน  ทั้งนี้เนื่องจากครูใหความรัก  ความเอาใจใสและมีความ
เขาใจตัวนักเรียน  พรอมทั้งยอมรับและใหความเปนกันเองกับนักเรียนทุกคน  ทําใหนักเรียนมี
ความสุขในการเรียน  และตั้งใจศึกษาเลาเรียน 

  
2.7  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 

2.7.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
ณรงค  เส็งประชา  (2538: 166)  ใหแนวคิดเก่ียวกับกลุมเพ่ือนไววา  กลุมเพ่ือนจะชวยให

เด็กไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ที่อาจไมไดรับจากครอบครัว  หรือผูใหญ  เชน  เพศศึกษา  ความเสมอภาค  
ความเปนผูนําในกลุมเพ่ือน  เด็กจะเปนตัวของตัวเองมากขึ้น  เด็กจะเลือกคบเพ่ือนที่ถูกใจและอาจ
นําเอาพฤติกรรมตาง ๆ ของเพ่ือนมาใชเปนแนวปฏิบัติของตนเอง  กลุมเพ่ือนจะชวยใหสมาชิกได
เรียนรูสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1. ยึดมั่นในประเพณีนอยลง  สรางคานิยมและความรูใหม ๆ เพ่ิมมากขึ้น 
2. สอนใหรูจักแบบแผนของการอยูรวมกันในสังคมมากขึ้น  เชน  การปฏิบัติตาม 

เกณฑของกลุมในการเลนกีฬา  หรือทํางานกลุม 
3. สอนใหมีประสบการณเก่ียวกับความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
4. สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก  เชน  ความเปนตัวของตัวเอง  แบบของ 

อารมณ  เอกลักษณเฉพาะของตนเอง 
5. สอนใหมีประสบการณเก่ียวกับความสัมพันธกันเปนสวนตัวมากกวาการใชอํานาจ 

  พะยอม  ธัญรส  (2540: 8)  ใหความหมายของความสัมพันธกับกลุมเพ่ือนวา  หมายถึง  
พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติตอกันในหองเรยีน  ไดแก  การชวยเหลือซึ่งกันและกัน  การใหกําลังใจ  
การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และการรวมมือกันในดาน
วิชาการและดานทั่วๆ ไป 

  สมพร  พรหมจรรย  (2540: 9)  กลาววา  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  หมายถึง  
พฤติกรรมทีน่ักเรียนและเพ่ือนปฏิบัติตอกันดานการเรียนทั้งในและนอกหองเรียนไดแก  การ
ชวยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกันดานการเรียน  การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันทางการเรียน  ความ
หวงใยใกลชิดสนิทสนมซึ่งกันและกัน  การทํากิจกรรมตางๆ  รวมกันในกลุมเพ่ือนเพ่ือใหเกิด
ความสําเร็จดานการเรียน 

  ชมนุช  บุญสิทธิ์  (2541:  5)  กลาววาสัมพันธภาพกับเพ่ือน  หมายถึง  พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความสามารถของนักเรียนทั้งดานการใชวาจา  การแสดงกิริยาทาทางอันประกอบดวย
ลักษณะของการใหความชวยเหลือ  รูจักเคารพในสิทธิของผูอื่น  รูจักและเขาใจตนเอง  สนใจใน
ความรูสึกของเพ่ือนยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  รับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนเพ่ือกอใหเกิด
ความสัมพันธอันดีกับเพ่ือน  ซึ่งจะสงผลใหการทํางานกลุมและการปฏิบัติกับเพ่ือนเปนไปอยาง
เหมาะสม 
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   จากที่เอกสารดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนมี
ความสําคัญและมีอิทธิพลตอนักเรียนในหลาย ๆ ดาน  ทั้งในดานความคิด  ความเช่ือ และพฤติกรรม
ตาง ๆ ดังนั้น การที่นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน  จะทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกมีความเช่ือม่ัน
ในตนเองมีความกระตือรือรน  และมีความรูสึกอบอุน  และสามารถอยูในกลุมเพ่ือนไดอยางมีความสุข  
แตถานักเรียนมีสัมพันธภาพที่ไมดีกับเพ่ือน  จะทําใหเกิดความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง  ทอแท  วิตก
กังวล  และไมมีความสุขในการเรียน  

2.7.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
2.7.2.1 งานวิจัยในตางประเทศ 

 แคพแลน  (Kaplan.  1956: 56) ไดศึกษาสุขภาพจิตของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมจํานวน  
180  คน  พบวา  นักเรียนที่ปรับตัวไดดี  คือ  นักเรียนที่มีความสุขในการอยูรวมกับผูอื่นซึ่งมีจํานวน
รอยละ  69.6 
   เดอคอสเตอร (Decostor.  1971: 5789-A)  ศึกษาความพึงพอใจในความสัมพันธระหวาง
เพ่ือนในช้ันเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยม  พบวา  นักเรียนที่มีความพึงพอใจในความสัมพันธ
ระหวางเพ่ือนในชั้นเรียน  มีแนวโนมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีความพอใจใน
ความสัมพันธระหวางเพ่ือนในชั้นต่ํา 
   กรอนลัน  (สุรชัย  โกศิยะกุล.  2526: 32; อางอิงจาก  Groulund. 1959)  ศึกษาปญหาใน
การปรับตัวของวัยรุนพบวาที่ประสบปญหาในการปรับตัวเขากับเพ่ือนและสภาพแวดลอม  มีปญหา
ความสัมพันธระหวางบุคคล  ความขัดแยงในกลุม  เปนเหตุใหการเรียนไมมีประสิทธิผล  เกิดความตึง
เครียดทางอารมณและไมมีความสุข 

2.7.2.2 งานวิจัยในประเทศ 
วัฒนา  พุมเล็ก  (2535: 97)  ไดศึกษาถึงอิทธิพลขององคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําจะประสบปญหาการคบ
เพ่ือนมากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
   วิมล  หนองพงษ  (2538: 49)  ศึกษาผลของกิจกรรมกลุมที่มีตอสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  พบวา  
นักเรียนที่มีสัมพันธภาพระหวางบุคคลดีขึ้นหลังจากไดเขารวมกิจกรรมกลุม 
   จากงานวิจัยดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  สัมพันธภาพที่ดีระหวางนักเรียนกับเพ่ือนทําให
นักเรียนมีความรับผิดชอบดานการเรียน  ทั้งนี้เพราะนักเรียนและเพ่ือนมีการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกัน
และกันในดานการเรียน  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันในกลุมเพ่ือน
ดวยความสามัคคีเพ่ือใหเกิดความสําเร็จดานการเรียน  มีความหวงใยใกลชิดสนิทสนมซึ่งกันและกัน 
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3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับโรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
3.1 ประวัติโรงเรียน 
     โรงเรียนวัดหนองจับเตา  ตั้งอยู  หมูที่  5  ตําบลนาจอมเทียน  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  

รหัสไปรษณีย  20250  โทรศัพท  038-238289  โทรสาร  038-238289  website 
http://school/obec.go.th  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  เปดสอนตั้งแตระดับ
อนุบาลถึง  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  6  มีเนื้อที่  7  ไร  1  งาน  มีเขตพ้ืนที่บริการ  2  หมู  ไดแก  
หมู 5-6  ไดตั้งขึ้นเม่ือ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2482  โดย นายเชาประมวลภรณ  มังคะระศิริ  
ศึกษาธิการอําเภอบางละมุง  เปนผูดําริจัดตั้งขึ้น   

 
 
3.2  วิสัยทัศน  (Vision) 
       ภายในป  2552  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  เปนองคกรที่มุงสรางปญญา  พัฒนาคนดี  มี

คุณธรรมนําความรู  มุงสูมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาแบบมีสวนรวม 
3.3  พันธกิจ 

1. พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
2. พัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานการศึกษา 
3. พัฒนาการจัดการเรียนรูสงเสริมคุณธรรมนําความรู 
4. พัฒนาสนับสนุนการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรู 

3.4   เปาประสงค 
1. โรงเรียนทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเปนที่ยอมรับ  ศรัทธา  ไดรับ 

ความรวมมือจากชุมชน  และสังคมทั่วไป 
2. โรงเรียนใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ 

เรียนรูอยางครอบคลุมหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ครูจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ  เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีคุณธรรมนําความรู 
4. นักเรียนเปนคนดี  คนเกง มีความสุข  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี  สามารถนําปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันได  และมีทัศนคติที่ดีตอสังคม 
3.5   นโยบายของโรงเรียน 

1. พัฒนาการบริการจัดการใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและศักยภาพในการเรียนการสอน  การ 

คนควาวิจัยและสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือความเปนครู
มืออาชีพ 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพเอื้อตอการบริหารและการจัด 
การศึกษา  รวมทั้งสงเสริมการใชแหลงวิทยากร  แหลงเรียนรูและนวัตกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
การจัดการศึกษา 
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4. พัฒนาผูเรียนใหไดคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  มีความเปนไทย  โดยเนน  ปฏิรูป 
การเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  เพ่ือใหแสวงหาความรูและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตอสังคม 

5. พัฒนาสิ่งแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูและสงเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณ 
6. พัฒนานักเรียนโดยเนนสาระการเรียนรูทุกกลุม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมควบคูไป 

กับการพัฒนาดานคุณธรรม  จริยธรรม 
นโยบายสงเสริมสุขภาพ 
1. สงเสริมสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาสุขภาพนักเรียน 
2. การเฝาระวังและแกไขปญหาสุขภาพ 
3. การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาต ิ
4. การคุมครองผูบริโภคในโรงเรียน 
5. สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพแกนักเรียน  บุคลากรของโรงเรียน  ชุมชน   

โดยมีโรงเรียนเปนศูนยกลาง 
6. การสงเสริมสุขภาพจิตและเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง 
7. พัฒนาระบบการเรียนรูดานสุขภาพโดยมีผูเรียนเปนสําคัญ 
 

3.6   รางวัลและผลงานเดน 
1. ระดับอนุบาล 

1.1 ไดรับรางวัลระดับเขต 
รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมปนดินน้ํามัน  2  คน 
รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ  1  คน 

1.2 ไดรับรางวัลระดับภาค   รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมปนดินน้ํามัน 
2. ระดับประถม 

2.1 ไดรับรางวัลระดับทองถิ่น  งานมหกรรมวันพอที่วิหารเซียน  ไดแก 
รางวัลเกียรติบัตรทอง  5  คน 
รางวัลเกียรติบัตรเงิน    7  คน 
รางวัลเกียรติบัตรทองแดง  4 คน 

2.2   ระดับเขตการศึกษา  ไดแก 
เกียรติบัตรเงิน  การแขงขันทองอาขยานหมู   7  คน  ชวงชั้นที่  2 
เกียรติบัตรเงิน การแขงขันทองอาขยานหมู   5  คน  ชวงช้ันที่  1 
 รางวัลที่  3  การประกวดอานคลองเขียนคลอง  1  คน  ชวงช้ันที่  2 
 รางวัลชมเชย  การแขงขัน  ประกวดสุนทรพจน  ภาษาอังกฤษ  1  คน 
 รางวัลชมเชย  การแขงขัน  อานรอยกรอง  ภาษาไทย  1  คน  ชวงชั้นที่  2 
 รางวัลชมเชย  การแขงขัน English  Quiz  2 คน  ชวงช้ันที่  2   

2.3  ประเภทกีฬาเปตองชายเดี่ยว  12  ป  ไดแก 
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 รางวัลรองชนะเลิศ  ชาย ระดับอําเภอ  2  คน  ชวงช้ันที่  2 
 รางวัลรองชนะเลิศ  หญิง ระดับอําเภอ  1  คน  ชวงช้ันที่  2 
 รางวลัชนะเลิศระดับจังหวัด  2  คน  ชวงช้ันที่  2 

3.7   จํานวนบุคลากร 
  

จํานวนบุคลากร 
ประเภท ชาย หญิง รวม 

ผูอํานวยการ 1 - 1 
รองผูอํานวยการ - - - 
ครูประจําการ 1 14 15 
ครูอัตราจาง - - - 
นักการภารโรง - - - 
อื่นๆ (ครูมาชวยราชการ)  1 1 

รวม 2 15 17 
 
 

3.8 ขอมูลนักเรียน 
 

ระดับชั้น เพศ รวม 
ชาย หญิง 

ช้ันอนุบาล 1 31 37 68 
ช้ันอนุบาล 2 30 42 72 

รวม 61 79 140 
ช้ันประถมศึกษาปที่  1 36 39 75 
ช้ันประถมศึกษาปที่  2 24 31 55 
ช้ันประถมศึกษาปที่  3 35 22 57 
ช้ันประถมศึกษาปที่  4 20 23 43 
ช้ันประถมศึกษาปที่  5 22 29 51 
ช้ันประถมศึกษาปที่  6 28 21 49 

รวม 
165 165 470 

 



 

 

40 

      3.9     คําขวัญโรงเรียน 
   มีคุณธรรม  เรียนดี  กีฬาเดน 

3.10   สีประจําโรงเรียน 
   เขียว  เหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที่   3           
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชวงช้ันที่  2  ของโรงเรียนวัดหนองจับเตา  

อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา  2552   จํานวน  113  คน ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่  4  จํานวน   33 คน  เปนนักเรียนชาย   15 คน  นักเรียนหญิง  18 คน  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  จํานวน  41 คน  เปนนักเรียนชาย  17 คน  นักเรียนหญิง 24  คน  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  จํานวน  39 คน  เปนนักเรียนชาย   23 คน  และนักเรียนหญิง  16  คน  ซึ่งใช
เปนกลุมตัวอยางทั้งหมด   

 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียน

วิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ป
การศึกษา  2552   ซึ่งแบงออกเปน  8   ตอน  ดังนี้ 

 
ตอนที่  1   แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 
ตอนที่  2   แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน 
ตอนที่  3   แบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย 
ตอนที่  4   แบบสอบถามการสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง 
ตอนที่  5   แบบสอบถามลักษณะกายภาพทางการเรียน 
ตอนที่  6   แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
ตอนที่  7   แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน 
ตอนที่  8   แบบทดสอบทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
ตอนที่  1   แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 

ตัวอยางแบบสอบถามขอมูลสวนตัว 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานสวนตัว  เม่ือนักเรียนอานขอความ
แลวโปรดทําเติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเท็จจริงของนักเรียน 
 

1. คะแนนเฉลี่ยสะสม.................................... 
 
ตอนที่  2  แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน 

2.1    ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับนิสัยทางการเรียน 
2.2    ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามนิสัยทางการเรียนของ  นวลลออ  ทวิชศรี   

(2546 : 127-129) 
2.3    ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยใชแนวความคิดที่ไดจากขอ  2.1  และ  2.2  ลักษณะ 

เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  ไดแก  จริงที่สุด  จริง   
จริงบาง  จริงนอย  จริงนอยที่สุด 
 

ตัวอยางแบบสอบถามนิสัยทางการเรียน 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความเก่ียวกับสิ่งที่นักเรียนกระทําเปนประจําเก่ียวกับการเรียน  แลวทํา
เครื่องหมาย  √  ลงในชองใดชองหนึ่ง  ที่ตรงกับการกระทําเปนประจํามากที่สุด  ซึ่งแบงเปน  5  
ระดับ  ดังนี ้
 
 จริงที่สุด      หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 จริง           หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรง 
                      บาง 

 จริงนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
 จริงนอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
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ขอ
ที่ 

ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอย
ที่สุด 

0 ขาพเจากระตือรือรนในการ
เรียนวิชาภาษาไทย 

     

00 ขาพเจาทํางานตามที่
อาจารยมอบหมายสมํ่าเสมอ 

     

 
 
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)  ในการ
วิจัยคร้ังนี้แปลผลไดดังนี ้
 คะแนนเฉล่ีย     3.67 – 5.00    หมายถึง   นิสัยทางการเรียนอยูในระดับด ี
 คะแนนเฉล่ีย     2.34 – 3.66    หมายถึง   นิสัยทางการเรียนอยูในระดับดีพอใช 

คะแนนเฉล่ีย     1.00 – 2.33    หมายถึง   นิสัยทางการเรียนอยูในระดับไมด ี
 

ตอนที่  3  แบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย 
3.1   ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย 
3.2   ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยของ ประหยัด  ภูมิโคก 

รักษ ( 2535: 154-156)  และ รัตนา  รอดออง (2536 : 110-113) 
3.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยใชแนวความคิดที่ไดจากขอ  3.1  และ  3.2  ลักษณะ 

เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  ไดแก  เห็นดวยอยางยิ่ง  
เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 

 



 

 

44

ตัวอยางแบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย 
3.1 แบบสอบถามนักเรียนดานความคิด 
คําชี้แจง    ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  √  ลงในชองใดชองหนึ่ง  ที่แสดงถึงความคิดของนักเรียนที่มี
ตอการเขียนวิชาภาษาไทยแบงเปน  5  ระดับ  ดังนี ้

 
 เห็นดวยอยางยิ่ง      หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดของนักเรียนมาก 
     ที่สุด 
 เห็นดวย  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดของนักเรียนมาก 

ไมแนใจ   หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดของนักเรียน 
บางและบางครั้งไมตรงกับความคิดของนักเรียน 

 ไมเห็นดวย  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดของนักเรียนนอย 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดของนักเรียนนอย 

ที่สุด 
 

ขอ
ที่ 

ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

0 ดานความคิด 
ขาพเจาคิดวาทักษะทางดาน
การเขียนวิชาภาษาไทยจําเปน
ตอขาพเจามากที่สุด 

     

00 การที่ครูผูสอนเตรียมการสอน
มาอยางดีจะชวยใหนักเรียน
เขาใจบทเรียนไดมากขึ้น 

     

 
 
3.2  แบบสอบถามนักเรียนดานความรูสึก 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย   √ ลงในชองใดชองหนึ่ง  ที่แสดงถึงความรูสึกของนักเรียนที่มี
ตอการเขียนวิชาภาษาไทยแบงเปน  5  ระดับ  ดังนี ้
  

มากที่สุด     หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด 
 มาก  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของนักเรียนมาก 

ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของนักเรียนบางและ 
   บางคร้ังไมตรงกับความรูสึกของนักเรียน 
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นอย  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของนักเรียนนอย 
 นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของนักเรียนนอย 

ที่สุด 
 
ขอ
ที่ 

ขอความ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

0 ดานความรูสึก 
ขาพเจารูสึกเพลิดเพลิน และ
อยากติดตามเนื้อเรื่อง
ภาษาไทยที่เขียน 

     

00 ขาพเจารูสึกเบื่อเสมอในชั่วโมง
การเขียนวิชาภาษาไทย 

     

 
 
3.3  แบบสอบถามนักเรียนดานแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรม 
 คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  √ ลงในชองใดชองหนึ่ง  ที่แสดงถึงการกระทําของนักเรียนที่
มีตอการเขียนวิชาภาษาไทยแบงเปน  5  ระดับ  ดังนี ้
 เปนประจํา     หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการกระทําของนักเรียนมากที่สุด 
 บอยครั้ง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการกระทําของนักเรียนมาก 

บางคร้ัง  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการกระทําของนักเรียนบางและ        
   บางคร้ังไมตรงกับการกระทําของนักเรียน 

 นอยครั้ง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการกระทําของนักเรียนนอย 
 นอยครั้งที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการกระทําของนักเรยีนนอยที่สุด 
 
ขอ
ที่ 

ขอความ เปน
ประจํา 

บอยครั้ง บางครั้ง นอยครั้ง นอยครั้ง
ที่สุด 

0 ดานพฤติกรรม 
นักเรียนนําความรูดานการ
เขียนวิชาภาษาไทยไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

     

00 ในการเขียนวิชาภาษาไทยเม่ือ
ขาพเจาพบคํายาก  ขาพเจา
มักจะคนหาความหมายของ
คําศัพทจากพจนานุกรมเสมอ 
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เกณฑการใหคะแนน 
1. ขอความที่มีความหมายทางบวก  ใหคะแนนดังนี ้  

เห็นดวยอยางยิ่ง มากที่สุด เปนประจํา   ให  5  คะแนน 
เห็นดวย  มากบอยครั้ง บอยครั้ง ให  4  คะแนน 
ไมแนใจ   ปานกลาง บางคร้ัง  ให  3  คะแนน 
ไมเห็นดวย  นอย  นอยครั้ง ให  2  คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง นอยที่สุด นอยครั้งที่สุด  ให  1  คะแนน 

 
2. ขอความที่มีความหมายทางลบ  ใหคะแนนดังนี ้

เห็นดวยอยางยิ่ง มากที่สุด เปนประจํา   ให  1  คะแนน 
เห็นดวย  มากบอยครั้ง บอยครั้ง ให  2  คะแนน 
ไมแนใจ   ปานกลาง บางคร้ัง  ให  3  คะแนน 
ไมเห็นดวย  นอย  นอยครั้ง  ให  4  คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง นอยที่สุด นอยครั้งที่สุด  ให  5  คะแนน   
   

เกณฑการแปลผล 
 ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของ  วิเชียร  เกตุสิงห  (2538 : 9)  ใน 
การวิจัยครั้งนี้แปลผลไดดังนี ้
 
 คะแนนเฉล่ีย    3.67 – 5.00    หมายถึง   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองด ี

คะแนนเฉล่ีย    2.34 – 3.66    หมายถึง   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองด ี 
  พอใช 

คะแนนเฉล่ีย    1.00 – 2.33    หมายถึง   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองไมด ี
 
ตอนที่  4   แบบสอบถามการสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง 

4.1  ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสนับสนุนการเรียนของผูปกครอง 
4.2   ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามการสนับสนุนการเรียนของผูปกครองของ  อริศรา  จาร ุ

รัตน  (2547 : 162-163) 
4.3   ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยใชแนวความคิดที่ไดจากขอ  4.1  และ  4.2  ลักษณะ 

เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  ไดแก  จริงที่สุด  จริง  
จริงบาง  จริงนอย  จริงนอยที่สุด 

ตัวอยางแบบสอบถามการสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความ แลวทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองใดชองหนึ่ง  ที่ตรงกับ
ขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  ซึ่งแบงเปน  5  ระดับ  ดังนี ้
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จริงที่สุด      หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 จริง      หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
 จริงบาง  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรง 
     บาง 
 จริงนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
 จริงนอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเทจ็จริงของนักเรียนนอยที่สุด 
 
ขอ
ที่ 

ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอย
ที่สุด 

0 การสนับสนุนดานวัตถ ุ
ผูปกครองสงเสริมเก่ียวกับ
กิจกรรมการเขียนของ
นักเรียน 

     

00 การสนับสนุนดานการกระทํา 
ผูปกครองสนใจซักถาม
เก่ียวกับปญหาการเขียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียน 

     

 
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)  ในการ
วิจัยคร้ังนี้แปลผลไดดังนี ้
 คะแนนเฉล่ีย    3.67 – 5.00    หมายถึง   ผูปกครองใหการสนับสนุนดานการเรียนมาก 
 คะแนนเฉล่ีย    2.34 – 3.66    หมายถึง   ผูปกครองใหการสนับสนุนดานการเรียนปาน 

  กลาง 
คะแนนเฉล่ีย    1.00 – 2.33    หมายถึง   ผูปกครองใหการสนับสนุนดานการเรียนนอย 
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ตอนที่   5  แบบสอบถามลักษณะกายภาพทางการเรียน 
5.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับลักษณะกายภาพทางการเรียน 
5.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามลักษณะกายภาพทางการเรียนของ  เติมศักดิ์  คฑาวณิช  

 ( 2540 : 165-166)และ  กรพิน  วัฒนสุข  ( 2542 : 106-109) 
5.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยใชแนวความคิดที่ไดจากขอ  5.1  และ  5.2  ลักษณะ 

เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  ไดแก  จริงที่สุด  จริง  
จริงบาง  จริงนอย  จริงนอยที่สุด 
 

ตัวอยางแบบสอบถามลักษณะกายภาพทางการเรียน 
คําชี้แจง    ใหนักเรียนอานขอความ แลวทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองใดชองหนึ่ง  ที่ตรงกับ
ขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  ซึ่งแบงเปน  5  ระดับ  ดังนี ้
 
 จริงที่สุด      หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 จริง      หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
 จริงบาง  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรง 
     บาง 
 จริงนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
 จริงนอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
 
 
ขอ
ที่ 

ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอย
ที่สุด 

0 สถานที่เรียน 
หองเรียนมีอากาศถายเทได
ด ี

     

00 สื่อและอุปกรณการเรียน 
อุปกรณการเรยีนการสอนมี
ความเหมาะสมกับนักเรียน 

     

 
เกณฑการใหคะแนน 
    ขอความทางบวก  ขอความทางลบ 
        (คะแนน)       (คะแนน) 
 จริงที่สุด   5    1 
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จริง    4    2 
 จริงบาง    3    3 
 จริงนอย   2    4 
 จริงนอยที่สุด   1    5 
เกณฑการแปลผล 
 ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของ  วิเชียร  เกตุสิงห  (2538 : 9)  ในการ
วิจัยคร้ังนี้แปลผลไดดังนี ้
 คะแนนเฉล่ีย    3.67 – 5.00    หมายถึง   ลักษณะกายภาพทางการเรียนด ี
 คะแนนเฉล่ีย    2.34 – 3.66    หมายถึง   ลักษณะกายภาพทางการเรียนดีพอใช 

คะแนนเฉล่ีย    1.00 – 2.33    หมายถึง   ลักษณะกายภาพทางการเรียนไมด ี
 
 

 
ตอนที่  6  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 

6.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
6.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูของ  อริศรา  จารุรัตน   

(2547 : 172-173) 
6.3  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยใชแนวความคิดที่ไดจากขอ  6.1  และ  6.2  ลักษณะ 

เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  ไดแก  จริงที่สุด  จริง    
จริงบาง  จริงนอย  จริงนอยที่สุด 

 
 

ตัวอยางแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
 คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความ แลวทําเครื่องหมาย√   ลงในชองใดชองหนึ่ง  ที่ตรงกับ
ขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  ซึ่งแบงเปน  5  ระดับ  ดังนี ้
 จริงที่สุด      หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 จริง      หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
 จริงบาง  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรง 
     บาง 
 จริงนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
 จริงนอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
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ขอ
ที่ 

ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอย
ที่สุด 

0 1.การปฏิบัติตนของนักเรียนตอ
ครู 
นักเรียนทําความเคารพครูใน
หองเรียน 

     

00 2.การปฏิบัติตนของครูตอ 
นักเรียน 
ครูใหการดูแลเอาใจใสขาพเจา 

     

 
 
 
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)  ในการ
วิจัยคร้ังนี้แปลผลไดดังนี ้
 คะแนนเฉล่ีย    3.67 – 5.00    หมายถึง   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูด ี
 คะแนนเฉล่ีย    2.34 – 3.66    หมายถึง   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูดีพอใช 

คะแนนเฉล่ีย    1.00 – 2.33    หมายถึง   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูไมด ี
 
ตอนที่  7  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 

7.1  ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน 
7.2  ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนของ  อริศรา  จาร ุ

รัตน  (2547 ; 174-175) 
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7.3  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยใชแนวความคิดที่ไดจากขอ  7.1  และ  7.2  ลักษณะเปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  ไดแก  จริงที่สดุ  จริง   จริง
บาง  จริงนอย  จริงนอยที่สุด 

ตัวอยางแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความ แลวทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองใดชองหนึ่ง  ที่ตรงกับ
ขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  ซึ่งแบงเปน  5  ระดับ  ดังนี ้
 จริงที่สุด      หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 จริง      หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
 จริงบาง  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรง 
     บาง 
 จริงนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนนอย 
 จริงนอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
ขอ
ที่ 

ขอความ จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอย
ที่สุด 

0 ขาพเจาสามารถปรึกษา
ปญหาการเรียนกับเพ่ือนได 

     

00 ขาพเจามักมีเร่ืองทะเลาะ
กับเพ่ือน 

     

  
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)  ในการ
วิจัยคร้ังนี้แปลผลไดดังนี ้
 คะแนนเฉล่ีย    3.67 – 5.00   หมายถึง   มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนด ี
 คะแนนเฉล่ีย    2.34 – 3.66   หมายถึง   มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนดีพอใช 

คะแนนเฉล่ีย    1.00 – 2.33   หมายถึง   มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนไมด ี
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ตอนที่  8  แบบทดสอบทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 
8.1  ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 
8.2  ผูวิจัยศึกษาแบบทดสอบทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของ  นฤมล  วิจิตรรัตนะ 

  (2551 : 73-76)  และ ณัฐิณา  โตประเสริฐพงศ  (2537 : 89-90) 
8.3  ผูวิจัยสรางแบบทดสอบโดยใชแนวความคิดที่ไดจากขอ  8.1  และ  8.2 

 
 
 

ตัวอยางแบบทดสอบทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยชั้น ป.4 
คําชี้แจง  จงเลือกคําที่เขียนถูกตองในวงเล็บเติมในชองวางที่กําหนดให 
 

1.แมนับถือศาสนา                       วันนี้เปนวันพระ  แมจึงเก็บดอกมะลิมารอยมาลัย 
   (พุด  พุทธ  พุธ) 
2. ดอกไมบาน                     ในฤดูหนาว  (สะพรั่ง  สะพล่ัง) 
3. เด็กนักเรียนคนนี้รองเพลง                          (เพราะ  เพาะ) 

 4. สมในสวนของฉันปนี ้                  มาก  ( ดก  ดลก) 
 5. แม                       เม่ือลูกสอบตก  (ปลอบใจ  ปรอบใจ) 

 6. เม่ือ                         เวลาผานไปจึงรูวากลอนทีแ่ตงไวมีคุณคาตอฉันมาก   
(การ  กาล)  

7.                           ชักชวนชาวบานใหชวยกันปลูกตนไม  ( กํานัล  กํานัน) 
 

 
เฉลยแบบทดสอบทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่  4 

1. พุทธ 
แมนับถือศาสนาพุทธวันนี้เปนวันพระ แมจึงเก็บดอกมะลิมารอยมาลัย 

2. สะพรั่ง 
ดอกไมบานสะพรั่งในฤดูหนาว 

3. เพราะ 
เด็กนักเรียนคนนี้รองเพลงเพราะ 
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ตัวอยางแบบทดสอบทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยชั้น ป.5 
คําชี้แจง  จงเลือกคําที่เขียนถูกตองในวงเล็บเติมในชองวางที่กําหนดให 
 

1.  ชาวไทยโบราณมี                     การทําอาหารใหอรอย  (เคล็ดลับ  เค็ดลับ) 
2.  ไม                     เปนไมเนื้อหอมชนิดหนึ่ง  (จันทน  จัน) 
3.  ลูกๆ ทําตัวนารักทําใหพอแม                    (ปลาบปล้ืม  ปราบปรื้ม) 
4. นักดนตรี                     เพลงพระราชนิพนธไดอยางเพราะพล้ิง (บรรเลง  บันเลง) 

 5.  ตึกหลังนั้น                    จึงพังครืนลงมา  ( ซุดโทรม  ทรุดโทรม) 
 6.  ชาวไทยถือวาบิดามารดาเปรียบเสมือน                รมไทร (รมโพ  รมโพธิ)์ 

 7.  คนโบราณเช่ือวาเทวดาเปนผู                 ใหฝนตกลงมา  ( บันดาล  บรรดาล) 
 8.  พอบอกพ่ีชายวาเพ่ิงตัดสินใจ                  กับภรรยา  ( หยา  อยา) 
 9.  พวกลูกเรือกําลังกูตะโกนเสียงดัง                  (โหวกเวก   โหวกเหวก) 

 
เฉลยแบบทดสอบทักษะการเขยีนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่  5 

1. เคล็ดลับ 
ชาวไทยโบราณมีเคล็ดลับการทําอาหารใหอรอย   

2. จันทน 
ไมจันทน เปนไมเนื้อหอมชนิดหนึ่ง   

3. ปลาบปลื้ม 
 ลูกๆ ทําตัวนารักทําใหพอแมปลาบปลื้ม           
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ตัวอยางแบบทดสอบทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยชั้น ป.6 
คําชีแ้จง  จงเลือกคําที่เขียนถูกตองในวงเล็บเติมในชองวางที่กําหนดให 
 
 

1.  เสียงปนใหญดัง                  (กําปนาท  กัมปนาท) 
2.  คุณพอของวิไลปวยเปน                 (อํามพาต  อัมพาต  อํามะพาต) 

 3.  นักเรียนที่เกเรจะถูกทํา                  บน  (ทัณฑ  ทัน) 
 4.  ขาราชการทุกคนมีความซื่อ                 (สัตย  สัตว  สัด) 
 5.  คุณยายตัก                    ทุกๆ เชา  (บาด  บาตร  บาต)  

 6.  นิยาย                    เร่ืองนี้เปนที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ มาก  (ปรัมปรา   ปะรําปรา) 
 7.  อยู                  คงไวไดทั้งมวล  ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี  ( ดํารง  ดํารงค ) 
  

 
 

เฉลยแบบทดสอบทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่  6 
   

1. กัมปนาท 
เสียงปนใหญดังกัมปนาท         

2. อัมพาต  
คุณพอของวิไลปวยเปนอัมพาต 

3. ทัณฑ   
นักเรียนที่เกเรจะถูกทําทัณฑบน 

   
เกณฑการใหคะแนน 

 ทําถูกได    1  คะแนน 
 ทําผิดได    0  คะแนน 

ใชเกณฑการแปลความหมายของคะแนนความรูตามแนวคิดของ  ประคอง  กรรณสูตร  (2525 : 77) 
แบงเปน  3 ระดับ ดังนี ้

 คะแนนรอยละ  80.00 – 100.00    หมายถึง  มีทักษะการเขียนด ี
 คะแนนรอยละ  50.00 –  79.99     หมายถึง  มีทักษะการเขียนดพีอใช 
 คะแนนรอยละ    0.00 –  49.99     หมายถึง  มีทักษะการเขียนไมด ี
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การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผูวิจัยดําเนินการเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  ตามลําดับตอไปนี ้

 1.  หาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ  (Face  Validity)  ของแบบสอบถาม  โดยนํา
แบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ  3  ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา  ขอความ  และ 
ภาษาที่ใชใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะแลวนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช   

2.  นําแบบทดสอบทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2  โรงเรียนวัดหนอง
จับเตา  อําเภอสัตหบี  จังหวัดชลบุรี  มาหาความเช่ือมั่น  มี  2  ขั้นตอน  ดังนี ้
 2.1  นําแบบทดสอบทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดหนอง
จับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ไปทดลองใช  (Try  Out) กับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัด
หนองจับเตา  อําเภอสตัหีบ  จังหวัดชลบุรี  30  คน  ซึ่งมิใชกลุมตัวอยาง  มาตรวจใหคะแนนเพ่ือ
วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  โดยใชเทคนิค  27 %  กลุมสูง – กลุมต่ํา ของจุง  เตห  
ฟาน   มาใชเปนแบบสอบถามในการวิจัย 

ตอนที่ 2    แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน  เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ 
คา (Rating  Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert  Scale Type)  มีจํานวน  23 ขอ  มีคา  
t อยูระหวาง  2.198 - 8.827 ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ  .920 

ตอนที่  3   แบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยแบงออกเปน 
ก. ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยดานความคิดเปนแบบสอบถามชนิดมาตรา 

สวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert  Scale Type)  มีจํานวน 
8 ขอ  มีคา  t อยูระหวาง  2.198 - 8.827 ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ  .920 

ข. ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยดานความรูสึกเปนแบบสอบถามชนิดมาตรา 
สวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert  Scale Type)  มีจํานวน 
16 ขอ  มีคา  t อยูระหวาง  2.329 - 6.295 ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ  .808 

ค. ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยดานแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมเปน 
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert  
Scale Type)  มีจํานวน 12 ขอ  มีคา  t อยูระหวาง  2.546 - 6.108 ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ  .921 

ตอนที่  4   แบบสอบถามการสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง  เปนแบบสอบถาม 
ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert  Scale 
Type)  มีจํานวน  ขอ 17  มีคา  t อยูระหวาง 2.368 - 10.583 ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ  .865 

ตอนที่  5   แบบสอบถามลักษณะกายภาพทางการเรียน  เปนแบบสอบถามชนิดมาตรา 
สวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert  Scale Type)  มีจํานวน  
22 ขอ  มีคา  t อยูระหวาง 2.546 - 8.275  ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ  .909 

ตอนที่  6   แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  เปนแบบสอบถามชนิด 
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มาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert  Scale Type)  มี
จํานวน 28 ขอ  มีคา  t อยูระหวาง 2.646 - 11.000 ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ  .941 

ตอนที่  7   แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  เปนแบบสอบถามชนิด 
มาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert  Scale Type)  มี
จํานวน 27 ขอ  มีคา  t อยูระหวาง  2.510 - 7.937 ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ  .938 

ตอนที่  8   แบบทดสอบทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  เปนแบบทดสอบทักษะการ 
เขียนวิชาภาษาไทย 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  4 มีจํานวน 7 ขอ  มีคา  r  อยูระหวาง .500 - .750 ได 
คาความเช่ือมั่นเทากับ  .712 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5 มีจํานวน 9 ขอ  มีคา  r  อยูระหวาง .375 - .875 ได 
คาความเช่ือมั่นเทากับ .709 
          ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  6 มีจํานวน 7 ขอ มีคา  r  อยูระหวาง .125 -. 875 ได 
คาความเช่ือมั่นเทากับ .759 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
1. ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  ไปยื่นตอผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  เพ่ือ
ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดหนองจับ 
เตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่นักเรียนชวงช้ันที่ 2 ตอบมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม 
คือ ตอบครบทุกขอ  แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  และนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ
ตอไป 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห  ดังนี ้
1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  โดยการคํานวณหาคารอยละ  คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวน 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
2.  วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่สงผล 

ตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี   

2.1 วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่สงผล 
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ตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดหนองจับเตา   
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   

2.2  วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่สงผล 
ตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   

2.3 วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่สงผลตอ 
ทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอ
สัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพ้ืนฐาน  ไดแก 
1.1. คารอยละ (Percentage) 
1.2. คาเฉลี่ย  (Mean) 
1.3. คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

2. สถิติสําหรับการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 
2.1 หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม  โดยใชเทคนิค   27%  กลุมสูง –  

กลุมต่ํา  โดยใชตารางวิเคราะหของจุง  เตห  ฟาน    
2.2  หาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  โดยใชสูตร  KR-20  ของ คูเคอร  ริชารดสัน 

3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
3.1  วิเคราะหหาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่สงผล

ตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี  โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)  
เพ่ือทดสอบสมมติฐาน         

3.1.1 วิเคราะหหาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที ่
สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise  Multiple  
Regression  Analysis)  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน         

3.1.2 วิเคราะหหาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่
สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise  Multiple  
Regression  Analysis)  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน         

3.1.3 วิเคราะหหาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่
สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โรงเรยีนวัดหนองจับเตา  
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อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise  Multiple  
Regression  Analysis)  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 

  ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคนควาเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจในการแปลผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณที่ใชในการแปลความหมาย
ดังนี ้

N แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
X        แทน  คาเฉลี่ย 

 S.D. แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
 Df แทน  ระดับช้ันความเปนอิสระ  (Degree  of Freedom) 
 SS แทน  ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง  (Sum  of  Squares) 
 MS แทน  คาเฉลี่ยกําลังสองของคะแนนแตละคา  (Mean  Squares) 
 F แทน  คาที่ใชพิจารณาใน  F-Distribution 

r แทน  คาอํานาจจําแนกที่คํานวณโดยใชเทคนิค  27 % กลุมสูง –  
กลุมต่ํา  โดยใชตารางวิเคราะหของจุง  เตห  ฟาน    

rtt แทน  คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
 KR-20 แทน  คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบที่คํานวณโดยใชสูตร KR-20 

Ŷ แทน  คาสมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยซึ่งพยากรณในรูปคะแนน  
ดิบ 

 Z แทน คาสมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยซึ่งพยากรณในรูปแบบ
คะแนนมาตรฐาน 

 R แทน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
 R2 แทน  กําลังสองของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคูุณ 

B แทน  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของพยากรณซึ่งพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
  แทน  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของพยากรณซึ่งพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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A แทน  คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบ 
SEb แทน  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 
SEest แทน  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานการพยากรณ 
X1           แทน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
X2           แทน  นิสัยทางการเรียน 
X3 แทน  ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย  
X4 แทน  การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง 
X5 แทน  ลักษณะกายภาพทางการเรียน 
X6 แทน  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับคร ู
X7 แทน  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน 
Y แทน  ทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลไปวิเคราะห  โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS. 
(Statistical  Package for Social  Science)  ดังนี ้

1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  โดยการคํานวณหาคารอยละ  คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

2. วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่สงผลตอ 
ทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี  โดยหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (The Pearson Product Moment 
Correlation  Coefficient) โดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise  Multiple  
Regression  Analysis)   
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

    ในการศึกษาคนควา  ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามลําดับ  ดังนี ้
    ตอนที่  1   เสนอผลการวิเคราะหจํานวนและรอยละ  ขอมูลทั่วไป ของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 

โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยาง  จําแนกตามเพศ  และ
ระดับช้ัน   

ตอนที่ 2  เสนอผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานสวนตัว  
ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นิสัยทางการเรียน 
ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย  การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง  ลักษณะกายภาพ
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ทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน และทักษะ
การเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัด
ชลบุรี   

ตอนที่  3   เสนอผลการวิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise  Multiple  Regression  
Analysis)   

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยเสนอผลการศึกษาคนควาตามลําดับ  ดังนี ้

ตอนที่  1   เสนอผลการวิเคราะหจํานวนและรอยละ  ขอมูลทั่วไป ของนักเรียนชวงช้ันที่  
2 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยาง  จําแนกตามเพศ  และ
ระดับช้ัน  ดังแสดงในตาราง  1 
ตาราง  1 แสดงจํานวนและรอยละของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ   

จังหวัดชลบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยาง  จําแนกตามเพศ  และระดับช้ัน 
 

ช้ัน
ประถมศึกษาป

ที่ 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

4 20 28.57 23 31.51 43 30.07 
5 22 31.42 29 39.73 51 35.66 
6 28 40.00  21 28.77 49 34.27 

รวม 70 48.95 73 51.05 143 100.00  
  จากตาราง  1  พบวา  นักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ   

จังหวัดชลบุรี   ที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  113  คน  พบวา  สวนใหญเปนนักเรียนเพศหญิง  คิด
เปนรอยละ  51.05 และเปนนักเรียนเพศชาย  คิดเปนรอยละ  48.95  

     จําแนกตามระดับช้ัน  พบวา  สวนใหญเปน  นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 5  คิดเปนรอย
ละ  35.66  รองลงมา  นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ  34.27 และนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที ่ 4 คิดเปนรอยละ 30.07  
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  ตอนที่ 2  เสนอผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานสวนตัว  
ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นิสัยทางการเรียน 
ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย  การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง  ลักษณะกายภาพ
ทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน และทักษะ
การเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัด
ชลบุรี  ดังแสดงในตาราง  2  
ตาราง  2  เสนอผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานสวนตัว  ดาน 

ครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  และทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวง
ช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี
 

ปจจัยที่ศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 ช้ันประถมศึกษาปที ่ 5 ช้ันประถมศึกษาปที ่ 6 

X S.D. 
การ
แปล
ผล 

X S.D. 
การ
แปล
ผล 

X S.D. 
การ 

แปลผล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (X1)     

3.01 0.7 
ดี

พอใช 
2.53 1.05 

ดี
พอใช 

2.86 0.96 ดีพอใช 

นิสัยทางการเรียน (X2) 3.91 0.54 ด ี 3.7 0.58 ด ี 3.93 0.55 ด ี
ทัศนคติตอการเรียน
วิชาภาษาไทย( X3) 

4.12 0.51 มาก 3.78 0.59 ด ี 4.37 0.63 มาก 

การสนับสนุนดานการ
เรียนของผูปกครอง 
(X4) 

4.04 0.42 มาก 3.78 0.6 ด ี 4.48 0.65 มาก 

ลักษณะกายภาพ
ทางการเรียน(X5)  

4.02 0.48 มาก 3.68 0.61 ด ี 4.37 0.54 มาก 

สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับคร ู(X6) 

4.11 0.51 มาก 3.55 0.55 
ดี

พอใช 
4.42 0.74 มาก 

สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพ่ือน (X7) 

3.94 0.45 ด ี 3.4 0.54 
ดี

พอใช 
4.41 0.69 มาก 

ทักษะการเขียนวิชา
ภาษาไทย (Y) 

5.33 1.36 
ดี

พอใช 
6.61 1.51 

ดี
พอใช 

6.23 1.11 ดีพอใช 
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 จากตาราง  2  พบวา  นักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ   
จังหวัดชลบุรีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีพอใช  มีนิสัยทางการเรียนดี  มีทัศนคติตอการ
เรียนวิชาภาษาไทยมาก  มีการสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครองมาก  มีลักษณะกายภาพการ
เรียนมาก  มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูดี  มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนดี  และ
ทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยดีพอใช 

ระดับประถมศึกษาปที่  4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีพอใช  มีนิสัยทางการ 
เรียนดี  มีทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยมาก  มีการสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครองมาก  มี
ลักษณะกายภาพการเรียนมาก  มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูมาก  มีสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพ่ือนดี  และทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยดีพอใช 

ระดับประถมศึกษาปที่  5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีพอใช  มีนิสัยทางการ 
เรียนดี  มีทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยดี  มีการสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครองดี  มี
ลักษณะกายภาพการเรียนดี  มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูดีพอใช  มีสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพ่ือนดีพอใช  และทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยดีพอใช 

ระดับประถมศึกษาปที่  6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีพอใช  มีนิสัยทางการ 
เรียนดี  มีทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยมาก  มีการสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครองมาก  มี
ลักษณะกายภาพการเรียนมาก  มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูมาก  มีสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพ่ือนมาก  และทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยดีพอใช 

ตอนที่  3   เสนอผลการวิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอม 
ในโรงเรียนที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับ
เตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise  Multiple  
Regression  Analysis)  ดังแสดงในตาราง  3 
ตาราง  3 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้น    
     ที่  2  (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4) โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
Regression 1 21 21 16.985* 
Residual 31 38.33 1.24  

Total 32 59.33     
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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จากตาราง 3 พบวา ปจจัยที่สามารถพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน 
ชวงชั้นที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี โดยมีความสัมพันธเชิงเสนตรง   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตาราง  3 
ตาราง  4 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่สามารถพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของ 
     นักเรียนชวงช้ันที่  2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4) โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสตัหีบ        
      จังหวัดชลบุรี  
 

ปจจัย b SEb      R R2 F 

X1 1.16 0.281 0.6 0.59
5 

0.354 16.985* 

     a = 1.845       

   R =  .595    

   R2=  .354    

     SEest =1.111       

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
         จากตาราง 4  พบวา  ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้น 
ที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
มี 1 ปจจัย  ไดแกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X1)โดยปจจัยนี้  สามารถอธิบายความแปรปรวนทักษะ
การเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัด
ชลบุรี  ไดรอยละ 35.40 จึงไดนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนเปนสมการได  ดังนี ้

สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัด 
หนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนดิบ  ไดแก 
  Ŷ = 1.845 + 1.157 X1 

สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันที่  2  โรงเรียนวัดหนอง 
จับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 

Z = .595 X1 
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ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทกัษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ัน 
     ที่  2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5) โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
Regression 1 24.62 24.6 14.303* 

Residual 39 67.14 1.72  
Total 40 91.76     

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
จากตาราง  5 พบวา  มี  ปจจัยที่สามารถพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของ 

นักเรียนชวงชั้นที่  2 (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5) โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัด
ชลบุรี  โดยมีความสัมพันธเชิงเสนตรง   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  ดังแสดงในตาราง 5  
 
ตาราง  6 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่สามารถพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของ 

นักเรียนชวงช้ันที่  2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5) โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ      
จังหวัดชลบุรี 

                                                                                                                               

ปจจัย b SEb         R R2 F 

X3 1.34 0.354 0.52 0.518 0.268 14.303* 
      a = 1.550     

   R = .518    

   R2 = .268    

      SEest = 1.312     

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05 

 
          จากตาราง 6  พบวา  ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ัน 



 

 

66

ที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 
1 ปจจัย ไดแกทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย(X3) โดยปจจัยนี้  สามารถอธิบายความแปรปรวน
ทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี  ไดรอยละ 26.80  จึงไดนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนเปนสมการได  ดังนี ้

สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัด 
หนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนดิบ  ไดแก 

Ŷ = 1.550 + 1.339 X3 
สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัด 

หนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
Z = .518 X3 

 
 
ตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ัน 

ที่  2 (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6) โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
Regression 3 35.52 11.8 36.334* 
Residual 35 11.41 0.33  

Total 38 46.92     

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
 จากตาราง  7 พบวา  มี  ปจจัยที่สามารถพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของ 

นักเรียนชวงชั้นที่  2 (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6) โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัด
ชลบุรี  โดยมีความสัมพันธเชิงเสนตรง   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตาราง 5  
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ตาราง  8 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่สามารถพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของ 
นักเรียนชวงช้ันที่  2 (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6) โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี 

   

ปจจัย b SEb      R R2 F 

X3 1.48 0.389 0.84 0.814 0.662 72.482* 

X3，X5 1.19 0.355 0.58 0.842 0.709 43.887* 

 X3，X5，X7 -0.92 0.351 -0.58 0.87 0.757 36.334* 

      a =  -1.399     

   R =  .870    

   R2 =  .757    

      SEest=  .570     

                                                                                                                                              
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
    จากตาราง 8  พบวา  ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้น 

ที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
มี 3 ปจจัย  โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปหาปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุด  ไดแก 
ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย (X3) ลักษณะกายภาพทางการเรียน(X5) และสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพ่ือน(X7)  โดยปจจัยทั้ง 3 ปจจัยนี้  สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนทักษะการ
เขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  
ไดรอยละ 75.70 จึงไดนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนเปนสมการได  ดังนี ้

สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัด 
หนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนดิบ  ไดแก 

Ŷ = -1.399 + 1.480 X3+1.194 X5 - .921 X7 
สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัด 

หนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
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Z = .837 X3+.584 X5 -.575 X7 



 

 

บทท่ี  5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้

1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่สงผล 
ตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี 

1.1 เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
ที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 โรงเรียนวัดหนองจับ
เตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี

1.2 เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที ่
สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนวัดหนองจับ
เตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี

1.3 เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที ่
สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี
  2.  เพ่ือสรางสมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชวงช้ันที่  2   
โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี

2.1 เพ่ือสรางสมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี

2.2 เพ่ือสรางสมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 

2.3 เพ่ือสรางสมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 
 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 

ปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  สงผลตอทักษะการ 
เขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี
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1.1 ปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  สงผลตอ 
ทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวดัหนองจับเตา  อําเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

        1.2 ปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  สงผลตอ
ทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอ
สัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี

        1.3 ปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  สงผลตอ
ทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอ
สัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

            ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนวัดหนองจับเตา   
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา  2522  จํานวน  113  คน  ดังนี้  นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  4  จํานวน 33 คน  เปนนักเรียนชาย  15 คน  นักเรียนหญิง  18 คน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่  5  จํานวน  41 คน  เปนนักเรียนชาย  17 คน  นักเรียนหญิง  24  คน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่  6  จํานวน  39  คน  เปนนักเรียนชาย  23 คน  นักเรียนหญิง  16 คน  ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 

 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

           แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที ่2  
โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2552 ซึ่งแบงออกเปน  8   ตอน 

 ดังนี้  
ตอนที่  1    แบบสอบถามขอมูลสวนตัว  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตอนที่  2    แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน  เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน 
ประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert  Scale Type)  มีจํานวน  23 
ขอ  มีคา  t อยูระหวาง  2.198 - 8.827 ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ  .920 

ตอนที่  3   แบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยแบงออกเปน 
ก. ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยดานความคิดเปนแบบสอบถามชนิดมาตรา 

สวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert  Scale Type)  มีจํานวน 
8 ขอ  มีคา  t อยูระหวาง  2.198 - 8.827 ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ  .920 

ข. ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยดานความรูสึกเปนแบบสอบถามชนิดมาตรา 
สวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert  Scale Type)  มีจํานวน 
16 ขอ  มีคา  t อยูระหวาง  2.329 - 6.295 ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ  .808 

ค. ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยดานแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมเปน 
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert  
Scale Type)  มีจํานวน 12 ขอ  มีคา  t อยูระหวาง  2.546 - 6.108 ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ  .921 

ตอนที่  4   แบบสอบถามการสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง  เปน 
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert  
Scale Type)  มีจํานวน  ขอ 17  มีคา  t อยูระหวาง 2.368 - 10.583 ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ  .865 

ตอนที่  5   แบบสอบถามลักษณะกายภาพทางการเรียน  เปนแบบสอบถามชนิด 
มาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert  Scale Type)  มี
จํานวน  22 ขอ  มีคา  t อยูระหวาง 2.546 - 8.275  ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ  .909 

ตอนที่  6   แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  เปนแบบสอบถามชนิด 
มาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert  Scale Type)  มี
จํานวน 28 ขอ  มีคา  t อยูระหวาง 2.646 - 11.000 ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ  .941 

ตอนที่  7   แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  เปนแบบสอบถาม 
ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert  Scale 
Type)  มีจํานวน 27 ขอ  มีคา  t อยูระหวาง  2.510 - 7.937 ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ  .938 

ตอนที่  8   แบบทดสอบทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  เปนแบบทดสอบทักษะการ 
เขียนวิชาภาษาไทย 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 มีจํานวน 7 ขอ  มีคา  r  อยูระหวาง .500 - .750  
ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ  .712 
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ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5 มีจํานวน 9 ขอ  มีคา  r  อยูระหวาง .375 - .875  
ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .709 
     ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  6 มีจํานวน 7 ขอ มีคา  r  อยูระหวาง .125 -. 875 ไดคา
ความเช่ือมั่นเทากับ .759 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

1. ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ไปยื่นตอผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  เพ่ือ
ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัด 
หนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่นักเรียนชวงช้ันที่ 2 ตอบมาตรวจความสมบูรณของ 
แบบสอบถามคือ ตอบครบทุกขอ  แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  และนําขอมูลมา
วิเคราะหทางสถิติตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 

          ผูวิจัยนําขอมูลไปวิเคราะห  โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS. (Statistical  
Package  for Social  Science)  ดังนี ้

1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  โดยการคํานวณหาคารอยละ  คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวน 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

2.  วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่สงผล 
ตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่ 2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  (The  Pearson  Product  Moment  
Correlation  Coefficient)  โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  (Stepwise  Multiple  Regression  
Analysis) 
 

2.1  วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที ่
สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  โดยหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (The  Pearson Product  
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Moment Correlation Coefficient)  โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Stepwise  Multiple  
Regression  Analysis) 

2.2  วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที ่
สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  โดยหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (The  Pearson Product  
Moment Correlation Coefficient)  โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Stepwise  Multiple  
Regression  Analysis) 

2.3 วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที ่
สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  โดยหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (The  Pearson Product  
Moment Correlation Coefficient)  โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Stepwise  Multiple  
Regression  Analysis) 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพ้ืนฐาน  ไดแก 
1.1. คารอยละ (Percentage) 
1.2. คาเฉลี่ย  (Mean) 
1.3. คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

2. สถิติสําหรับการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 
2.1 หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม  โดยใชเทคนิค   27%  กลุม 

สูง – กลุมต่ํา  โดยใชตารางวิเคราะหของจุง  เตห  ฟาน    
2.2  หาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  โดยใชสูตร  KR-20  ของ คูเคอร  ริชารดสัน 

3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 วิเคราะหหาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิง่แวดลอมในโรงเรียนที ่

สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัต
หีบ  จังหวัดชลบุรี  โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise  Multiple  Regression  
Analysis)  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน         

3.1.1 วิเคราะหหาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที ่
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สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัด
หนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise  
Multiple  Regression  Analysis)  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน         

3.1.2 วิเคราะหหาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมใน 
โรงเรียนที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียนวัด
หนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise  
Multiple  Regression  Analysis)  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน         

3.1.3 วิเคราะหหาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมใน 
โรงเรียนที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนวัด
หนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise  
Multiple  Regression  Analysis)  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน     
     
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4 
1.1 ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัด 

หนองจับเตา  อําเภอสตัหีบ  จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  มี  1  ปจจัย  
ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X1) โดยปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนทักษะการเขียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ไดรอยละ 
35.40 

1.2 สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่ 2  
โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  มีดังนี ้

สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2   
โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนดิบ  ไดแก 

Ŷ = 1.845 + 1.157 X1 
สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่  2   

โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
 Z = .595 X1 
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2. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5 
2.1ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียน 

วัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  มี  1  ปจจัย  
ไดแก  ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย (X3)โดยปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนทักษะการ
เขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชัน้ที่ 2 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  
ไดรอยละ 26.80 

2.2 สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียน 
วัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  มีดังนี ้

สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที ่ 2   
โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนดิบ  ไดแก 

Ŷ = 1.550 + 1.339 X3 
สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2   

โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
Z = .518 X3 

3. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 
3.1 ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัด 

หนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 มี  3  ปจจัย  โดย
เรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยทีส่งผลนอยที่สุด ไดแก  ทัศนคติตอการเรียนวิชา
ภาษาไทย (X3) ลักษณะกายภาพทางการเรียน(X5) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน(X7) 
โดยทั้ง 3 ปจจัยนี้สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ไดรอยละ 75.70 

3.2 สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัด 
หนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  มีดังนี ้

สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่  2  โรงเรียน 
วัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนดิบ  ไดแก 

Ŷ = -1.399 + 1.480 X3+1.194 X5 - .921 X7 
สมการพยากรณทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่  2  โรงเรียน 

วัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ในรูปของคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
Z = .837 X3+.584 X5 -.575  
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อภิปรายผลการศึกษาคนควา 

  ผลการศึกษาครั้งนี้อภิปรายผลไดดังนี ้

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
1.1  ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  

(ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4) โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี 1 ปจจัย    ไดแก   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(X1) สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   ไดรอยละ 35.40 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X1) สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 แสดงวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ทําใหนักเรียนมี
ทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยดี  ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเปนนักเรียนที่มี
ความพรอมและมีความตั้งใจในการเรียนอยูเปนพ้ืนฐาน  ซึ่งนักเรียนจะเอาใจใสในการเรียน  มีการวาง
แผนการเรียน  มีความรับผิดชอบ  มีความกระตือรือรน  ขยันอานหนังสือ  ทบทวนบทเรียน  ทํา
การบานและสงงานตามที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด  แสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ  
และพยายามปรับปรุงแกไขการทํางานใหดีขึ้น  กลาปรึกษาครูเม่ือมีปญหาหรือไมเขาใจบทเรียน  จึง
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมอรริส (จาริญา  ศักรประธาน. 2545: 
20 ; อางอิงจาก  Moris.  1961:  23) ไดศึกษาพบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมี
คะแนนการเรียน  และทัศนคติในการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  ดังนั้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี

2. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
2.1  ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  

(ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5) โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  อยางมี  
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี  ปจจัย 1  ปจจัย  ไดแก   ทศันคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย 
(X3)สามารถอธิบายความแปรปรวนทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียน
วัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   ไดรอยละ 26.80 

ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย (X3)สงผลตอทักษะการเขียนวิชา 
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ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 แสดงวา  นักเรียนที่มทีัศนคติตอการเรียนวิชา
ภาษาไทยทางบวกตอการเรียน ทําใหมีทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยดี  ทั้งนี้เพราะความคิดเห็นที่มี
ตอครูตอการศึกษามีความสนใจในการเรียน ชอบพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  โดยมีแนวโนม
ที่จะตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมออกมาทางบวกในดานความสนใจการเรียนวิชาภาษาไทยดีขึ้น  มี
ความพยายามในการเรียนใหประสบความสําเร็จโดยไมยอทอตออุปสรรค และความลมเหลว  รูจัก
กําหนดเปาหมายที่เหมาะสมกับความสามารถของตน  สามารถคิดแกปญหา และอุปสรรคตางๆใน
การเรียน  และใหเวลาสวนมากกับการเรียน  ซึ่งนําไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่  พรอม
พรรณ  อุดมสิน (2538: 84)  ไดกลาวถึง ทัศนคติเปนความรูสึกของบุคคลซึ่งมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งภาย
หลังจากมีประสบการณในสิ่งนั้นและเปนตัวกระตุนใหบุคคลและพฤติกรรมที่จะสนองตอสิ่งเรานั้นไป
ในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง  เชน  แสดงออกในลักษณะพ่ึงพอใจ  เห็นดวยก็สนับสนุนสิ่งนั้น ถาไมพึง
พอใจไมชอบก็จะไมสนับสนุนสิ่งนั้น 
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา สุกัญญา  แยมยิ้ม ( 2541:  65-70) ไดศึกษานักเรียนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบวา  ทัศนคติตอการเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับความสนใจตั้งใจเรียนในวิชา
นั้นๆ  และทัศนคติตอการเรียนเปนตัวแปรที่สงผลตอความตั้งใจเรียนเปนอันดับแรก ซึ่งทัศนคติตอ
การเรียนวิชาภาษาไทยดีนักเรียนจะมีความตั้งใจความสนใจในทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยดีขึ้น
ดวย  ดังนั้นทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยจึงเปนปจจัยทีส่งผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี
 

3. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
3.1  ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงช้ันที่  2  

(ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6) โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  อยางมี  
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   มี  ปจจัย 3  ปจจัย  โดยเรียงจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัย
ที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก   ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย (X3) ลักษณะกายภาพทางการเรียน 
(X5)และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน(X7) สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนทักษะการ
เขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่  2  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   
ไดรอยละ 75.70 
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3.1.1  ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย (X3)  สงผลตอทักษะการเขียนวิชา 
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 เปนอันดับแรก แสดงวา  นักเรียนที่มีทัศนคติตอการ
เรียนวิชาภาษาไทยทางบวกตอการเรียน  ทําใหมีทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยดี  ทั้งนี้เพราะ 
นักเรียนเขาใจถึงประโยชนและความสําคัญในการเขียนวิชาภาษาไทยในชีวิตประจําวัน  ตั้งใจในการ
เรยีน  ขยันทําแบบฝกหัด ใหความสนใจในการเขียนวิชาภาษาไทย มีความคิด ความรูสึกชอบเห็นถึง
ประโยชนในการเขียนวิชาภาษาไทย  ยอมสงผลตอผลสัมฤทธิ์ในการเขียนวิชาภาษาไทย ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษา  สืบศักดิ์  สาธร (2521:  42-44) พบวา นักเรียนที่มีความรับผิดชอบสูงจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีความรับผิดชอบต่ํา แสดงใหเห็นวานักเรียนที่มีความ
รับผิดชอบสูงสงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยด ี ดังนั้นทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยจึง
เปนปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนวัด
หนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 

3.1.2  ลักษณะกายภาพทางการเรียน (X5) สงผลตอทักษะการเขียนวิชา 
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 เปนอันดับที่สอง แสดงวา  ลักษณะกายภาพทางการ
เรียนดี  ทําใหทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยดี  ทั้งนี้เพราะสถานที่เรียน  หองเรียนวิชาภาษาไทยมี
ความสะอาด  เหมาะสมกับลักษณะวิชา  มีความเปนระเบียบเรียบรอย อุปกรณการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยที่ครูใชมีสภาพที่ดีตอการใชงาน  การใชสื่ออุปกรณประกอบการสอนชวยทําใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูอยางเหมาะสม ไดแก  มีเอกสารการเรียนวิชาภาษาไทยอยางเพียงพอ มีอุปกรณการเรียน
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการใชงาน มีปริมาณเพียงพอเม่ือเทียบกับจํานวนนักเรียนที่เรียนวิชา
ภาษาไทย  มีหองปฏิบัติการเรียนวิชาภาษาไทยที่พรอม ดังที่ กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2524:  67) ได
กลาวถึงสภาพแวดลอมทางโรงเรียน  ประกอบดวย  สภาพโรงเรียนโดยมีบรรยากาศภายในโรงเรียน
ควรสะอาด  มีระเบียบ  สวยงาม  จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน  มีหองหรือ
บริเวณกวางขวางพอ สําหรับจัดกิจกรรมตาง ๆใหแกนักเรียน  มีที่นั่งพักผอน  รมร่ืนเปนสัดสวน  
ชวยใหนักเรียนเกิดความสุข  ภาคภมิูใจเม่ือเขามาอยูในโรงเรียน  เปนการสรางคานิยมใหรักโรงเรียน
และมาโรงเรียน  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา ผกาทิพย  เการากุล (2524:  21) ไดศึกษาเก่ียวกับ
สภาพแวดลอมในโรงเรียน  บรรยากาศทางการเรียนการสอนทั้งจากครูอาจารย  วิธีสอน  ผูเรียน  
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  และความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน  ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และพัฒนาการทางดานสังคม  อารมณและสติปญญาของนักเรียนได ดังนั้นลักษณะกายภาพ
ภายในโรงเรียนจึงเปนปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  
6  โรงเรยีนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหบี  จังหวัดชลบุรี 
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3.1.3  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน (X7) สงผลตอทักษะการเขียน 
วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 เปนลําดับสุดทาย แสดงวา  นักเรียนมีสัมพันธภาพ
กับเพ่ือนดี ทําใหทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยดี  ทั้งนีเ้พราะ การมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางเพ่ือน  
เปนองคประกอบสําคัญในการเรียน  การชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูเพ่ือนเกิดบรรยากาศของสังคม
ที่เปนกันเองระหวางนักเรียน  ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกอบอุน  มีความเชื่อม่ันในตนเอง  
กระตือรือรนเอาใจใสในการเรียนวิชาภาษาไทย จนมีความสามารถในการเขียนวิชาภาษาไทยมาก ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษา  วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542:  43)  ไดกลาวถึง วิธีการสําคัญที่ทําใหเกิดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมในทุกองคประกอบ  คือ  กระบวนการกลุม  ซึ่งจะเอื้ออํานวยใหผูเรียน
แลกเปลี่ยนและแบงปนประสบการณ  ไดสะทอนความคิดและอภิปราย ไดสรุปความคิดรวบยอด
ตลอดจนไดทดลองหรือประยุกตแนวคิด  กระบวนการกลุมจะทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมสูงสุดทําให
บรรลุผลงานสูงสุด  สวนประเด็นที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย  คือ  นักเรียนมีความ
รับผิดชอบมากขึ้นทั้งตอตนเองและการทํางานกลุม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  ในการทํางานกลุมมี
นักเรียนในกลุมที่ขาดความรับผิดชอบไมใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับสมาชิกใน
กลุม  และไมไดฝกฝนทบทวนดวยตนเอง  ทําใหนักเรียนไมเขาใจบทเรียน  เม่ือมีการทดสอบ
รายบุคคลนักเรียนไมสามารถปฏบัิติได  ครูจึงแนะนําใหนักเรียนทุกคนในกลุมรูจักการทํางานรวมกัน
มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย  และรูจักรับผิดชอบตนเองโดยการฝกปฏิบัติดวยตนเอง
เปนประจําเพ่ือนักเรียนเขาใจในบทเรียนมากและมีความรับผิดชอบมากขึ้น  ดังนั้นสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพ่ือนจึงเปนปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนวัดหนองจับเตา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี
 
ขอเสนอแนะ 

ก. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1.  ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  พบวา  ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชา 

ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  มีดวยกัน 1 ปจจัย    ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(X1)แสดงวา  นักเรียนในฐานะผูเรียนนักเรียนควรที่จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนและมีความขยันใน
การศึกษาหาความรูและปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับวัยมีความรับผิดชอบตอหนาที่อยางสม่ําเสมอและ
การกระทําดังกลาวก็จะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีซึ่งก็จะทําใหนักเรียนสามารถ
พัฒนาทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยไดถูกตองมากขึ้น 
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2. ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 พบวา  ปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชา 
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  มีดวยกัน 1 ปจจัย   ไดแก ทัศนคติตอการเรียนวิชา
ภาษาไทย(X3)  แสดงวา  โรงเรียนครูผูสอน  ควรไดมีการวางแผนงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
วิชาภาษาไทย ไดมีการแนะนํา  แจงจุดประสงคการเรียนในวิชาภาษาไทย  เพ่ือใหเกิดความเขาใจ  
ปลูกฝงคานิยมในการเรียนวิชาภาษาไทย  สงเสริมสรางทัศนคติทางบวกตอการเรียนวิชาภาษาไทย  
เสริมสรางทักษะในการเขียนวิชาภาษาไทย  พัฒนาศักยภาพในการเขียนวิชาภาษาไทย  เชน  จัด
โครงการการเขียนวิชาภาษาไทย  การคัดลายมือ  การเขียนอักษรไทย   

3. ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 พบวา  ปจจัยที่สงผลตอทกัษะการเขียนวิชา 
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  มีดวยกัน 3 ปจจัย  โดยเรียงจากปจจัยที่สงผลมาก
ที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก  ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย  (X3)ลักษณะกายภาพ
ทางการเรียน (X5)และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน(X7)แสดงวา  ครูอาจารยและผูบริหาร
อาจปรับปรุงแกไขในการจัดการเรียนการสอน ปลูกฝงคานิยมในการเรียนวิชาภาษาไทยเพราะเปน
สัญลักษณประจําชาติ  สงเสริมสรางทัศนคติทางบวกตอการเรียนวิชาภาษาไทยใหแกนักเรียนเพ่ือให
นักเรียนบรรลุผลสําเร็จในการเรียนควรมีการจัดหองและสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสะอาด  เปน
ระเบียบเรียบรอย  ในหองเรียนใหมีอากาศถายเท  ไมมีเสียงรบกวน  ขนาดของหองเหมาะสมกับ
จํานวนนักเรียน  สื่อการเขียนวิชาภาษาไทยและอุปกรณควรมีความทันสมัยและมีเพียงพอกับจํานวน
นักเรียนสงผลใหนักเรียนมีความกระตือรือรน  ตั้งใจและเอาใจใสในการเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูจึงควรเลือกจัดกิจกรรมที่สามารถทําใหนักเรียนไดมีสวนในการ
ทํากิจกรรมรวมกัน  ไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน  แกปญหาดวยกัน  ตองมีการเขียนเพ่ือสื่อสารภาษา
กันมากขึ้นเปนการฝกพัฒนาการเขียนวิชาภาษาไทยรวมดวยกับการจัดคายวิชาภาษาไทย   

ข. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1.  ควรศึกษาปจจัยดานอื่นๆที่สงผลตอทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน   

เชน  อายุ   เพศ  เจตคติทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเขียนวิชา
ภาษาไทย  เปนตน 

2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอทักษะการเขียนของนักเรียนในระดับการศึกษาอื่นๆ   
เชน  นักเรียนชวงช้ันที่  1  นักเรียนชวงชั้นที่  3  นักเรียนชวงช้ันที่  4 

3. ควรเก็บรวบรวมขอมูลที่เก่ียวกับทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  โดยวิธีอื่นๆ เชน   
การสังเกต  การสมัภาษณ  ควบคูไปกับการใชแบบทดสอบ  เปนตน 
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������  8  ����-����
�)����&��%��$ ���)�*�% 
����-����
�)����&��%��$ ���)�*�% 
!� ..4 

��� �!�"�  �+�&"�%)�(���$����>�!�+,��+�&.��!*�,�- +� �+(���)�3��,3� 
 

1. 
� ����"H����                       �������������9#0  
� �4+��.����0&*��#����&�� 
    (95�  95(F  95F) 

2. ��8�����                     ,�G�>3���  (�09#��+  �09&��+) 
3. ��.�����#���%����#�+�9&+                          (�9#�0  �9�0) 

 4. ���,����$+1���P���                   ���  ( ��  �&�) 
 5. 
�                        ��"�&>���!�  (�&�,�  �#�,�) 
 6. ��"�                         ��&�C ��8��4+#>�� ��&�(��
! +8����%5@% �! 1�����   

(��#  ��&)  
7.                           -��-��-������,3�- ������&>�!��8��  ( �)���&  �)����) 

 
 
 
&7�%����-����
�)����&��%��$ ���)�*�% 
!�.����(8�)�.9���  4 

1. 95(F 
2. �09#��+ 
3. �9#�0 
4. �� 
5. �&�,� 
6. ��& 
7. �)���� 
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1.  -��8(�'�#�@��                     ��#()��3�#,3�# �  (�%&.�&��  �%.�&��) 
2.  8��                     ����8����"�3�-�*�3�4�+  (���(�<  ���) 
3.  &>�B ()�!��� �#��()�,3�9 
�                     (�&���&"��  �#���#"��) 
4. �����!#�                     �9&+9#0#�-�*9�F<8��� �+�9#�09&*�+ (�##�&+  ����&+) 

 5.  !4�3&�+����                    �4+9�+%#"�&+��  ( 65�'(#�  (#5�'(#�) 
 6.  -��8(��"� ��*����#����#������"�                # �8(# (# �'9  # �'9F*Q) 
 7.  %�'�#�@�-"�� ��(�������C>�                 ,3�D�!�&+��  ( �����&  �##��&) 
 8.  9 ��9��-��� ��9*�+!���*�,�                  ���:##��  ( 3� �  � �) 
 9.  9��&>��#"�)�&�+�> !0'������+��+                  ('3�����   '3���3��) 
  
 
 
&7�%����-����
�)����&��%��$ ���)�*�% 
!�.����(8�)�.9���  5 

1. �%&.�&�� 
2. ���(�< 
3. �&���&"�� 
4. �##�&+ 
5. (#5�'(#� 
6. # �'9F*Q 
7. �����& 
8. 3� � 
9. '3���3�� 
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1.  ����+�K�,3A ��+                  (�)����(  ������() 
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 3.  ����#���(�����#�0�>�()�                  ��  ((�@R<  (��) 
 4.  $��#�-��#(5�%���%���6"�                 (��!�<  ��!�<  ���) 
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!�#�+  9  
��+% �)�����)�
������#��$�  (t)  $+
��������*���(�+��#�#��� 
 

$�(�� % �)�����)�
������#��$�  t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

2.302 
5.020 
4.583 
2.837 
2.624 
4.733 
2.853 
2.806 
3.742 
2.630 
3.795 
2.260 
8.827 
6.110 
2.600 
2.662 
3.389 
2.286 
3.688 
2.198 
2.302 
5.495 
3.871 

 
% �%����-"������( ����  .920 
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!�#�+  10  
��+% �)�����)�
������#��$�  (t)  $+(�H�%!*! ��#�#����*-�:�;�8(����� 

%���%*� 
 

$�(�� % �)�����)�
������#��$�  t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

2.472 
3.862 
2.423 
4.975 
2.169 
3.326 
5.780 
3.944 

 
% �%����-"������( ����  .959 
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!�#�+  11  
��+% �)�����)�
������#��$�  (t)  $+(�H�%!*! ��#�#����*-�:�;�8(����� 

%���#>��4� 
 

$�(�� % �)�����)�
������#��$�  t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

2.329 
6.295 
3.513 
5.464 
2.683 
3.673 
3.179 
3.419 
4.331 
5.292 
4.484 
4.245 
5.595 
5.761 
3.371 
2.431 

 
% �%����-"������( ����  .808 
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!�#�+  12  
��+% �)�����)�
������#��$�  (t)  $+(�H�%!*! ��#�#����*-�:�;�8(����� 


��'���(���0
��+9G!*�##� 
 

$�(�� % �)�����)�
������#��$�  t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

3.811 
3.325 
3.910 
3.688 
6.108 
5.245 
4.583 
2.546 
3.663 
3.240 
4.000 
3.663 

 
% �%����-"������( ����  .921 
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!�#�+  13  
��+% �)�����)�
������#��$�  (t)  $+
���������#������5�������#�#��� 

$+C>���%#+ 
 

$�(�� % �)�����)�
������#��$�  t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 

3.120 
6.481 
2.729 
5.584 
2.368 
3.121 
3.457 
2.510 
2.837 
5.584 
3.035 
4.202 
2.397 
3.820 
6.763 
3.638 
10.583 

 
 

% �%����-"������( ����  .865 
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!�#�+  14  
��+% �)�����)�
������#��$�  (t)  $+
�������&��;@0���:�9(�+��# 

�#��� 
$�(�� % �)�����)�
������#��$�  t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

3.035 
6.778 
8.275 
3.969 
2.546 
6.148 
3.368 
5.612 
3.361 
5.227 
3.162 
5.292 
3.416 
3.144 
2.824 
6.148 
3.000 
3.862 
6.614 
3.347 
4.816 
4.249 

 
% �%����-"������( ����  .909 
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!�#�+  15  
��+% �)�����)�
������#��$�  (t) $+
����������9��F:�9#03� �+����#������%#> 

$�(�� % �)�����)�
������#��$�  t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

3.416 
7.638 
5.612 
5.463 
7.937 
7.729 
5.814 
5.463 
4.366 
7.483 
3.347 
3.870 
3.240 
3.813 
3.211 
4.245 
2.646 
5.017 
3.130 
3.989 
3.207 
3.051 
4.710 
4.123 
3.055 
5.292 
11.00 
4.438 
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% �%����-"������( ����  .947 
!�#�+  16  
��+% �)�����)�
������#��$�(t) $+
����������9��F:�9#03� �+����#�������9"�� 

$�(�� % �)�����)�
������#��$�  t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

3.813 
2.701 
7.483 
5.916 
4.965 
8.275 
5.338 
5.135 
3.989 
4.025 
4.583 
3.416 
6.177 
3.813 
7.937 
4.123 
4.410 
2.813 
3.989 
4.202 
2.966 
4.333 
4.123 
5.017 
2.646 
6.614 
2.510 

% �%����-"������( ����  .93 
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!�#�+  17  
��+% �)�����)�
������#��$�  (r)  $+
��(���(��;0��#�$����*-� 

:�;�8(�$+����#���-����#0��H4�;��P(��  4 
 

$�(�� % �)�����)�
������#��$�  r 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

.5 
.75 
.75 
.5 
.5 
.625 
.5 

 
% �%����-"������( ����  .7124 
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!�#�+  18  
��+% �)�����)�
������#��$�  (r)  $+
��(���(��;0��#�$����*-� 

:�;�8(�$+����#���-����#0��H4�;��P(��  5 
 

$�(�� % �)�����)�
������#��$�  r 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

.375 

.625 

.875 

.375 

.500 

.375 

.375 

.625 

.375 
 

% �%����-"������( ����  .7097 
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!�#�+  19  
��+% �)�����)�
������#��$�  (r)  $+
��(���(��;0��#�$����*-�:�;�8(�$+ 

����#���-����#0��H4�;��P(��  6 
 

$�(�� % �)�����)�
������#��$�  r 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

.125 

.875 
.75 
.25 
.25 
.125 
.375 

 
% �%����-"������( ����  .7598 
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