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 The purpose of this study was to development the self – learning package in Thai 
language on spelling and the effectiveness of the self – learning package that was 
developed by criteria 80/80 
 The samples were 50 Mathayom Suksa III students in second semester of the 
2006 academic year at Assumption College Thonburi, Bangkok.  They were randomly 
selected by Cluster Random Sampling.  The Sample were taught by using the self learning 
package for fourteen periods 50 minutes.  The randomize one – group pretest – posttest 
design was used in this experiment.    
 The instruments used in this research were self – learning package in Thai 
language and the achievement test.  The data were statistically analyzed by t – test for 
Dependent Samples. 
 The results of the study indicated that the achievement of the experimental group 
before and after the experiment were significantly different at the .05 level. 
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บทที่ 1 
 บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ภาษาเปนเครือ่งมือในการคิดของมนุษย  และเปนสิ่งที่ใชแสดงความคิดซึ่งเปน
นามธรรมออกมาใหผูอ่ืนเขาใจ  กลุมชนใดมีภาษาซึ่งทําหนาที่ดังกลาวไดอยางสมบูรณ  มี
คําศัพทแสดงสิ่งที่เปนนามธรรมตางๆ ไดอยางถูกตองแจมชัด  ชนกลุมน้ันก็จะคดิไดลึกซึ้ง  
กวางไกล และแจมชัด  วิทยาการตางๆกเ็จริญขึ้นเปนเงาตามตวั (กาญจนา  นาคสกุล.  2524: 
3)  ภาษาจึงมีความสําคัญยิง่ที่ชนในชาตติองตระหนักในคุณคา  ตองศึกษาหาความรูใหมีความ
เชี่ยวชาญแมนยํา และเขาใจอยางถองแท    
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาต ิ เปนสมบัตทิางวฒันธรรมอันกอใหเกิดความเปน 
เอกภาพ และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย  เปนเครื่องมือในการติดตอ 
สื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกนั  ทําใหสามารถประกอบกิจธุระการงาน  
ดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครือ่งมือในการแสวงหาความรู  
ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู  ความคิด  วเิคราะห  วิจารณ  
และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  
เปนสื่อที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม  ประเพณี  ชีวทศัน  โลกทัศน  และ
สุนทรียภาพ  โดยบันทึกไวเปนวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ําค่ํา  ภาษาไทยจึงเปนสมบัตขิอง
ชาติทีค่วรแกการเรียนรูเพ่ืออนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยสืบไป 
 จากนโยบายการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2535  ในขอที่ 9  คือ  
สงเสริมใหผูเรยีนทุกระดับชัน้  รวมทั้งประชาชนโดยทัว่ไป  มีความรูความสามารถในการใช
ภาษาไทยไดอยางถูกตองและเหมาะสม  เพ่ือการสื่อสาร  การสรางสรรค และการพัฒนา
ความคิด และองคความรูเพ่ือธํารงรักษาวฒันธรรมของชาติ  นอกจากนี้ไดกําหนดในเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตรทุกระดับการศึกษาโดยใหความสําคัญแกภาษาไทยและใหมีการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาไทย  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  2535: 8 – 24)  
 และตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2539 - 2550  ไดเล็งเห็นความสําคญัของ
วิชาภาษาไทยจึงกําหนดหลักสูตร และกระบวนการเรยีนการสอน  โดยมุงเนนเปนพิเศษดาน
พ้ืนฐานทางภาษาไทย เพ่ือรองรับการพัฒนาความรู และทักษะในระดับสูง (การปฏิรูปการศึกษา. 
2539: 24) กระทรวงศึกษาธกิารกําหนดใหวิชาภาษาไทยเปนวิชาบงัคับในหลักสตูรมัธยมศึกษา
ตอนตน  โดยกําหนดใหนักเรียนไดรับการปลูกฝงใหมีคุณลักษณะตอไปน้ี คือ  ใหนักเรียนมีทักษะ
ในการฟง  พูด  อานและเขยีน  มีความรูความเขาใจในหลักเกณฑอันเปนพ้ืนฐานของการเรียน
ภาษา  ใชภาษาติดตอสื่อสาร  ทั้งการรับรูและถายทอดความรูสึกนกึคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ใชภาษาไดถกูตองเหมาะสมกับกาลเทศะตลอดจนสามารถใชภาษาในเชิงสรางสรรค (กรมวิชาการ. 
2533: 7)  ดังน้ัน  จึงจําเปนอยางยิ่งที่นักเรียนทุกคนตองเรียนและสามารถใชภาษาไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามวัยและศกัยภาพของตน (ทัศนีย  ศภุเมธ.ี  2533: 7)  
 จากเหตุผลดังกลาวทําใหเห็นวา  ครูตองสอนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสม  
และมีประสทิธิภาพ  ในปจจุบันสภาพการเขียนสะกดคาํของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสวนใหญ
เขียนสะกดคํา  เพ่ือสื่อความในการเรียนแตละรายวชิาไมถูกตอง  แมบางคําจะเปนคํางายๆ ที ่
พบเห็นบอยในชีวติประจําวนัก็ตาม  สาเหตุที่นักเรยีนเขียนสะกดคําผิดมาก  อาจเนื่องมาจาก
โอกาสในการฝกทักษะการเขียนมีนอย  ขาดแรงจูงใจในการสังเกตและจํา  ไดรับอิทธิพลจาก
ตัวอยางคําทีส่ะกดผิดจากสื่อสิ่งพิมพ  หรือสื่อมวลชนแขนงตางๆ การเลียนแบบภาษาวัยรุนที่
นิยมเขียนคําพองเสียง  โดยไมสนใจความหมาย (ศรีจันทร  วิชาตรง.  2541: 480 – 500)  มี
สาเหตุมาจากเคยเห็นคําผิดหรือจําคําผิดมาใช  ผิดเพราะการเดา  ผิดเพราะขาดหลักเกณฑใน
การเขียนคํา  ผิดเพราะไมทราบความหมายหรือเขาใจความหมายผดิ และผิดเพราะเขียนตาม
เสียงพูดหรือเสียงอาน (สมใจ  ศรีสินรุงเรอืง.  2533: 37) อันสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ําลงเนื่องจากสื่อความไมได  เพราะเขียนไมเปน  เขียนไมได  ทําใหขาดความมัน่ใจในการ
ถายทอดในเรือ่งนั้นๆ 
 ในปจจุบันครผููสอนมีการนําสื่อการเรียนและวิธีการใหมๆมาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมากขึ้น  โดยพิจารณาสื่อและเทคนิคทีส่อดคลองกับสภาพการเรียนรูที่เปนพ้ืนฐาน  
สําหรับสื่อและวธิีการใหมๆ ที่นํามาใชกันมีหลายรูปแบบ  เชน  การจัดศูนยการเรยีน  บทเรียน
โมดูล  บทเรียนสําเร็จรูป  ชดุการสอนมินิคอรส และชุดการเรียน (อุษาวรรณ  ปาลยีะ. 2543: 2)  
ชุดการเรียนเปนนวตักรรมทางการศึกษาที่จะชวยใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง  นักเรียนมีอิสระ
ในการเรียนมากกวาในชั้นปกติ  นักเรียนจะเรียนแตละชุดเร็วหรือชาตามความสามารถของตน  
คือ  นักเรียนที่เรียนรูไดชาก็สามารถเรียนไดแมใชเวลามากกวาโดยไมตองแขงขนักับผูอ่ืน และ
นักเรียนที่เรยีนไดเร็วก็ใชเวลาในการเรยีนตามความสามารถ   โดยไมตองรอคอยผูอ่ืน  โดย
นักเรียนสามารถเลือกสื่อการเรียน  วธิีการเรียนและกําหนดเวลาที่จะประเมินผลดวยตนเองได  
ขณะที่เรยีนนกัเรียนสามารถเรียนดวยตนเองตามลําพงั หรือจะปรึกษาหารือทํากิจกรรมรวมกับ
เพ่ือน หรือขอคําแนะนําจากครูก็ไดซ่ึงเปนการสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดมากที่สุด  
(อัมพา อรุณพราหมณ.  2539: 3)   
 ขอดีของชุดการเรียน คือ  นักเรียนมีอิสระในการเรียนจะเรียนไดเรว็หรือชาตามความ 
สามารถของแตละบุคคล  เพราะหลักการสรางชุดการเรียนใชหลักจิตวทิยา และการเสริมแรง  
โดยกลาว ชมเชยเม่ือทําถูกตองและชี้แนะใหกําลังใจในการปรับปรุงเม่ือทําไมถูกตอง ชุดการเรียน 
แตละชุดผูวิจัยไดนําเนื้อหาจากสาระการเรียนรูในชวงชัน้ที่ 3  เรื่อง  การเขียนสะกดคํามาจัด
แบงเปนหนวยยอยๆ เรียงลําดับจากงายไปหายาก  มีแบบทดสอบดวยตวัเองทุกขั้นตอน และ 
การประเมินผลการเรียนการสอนหลักการนี้ชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนดีขึ้น  
(กาญจนา  เกียรติประวตั.ิ  2524: 774) 



 3 

 ชุดการเรียนจัดวา เปนสื่อประสม (Multi – media) ที่จัดไวเปนชุดๆ บรรจุในซอง  
กลอง หรือกระเปา  ในการสรางจะใชวิธีระบบเปนหลัก จึงทําใหม่ันใจไดวาชุดการเรียนจะชวยให
นักเรียนไดรับความรู (บุญเกื้อ  ควรหาเวช.  2530: 17) ชวยสงเสริมการเรียนดวยการคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล  ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู  ชวยใหครูและนักเรียนมีความ
ม่ันใจในการเรียนการสอน  ชวยใหครูวัดผลไดตรงตามจุดมุงหมาย (บัญชา  นิยมแกว.  2540: 4)  
และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง  ชุดการเรียนที่มีประสิทธิภาพน้ันสามารถนําไปใชแทนการสอนปกติ
ไดโดยที่แนวโนมผลสัมฤทธิท์างการเรียนจะสูงขึ้น (ชูชีพ  ออนโคกสูง. 2524: 11 – 29)  
 ดวยเหตน้ีุผูวจัิยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง  เรื่อง  การเขียนสะกดคํา 
ใหถูกตอง เพ่ือเปนสื่อในการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  
เพ่ือเปนแนวทางในการพฒันาการจัดการเรียนรูรายวชิาภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพตอไป 
  
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เร่ืองการเขียนสะกดคํา 
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ 80/80 
 3.  เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใชชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรือ่ง
การเขียนสะกดคํา  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 

 
ความสําคญัของการวิจัย 

ผลของการวิจัยครั้งน้ีไดชุดการเรียนดวยตนเองวชิาภาษาไทย  เรื่องการเขียนสะกดคํา   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยแกครผููสอน  และผูที่ 
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  จํานวน  8 หอง รวม 
นักเรียน  400 คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
                 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบรีุ  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549   โดยการสุมแบบกลุม  
(Cluster Random Sampling)  โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุมดวยการจับสลากมา  
1 หองเรียนจากทั้งหมด  8 หองเรียน  จํานวนนักเรียน  50 คน   
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  ชุดการเรียนดวยตนเอง  เรื่องการเขียนสะกดคํา 
 2.  ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียน
สะกดคํา 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา 2549  โดยใชเวลา
ในการสอน  14 คาบ  ทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  1  คาบ  ดําเนินการสอน  12  คาบ  และ
ทดสอบหลังเรียน (Post-test)  1  คาบ 

  เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
                     เน้ือหาที่ใชในการทดลองนี้เปนเนื้อหาวิชาภาษาไทย  เรื่องการสะกดคํา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย  ชวงชั้นที่ 3  (ม.1 - ม.3)  ซ่ึงมีเน้ือหายอยตามหัวขอตอไปนี้  คือ 

1.  การเขียนคําที่ออกเสียงอะ   
2.  การเขียนคําพองเสียง   
3.  การเขียนตัวการันต  

   4.  การใช  รร (ร หัน ) 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การเขียนสะกดคํา  หมายถึง  ความสามารถในการเขียนคําโดยเรียงลําดับ 
พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และตวัสะกดการันตไดถกูตองตามหลกัภาษาและตรงตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พุทธศักราช  2542  
 2.  ชุดการเรียนดวยตนเอง  หมายถึง  รูปแบบของการใหความรูที่ยึดนักเรียนเปน 
สําคัญ  ใหนักเรียนมีโอกาสใชสื่อตางๆชดุการเรียนดวยตนเองประกอบดวยคูมือการใชชุดการ
เรียนดวยตนเอง  คําชี้แจง  เน้ือหา  กิจกรรมเสริมทักษะพรอมเฉลย  แบบฝกหัดพรอมเฉลย  
แบบทดสอบพรอมเฉลย และเกมที่จัดขึน้ใหนักเรียนเรียนไดในเวลาที่ตองการตามความสามารถ  
และอัตราการเรียนรูของตนเอง  นักเรียนจะไดศึกษาเนือ้หาและทํากจิกรรมการเรียนที่ระบุไวใน   
ชุดการเรียน  เม่ือศึกษาเนื้อหาในแตละเรือ่งตามลําดับแลวจึงทําการประเมินผลซึ่งสามารถ
รับทราบขอมูลยอนกลบัไดทันทีจากแบบเฉลยที่กําหนด 
 3.  ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เร่ือง  การเขียนสะกดคํา  หมายถึง       
ชดุการเรียนดวยตนเองที่ผูวจัิยสรางขึ้นโดยปรับปรุงขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนจาก  
วัชรินทร  บุญมาทิด (2532: 28 –29)  ชุดการเรียนดวยตนเองวชิาภาษาไทยนี้แบงออกเปน   
4  เรื่อง  คือ  การเขียนคําทีอ่อกเสียงอะ  การเขียนคําพองเสียง  การเขียนตวัการันต  การใช  
รร  (ร หัน) อันประกอบดวยชุดการเรียนจํานวน  6 ชุด  ไดแก 
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  ชุดที่ 1  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียง อะ และประวิสรรชนีย   
  ชุดที่ 2  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียง อะ และไมประวิสรรชนีย 
  ชุดที่ 3  เรื่องการเขียนคําพองเสียง 
  ชุดที่ 4  เรื่องการเขียนคําทีใ่ช  ใ -  (ไมมวน)  ไ -  (ไมมลาย)     
  ชุดที่ 5  เรื่องการเขียนตัวการันตที่มีพยญัชนะหลายตวัอยูหลังพยัญชนะที่เปน
ตัวสะกด 
  ชุดที่ 6  เร่ืองการใช  รร  (ร หัน) 
 4.  การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง  หมายถึง  การนําชุดการเรียนดวนตนเอง 
ที่ผูวิจัยสรางขึน้ไปทดลองใชและปรับปรงุแกไข  เพ่ือใหไดประสิทธภิาพตามเกณฑ  80/80 
  80  ตัวแรก  หมายถึง  รอยละของคาเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง  ไมต่ํากวา  80 
  80  ตัวหลัง  หมายถึง  รอยละของคาเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
ของนักเรยีนที่เรียนดวยชดุการเรียนดวยตนเอง  ไมต่าํกวา  80 
 5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการเขียนสะกดคํา  หมายถึง  ความสามารถของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  ในการเรยีนภาษาไทยโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง  เรื่อง  การ
เขียนสะกดคํา  ซ่ึงพิจารณาตามคะแนนทีไ่ดจากการทําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนหลังจากการเรียนดวยชุดการเรยีนดวยตนเอง  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและผาน
การตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญแลว 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

               
 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 นักเรียนที่เรยีนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนสะกดคาํ   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคํา  สูงกวากอนการทดลอง 

 

 ชุดการเรียนดวยตนเอง 
  

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

เง่ือนไขในการทดลอง (ตวัแปรอิสระ) ตัวแปรตาม 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ  และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี  
 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชดุการเรียน 
  1.1  ความหมายของชุดการเรียน 
  1.2  องคประกอบของชุดการเรียน 
  1.3  วัตถุประสงคในการสรางชุดการเรียน 
  1.4  ลักษณะของชุดการเรียนที่ดี 
  1.5  ขั้นตอนในการผลิตชุดการเรียน 
  1.6  ประโยชนของชุดการเรียน 
  1.7  งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับชดุการเรียน 
  1.8  งานวิจัยตางประเทศทีเ่กี่ยวของกับชดุการเรียน 
 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนสะกดคํา 
  2.1  ความหมายของการเขยีนสะกดคํา 
  2.2  องคประกอบที่มีผลตอการเขียนสะกดคํา 
  2.3  สาเหตุของการเขียนสะกดคําผิด 
  2.4  หลักในการสอนเขียนสะกดคํา 
  2.5  งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับการเขียนสะกดคํา 
  2.6  งานวิจัยตางประเทศทีเ่กี่ยวของกับการเขียนสะกดคํา 
 3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.2  ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.3  องคประกอบที่มีอิทธพิลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
  3.4  กระบวนการสรางแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.5  ประโยชนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
  3.6  งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.7  งานวิจัยตางประเทศทีเ่กี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดการเรียน 
 1.1  ความหมายของชุดการเรียน 
  นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของชุดการเรียนไวตางๆ กัน  ดังน้ี 
  กาญจนา  เกียรติประวตัิ (2524: 174 – 175)  ไดใหความหมายของคําวา   
ชุดการเรียน (Learning Package) และคาํวา  ชุดการสอน (Instructional Package) แตกตางไป
วา  ชุดการสอนเปนคําที่ใชมาตั้งแตด้ังเดิม  แตการใชคําวาชุดการสอนทําใหครูเกิดแนวคิดวา  
หมายถึง  สื่อการเรียนทั้งหลายที่จัดรวบรวมไวเพ่ือใหครูเปนคนลงมือใช  ดังน้ัน  ผูที่ทํากิจกรรม
ก็คือ ครู  นักเรียนเปนฝายฟงและสังเกต  ในปจจุบันนักการศึกษาจงึหันมาใชคําวา ชุดการเรียน  
(Learning Package) เพ่ือย้ําถึงแนวการสอนที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง  ใหนักเรยีนไดมีโอกาส
ใชสื่อตางๆ ในชุดการเรียนเพ่ือศึกษาดวยตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหครูลดบทบาทในการบอกลงและ
สามารถนําไปใชสอนซอมเสริมดวยตนเองได 
  บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2530: 66 – 67) ไดกลาวถึงชุดการเรียนวา  ชุดการเรียน 
จัดวา  เปนสื่อประสม (Multimedia) ที่จัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียนจัดไวเปนชุดๆ บรรจุในซอง  
กลอง หรือกระเปา  ในการสรางจะใชวิธีระบบเปนหลัก  จึงทําใหม่ันใจไดวา  ชุดการเรียนจะชวย
ใหนักเรียนไดรับความรู 
  วัชรินทร  บุญมาทิต (2532: 10 – 11)  ไดกลาวไวในหนังสือ Freedom to Learn 
วา  โดยธรรมชาติเด็กๆ มีความกระตือรือรน  ขยันขันแข็งที่จะคนควาหาความรู และแกปญหา
เสมอ แตนักเรียนตองมาอยูในหองเรียนที่มีการสอนแบบทีใ่หความรูแบบบอกเลา ทําใหนักเรียน
เบื่อหนาย  เบือ่ระบบโรงเรียน  จึงเปนหนาที่ของนักการศึกษาที่จะหาทางแกไข  ดวยเหตน้ีุ  จึง
ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีสอน  โดยเปดชองทางการเรียนรูของนักเรียนใหกวางขวางมี
หลายรูปแบบมากขึ้น  การสอนตามเอกัตภาพเปนวิธกีารหนึ่งที่ชวยสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลได 
   รูปแบบการสอนตามเอกัตภาพมีไดหลายวิธี  ซ่ึงแตละวธิีสนองความแตกตาง
ระหวางบคุคลทั้งสิ้น  เชน   
    1.  การจัดการสอนเปนพิเศษแกนักเรียนที่เรียนไดเรว็หรือชากวาปกต ิ
    2.  การสอนแบบอิสระ  เชน  โรงเรียนซัมเมอรฮิลล  ในประเทศอังกฤษ 
    3.  การจัดการสอนแบบไมมีขั้น  เชน  โรงเรียนอพอลโล  ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
    4.  การใชบทเรียนสําเร็จรูป  เครื่องชวยสอน  คอมพิวเตอรชวยสอน 
    5.  การเรียนในศูนยการเรียน 
    6.  การใชชุดการสอนหรือชุดการเรียน 
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  วิภาภรณ  เตโชชัยวุฒิ (2533: 17 – 18)  ไดกลาวถึงชดุการเรียนวา  ชุดการเรียน
เปนสื่อสําเร็จรูปที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองตามขั้นตอนทีร่ะบุไวในชุด  โดยพึ่งครู 
นอยที่สุด  นักเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระ  ตามความสามารถของแตละบุคคล  ซ่ึงเปน 
การฝกนักเรียนพึ่งตนเองในการศึกษาหาความรู 
  กรองกาญจน  อรุณรัตน (2536: 265) ไดกลาวถึงชุดการเรียนวา  หมายถึง  
ชุดของโปรแกรมสื่อประสมที่มีการนําเอาวิธีการจัดระบบมาใชในการนําเสนอเนื้อหา และจัด
กิจกรรม  การเรียน  เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเองตามความสามารถตามอัตราการเรียน
และรูปแบบ  การเรียนของนักเรียนแตละคน 
  ยุพิน  พิพิธกุล (2537: 16) ไดใหความหมายของคําวาชุดการเรียนวา  เปนชุด 
การเรียนที่ทําใหนักเรียนเรียนดวยตนเอง  ในชุดการเรียนนั้น  ประกอบไปดวย  บัตรคําสั่ง  
บัตรกิจกรรม  บัตรเนื้อหา  บัตรแบบฝกหัดหรือบัตรงานพรอมเฉลย  บัตรทดสอบพรอมเฉลย  
ในชุดการเรียนนั้น  จะมีสื่อการเรียนไวพรอม  เพ่ือใหนักเรียนใชประกอบการเรียนเร่ืองนั้นๆ 
      ฮุสตันและคนอื่นๆ (Houston; and other.  1972: 10 –15)  ไดใหความหมายวา   
ชุดการเรียนเปนชุดของประสบการณที่จัดเตรียมไวใหกับนักเรียน  เพ่ือใหบรรลถุงึเปาหมาย
ที่ตั้งไว 
  สมิท (Smith.  1973: 24 – 25) ไดอธิบายเกี่ยวกบัชุดการเรียนวา  ในการใช 
ชุดการเรียนเราตองยอมใหนักเรียนมีโอกาสเรียนขามขัน้ชุดการเรียนในบางหนวยได  โดยเมื่อ
นักเรียนมีพ้ืนความรู หรือสอบไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว และตองยอมใหนักเรียนมี
โอกาสตรวจผลความกาวหนาของตนเองกอนที่จะวัดผล  ในการจัดกิจกรรมใหแกนักเรียนนั้น
จะตองจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและวธิกีารตางๆ ใหแกนักเรียนดวย  เพ่ือที่จะใหการเรียน
น้ันบรรลเุปาหมาย  เชน 
   1.  ใชสื่อหลายๆ อยาง เพ่ือใหเกิดประสบการณทางการเรียนดีขึ้น 
   2.  หาวิธีการหลายๆ รูปแบบ  โดยมีจุดประสงคและกระบวนการหลายอยาง  
เชน อาจจะจัดใหเปนไปตามขนาดของกลุม และจะจัดหาวิธีการทีเ่หมาะสมเฉพาะแตละกลุมดวย 
   3.  แบงเนื้อหาออกเปนขั้นตอนตามลําดบัความยากงาย 
   4.  จัดหากิจกรรมหลายๆ อยาง ใหนักเรียนไดเลือกและมีสวนรวมในบทเรียน 
  นอกจากนี้  สมิท  ยังไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวา  ชุดการเรียนที่ดีน้ันจะตองมีสิ่งที่
ดึงดูดความสนใจของนักเรยีน  เชน  สีสันตางๆ มีภาพประกอบตามความจําเปน และรวบรวม
สื่อและเรื่องราวตางๆ ในกลองเล็กๆ ที่เหมาะสม  จะทําใหเกิดความสะดวกสบายในการเก็บ
รักษา และการนําเอามาใชอีกดวย 
  เวบเบอร  (Webber.  1977: 67 – 68)  กลาววา  การเรียนจากชุดการเรียนดวย
ตนเองนั้น  นักเรียนจะตองเปนผูลงมือกระทํากิจกรรมในการเรียนดวยตนเองตลอดเวลา ดังน้ัน 
ถานักเรียนยังเปนเด็กเล็กทีย่ังไมมีวุฒิภาวะและวินัยในตนเองเพียงพอแลว  ยอมทาํใหการเรียน
ไรประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีเพราะเด็กอาจจะยังไมเขาใจวตัถุประสงคของการเรียน  ไมเขาใจงาน 
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ที่สั่งใหทํา  หรือขาดการมีสวนรวมอยางแข็งแรงในการเรียน  เพราะมีชวงความสนใจสั้นจึงเกิด
ความเบื่อหนายในการเรียน 
 จากที่นักการศึกษาไดไหความหมายของชุดการเรียนไว  พอสรุปไดวา  ชุดการเรียน
เปนการรวบรวมสื่อประสมที่จัดขึ้น  เพ่ือใหนักเรียนสามารถศึกษาและปฏบิัติกิจกรรมไดดวย
ตนเองเปนรายบุคคล  โดยนักเรียนจะเรยีนไปตามความสามารถ  ความตองการ และความ
สะดวกของตนเองซึ่งจะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปาหมาย และชวยสงเสริม
เรื่อง ความรับผิดชอบของนักเรียนได 
 1.2  องคประกอบของชุดการเรียน 
  การสรางชุดการเรียนนั้น  ผูสรางจะตองศกึษาองคประกอบของชุดการเรียนวา   
มีองคประกอบหลักอะไรบาง  เพ่ือจะไดนํามากําหนดองคประกอบของชุดการเรียนที่จะสรางขึน้    
มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนไว  ดงน้ี 
  บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2530: 71)  ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนวา
สามารถจําแนกได  4  สวน  คือ 
   1.  คูมือ  เปนคูมือสําหรับนักเรียน  ภายในจะมีคําชี้แจงถึงวิธีการใชชดุ 
การเรียน อยางละเอียด  อาจทําเปนเลม หรือแผนพับก็ได 
   2.  บัตรคําสั่งหรือคําแนะนําจะเปนสวนทีบ่อกใหนักเรียนดําเนินการเรียน  
หรือประกอบกิจกรรมแตละอยางตามขั้นตอนที่กําหนดไว  ประกอบดวย  คําอธิบายเรื่องที่จะ
ศึกษา  คําสั่งใหผูเรียนดําเนนิกิจกรรมและสรุปการเรียน  บัตรนี ้นิยมใชกระดาษแข็งตัดเปน 
บตัรขนาด  6 x 8  น้ิว 
   3.  เน้ือหาสาระและสื่อ  จะบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตางๆ  อาจจะ
ประกอบดวยบทเรียนโปรแกรม  สไลด  แผนภาพ  หุนจําลอง  ฯลฯ  นักเรียนจะศึกษาจากสื่อ
การสอนตางๆ ที่บรรจุอยูในชุดการเรียนตามบตัรคําสัง่ที่กําหนดไว 
   4.  แบบประเมินผล  นักเรยีนจะทําการประเมินผลการเรียนรูของตนเองกอน
และหลังเรียน  แบบประเมินผลอาจเปนแบบฝกหัดใหเติมคําลงในชองวาง  เลือกคําตอบทีถู่ก  
จับคู  ดูผลจากการทดลองหรอืทํากิจกรรม 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2537:  95 – 96)   ไดกลาววา  ชุดการเรียนการสอน  จะมี
องคประกอบที่สําคัญ  4  ดาน ดังน้ี 
   

   
ภาพประกอบ 2  องคประกอบที่สําคัญของชุดการเรียนการสอน 

 คูมือการใชชดุ 
    การเรียน 

 
 

 บัตรงาน แบบทดสอบวดัผล
ความกาวหนาของ

 สื่อการสอน  
   ตางๆ 



 

 

10

 

   1.  คูมือการใชชุดการเรียน  เปนคูมือที่จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูใชชุดการเรียน 
การสอน  ศึกษาและปฏิบตัเิพ่ือใหบรรลผุลอยางมีประสทิธิภาพ  อาจประกอบดวยแผนการสอน  
สิ่งที่ครูตองเตรียมกอนสอน  บทบาทของผูเรียน  การจัดชั้นเรียน (ในกรณีของขุดการสอนที่มุง
ใชกับกลุมยอย  เชน  ในศนูยการเรียน) 
   2.  บัตรงาน  เปนบตัรที่มีคาํสั่งวาจะใหผูเรียนปฏิบตัิอะไรบาง  โดยระบุ
กิจกรรมตามลําดับขั้นตอนของการเรียน 
   3.  แบบทดสอบวัดความกาวหนาของผูเรียน  เปนแบบทดสอบทีใ่ชสําหรับ
ตรวจวาหลังการเรียนชุดการเรียนการสอนจบแลว  ผูเรยีนเปลีย่นแปลงพฤติกรรมตาม
จุดประสงคการเรียนที่กําหนดไวหรือไม 
   4.  สื่อการเรียนตางๆ เปนสือ่สําหรับผูเรียนไดศึกษา  มีหลายชนิดประกอบ
กัน  อาจเปนประเภทสิ่งพิมพ  เชน  บทความ  เน้ือหาเฉพาะเรื่อง  จุลสาร  บทเรียนโปรแกรม  
หรือประเภทโสตทศันูปกรณ  เชน  รูปภาพ  แผนภูมิตางๆ  เทปบนัทึกเสียง  ฟลมสตริป  สไลด  
ขนาด 2 x 2  น้ิว  ของจริง  เปนตน 
  ดวน (Duane.  1973: 169)  ไดกลาวถึง  องคประกอบพื้นฐานของชดุการเรียนไว 
5  ประการ  ดังน้ี 
   1.  มีจุดมุงหมายและเนื้อหา 
   2.  บรรยายเนื้อหา 
   3.  มีจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
   4.  มีกิจกรรมที่สงเสริมเจตคต ิ
   5.  มีเครื่องมือวัดผลกอนการเรียน  ระหวางเรียนและหลังเรียน 
 จากการศึกษาถึงองคประกอบของชุดการเรียนสามารถสรุปไดวา  องคประกอบ 
ในชุดการเรียนดวยตนเองประกอบดวย  ชื่อหนวยหรอืชื่อบทเรียน  จุดมุงหมาย  เน้ือหาใน 
การเรียน  กิจกรรมการเรียนและสื่อการสอน  การประเมินผลกอนและหลังเรียน 
 1.3  วัตถุประสงคในการสรางชุดการเรียน 
  สมหญิง  กลั่นศิริ (2523: 59)  ไดกลาวถึงวตัถุประสงคในการสรางชุดการเรียนไว
ดังน้ี 
   1.  เพ่ือใชสอนเนื้อหา  บทเรียนตามหลกัสูตรของการศึกษาในระบบ 
   2.  เพ่ือเปนเครื่องอํานวยความสะดวกในการสอนของครู 
   3.  เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนครู  เน่ืองจากนักเรียนสามารถเรียนชุดการ
เรียนดวยตนเอง หรืออาศัยความชวยเหลอืจากครูเพียงเล็กนอย  ทําใหครูคนหนึ่งสอนนักเรียน
ไดจํานวนมากขึ้น 
   4.  เพ่ือชวยในการศึกษามวลชนทั้งในและนอกระบบ  เพราะชุดการเรียน
สามารถนําไปใชไดทุกสถานที่  ทุกเวลา 
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 สามารถสรุปไดวา  ชุดการเรียนเปนเครื่องอํานวยความสะดวกในการสอนและนําไป
ปรับปรุงวิธีสอนของครู  เพ่ือใหนักเรียนเรียนตามความสามารถของตนเอง  เปนการฝกความ 
รับผิดชอบและระเบยีบวินัยในตนเองของนักเรียนดวย 
 1.4  ลักษณะของชุดการเรียนที่ดี 
  นักการศึกษาไดใหแนวความคิดในการสรางชุดการเรียนที่ดีไว  ดังน้ี 
  นิพนธ  ศุขปรดีี  (2519: 67 – 68)  ไดกลาวถึง  ลักษณะของชุดการเรียนที่ดีวา 
ควรมีลักษณะ  ดังน้ี 
   1.  เปนชุดการเรียนที่เหมาะสมตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวมากที่สุด 
   2.  เหมาะสมกับประสบการณเดิมของนักเรียน 
   3.  สื่อที่ใชสามารถเราความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี 
   4.  มีคําแนะนําและวธิีการใชอยางละเอียด  งายตอการใช 
   5.  มีวัสดุ  อุปกรณในการเรียนการสอนทั้งหมดที่กําหนดไวในบทเรยีนอยาง
ครบถวน 
   6.  มีแบบทดสอบและปรบัปรุงใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ 
   7.  มีความคงทนตอการเกบ็และการหยบิใช 
  สมิท  (Smith.  1973: 25 – 26)  ไดใหความคิดวา  ชุดการเรียนที่ดีน้ันจะตอง
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและวิธีการตางๆ ใหกับผูเรียน  เพ่ือใหการเรียนบรรลุเปาหมาย เชน 
   1.  ใชสื่อหลายๆ อยาง เพ่ือใหเกิดประสบการณทางการเรียนดีขึ้น 
   2.  หาวิธีการหลายรูปแบบ  โดยมีจุดประสงคและกระบวนการหลายอยาง   
   3.  ควรแบงเนื้อหาออกเปนขั้นตอนตามลําดับความยากงาย 
   4.  ควรมีกิจกรรมหลายอยางใหผูเรียนไดเลือกและใหผูเรียนมีสวนรวมใน 
การเรียน 
 ดังน้ัน สรุปไดวา  ชุดการเรยีนที่ดีนาจะชวยสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
ความรับผิดชอบของนักเรียนได 
 1.5  ข้ันตอนในการผลิตชดุการเรียน 
  วัชรินทร  บุญมาฑิต  (2532: 28 – 29)  ไดกําหนดลําดับขั้นตอนในการวางแผน 
การผลิตชุดการเรียนไว  ดังน้ี 
   1.  ขั้นการวางแผน 
    1.1  เลือกเรื่อง  วิชา  ชั้น 
    1.2  ลําดับขั้นการผลิตและวธิีการ 
    1.3  กําหนดรายละเอียด  ชวงระยะเวลาการจัดทํา 
   2.  ขั้นดําเนินการ 
    2.1  กําหนดรายละเอียดของเนื้อหา 
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    2.2  ตั้งวตัถุประสงค 
    2.3  นํารายละเอียดของเนือ้หาจัดดําเนินการผลิตตามวิธีการที่กําหนดไว 
    2.4  จัดทําสื่อตางๆ ที่ใชประกอบเนื้อหา 
    2.5  จัดทําแบบทดสอบหลังเรียน 
    2.6  ลงมือผลิตและจัดทําเพือ่ใชทดสอบขัน้ตน 
   3.  การทดลอง 
    -  นําชุดการเรียนที่ผลติแลวไปรบัการทดสอบหาความบกพรอง 
   4.  แกไขขอบกพรอง 
   5.  แกไขและลงมือผลิต  เพ่ือใชในการทดลองจริง 
   6.  ลงมือทดลอง 
   7.  การเก็บรายงานผลขอมูลเชงิสถิต ิ
   8.  บรรจุกลองและคําชี้แจงรายละเอียด  พรอมทั้งรายละเอียดของการ
ดําเนินงาน 
   9.  รายงานผลตอที่ประชุมใหญของการจัดการ 
   10.  สั่งงาน 
  ฮิทเทอร  (Heathers.  1977: 344)  ไดแนะนําขั้นตอนสําหรับครูผูสรางชุด 
การเรียนดวยตนเอง  ดังน้ี 
   1.  ศึกษาหลกัสูตร  ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะใหนักเรียนไดศึกษาแลวจัดลําดับขั้น
เน้ือหาใหตอเน่ืองจากงายไปหายาก 
   2.  ประเมินผลความรูพ้ืนฐานประสบการณเดิมของนักเรียน 
   3.  เลือกกิจกรรมการเรียน  วิธีสอนและสือ่การเรียนใหเหมาะสมกับนักเรียน  
โดยคํานึงถึงความพรอมและความตองการของนักเรียน 
   4.  กําหนดรูปแบบการเรียน 
   5.  กําหนดหนาที่ของผูประสานงานหรือจัดอํานวยความสะดวกในการเรียน 
   6.  สรางแบบประเมินผลสมัฤทธิข์องนักเรียนวาบรรลเุปาประสงคในการเรียน
หรือไม 
 สรุป คือ  การผลิตชุดการเรยีนควรศึกษาหลักสูตร  จัดลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก   
ประเมินผลความรูเดิมของนักเรียน  เลือกกิจกรรมการเรียน  กําหนดรูปแบบการเรยีน และ
ประเมินผลสมัฤทธิข์องนักเรียน 
 1.6  ประโยชนของชุดการเรียน 
  ปจจุบันชุดการเรียนเปนนวตักรรมการศกึษาที่มีผูใหความสนใจและไดมีการ
ทดลองใชชุดการเรียนในวชิาตางๆ มากขึ้น  ทั้งน้ีเพราะชุดการเรียนมีคุณคาหรือมีประโยชน 
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  วราภา  โพธิสทัธา (2532: 17 – 18)  ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนไววา 
   1.  เปนรูปแบบของการเรียนที่สอดคลองกับหลักความแตกตางระหวางบุคคล 
นักเรียนแตละคนจะเปนตามระดับความสามารถ  ความสนใจ และความพรอม  อัตราความเร็ว
ชาในการเรียนเปนเรื่องเฉพาะบุคคล 
   2.  เน่ืองจากนักเรียนตองกระทํากิจกรรมทุกขั้นตอนดวยตนเองตั้งแต 
การทดสอบกอนเรียน  กิจกรรมการเรียน และการทดสอบหลังเรียน  จึงทําใหนักเรียนมี 
ความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง 
   3.  เปนเครื่องกระตุนและคงไวซ่ึงความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี  
เน่ืองจาก  สิ่งเราที่นักเรียนจะตองตอบสนอง และหลังจากการตอบสนองจะไดผลของการกระทาํ
ทันที  ทําใหบทเรียนนาสนใจและนาติดตาม นอกจากนี้ยังเปนการลดความตึงเครียดในการเรียน  
เพราะ เม่ือตอบผิดก็ไมมีใครรูและไมถูกลงโทษ 
   4.  ชวยใหนักเรียนปลอดจากอารมณของครู 
   5.  เม่ือครูเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนมาเปนผูประสานงาน  ผูชี้แนะและให
คําปรึกษาทําใหครูมีเวลาเอาใจใสนักเรียนแตละคนไดมากขึ้น และมีเวลาในการปรับปรุงการ
เรยีนการสอนใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
   6.  ชวยแกปญหาการขาดแคลนครบูางสาขาวิชา 
   7.  ชวยใหนักเรียนบรรลุวตัถุประสงคไดดี  เน่ืองจากนักเรียนมีโอกาส
ประยุกตใช  สิ่งที่ตนไดเรยีนมาแลว 
  สุนทรี  หิมารัตน  (2533: 42)  ไดกลาวถงึคุณคาของชดุการเรียนไว  5 ประการ  
คือ 
   1.  นักเรียนสามารถทดสอบตนเองดูกอนวามีความสามารถอยูในระดับไหน  
หลังจากนั้นก็จะเร่ิมตนเรยีนในสิ่งทีต่นเองไมทราบ  ทาํใหไมตองเสยีเวลากลบัมาเรียนในสิ่งที่
นักเรียนรูแลว 
   2.  นักเรียนสามารถนําบทเรียนไปเรียนทีไ่หนก็ไดตามความพอใจ  โดยไม
จํากัด  เปนเรือ่งของเวลาหรือสถานที ่
   3.  เม่ือเรียนจบแลวนักเรียนสามารถทดสอบตวัเองไดทันที  เม่ือไรก็ได และ
ทราบผลการเรียนของตนเองทันทีเชนกัน 
   4.  นักเรียนจะมีโอกาสไดพบปะหรือหารอืกับครูมากขึน้  เพราะนักเรียนเรียน
ดวยตนเอง  ครูมีเวลาใหคาํปรึกษากับนักเรียนที่มีปญหาในขณะใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
   5.  นักเรียนจะไดรับคะแนนอะไรนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของนักเรียน หรือ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนเองไมมีคําวา  สอบตก  สําหรับนักเรียนไมสําเร็จ  แตจะให 
นักเรียนกลบัไปศึกษาในเรื่องเดิมน้ันใหม  จนกวา  ผลการเรียนจะไดตามมาตรฐานตามเกณฑ 
ที่ตั้งไว 
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  กรีนวอลล (Grinewald.  1975: 39)  ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนวา 
   1.  นักเรียนทีใ่ชชุดการเรียนดวยตนเอง  จะมีโอกาสศึกษาจากวัสดปุระเภท
ตางๆ ซ่ึงจะทาํใหนักเรียนมีประสบการณในหัวขอน้ันกวางขวาง 
   2.  นักเรียนเห็นคุณคาความจําเปนของวสัดุ  อุปกรณประกอบการเรียน  และ
พยายามที่จะศึกษาพิจารณาผลการเรียนของตนเองวารูสิ่งใดบาง  จะตองศึกษาเพิ่มเติมอะไรอีก 
   3.  สีสันตางๆ และอุปกรณที่แปลกๆ จะชวยดึงดูดความสนใจของนักเรียนทํา
ใหนักเรียนไมเบื่อ 
   4.  ชุดการเรียนจะมีคําแนะนําใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ ตลอดจนแหลง
วัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ที่จะตองไปศึกษาเพิ่มเติม  เชน  หองสมุด  เปนตน 
   5. กิจกรรมใดที่นักเรียนทําไดสําเร็จบรรลวุัตถุประสงคแลว  ยอมกอใหเกิด
ความพอใจแกนักเรียนอันเปนการเสริมแรงใหนักเรียนอยากศึกษา หรือกระทํากิจกรรมอ่ืนตอไป 
 โดยสรุป  จะเห็นไดวา  ประโยชนของชุดการเรียนที่กลาวไวขางตนน้ัน  เปนการชี้
แนวทางแกครูที่จะสราง หรือนําชุดการเรียนไปใชในการพัฒนาการสอนแกนักเรียนที่มีความรู
ความ  สามารถแตกตางกันได  การเรียนการสอนของครูจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่
วางไวเพราะชดุการเรียนใหประโยชนตอนักเรียน  ตรงที่นักเรียนไดเรียนดวยตนเองและสามารถ
ทราบความสามารถของตนเองทันที  สามารถเลือกเรยีนในสิ่งทีต่นถนัด  จะเรียนวันเวลาไหนก็
ได  จะเรียนไดรวดเร็วหรือชาไมมีใครวา ใหเสียกําลังใจ  ไมมีคําวาสอบตกในขณะที่เรียน  แต
ถาผิดพลาดสามารถยอนกลับไปศึกษาใหมจนกวาจะเขาใจและวัดผลไดตามเกณฑมาตรฐาน 
ที่กําหนดไว  ผลการเรียนขึน้อยูกับความสามารถของแตละบุคคล  นับวาชุดการเรยีนเหมาะที่จะ
นําไปใชอยางยิ่ง  เพราะจะทําใหมีความเขาใจในการอาน  และความรับผิดชอบในการเรียนเปน
การเพิ่มมาตรฐานการศึกษา  อีกดวย  
 1.7  งานวิจัยในประเทศทีเ่ก่ียวของกับชุดการเรียน 
  วราภา  โพธิสทัธา  (2532: 50)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนที่เรยีนจากการสอนโดยใชชุดการเรียนกับการสอนตามแผนการสอนของ
หนวยศึกษานเิทศก  กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1  ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิชาภาษาไทยที่ใชชุดการเรียนสูงกวาคูมืออยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .01 
  อัมพา  อรุณพราหมณ (2539: 76) ไดศกึษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิชาภาษาไทยและความรบัผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4  ที่ไดรับการสอนโดยใช 
ชุดการเรียนการสอนกับการสอนตามคูมือครู  ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
ภาษาไทยที่ไดรับการสอน  โดยใชชุดการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ  .01  และความรับผดิชอบของนักเรียนตอหนาที่การงาน 
ในหองเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 
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  ประทัย  พิริยะสุรวงศ  (2540: 66)  ไดศกึษาผลการใชชุดการสอน 2 แบบ สอน
วิชาภาษาไทยแกนักเรียนชาวเขาเผาอีกอ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  จังหวัดเชียงราย ผลการวจัิย 
พบวา  กลุมนักเรียนชาวเขาที่เรียนดวยชดุการสอน “ ไทยดอย 1”   ซ่ึงสรางจากแนวทางการ
สอนปกติที่ครผููสอนพูดภาษาอีกอในการอธิบายการสอนวิชาภาษาไทยกับกลุมนักเรียนชาวเขา
ที่เรียนดวยชดุการสอน “ ไทยดอย 2 ” ซ่ึงสรางจากหลักการกระบวนการเรียนรูภาษาและทฤษฎ ี
กลุมพฤติกรรมในการสอนภาษาที่สอง ที่ครูผูสอนไมใชภาษาอีกอในการอธิบาย  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
  ศิริลักษณ  กล่ํานาค  (2542: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรยีบเทียบความเขาใจใน 
การอานและความรับผิดชอบในการเรยีนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่
ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนกับการสอนตามคูมือครู  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียน
โดยใชชุดการเรียนมีความเขาใจในการอานภาษาไทยและมีความรับผิดชอบในการเรียน
ภาษาไทยของกลุมทดลอง และกลุมควบคุมแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  
และนักเรยีนทีเ่รียนโดยใชชดุการเรียนมีความเขาใจในการอานภาษาไทยและมีความรับผิดชอบ
ในการเรียนภาษาไทยของกลุมทดลองและกลุมควบคมุกอนการทดลองและหลังการทดลอง
แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ.05  
  อุษาวรรณ  ปาลียะ (2543: 59 – 60)  ไดศึกษาเกีย่วกบัเรื่องการสรางชุดการเรียน
ดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เร่ืองราชาศัพทและคําศัพทสาํหรับพระภิกษุและสภุาพชน  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวจัิยพบวา ชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นทั้ง 3 ชุด มีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคอื  90/90 
  ธรัญญา  นาคหอม (2545: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง  
วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคําใหถูกตอง  ผลการศึกษาพบวา  ชุดการเรยีนดวยตนเอง 
มีคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  
85/85 
  สุพัตรา  ชื่นเจริญ  (2545: บทคัดยอ)  ไดทําการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง 
วิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนบทรอยกรองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ผลการศึกษา
พบวา  ไดชุดการเรียนดวยตนเองมีคุณภาพดานเนื้อหา  และดานสื่ออยูในระดับดีมากและมี
ประสิทธิภาพ 94.80/95.22 
 โดยสรุป ชุดการเรียนมีคุณคาที่จะนํามาใชสอนได เพราะผลการเรยีนจากชุดการเรียน 
ไมแตกตางจากการสอนแบบปกต ิ ในบางโอกาส  การเรียนจากชุดการเรียนใหผลเรียนดีกวา 
การสอนแบบปกติ  นอกจากนี้ชุดการเรียนยังมีขอดีในดานอ่ืนๆ อีกหลายประการ เชน นักเรียน 
มีความพอใจในการเรียน  ชวยใหมีความคงทนในการจาํดีกวา  ดังน้ัน  จึงควรศึกษาวธิีการใช
ชุดการเรียนใหเกิดผลดีที่สดุ และสงเสรมิการผลิต  การใชชุดการเรยีนใหแพรหลายตอไป 
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 1.8  งานวิจัยตางประเทศที่เก่ียวของกับชุดการเรียน 
  แลงสตาฟ  (Langstaff.  1973: 216)  ไดทําการวิจัยเรือ่ง “การพัฒนาและประเมิน
ชุดการเรียนดวยตนเองสําหรับการฝกหัดครู”  เปนการศึกษาพัฒนาการและการประเมินผลชุด
การเรียนที่สรางขึ้นเพ่ือสงเสริมทัศนคติทีดี่ในการสอนและเทคนิคการสอนของนักศกึษาวชิาครู  
ผลปรากฏวาชุดการเรียนสามารถสงเสรมิการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอการสอนและเทคนิคการ
สอนของนักศกึษาวชิาครู และควรนําไปใชตอไป 
  คูดนี  (Cudney.  1975: 26)  ไดศึกษาผลของการใชชดุการเรยีนดวยตนเอง เพ่ือ
ฝกทักษะการพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเดลาแวร  การวิจัยน้ีกระทํากับกลุมทดลองจํานวน  25 คน  
จากนักศึกษาทั้งหมด  100 คน  ซ่ึงใชระยะเวลาในการเรียนนอกเวลาสัปดาหละ  4 วัน  โดย
การเรียนกับชดุการเรียนดวยตนเองเปนเวลา  56 ชั่วโมง  ปรากฏวา  ผลการเรียนไดรับผลดี
เทากับกลุมที่เรียนตามปกตเิปนเวลา  2 ภาคเรียน 
  บรอวเลย  (Brawley.  1975: 4280 A)  ไดทําการศึกษาประสทิธิภาพของการใช
ชุดการเรียนแบบสื่อประสมสอนเรื่องการบอกเวลากับเด็กเรียนชา  กลุมตวัอยางไดจากกการสุม
เด็กที่เรียนชาโดยใชแบบทดสอบ Time  Appreciation Test, Standford  Achievement  Test  
Primary Level  มาใช Pre – test  ผลปรากฏวา กลุมทดลองที่ใชชดุการเรียนบอกเวลาตอเน่ือง  
(Brawley‘s  Experimental  Sequence  on Time Telling) มีผลการเรียนดีกวากลุมควบคุมที ่
ไมใชชุดการเรียน 
  ไบรแอน และ สมิท  (Bryan; & Smith.  1975: 24 – 25)  ไดกลาวถงึ  ผลการวิจัย
การใชชุดการเรียนดวยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยเซาทแคโรไรนา  ในวชิาประวัตศิาสตรศลิป  ใช
การทดลอง  3 ภาคเรียน  ผลปรากฏวา  ผูเรียนรอยละ 60  มีผลการเรียนสูงขึ้นกวาเดิม รอยละ  
95  มีความสนุกสนานในการเรียนเพ่ิมขึน้ และรอยละ 74  ชอบการเรียนดวยชุดการเรียน
มากกวาการเรียนปกต ิ
  เอดเวิดส (Edwards.  1975: 43) ไดกลาวถึง การวิจัยของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส 
ทําการเปรียบเทียบผลการเรียนในเรื่อง  “ประสบการณในการสอนแบบจุลภาค”  โดยใชชุด 
การเรียนดวยตนเองและไดคําแนะนําจากครูกับการใชชดุการเรียนโดยไมตองมีผูแนะนํา  กลุม
ตัวอยางเปนนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยจํานวน  50 คน  แบงเปนกลุมละ  25 คน ผลการทดลอง
ปรากฏวา  ทั้ง  2 กลุม  มีผลการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  จากการวิจัยน้ี
แสดงใหเห็นวา  การเรียนดวยตนเองไมจําเปนตองอาศยัผูแนะนํา ถาชุดการเรียนนัน้ไดสรางขึ้น
อยางถูกตองตามกระบวนการแลว  ผูเรยีนจะสามารถเรียนดวยตนเองไดผลดีเชนกัน 
  ฌอ  (Shaw.  1978: 5227 – A)  ไดใชชุดการเรียน  11 ชุด  ในการศึกษาผล 
การใชหลักสตูรที่เนนกระบวนการทางวทิยาศาสตรทีมี่ตอความสามารถในการแกปญหา  ซ่ึง
ความสามารถในการแกปญหาหมายถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ  ไดแก  
การแปลความหมายขอมูล  การกําหนดและควบคุมตวัแปร  นิยามเชิงปฏิบตัิการ และทักษะ 
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การตั้งสมมตฐิาน  ใชกลุมตัวอยางเปนนกัเรียนเกรด  6  ของมหาวิทยาลัยชุมชนในโอกลาโฮมา 
เปนเวลา  24  สัปดาห  กลุมควบคุมสอนโดยใชเน้ือหาเดียวกันกับกลุมทดลอง  แตไมไดเนน
ทักษะในการแกปญหา  พบวา  คะแนนเฉลี่ยทักษะการแกปญหาของกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนในกลุมทดลอง  มีความสามารถ 
ดานทักษะ  กาํหนดและควบคุมตวัแปร  ทักษะการแปลความขอมูลและนิยามเชิงปฏิบตักิารดี
ขึ้น  ยกเวนทกัษะการตั้งสมมติฐาน 
  วีวาส  (Vivas.  1985: 603)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกบัการออกแบบพัฒนา และ
ประเมินคาของการรับรูทางความคิดของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซเูอลา  โดยใชชุด 
การเรียนการสอนจากการศึกษาเกีย่วกบัความเขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ดาน  คือ  ดาน
ความคิด  ดานความพรอมในการเรียน  ดานความคิดสรางสรรค  ดานเชาวนปญญาและดาน
การปรับตวัทางสังคม  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอน  
มีความสามารถเพิ่มขึ้นในดานความคิดดานความพรอมในการเรียน  ดานความคิดสรางสรรค  
ดานเชาวนปญญา และดานการปรับตัวทางสังคม  หลังจากไดรับการสอนดวยชดุการเรียน 
การสอนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ
  วิวสนั  (Wilson.  1989: 416)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใช 
ชุดการเรียนการสอนของครู  เพ่ือแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชาดานคณิตศาสตร
เกี่ยวกบัการบวก  การลบ  ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการเรยีนการสอน   
มีผลดีมากกวาการสอนตามปกติ  อันเปนวิธีหน่ึงทีช่วยใหครูสามารถแกปญหาการสอนที่อยูใน
หลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กเรียนชา 
  สัทเทอรเฟยลฟ (Satterfielf.  2001: Online)  ไดทําการศึกษาการใชชุดการเรียน
เรขาคณติโดยใชโปรแกรม Sketchpad Version 3 เปนโปรแกรมที่จัดทําขึ้นเพ่ือใชคอมพิวเตอร 
เปนสื่อใหเห็นถึงโครงสรางของวิชาเรขาคณิต  และเปนสื่อที่จะอธิบายการเรียนในหองเรียน  ซ่ึง
ผลการใชชุดการเรียน คือ  ชวยใหนักเรียนเกิดการพัฒนาการคิดในรปูแบบทางเราคณิตและเปน
สิ่งที่สรางความถูกตองแมนยําในการคิดของนักเรียนดวย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนตามทีก่ลาวมาแลว  พอ
สรุปไดวา  ชดุการเรียนดวยตนเองมีคุณคาเพียงพอทีจ่ะนํามาใชสอนไดเพราะผลการวิจัยสวน
ใหญพบวา  การสอนโดยใชชุดการสอนดวยตนเองไมตางจากการสอนแบบปกติ  ในบางโอกาส
การเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองใหผลดีกวาการสอนปกติ  แสดงใหเห็นวาการเรียนจากชุด
การเรียนดวยตนเองมีความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียนได  รวมทั้งความ
คิดเห็นของครหูลังการใชชุดการเรียนอยูในระดับความคิดเห็นเห็นดวยอยางยิ่ง  ดังน้ัน  จึงควร
ศึกษาวิธใีชชดุการเรียนดวยตนเองใหเกดิผลดีที่สุดและสงเสริมการใชชุดการเรียนใหแพรหลาย
ตอไป 
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2.  หลักการที่เก่ียวของกับการเขียนสะกดคาํ 
 2.1  ความหมายของการเขียนสะกดคาํ 
  นักศึกษาและนักภาษาศาสตรไดใหความหมายของการเขียนสะกดคําไว  ดังน้ี 
  เว็บสเตอร (Webster.  1966)  กลาววา  การเขียนสะกดคํา  คือศิลปะหรือเทคนคิ 
ในการสรางคาํโดยใชอักษรตามแบบที่สังคมยอมรับ 
  ฮาหนา และคนอื่นๆ (Hanha; & et al.  1971)  ใหคําจํากัดความเกี่ยวกับ 
การสะกดคําวา  การสะกดคํา คือ  การถายทอดภาษา  เม่ือใดก็ตามที่ตองการจะถายทอด
ความคิด  และความรูสึกเปนภาษาเขยีนจะตองเก่ียวของกับการสะกดคําโดยเขียนเปนตวัอักษร
ลงบนวัสดุใหผูอ่ืนมองเห็นและเขาใจได 
  อดุลย  ไทรเลก็ทิม  (2528: 63)  ไดใหความหมายของการเขียนสะกดคําวา  เปน
การเขียนโดยเรียงลําดับ  พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  รวมทั้งตวัสะกดการันตภายในคําหนึ่งๆ 
ไดถูกตองตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 
  อรพรรณ  ภิญโญภาพ  (2529: 14)  อธบิายวา  การเขียนสะกดคําเปนการฝก
ทักษะการเขียนใหถูกตองตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑติยสถานแกผูเรียน และจะตองให
ผูเรียนเขาใจกระบวนการประสมคํา รูหลักเกณฑจะเรยีบเรียงอักษรในคําหนึ่งๆ ใหได
ความหมายทีต่องการเพื่อจะนําไปใชประโยชนในการสือ่สาร  
  มณี  เทพาชมภู  (2536)  อธิบายวา  การเขียนสะกดคํา  หมายถึง  การเขียนโดย
เรียงลําดับพยญัชนะ  สระ  และวรรณยุกตในคํานัน้ไดอยางถูกตองตามอักขรวธิขีองพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช 2525 
 จากความหมายของการเขยีนสะกดคําทีก่ลาวมาแลวขางตนน้ัน  พอสรุปไดวา   
การเขียนสะกดคํา  หมายถึง  ความสามารถในการเขียนคําโดยเรียงลําดับพยัญชนะ  สระ  
วรรณยุกต และตัวสะกดการันตไดถูกตองตามหลักภาษา และตรงตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑติยสถาน พุทธศกัราช 2542  
 2.2  องคประกอบที่มีผลตอการเขียนสะกดคํา 
  การเขียนสะกดคําเปนทักษะอยางหนึ่ง  ที่มุงสื่อความหรือถายทอดสารจากผูเขียน
ไปยังผูอานใหเขาใจความหมายการเขียนสะกดคําจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการใชอวยัวะในการเขียน  ไดแก  ความคลองแคลวในการใชมือเขียนตัวอักษร  
การใชสายตา  ความสามารถในการอาน  สติปญญา  ความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑการประสมคํา  
นอกจากนี้ เพศและเจตคติกมี็ความสําคัญตอความสามารถทางการเขียนสะกดคําดวย  
องคประกอบที่มีผลตอความสามารถทางการเขียนสะกดคํามี  ดังน้ี 
  2.2.1  ความสามารถในการอาน   
   ไขศิริ ปราโมช ณ อยุธยา  (2519: 160)  ศึกษาเรื่องการวิเคราะหลักษณะ 
ขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตคณะอักษรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพบวา 
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การอานผิดมีสวนทําใหผูเขยีนเขียนคําผดิเพราะผูเขียนมักจะเขียนตามคําที่อาน 
  2.2.2  สติปญญา และความจํา   
   สุมาลี  โกศลสมบัติ (2524: 61)  ศึกษาความสามารถทางการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพฯ  
พบวา  นักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง มีความ สามารถทางการเขียนสะกดคําสูงกวา  
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนปานกลาง  มี
ความสามารถทางการเขียนสะกดคําสูงกวา  นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํ    
  2.2.3  เจตคต ิ  
   บรุคเนอร และ บอนด  (สุมาลี  โกศลสมบัต.ิ  2524: 12 ; อางอิงจาก  
Brueekner ; & Bond.  1955: 45)  กลาวถึงเจตคติทีมี่ผลตอการเขยีนสะกดคํา  สรุปไดวา  
นักเรียนที่มีเจตคติไมดีตอการเขียนสะกดคําจะพยายามหลีกเลี่ยงการเขียน หรือไมเต็มใจเขียน  
ไมพยายามตรวจสอบการสะกดตัวของคําใหม  และไมยอมเปดพจนานุกรม  นักเรียนที่มีเจตคติ
ที่ดีชอบทดลองสะกดคํา  ชอบศึกษาหาความรูในเรื่องการเขียนสะกดคํา  ชอบทดสอบการสะกด
คํา  กระตือรือรนที่จะเรียนคาํใหมๆ และพอใจที่ตนมีความสามารถทางการเขียนสะกดคําดีขึ้น 
  2.2.4  เพศ   
   บุญปก  ออนเผา  (2526: 61)  ศึกษาความสามารถทางการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพฯ 
พบวา  นักเรยีนหญิงมีความสามารถทางทางการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียนชาย  
 จากผลการวิจัยเหลานี้แสดงวา  ทักษะการอาน  สติปญญา  ความจํา  เจตคติและเพศ 
ของผูเขียน เปนองคประกอบสําคัญอีกสวนหนึ่งที่มีอิทธิพลตอความสามารถทางการเขียนสะกดคํา   
 2.3  สาเหตุของการเขียนสะกดคําผิด 
  นักการศึกษากลาวถึงสาเหตุของการเขยีนสะกดคําผิดไวหลายประการ  สรุปได
ดังน้ี 
  ประเทิน  มหาขันธ  (2519: 35)  กลาวถงึสาเหตุของการเขียนสะกดคําผิด  สรุป
ไดวา  เพราะนักเรียนไมเห็นความสําคัญของการเขียนสะกดคํา  และครูไมไดแนะนําใหนักเรียน
สามารถเขียนสะกดคําไดดวยตนเอง  ตองพ่ึงครูเสมอ 
  ศรียา  นิยมธรรม และ ประภัสสร  นิยมธรรม (2525: 160 – 161)  สรุปวา 
นักเรียนเขยีนสะกดคําผิดเพราะเลินเลอ  ไมชอบอาน  ทําใหขาดการสังเกต  แยกเสียงไดไมดี   
ซ่ึงเกิดความบกพรองทางการฟง  สายตาไมดี และขาดหลักเกณฑในการสะกดคํา 
  สมใจ  ศรีสินรุงเรือง  (2533: 37)  ศึกษาความสามารถทางการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ปตตานี สรุปผลการวเิคราะหสาเหตุการเขยีนสะกดคําภาษาไทยผิด  เรียงตามลําดับ
ความสําคัญวา  อันดับที่ 1  ผิดเพราะเคยเห็นคําผิดหรือจําคําผิดมาใช  อันดับที่ 2  ผิด  เพราะ
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การเดา  อันดับที่ 3  ผิดเพราะขาดหลักเกณฑในการเขยีนคํา  อันดับที่ 4  ผิดเพราะไมทราบ
ความหมายหรือเขาใจความหมายผิด  อันดับที่ 5  ผิดเพราะเขยีนตามเสียงพูดหรือเสียงอาน 
 นอกจากสาเหตุที่กลาวมาขางตนแลว  การใชแนวเทียบผิด  การขาดการฝกฝน  
ทักษะดานการเขียน  ก็นับวา  เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาดานการเขียนสะกดคาํดวยกันทั้งสิน้ 
 2.4  หลักในการสอนเขียนสะกดคํา 
  การเขียนสะกดคําเปนทักษะที่ตองอาศัยการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ  ดังน้ัน
ครูผูสอนตองพยายามจัดกิจกรรมที่จะสงเสริมทักษะการเขียนดวยการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึง
มีรูปแบบทีต่างกัน  เพ่ือเราความสนใจของนักเรียน  ใหนักเรียนเกิดความตั้งใจและพยายาม
ฝกฝนทักษะการเรียนใหดียิง่ขึ้น 
  บุญปก  ออนเผา  (2526: 349)  กลาวถึงหลักการสอนเขียนสะกดคํา  สรุปวา   
ครูตองใหนักเรียนไดเห็นรูปคํา  เรียนรูความหมายของคํา  ฝกออกเสียงคําใหถูกตองจนเกิด 
มโนภาพในคํานั้นๆ และสามารถเขียนคํานั้นๆไดถูกตอง 
  ประภาศรี  สหีอําไพ  (2524: 349)  เสนอวิธีฝกการเขยีนสะกดคําใหแกนักเรียน 
สรุปได  ดังน้ี 
   1.  แบงกลุมใหคนหาคําในเรื่องที่นํามาแลกเปลี่ยนกันบอกและเฉลยพรอมทั้ง 
เก็บคะแนนไว 
   2.  รวบรวมคาํศัพทไวในสมุด  เรียบเรียงไวเปนหมวดหมู  เชน  เรียง
ตามลําดับพยญัชนะ 
   3.  ครูบอกใหเขียนแลวตรวจโดยใชบตัรคาํและพจนานกุรม 
   4.  แขงขันการสะกดคํายากบนกระดานดํา 
   5.  ใชเอกสารประกอบใหเลอืกคําที่สะกดถูก 
   6.  นําเกณฑการเขียนตัวสะกดมาแตงเปนคําประพันธเพ่ือใหจําไดงายขึ้น 
   7.  ฝกการเขยีนเรียงความแลวใหใชพจนานุกรมตรวจตัวสะกดการันตของ
ตนเองหรือของเพ่ือน 
   8.  หาประโยคหรือขอความสั้นๆ มาใหเติมศัพท 
   9.  เขียนรายงานคําที่มักสะกดผิด 
   10.  นําเนื้อหาจากหลักภาษาไทย  เชน  คําไทยที่มาจากภาษาบาลี  
สันสกฤต  คําสมาส  คําสนธิ  คําควบกล้าํ ฯลฯ  มาแตงประโยคแลวรวบรวมไว 
   11.  กําหนดคําศัพทใหนํามาเขียนเปนประโยคหรือเรือ่ง 
   12.  ตรวจแกไขตวัสะกดในการฝกเขียนทุกครั้ง  ไมควรปลอยใหนักเรียน
เขียนสะกดผิดไวโดยไมแกไข 
  สุจริต  เพียรชอบ และ สายใจ  อินทรัมพรรย  (2523: 120 –121)  เสนอแนะ 
การจัดกิจกรรมในการสอนเขียนสะกดคําในระดับมัธยมศึกษา โดยสรปุได  ดังน้ี 
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   1.  ทําบัญชีคาํยากแจกใหนักเรียนไดศึกษา  แตละสัปดาหนําคําเหลานี้มาให 
นักเรียนเขยีนเปนคําๆแลวใหตรวจคําตอบเองหรือแลกกันตรวจก็ได 
   2.  ใหนักเรียนแตงประโยคซึ่งประกอบดวยคําที่มักสะกดผิด แลวใหนักเรียน
บอกใหเพ่ือนเขียนตาม  จากนั้นก็บอกคําเฉลยที่ถูกตองดวย 
   3.  แบงหมูนักเรียนเพ่ือแขงขันเขียนคําหรือขอความที่ยาก 
   4.  แจกบัญชีคําที่เขียนถูกและผิดปนกัน แลวใหนักเรยีนเขียนเครื่องหมาย 
ถูก – ผิด หนาคํานั้นๆ 
   5.  นําคํายากมาแตงเปนแบบสอบถามแบบใหเลือกตอบ  แลวใหนักเรียนทํา 
เครื่องหมายหนาคําตอบทีถ่กู 
   6.  กําหนดใหนักเรียนทําบญัชีคํายากเรยีงตามลําดับตัวอักษร 
   7.  แจกขอความสั้นๆ ซ่ึงประกอบดวยคาํยากที่เขียนสะกดถูกและผดิปนกัน   
ใหนักเรียนหาคําที่สะกดผิดแลวแกไขใหถกูตอง  คนที่ไมแนใจใหเปดดใูนพจนานุกรม 
 จากขอเสนอแนะการฝกทักษะการเขียนจะเห็นไดวา  ครูตองใชกิจกรรมหลากหลาย 
เพ่ือเราใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเขียนสะกดคํา  มีความตั้งใจที่จะฝกทักษะและ
หม่ันฝกฝนอยูเสมอ  ก็จะชวยทําใหจดจําคาตางๆ ได และเขียนไดถกูตอง     
 2.5  งานวิจัยในประเทศทีเ่ก่ียวของกับการเขียนสะกดคํา 
  ไขศิริ  ปราโมช ณ อยุธยา  (2519: 160)  ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหลักษณะ
ผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสติคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ปการศึกษา 2515  และ 2516  พบวา  การอานผิดมีสวนทําใหผูเขียนเขียนคําผิดเพราะผูเขียน
มักจะเขียนตามคําที่อาน 
   สุมาลี  โกศลสมบัติ  (2524: 61)  ไดศึกษาความหมายของการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร  
พบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง มีความสามารถทางการเขียนสะกดคําสูงกวา  
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัปานกลาง  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปานกลาง  มีความ สามารถทางการเขยีนสะกดคําสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ํา 
  บุญปก  ออนเผา  (2526: 61)  การศึกษาความสามารถทางการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร  
พบวา นักเรยีนหญิงมีความสามารถทางทางการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียนชาย  
  สมใจ  ศรีสินรุงเรือง  (2533: 37)  ไดศึกษาองคประกอบที่สงผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 2  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  สรุปผลการวเิคราะหวาสาเหตุ
การเขียนสะกดคําภาษาไทยผิด  เรียงตามลําดับความสําคัญวา อันดับที่ 1  ผิดเพราะเคยเห็น
คําผิดหรือจําคําผิดมาใช  อันดับที่ 2  ผิดเพราะการเดา  อันดับที่ 3  ผิดเพราะขาดหลักเกณฑใน
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การเขียนคํา  อันดับที่ 4  ผิดเพราะไมทราบความหมาย  หรือเขาใจความหมายผดิ  อันดับที่ 5  
ผิดเพราะเขียนตามเสียงพูดหรือเสียงอาน 
 กลาวโดยสรุป คือ  การเขียนสะกดคําเปนพ้ืนฐานของการเขียนทีต่องฝกฝน  อันมี
ปจจัยหลายประการที่สงผลใหเขียนสะกดคําผิด  เชน  การอานผิด  ความสามารถในการเขียน
ระหวางหญิงกับชาย  เห็นหรือจําคําผิด  การเดา  หรือขาดหลักเกณฑในการเขยีนคํา  เปนตน   
 2.6  งานวิจัยตางประเทศที่เก่ียวของกับการเขียนสะกดคํา 
  จอหนสัน  (Johnson.  1980: 573 – A)  ไดศึกษาการเขียนสะกดคาํและเหตุผลที่
นักเรียนเกรด 5 เคยเขยีนคาํที่ใชเสมอ พบวานักเรียนเขียนสะกดคําผิดเพราะออกเสียงผิด และ
เขียนผิดเพราะมีประสบการณมาผิดๆ 
  มิทเชล  (Mitchell.  1980: 1329 – A)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอนการเขียน
สะกดคํา 3 แบบคือ กลุมที ่1 ใชพจนานุกรม กลุมที่ 2 ใชกิจกรรมการเขียนเร่ือง และกลุมที่ 3 ใช
พจนานุกรมและกจิกรรมการเขียนเร่ือง และมีกลุมควบคุมอีกกลุมหน่ึง ผลการศึกษาพบวา ทั้ง  
3 กลุมการเขยีนสะกดคําไดดีกวากลุมควบคุม  แตในเรื่องความคิดสรางสรรคทางการเขียน และ
การเขียนสะกดคําของกลุมทดลองทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน 
  เฮิรซ  (Hirsch.  1981: 2912 – A)  ไดศึกษาวธิีสอนสะกดคํา  2 วิธ ี วิธีแรกเนน
ครูเปนผูเลือกคําและทําการสอนกอนสอบ  วิธีที่ 2 เนนที่แบบเรียนทีใ่ชอยูทัว่ไปทีมี่แบบฝกหัด
และมีการทดสอบหลังสอน พบวาวิธีสอนทั้ง 2 วิธทีําใหผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคํานักเรียน
มีผลดีขึ้น 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนสะกดคําตามที่กลาวมาแลว   
สรุปไดวา การเขียนสะกดคาํเปนพ้ืนฐานของการเขียนที่ตองฝกฝนอยางสม่ําเสมอ  คําที่จะนํามา
สอนตองเก่ียวของกับตวันักเรียน  นอกจากนี้การสอนสะกดคําควรใชวิธีสอนหลายรูปแบบ  แต
ยังไมสามารถชี้ชัดลงไปไดวาแบบใดดีที่สดุ 
 
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน  มีผูใหความหมายไว  ดังน้ี 
  ไพศาล  หวังพานิช  (2523: 209)  ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว
ดังน้ี 
   ผลสัมฤทธิท์างการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง  คุณลกัษณะ
และความสามารถของบุคคล  อันเกิดจากการเรียนการสอน  เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรม หรือจากการสอน การวัดผลสมัฤทธิ์  จึงเปน
การตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผล (Level of Accomplishment)  ของ
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บุคคลวา  เรียนรูแลวเทาไร  มีความสามารถชนิดใดซึ่งสามารถวัดได  2 แบบ  ตามจุดมุงหมาย
และลักษณะวชิาที่สอน  คือ 
   1.  การวัดดวยการปฏิบตัิ  เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการ
ปฏิบตัิหรือทกัษะของผูเรียน  โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปการ
กระทําจริงใหออกมาเปนผลงาน  เชน  วชิา  ศิลปศึกษา  พลศึกษา  การชาง  เปนตน  การวัด
แบบน้ีจึงตองวัดโดยใชขอสอบปฏิบตัิ (Performance Test)   
   2.  การวัดดานเนื้อหา  เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา  
 (Content)  อันเปนประสบการณการเรียนรูของผูเรียน  รวมถึงพฤตกิรรมความสามารถในดาน 
ตาง ๆ  สามารถวัดไดโดยใชขอสอบผลสมัฤทธิ์ (Achievement Test) 

ประกิจ  รัตนสุวรรณ  (2525: 200)  กลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  หมายถึง   
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน  เปนการเปลีย่นแปลง 
พฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูจากการฝกฝนอบรมหรือการสอน 
   อัจฉรา  สุขารมณ และ อรพินทร  ชูชม  (2530: 10)  ไดกลาวไววา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  (Achievement)  หมายถึง  ความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความ
พยายามจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการกระทําที่อาศัยความสามารถทางรางกายหรือ
สมอง ดังน้ันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จึงเปนขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียนที่อาศัย
การทดสอบ (Nontesting Procrdures)  เชน  จากการสังเกตหรือการตรวจการบาน  หรืออาจอยู
ในรูปของเกรดที่ไดมาจากโรงเรียน (School Grade)  ซ่ึงตองอาศัยกรรมวิธทีี่ซับซอนและ
ชวงเวลาในการประเมินอันยาวนาน  หรืออีกวิธีหน่ึงอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนดวยแบบวดั
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนทัว่ไป (Published Achievement Test) 
  ภพ  เลาหไพบูลย  (2537: 295)  ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คือ 
 พฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความสามารถในการกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดจากที่ไมเคยกระทําได  หรือ
กระทําไดนอยกอนที่จะมีการเรียนรูซ่ึงเปนพฤติกรรมทีส่ามารถวัดได 
  กูด  (Good.  1973: 103)  ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวา         
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  หมายถึง  ความรูที่ไดรับหรอืทักษะที่พัฒนามาจากการเรียนใน
สถานศึกษาโดยปกตวิดัจากคะแนนที่ครเูปนผูใหหรือจากแบบทดสอบ หรืออาจรวมทั้งคะแนน 
ที่ครูเปนผูใหและคะแนนทีไ่ดจากแบบทดสอบ    
 จากความหมายดังกลาวสรปุไดวา  ผลสมัฤทธิท์างการเรียน  หมายถึง  ความรูหรือ
ทักษะ  ซ่ึงเกิดจากการทํางานที่ประสานกัน และตองอาศัยความพยายามอยางมาก ทั้ง
องคประกอบทางดานสติปญญา  และองคประกอบทีไ่มใชสตปิญญา  แสดงออกในรูปของ
ความสําเร็จ  สามารถวัดไดโดยการใชแบบทดสอบ  หรือคะแนนที่ครใูห 
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 3.2  ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  ประกิจ  รัตนสุวรรณ  (2525: 210)  ไดแบงประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไว  ดังน้ี 
   1.  แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชเอง (Teacher – Made  Test) 
    ครูผูสอนจัดสรางขึ้น  เพ่ือวดัความกาวหนาของนักเรียน  ภายหลังจากได
มีการเรียนการสอนไประยะหนึ่งแลวโดยปกติแบบทดสอบประเภทนี้  จะใชเฉพาะภายในกลุม
นักเรียนที่ครผููออกขอสอบเปนผูสอน  จะไมนําไปใชกบันักเรียนกลุมอ่ืน  ทั้งน้ีโดยมีจุดมุงหมาย  
เพ่ือตรวจสอบนักเรียนมีความรูความสามารถตามจุดมุงหมายของการเรียนรูมากนอยเพียงใด  
และจะนําผลการสอบนี้ไปใชทั้งปรับปรุงซอมเสริมการเรียนการสอน  กับนําไปใชวดัผลการเรียน
ของนักเรียนดวยตัวอยางแบบทดสอบทีค่รูใชในการสอบปลายภาค หรือปลายป หรือเม่ือสิ้นสุด  
การเรียนการสอนในแตละบทแตละตอนนั่นเอง 
   2.  แบบทดสอบมาตรฐาน  (Standardized  Test) 
    เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เชนเดียวกับแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น 
ใชเอง  แตมีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบการเรียนดานตาง ๆ  ของนักเรียนทีต่างกลุมกัน 
  บุญชม  ศรีสะอาด  (2532: 8 – 9)  ไดแบงลักษณะของแบบทดสอบออกเปน   
2  ประเภท  คือ   
   1.  แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ  หมายถึง  แบบทดสอบที่สรางขึ้นตาม
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม  มีคะแนนจุดตดัหรือคะแนนเกณฑที่ใชสําหรับตัดสินวา  ผูเรียนมี
ความรูตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม  การวัดเพื่อใหตรงตามจุดประสงคซ่ึงเปนหัวใจของขอสอบ
ในการทดสอบประเภทนี ้
   2.  แบบทดสอบแบบอิงกลุม  หมายถึง  แบบทดสอบที่สรางเพื่อวัดให
ครอบคลุมหลกัสูตรสรางตามตารางวเิคราะหหลักสูตร  สามารถจําแนกผูเรียนตามความเกงออน
ได  การรายงานผลการสอบอาศัยคะแนนมาตรฐาน  ซ่ึงเปนคะแนนที่สามารถวดัได  ที่แสดง
สถานภาพความสามารถของบุคคล  เม่ือเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืนทีใ่ชเปนกลุมเปรยีบเทียบ 
  ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ  (2536: 146 - 147)  ไดแบงแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ไดเปน  2 พวก  คือ 
   1.  แบบทดสอบของครู  หมายถึง  ชุดของคําถามที่ครูเปนผูสรางขึน้ซ่ึงเปน
ขอคําถามเกี่ยวกับความรูทีนั่กเรียนไดเรยีนในหองเรียนวานักเรียนมีความรูมากแคไหน  
บกพรองตรงไหนจะไดสอนซอมเสริม  หรือเปนการวัดความพรอมทีจ่ะไดเรียนในบทเรียนใหม  
ขึ้นอยูกับความตองการของครู 
   2.  แบบทดสอบมาตรฐาน  แบบทดสอบประเภทนี้สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญ 
ในแตละสาขาวิชาหรือจากครูผูสอนวิชานัน้   แตผานการทดลองคุณภาพหลายครัง้  จนกระทั่ง 
มีคุณภาพดีจึงสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบนั้น  สามารถใชเปนหลักเปรียบเทียบผล  เพ่ือ 
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ประเมินคาของการเรียนการสอนในเรื่องใดๆ ก็ได  แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการ
สอบ  บอกวิธสีอนและยังมีมาตรฐานในดานการแปลคะแนนดวย   
   ทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางขึน้และแบบทดสอบมาตรฐาน  มีวิธีการสรางขอ
คําถามเหมือนกันเปนคําถามที่วัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแลวจะเปนพฤติกรรมที่สามารถ
ตั้งคําถามวัดได  ซ่ึงควรวัดใหครอบคลุมพฤติกรรมตางๆ ดังน้ี 
    1.  ความรูความจํา 
    2.  ความเขาใจ 
    3.  การนําไปใช 
    4.  การวิเคราะห 
    5.  การสังเคราะห 
    6.  การประเมินคา 
 จากที่กลาวมาพอสรุปประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนได  คือ 
  1.  เปนแบบทดสอบของครู  หรือ  แบบทดสอบมาตรฐาน 
  2.  เปนแบบทดสอบแบบองิเกณฑ  หรือ  แบบทดสอบแบบอิงกลุม 
  3.  เปนลักษณะการวัดดานปฏิบตัิหรือการวัดดานเนื้อหา 
 3.3  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนมีผูที่ไดใหคําอธบิายไว
ดังตอไปน้ี 
  เพรสคอตต  (Prescott.  1961: 14 – 16)  ไดใชความรูทางชีววิทยา  สังคมวิทยา   
จิตวิทยา และการแพทย  ศกึษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน สรุปผล 
การศึกษาวา  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนมี  ดังน้ี 
   1.  องคประกอบทางดานรางกาย  ไดแก  อัตราการเจริญเตบิโตของรางกาย  
สุขภาพ  ขอบกพรองทางกายและบุคลิกภาพทาทาง 
   2.  องคประกอบทางความรัก  ไดแก  ความสัมพันธของบิดามารดา  ความ 
สัมพันธของบดิากับลูก  มารดากับลูก  ความสัมพันธระหวางลูกๆ ดวยกัน และความสัมพันธ
ระหวางสมาชกิในครอบครวัทั้งหมด 
   3.  องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม  ไดแก  ขนบธรรมเนียมประเพณี   
ความเปนอยูของครอบครวั  สภาพแวดลอมทางบาน  การอบรมทางบาน  และฐานะทางบาน 
   4.  องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน  ไดแก  สติปญญา  ความสนใจ   
เจตคติของนกัเรียนตอการเรียน 
   5.  องคประกอบทางการปรบัตน  ไดแก  ปญหาปรับตัว  การแสดงออกทาง
อารมณขององคประกอบตางๆที่มีผลตอระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน  โดยนําเอา
ครู  นักเรียน และหลักสตูรมาเปนองคประกอบสําคัญ โดยเชื่อวา เวลาและคุณภาพของการสอน 
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มีอิทธิพลโดยตรงตอปริมาณความรูที่นักเรียนไดรับ 
 จากอิทธิพลทีมี่ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกลาวมาขางตน  พอที่จะสรุปไดวา  
ผลกระทบตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนมีหลายองคประกอบดวยกัน  แตผลที่เกิดขึ้นโดยตรงนั้น 
ไดแกวิธีสอนของครูและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูเปนผูจัดขึ้น 
 3.4  กระบวนการสรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  (2525:  21 – 30)  ไดกลาวถึง  ขั้นตอนของ
กระบวนการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนไว  ดังน้ี 
   ข้ันที่ 1  การวางแผนสรางแบบทดสอบ  พิจารณาถึงจุดประสงคของ 
การนําแบบทดสอบไปใช 
    การวางแผนสรางแบบทดสอบวาจะสรางแบบทดสอบอยางไรจําเปนตอง
เรียนรูเสียกอนวาเราจะนําแบบทดสอบไปใชเพ่ืออะไรหรือตองทราบจุดประสงคของการนํา
แบบทดสอบไปใชน่ันเอง  โดยหลักการแลวการนําแบบทดสอบไปใชจะสัมพันธกบัการสอน  
เชน  การสอบเพื่อตรวจสอบความรูเดิมจะสอบกอนการทําการสอน  การสอบ  เพ่ือปรับปรุง 
การเรียนการสอนและวนิิจฉัยขอบกพรอง  จะสอบในระหวางดําเนินการสอน  และการสอบเพื่อ
สรุปผลการเรยีน  จะสอบหลังจาก การสอนเสร็จสิ้นทั้งหมดแลว  ดังน้ันจุดประสงคของการนํา
แบบทดสอบไปใช  อาจจําแนกเปน  4  จุดประสงค  ดังน้ี 
    1.  ใชตรวจสอบความรูเดิม  จะทําการสอบกอนที่จะเร่ิมตนการสอน  เพ่ือ
พิจารณา 
     1.1  นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับเนื้อหาทีจ่ะเรียน
เพียงพอหรือไม 
     1.2  นักเรียนมีความรูเน้ือหาที่จะสอนหรือไม 
    2.  ใชตรวจสอบความกาวหนาและปรบัปรุงการเรียนการสอน 
    3.  ใชวินิจฉัยผูเรียน 
    4.  ใชสรุปผลการเรียน 
   เน้ือหาและพฤติกรรมทีต่องการวัด 
    -  เน้ือหาวิชา  และพฤติกรรมที่ตองการวดั  ก็คือ  เน้ือหาและพฤติกรรม 
ที่ทําการสอน 
   การวิเคราะหหลักสูตร 
    การวิเคราะหหลักสูตรเปนกระบวนการในการจําแนกแยกแยะในวิชานั้นๆ 
มีหัวขอเน้ือหาสาระที่สําคญัอะไรบางมีจุดประสงคที่จะใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง  ดังน้ันการ
วิเคราะหหลักสูตรจึงประกอบดวยการวิเคราะห  2  อยาง  คือ 
    1.  การวิเคราะหเน้ือหาวิชา 
    2.  การวิเคราะหจุดประสงค 
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   การวิเคราะหเน้ือหาวิชา 
    การวิเคราะหเน้ือหาวิชา เปนการจําแนก หรือจัดหมวดหมูเน้ือหาวิชาเปน
หัวขอสําคัญโดยคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
    1.  ความสัมพันธเกี่ยวของกันของเน้ือหา 
    2.  ความยากงายของเนื้อหา 
    3.  ขนาดความยาวของเนื้อหา 
    4.  เวลาทีใ่ชสอน 
   การวิเคราะหจุดประสงค 
    การวิเคราะหเน้ือหาวิชา  เปนการจําแนก  หรือจัดหมวดหมูเน้ือหาวิชา
เปนหัวขอสําคัญโดยคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
    1.  รวบรวมจุดประสงคของเนื้อหาวิชาทั้งหมด  จากหนังสือหลักสูตรและ
คูมือครู 
    2.  เขียนพฤตกิรรมที่สําคัญของแตละจุดประสงคทั้งหมด 
    3.  ยุบพฤติกรรมที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหเปนพฤติกรรมเดียวกนั 
    4.  นิยามความหมายของพฤติกรรมที่ยุบรวมแลว 
   ข้ันที่ 2  การเตรียมงานและเขียนขอสอบ 
    เม่ือวางแผนการสรางแบบทดสอบโดยการสรางเปนตารางวิเคราะห
หลักสูตรเรียบรอยแลวตองเตรียมงานและเขียนขอสอบตอไป 
   ข้ันที่ 3  การทดลองสอบ 
    เม่ือเขียนขอสอบและจัดพิมพเรียบรอยกนํ็าไปทดลองสอบ 
   ข้ันที่ 4  การประเมินผลแบบทดสอบ 
    การประเมินผลแบบทดสอบ  เปนการตรวจสอบวาแบบทดสอบมีคุณภาพ
หรือไมโดยพิจารณาตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบซึ่งมีอยู  10  ประการ  คือ 
    1.  ความแมนตรง  หมายถึง  แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมไดตรง
ตามที่ระบุไวในจุดประสงคและตามที่ทําการสอนจริง 
    2.  ความเชื่อม่ัน  หมายถึง  แบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกัน
ทุกครั้ง 
    3.  อํานาจจําแนก  หมายถึง  ขอสอบที่แบงแยกคนเกงออนออกจากกันได  
กลาวคือ  คนเกงจะตอบถูก  คนออนจะตอบผิด 
    4.  ความยากงาย  หมายถึง  จํานวนเปอรเซ็นตผูตอบถูกทั่วไปแลว  
ความยากงาย  ที่เหมาะสมจะมีจํานวนครึง่หน่ึงตอบถูก 
    5.  ความเปนปรนัย  หมายถึง  ขอสอบทีมี่คําถามชัดเจน  และการให
คะแนนชัดเจน 
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    6.  ความเฉพาะเจาะจง  หมายถึง  ขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการให
คะแนนชัดเจน 
    7.  ประสิทธิภาพ  หมายถึง  แบบทดสอบที่ใชน้ัน  ประหยัดเวลาการ
สรางการดําเนินการสอบ  การตรวจใหคะแนนแตใหผลการสอบถูกตอง 
    8.  ความสมดุล  หมายถึง  แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบคลุมตาม
จุดประสงค  และเนื้อหามีสดัสวน  จํานวนขอสอบสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 
    9.  ความยุตธิรรม  หมายถึง  แบบทดสอบมีความชัดเจนไมคลุมเครอื  
และเปดโอกาสใหทุกคนมีโอกาสที่จะตอบถูกไดเทากนั 
    10. ความเหมาะสมของเวลา  หมายถึง  แบบทดสอบไดกําหนดเวลาให
อยางเพียงพอในการตอบขอสอบจนเสร็จ 
  อุทุมพร  จามรมาน  (2540: 27)  กลาวถงึการสรางขอสอบที่เปนระบบน้ันมี
ขั้นตอน  ดังน้ี 
   1.  การระบุจํานวนจุดมุงหมายในการทดสอบ 
   2.  การระบุเน้ือหาใหชัดเจน 
   3.  การทําตารางเนื้อหากับจุดมุงหมายในการทดสอบ 
   4.  การทําน้ําหนัก 
   5.  การกําหนดเวลาสอบ 
   6.  การกําหนดจํานวนขอหรือคะแนน 
   7.  การเขียนขอสอบ 
   8.  การตรวจสอบขอเขียนที่เขียนขึ้น 
   9.  การทดลองใช  แกไข  ปรับปรุง 
 จากเอกสารขางตน  ขั้นตอนของกระบวนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของบุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  (2525: 21 – 30)  เปนแนวทางในการสราง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคํา  ซ่ึง
ประกอบดวย  การวางแผนสรางแบบทดสอบ  การเตรยีมงานและเขยีนขอสอบ  การทดลอง
สอบและการประเมินผลแบบทดสอบ 
 3.5  ประโยชนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  เชินซี่ และ ดอบบิน  (สุริยนั  แสงแกว.  2535:  23 – 25 ;  อางอิงจาก  
Chauncey;  Dobbin.  1963: 63 – 67)  กลาวถึง  ประโยชนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว   
5 ประการ  ดังน้ี 
   1.  เพ่ือดูระดับพัฒนาการ 
   2.  ใชเปนประโยชนในการแนะแนวนักเรยีน 
   3.  เพ่ือประโยชนในดานการวางแผนสรางหลักสูตรตอไป 
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   4.  เพ่ือใชในการสอบคัดเลอืกและเลื่อนขัน้ 
   5.  เพ่ือใชเปรียบเทียบความสามารถในการสอนของครูในโรงเรียนเดียวกัน  
หรือเปรียบเทยีบระหวางโรงเรียน 
 จากเอกสารขางตนสรุปไดวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนมีประโยชนตามแนวคิดของ 
เชินซี ่และ ดอบบิน  ตามการอางอิงของ สุริยัน  แสงแกว (2535: 23 – 25) 
 3.6  งานวิจัยในประเทศทีเ่ก่ียวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  มณี  เทพาชมภู  (2536: บทคัดยอ).  ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และ
ทัศนคตติอการเขียนสะกดคาํของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ระหวางการสอนโดยใชเกมกบั
การสอนแบบธรรมดา  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิใ์นการเขียนสะกดคําของนักเรียนที่เรยีน
โดยใชเกมกับนักเรียนที่เรยีนโดยการสอนแบบธรรมดาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ  .05 
  อัมพา  อรุณพราหมณ  (2539: 76) ไดศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิชาภาษาไทยและความรบัผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ที่ไดรับการสอนโดยใชชดุ
การเรียนการสอนกับการสอนตามคูมือครู  ผลการศึกษาพบวาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิา
ภาษาไทยที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ  .01  และความรับผดิชอบของนักเรียนตอหนาที่การงานใน
หองเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคมุไมแตกตางกัน 
 จากงานวิจัยทีก่ลาวขางตนสรุปไดวา  การจัดการเรียนการสอนดวยรปูแบบการสอน 
ที่หลากหลาย  รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนไดคิด  ไดปฏิบัติดวยตนเอง  จะทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาอยางถองแทและสงใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้นดวย 
 3.7  งานวิจัยตางประเทศที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ลอเรย   (Lawrey.  1978:  817 – A)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใชแบบฝกทักษะ
กับนักเรียนระดับ 1  ถึงระดับ 3  จํานวน  87 คน  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชแบบฝก
ทักษะมีคะแนนการทดสอบหลังการทําแบบฝกมากกวาคะแนนการทดสอบกอนทําแบบฝก 
  แมคพิค  (Mcpeake.  1979: 1799 – A)  ไดศึกษาผลการเรียนจากแบบฝกอยาง
เปนระบบตั้งแตเริ่มศึกษาจนถึงความสามารถในการอาน และเพศที่มีตอความสามารถในการ
สะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  จากโรงเรียนประถมศึกษาที่เมือง  Scituate   
รัฐ  Massachusetts  จํานวน  129  คน  พบวา  ทุกกลุมมีผลสัมฤทธิ์ในการสะกดคําสูงขึ้น  
ยกเวนนักเรียนชายที่มีความบกพรองในการอาน  และพบวาแบบฝกชวยปรับปรุงความสามารถ
ในการสะกดคําของนักเรียนทุกคน  แคเวลา  12  สัปดาห  ไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดการถายทอด
การเรียนรูในการสะกดคําไปสูคําใหมที่ยังไมไดศึกษา  และคะแนนของนักเรียนหญิงสูงกวา
นักเรียนชาย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากนี้การอานยังมีความสัมพันธกับความสามารถ
ในการสะกดคํา 
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  มิทเชล  (Mitchell.  1980: 1329 – A)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอนการเขียน
สะกดคํา 3 แบบคือ กลุมที ่1 ใชพจนานุกรม กลุมที่ 2 ใชกิจกรรมการเขียนเร่ือง และกลุมที่ 3  
ใชพจนานุกรมและกิจกรรมการเขียนเร่ืองและมีกลุมควบคุมอีกกลุมหน่ึง  ผลการศกึษาพบวา 
ทั้ง 3 กลุม การเขียนสะกดคาํไดดีกวากลุมควบคุม  แตในเรื่องความคิดสรางสรรคทางการเขียน
และการเขียนสะกดคําของกลุมทดลองทัง้สามกลุมไมแตกตางกัน 
 จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศที่เกีย่วของกับผลสมัฤทธิท์างการเรียน  สรุปไดวา   
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีของครูน้ัน  สงผลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ดังน้ัน   
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   จึงควรจัดใหตรงกับความตองการและความสนใจของ
นักเรียน  อันจะมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 
 

 
 
   

 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 
  1.  การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
  2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี  เปนนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  โรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549   จํานวน  8 หองเรียน  
รวม  นักเรียน  400 คน 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี  กรงุเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  โดยการสุมแบบกลุม  
(Cluster Random Sampling)  มา  1 หองเรียน  จํานวนนักเรียน  50 คน 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี  ประกอบดวย 
  1.  ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคํา 
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาภาษาไทย 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือชิ้นที่ 1  
  ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรือ่ง  การเขียนสะกดคํา  มีลําดับขั้นตอน 
ในการดําเนินการสราง  ดังน้ี 
   1.  ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  คูมือสาระ 
การเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชวงชั้นที่ 3  (ม.1 – ม.3)  และหลักสตูร
สถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เขตบางแค  กรงุเทพมหานคร  เกี่ยวกับสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  สาระที่ 2  การเขียน  มาตรฐาน ท 2.1.1  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  เรื่อง  การเขียน
สะกดคําถูกตอง 
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   2.  วิเคราะหสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรู 
ที่คาดหวังในชวงชั้นที่ 3  เร่ือง การเขียนสะกดคําถูกตอง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      
   3.  ศึกษาเทคนิคและรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักการสรางชุดการเรียนดวย
ตนเอง  เพ่ือเปนแนวทางในการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง  เรื่อง การเขียนสะกดคํา   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
   4.  เลือกหนวยการเรียนรู  ซ่ึงผูวิจัยไดคดัเลือกหนวยการเรียนรูเรื่อง   
การเขียนสะกดคํา  ในการสรางชดุการเรียนดวยตนเอง  โดยแบงออกเปน  6 ชุด  คือ 
    ชุดที่ 1  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียง อะ และประวิสรรชนีย   
    ชุดที่ 2  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียง อะ และไมประวิสรรชนีย 
    ชุดที่ 3  เรื่องการเขียนคําพองเสียง 
    ชุดที่ 4  เรื่องการเขียนคําทีใ่ช  ใ -  (ไมมวน)  ไ -  (ไมมลาย)    
    ชุดที่ 5  เรื่องการเขียนตัวการันตที่มีพยญัชนะหลายตวัอยูหลังพยัญชนะ
ที่เปนตัวสะกด 
    ชุดที่ 6  เรื่องการใช  รร  (ร หัน) 
   5.  กําหนดกิจกรรมการเรียนและสื่อทีใ่ชในกิจกรรมการเรียน  ในแตละชุด 
การเรียน  โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพที่จะนําไปสูความสําเร็จตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
ใหสอดคลองกับพ้ืนฐานความรู  ประสบการณและความสนใจของผูเรียน  ความสะดวกในการใช
และการเกบ็รกัษา  ดังน้ี 
    ชุดที่ 1  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียง อะ และประวิสรรชนีย ประกอบดวย  
คูมือการใชชุดการเรียนดวยตนเอง  คําชี้แจง  เน้ือหา  กิจกรรม  เฉลยกิจกรรม  เกม  
แบบฝกหัด  เฉลยแบบฝกหัด  แบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบ 
    ชุดที่ 2  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียง อะ และไมประวิสรรชนีย  
ประกอบดวย  คูมือการใชชดุการเรียนดวยตนเอง  คําชีแ้จง  เน้ือหา  กิจกรรม  เฉลยกิจกรรม  
เกม  แบบฝกหัด  เฉลยแบบฝกหัด   แบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบ 
    ชุดที่ 3  เรื่องการเขียนคําพองเสียง  ประกอบดวย  คูมือการใชชุด 
การเรียนดวยตนเอง  คําชี้แจง  เน้ือหา  กิจกรรม  เฉลยกิจกรรม  เกม  แบบฝกหัด  เฉลย
แบบฝกหัด แบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบ  
    ชุดที่ 4  เรื่องการเขียนคําทีใ่ช  ใ -  (ไมมวน)  ไ -  (ไมมลาย)  
ประกอบดวย  คูมือการใชชดุการเรียนดวยตนเอง  คําชีแ้จง  เน้ือหา  กิจกรรม  เฉลยกิจกรรม  
เกม  แบบฝกหัด  เฉลยแบบฝกหัด   แบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบ 
    ชุดที่ 5  เรื่องการเขียนตัวการันตที่มีพยญัชนะหลายตวัอยูหลังพยัญชนะ
ที่เปนตัวสะกด  ประกอบดวย  คูมือการใชชุดการเรียนดวยตนคําชี้แจง  เน้ือหา  กิจกรรม  
เฉลยกิจกรรม  เกม  แบบฝกหัด  เฉลยแบบฝกหัด  แบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบ 
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    ชุดที่ 6  เรื่องการใช  รร  (ร หัน)  ประกอบดวย  คูมือการใชชุดการเรียน 
ดวยตนเอง  คําชี้แจง  เน้ือหา  กิจกรรม  เฉลยกิจกรรม  เกม  แบบฝกหัด  เฉลยแบบฝกหัด 
แบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบ 
   6.  ดําเนินการสรางชุดการเรียนดวยตนเองใหเหมาะสมกับเนื้อหา  ดังน้ี 
    6.1  กําหนดรูปแบบชุดการเรียนดวยตนเอง  เรื่อง  การเขียนสะกดคาํ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โดยผูวิจัยไดประยุกตมาจากแนวคิดการสรางชุดการเรียนของ  
วัชรินทร  บุญมาทิต (2532: 28 – 29)   
    6.2  กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไว 
    6.3  เขียนคูมือ  หรือคําชี้แจงเกี่ยวกับการใชชุดการเรยีนดวยตนเอง 
    6.4  จัดทําคําสั่ง  เพ่ือชี้แจงรายละเอียดใหผูเรียนทราบวาจะตองปฏิบัติ
ตามขั้นตอนอยางไร 
    6.5  จัดทํากิจกรรม  เฉลยกจิกรรม  เน้ือหา  แบบฝกหัด  เฉลย
แบบฝกหัด  แบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบ  และสือ่ที่กําหนดไว  คือ  เกม 
    6.6  สรางแบบฝกหัดใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ตั้งไว  
และครอบคลมุเน้ือหาในแตละเรื่องของชดุการเรียนดวยตนเอง  โดยแบงเปน 
     ชุดที่ 1  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียง อะ และประวิสรรชนีย   
มีแบบฝกหัด  20 ขอ   
     ชุดที่ 2  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียง อะ และไมประวิสรรชนีย   
มีแบบฝกหัด  20 ขอ 
     ชุดที่ 3  เร่ืองการเขียนคําพองเสียง  มีแบบฝกหัด  20 ขอ 
     ชุดที่ 4  เรื่องการเขียนคําทีใ่ช  ใ -  (ไมมวน)  ไ -  (ไมมลาย)  
มีแบบฝกหัด  20 ขอ     
     ชุดที่ 5  เรื่องการเขียนตัวการันตที่มีพยญัชนะหลายตวัอยูหลัง
พยัญชนะทีเ่ปนตัวสะกด  มีแบบฝกหัด  20 ขอ 
     ชุดที่ 6  เรื่องการใช  รร  (ร หัน)  มีแบบฝกหัด  20 ขอ 
   7.  นําชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและนําไปปรับปรุงแกไข 
   8.  นําชุดการเรียนดวยตนเองที่ไดปรับปรุงแกไข  แลวไปใหผูเชีย่วชาญ
จํานวน  3 ทาน  ตรวจสอบความถูกตองในเน้ือหา  ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนและ
อุปกรณตางๆ ในชุดการเรียนดวยตนเอง 
 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่  1 
  ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางแบบประเมินชุดการเรียนดวยตนเองวชิาภาษาไทย เรื่อง 
การเขียนสะกดคํา สําหรับผูเชี่ยวชาญตามขั้นตอน  ดังตอไปน้ี 
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  1.  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินที่ใชในการวิจัย 
  2.  พิจารณาหัวขอปญหาและจุดมุงหมาย  เพ่ือทราบวาตองการขอมูลอะไรบาง 
  3.  สรางแบบประเมินสําหรบัผูเชี่ยวชาญ  การประเมินเปนขอความทีมี่ 
มาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  โดยกําหนดความหมาย  ดังน้ี 
   คะแนน  5  หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
   คะแนน  4  หมายถึง  มีคุณภาพดี 
   คะแนน  3  หมายถึง  มีคุณภาพพอใช 
   คะแนน  2  หมายถึง  ตองปรับปรุงคุณภาพ 
   คะแนน  1  หมายถึง  ไมมีคุณภาพ   
  4.  นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบ  เพ่ือ
ปรับปรุงแกไข   
  5.  นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแลวไปใชสอบถามกับผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน 
  6.  นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลีย่  เพ่ือใชเปนเกณฑในการ
ยอมรับคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง  โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ  ดังน้ี 
   คะแนนเฉลี่ย  ตั้งแต  4.51  - 5.00  หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
   คะแนนเฉลี่ย  ตั้งแต  3.50 – 4.50  หมายถึง  มีคุณภาพดี 
   คะแนนเฉลี่ย  ตั้งแต  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีคุณภาพพอใช 
   คะแนนเฉลี่ย  ตั้งแต  1.50 – 2.50  หมายถึง  ตองปรับปรุงคุณภาพ 
   คะแนนเฉลี่ย  ตั้งแต  1.00 – 1.50  หมายถึง  ไมมีคุณภาพ  
  เกณฑในการยอมรับวาชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นมีคุณภาพ ตองมีคาเฉลีย่ 
ตั้งแต  3.51  ขึ้นไป  โดยผูวิจัยไดปรับปรุงจากแนวคิดของ ธรัญญา  นาคหอม (2545: 52) 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือชิ้นที่ 2 
  ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทย  
เรื่อง การเขียนสะกดคํา  ตามขั้นตอน  ดังตอไปน้ี 
  1.  ข้ันเตรียมการ 
   1.1  ศึกษาเนือ้หาและผลการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตรสาระการเรียนรู
ภาษาไทยหนงัสือคูมือครูวิชาภาษาไทยเรื่อง  การเขียนสะกดคําใหถูกตอง  ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3  และวิธสีรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยจากหนังสือการสรางและ
พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิข์อง พวงรัตน  ทวรัีตน (2529: 1 – 371) และหนังสือการวัด
และการประเมินผลการศึกษาของ บุญชม  ศรีสะอาด (2532: 1 – 192) 
   1.2  วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระวชิาภาษาไทย เรื่อง การเขียน
สะกดคําในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2544 
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   1.3  สรางตารางวิเคราะหผลการเรียนรูทีค่าดหวังเพ่ือกําหนดน้ําหนักของ
เน้ือหา และพฤติกรรมใหครอบคลุมเน้ือหาที่สรางขึ้นในแผนการสอน 
  2.  ข้ันสราง 
   สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนยั  4 ตัวเลือก แตละขอ 
มีคําตอบทีถู่กตองเพียงคําตอบเดียว  โดยสรางใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูและ
ครอบคลุมเน้ือหาในแตละชดุการเรียนดวยตนเอง  จํานวน  120 ขอ  โดยแบงเปน  ชุดที่ 1  
เรื่องการเขียนคําที่ออกเสียง อะ และประวสิรรชนีย  มี  20 ขอ  ชุดที่ 2  เรื่องการเขียนคําออก
เสียง อะ และไมประวิสรรชนีย  มี  20 ขอ  ชุดที่ 3  เรือ่งการเขียนคาํพองเสียง  มี  20 ขอ   
ชุดที่ 4  เรื่องการเขียนคําทีใ่ช  ใ -  (ไมมวน)  ไ -  (ไมมลาย)  มี  20  ขอ  ชุดที่  5  เรื่อง 
การเขียนตัวการันตที่มีพยญัชนะหลายตวัหลังพยัญชนะที่เปนตวัสะกด  มี  20 ขอ  ชุดที่ 6  
เรื่องการใช  รร  (ร หัน)  มี  20 ขอ  
 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 2  
  1.  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการสอน
ภาษาไทยจํานวน  3 ทาน  ตรวจสอบคณุภาพในดานความสอดคลองกับเนื้อหา และผล 
การเรียนรูที่คาดหวัง  โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
โดยใชเกณฑการประเมินของ บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ (2527: 69)    
   1  หมายถึง  แนใจวา     ขอสอบวัดผลการเรียนรูขอน้ัน 
   0  หมายถึง  ไมแนใจวา  ขอสอบวัดผลการเรียนรูขอน้ันหรือไม 
   -1 หมายถึง  แนใจวา     ขอสอบไมไดวัดผลการเรียนรูขอน้ัน 
  คัดเลือกขอสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาตั้งแตระดับ 0.5  ขึ้นไปไว   
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2532: 66) 
  2.  นําแบบทดสอบที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบ (Try out) กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  ปการศึกษา 2549  จํานวน  100 คน  
  3.  นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลว  มาตรวจใหคะแนน  และตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา  วาขอสอบแตละขอตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวังทีต่ัง้ไวหรือไม   
   -  ขอที่ตอบถกูตอง  ให  1 คะแนน   
   -  ขอตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก  ให  0 คะแนน  
แลวนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบเปนรายขอ  
โดยใชเทคนิค 27%  จากตารางวิเคราะหของ จุง เตห ฟาน (Fan.  1952: 3 – 32)  โดยคัดเลือก 
ขอสอบที่มีความยากงาย  (p)  ระหวาง .20 – .80  และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ขึ้นไป  
  4.  คัดเลือกขอสอบไว  ซ่ึงชุดที่ 1  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียง อะ และ 
ประวิสรรชนีย มี 10 ขอ  ชุดที่ 2 เรื่องการเขียนคําออกเสียง อะ และไมประวิสรรชนีย มี 10 ขอ  
ชุดที่ 3 เรื่อง การเขียนคําพองเสียง มี 10 ขอ  ชุดที่ 4  เรื่องการเขียนคําที่ใช  ใ -  (ไมมวน)   
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ไ -  (ไมมลาย) มี  10  ขอ  ชุดที่ 5  เรื่องการเขียนตัวการันตที่มีพยญัชนะหลายตวัหลัง 
พยัญชนะทีเ่ปนตัวสะกด มี 10 ขอ ชุดที่ 6 เรื่องการใช  รร (ร หัน) มี 10 ขอ รวมทัง้หมด 60 ขอ  
  5.  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามเกณฑที่ตั้งไวแลว  60 ขอ  ไปทดสอบ (Try 
out)  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2549  ที่เคยเรยีนบทเรยีนนีม้าแลว  
จํานวน  100 คน  มาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบ  โดยใชสตูร  
KR-20  ของคเูดอร ริชารดสัน (ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2538: 168 ; อางอิงจาก
Kuder  Richardson 20) 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.   แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research)  ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการทดลองชนิด  Randomized One Group Pretest – Posttest Design  
(ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2538: 249) 
 
 แบบแผนการทดลอง 
 
ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง   
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
    

E T1 X T2 
    

 
สัญลักษณทีใ่ชในแบบแผนการทดลอง   
 E    แทน กลุมทดลอง 
 X แทน การจัดกิจกรรมโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
 T1 แทน การสอบกอนการจัดกระทําทดลอง (Pre-test) 
 T2 แทน การสอบหลังการจัดกระทําทดลอง (Post-test) 
 

 2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
  2.1  ข้ันเตรียมการ 

 2.1.1  ดําเนินการติดตอกับผูบริหารโรงเรยีนและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะหในการทดลอง 
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   2.1.2  จัดตารางเวลาในการทดลอง  โดยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2549  ใชเวลาในการทดลองทั้งสิ้น  6 สัปดาห   สัปดาหละ  2 วัน 
   2.1.3  จัดสรางชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดคํา 
  2.2  ข้ันทดลอง 
   การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง  ผูวิจัยได
ดําเนินการทดลอง  ดังน้ี 
   2.2.1  การทดลองครัง้ที่ 1 
    2.2.1.1  ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนดวยตนเองไปทดลองใชกับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ที่ไมเคยเรียนเน้ือหานี้มากอน  จํานวน  3 คน  
โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง  1 ชุด  ตอนักเรียน  1 คน และจับเวลาในการทําชดุการเรียน
ดวยตนเองของนักเรียน 
    2.2.1.2  ในขณะทดลอง  ผูวิจัยจะเกบ็ขอมูลตางๆ เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับ
สภาพการใชชุดการเรียนดวยตนเองวาเหมาะสม  มีปญหาหรือไม  โดยสังเกตพฤติกรรมอยาง
ใกลชิดและสัมภาษณนักเรียน  เพ่ือนําไปปรบัปรุงแกไข 
    2.2.1.3  ปรับปรุงแกไขชุดการเรียนดวยตนเอง 
   2.2.2  การทดลองครัง้ที่ 2 
    ผูวิจัยไดนําชดุการเรียนดวยตนเองที่ไดรับการปรับปรงุแกไขแลวครัง้ที่ 1 
ไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ที่ไมเคยเรียนเน้ือหานี้
มากอน  จํานวน  15 คน  โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง  1 ชุด  ตอนักเรียน  1 คน  โดย
ดําเนินการทดลอง  ดังน้ี 
    2.2.2.1  ใหนักเรียนเรียนชดุการเรียนดวยตนเองเรื่องการเขียนสะกดคํา  
โดยแบงเนื้อหาออกเปน  6 ชุด คือ ชุดที่ 1  เรื่องการเขียนคําที่ออกเสียง อะ และประวิสรรชนีย  
ชุดที่ 2 เรื่องการเขียนคําออกเสียง อะ และไมประวิสรรชนีย ชุดที่ 3 เรื่องการเขียนคําพองเสียง  
ชุดที่ 4 เรื่องการเขียนคําที่ใช  ใ - (ไมมวน)  ไ - (ไมมลาย)  ชุดที่ 5  เรื่องการเขียนตัวการนัต 
ที่มีพยัญชนะหลายตวัหลังพยัญชนะทีเ่ปนตัวสะกด  ชดุที่ 6  เรื่องการใช  รร  (ร หัน)  
    2.2.2.2  ในขณะที่นักเรียนเรียน  โดยใชชุดการเรียนดวนตนเองจบ  
ในแตละตอน  นักเรียนจะไดทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  จากนั้นนําผลการทําแบบฝกหัดมา
ตรวจใหคะแนนแลว  หาคาคะแนนเฉลี่ย  เพ่ือเก็บขอมูลไววิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนดวยตนเอง 
    2.2.2.3  เม่ือนักเรียนเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองจบในแตละตอน
พรอมกับทําแบบฝกหัดระหวางเรียนครบทุกตอนแลว  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนโดย
ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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    2.2.2.4  นําผลจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียนมาหาคาคะแนนเฉลี่ย  เพ่ือเก็บขอมูลไววิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพของชุดการเรียน
ดวยตนเองและปรับปรุงแกไข 
   2.2.3  การทดลองครัง้ที่ 3 
    ผูวิจัยนําชุดการเรียนดวยตนเอง  ที่ไดหาแนวโนมประสิทธิภาพจาก 
การทดลองครัง้ที่ 2  และปรบัปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ที่ไมเคยเรยีนเน้ือหานี้มากอน  จํานวน  50 คน  โดยใชชุดการเรียน
ดวยตนเอง  1 ชุด  ตอนักเรียน  1 คน  โดยดําเนินการทดลอง  ดังน้ี 
    2.2.3.1  ใหนักเรียนเรียนชดุการเรียนดวยตนเองเรื่องการเขียนสะกดคํา  
โดยแบงเนื้อหาออกเปน  6 ชุด  คือ  ชุดที่ 1  เรื่องการเขียนคําที่ออกเสียงอะและประวิสรรชนีย  
ชุดที่ 2 เรื่องการเขียนคําออกเสียง อะ และไมประวิสรรชนีย  ชุดที่ 3 เรื่องการเขียนคําพองเสียง  
ชุดที่ 4 เรื่องการเขียนคําที่ใช  ใ - (ไมมวน)  ไ - (ไมมลาย)  ชุดที่ 5  เรื่องการเขียนตัวการนัต 
ที่มีพยัญชนะหลายตวัหลังพยัญชนะทีเ่ปนตัวสะกด  ชดุที่ 6  เรื่องการใช  รร  (ร หัน)  แตละชดุ
ใชเวลาเรียน  2 คาบ  รวม  12 คาบ  
    2.2.3.2  ในขณะที่นักเรียนเรียน  โดยใชชุดการเรียนดวนตนเองจบ 
ในแตละตอน  นักเรียนจะไดทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  จากนั้นนําผลการทําแบบฝกหัดมา
ตรวจใหคะแนนแลวหาคาคะแนนเฉลี่ย    
    2.2.3.3  เม่ือนักเรียนเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองจบในแตละตอน
พรอมกับทําแบบฝกหัดระหวางเรียนครบทุกตอนแลว  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนโดย
ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากนั้นนําผลจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมา
ตรวจใหคะแนน  แลวหาคาคะแนนเฉลี่ย 
    2.2.3.4  นําผลจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและคาคะแนนเฉลีย่ 
ที่ไดจากแบบทดสอบหลังเรียน  มาวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง
ตามเกณฑ  80/80 
 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล 
  1.  หาคาสถิตพ้ืินฐาน 
  2.  หาคาสถิตทิี่ใชตรวจสอบเครื่องมือ 
  3.  ทดสอบสมมติฐานในการหาประสิทธภิาพของชุดการเรียนดวยตนเอง   
มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ  80/80 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิจัยครัง้น้ี  ใชสถติิการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปน้ี 
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  1.  สถิติพื้นฐาน 
   1.1  คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน  สายยศ; และ
อังคณา  สายยศ.  2538: 73) 

  สูตร     
Ν

Χ
=Χ ∑  

  
   เม่ือ  Χ      แทน      คะแนนเฉลี่ย 

              ∑Χ   แทน      ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N      แทน      จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 
   1.2  หาคาความปรวนแปรของคะแนน  คํานวณจากสตูร  (ลวน  สายยศ;  
และ อังคณา  สายยศ.  2538: 76 – 77) 
 

    ( )
( )1

22
2

−ΝΝ

Χ−ΧΝ
= ∑ ∑S  

 
   เม่ือ  2S   แทน       ความแปรปรวนของคะแนน 
             ∑Χ   แทน       ผลรวมของคะแนน 
             ∑Χ 2  แทน       ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกําลังสอง 
      N     แทน       จํานวนนักเรียนในกลุม 
 
  2.  สถิตทิี่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง  ไดแก 
   2.1  การหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ภาษาไทยโดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  เรื่อง 
การเขียนสะกดคํา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  (ลวน  สายยศ ; และ อังคณา  สายยศ.  2539: 248 – 
249) 
 

    
N

R
IOC ∑=  

 
         เม่ือ      IOC    แทน    ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรู 
             ที่คาดหวัง 
     RΣ    แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
            N     แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญเนื้อหา        
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   2.2  การหาคาความเชื่อม่ันของการจัดอันดับ  ถาผูจัดอันดับมีมากกวา 3 คน   
การหาคาความเชื่อม่ันของการจัดอันดับจะใชสตูรสหสมัพันธของ เคน็ดัล (Kendall)  ที่เรียกวา
สัมประสิทธิ์ของคอนคอแดนซ (Coefficient of Concordance)  ( ลวน  สายยศ ; และ  
อังคณา  สายยศ.   2536: 176)   
 

  สูตร  ( )nnK
SW
−

= 32

12  
 

  W แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของการจัดอันดับ 
  S แทน ผลรวมทั้งหมดของอันดับคะแนนของสิ่งของแตละอันน้ีเบี่ยงเบน 
     ออกจากคะแนนอันดับเฉลีย่ 
  K แทน จํานวนผูจัดอันดับ 
  n แทน จํานวนสิ่งของที่ถูกจัดอันดับ 
 
   2.3  หาคาความยาก (p) )  คาอํานาจจําแนก  (r) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  โดยใชเทคนิค 27%  จากตารางวิเคราะหของ  จุง  เตห  ฟาน  
(ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2538: 217 – 219 ; อางอิงจาก Fan.  1952: 3 – 32) 
   2.4  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
ภาษาไทยคํานวณจากสูตร  KR-20  ของ  คูเดอร  ริชารดสัน (ลวน  สายยศ; และ  
อังคณา  สายยศ.  2538: 197 – 198) 
 

    
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 i

tt S
pq

n
nr  

 
      เม่ือ  r tt  แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
     n   แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
     P แทน สัดสวนของผูทําไดในขอหน่ึงๆนั่นคือสัดสวนของคน 
        ทําถูกกับคนทัง้หมด 
            q  แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหน่ึงๆ คือ 1 – P  
     2

iS  แทน   คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือวัดฉบับน้ัน 
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  3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
   3.1  ใชสูตร 1E   / 2E  (เสาวนีย  สิกขาบัณฑติ.  2528: 294 – 295)  เพ่ือ
ทดสอบสมมตฐิานขอที่ 1 วา  ชุดการเรียนดวยตนเอง  เรื่อง การเขียนสะกดคํา มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80 
 

    สูตรที่ 1 1001 ×
Α
Ν

Χ

=Ε

∑
 

  
   เม่ือ  1E    แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการเรียน 
         คิดเปนรอยละ จากการทําแบบฝกหัดและหรือ 
         ประกอบกิจกรรมหลังเรียน   
     ∑Χ   แทน    คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดและหรือ ประกอบ 
         กิจกรรมระหวางเรียน  
     A     แทน    คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและหรือกิจกรรมการเรียน 
     N      แทน จํานวนผูเรียน 

 

    สูตรที่ 2     1002 ×
Β
Ν=Ε

∑F

 

                                                  
   เม่ือ   2E    แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตวั 
         ผูเรียนหลังจากการเรียนดวยชุดการเรียน)  คิดเปน 
         รอยละจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและหรือ 
         ประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
     ∑F แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบ 
         หลังเรียนและหรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
     B      แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนและหรือกิจกรรม 
         หลังเรียน 
     N      แทน จํานวนผูเรียน 
   3.2  ใชวธิีการทางสถิติแบบ  t - test  Dependent  (ลวน  สายยศ ; และ
อังคณา  สายยศ.  2538: 104 – 106)  เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทย
กอนและหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง  เรื่อง  การเขียนสะกดคาํ 
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( )

1;

1

22
−=

−

=
∑ ∑
∑ Ndf

N
DDN

D
t  

 
 

   เม่ือ  t  แทน คําที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบท ี
     D  แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
     N  แทน จํานวนคู 
               DΣ  แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกัน 
         เปนรายบคุคลระหวางคะแนนที่ไดรับจากการทดสอบ 
         กอนการเรียนกับหลังทดสอบการเรียน 
              2DΣ  แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการ 
         เปรียบเทียบกนัเปนรายบคุคลระหวางคะแนนที่ได 
         จากการทดสอบกอนการเรียนกับทดสอบ 
         หลังการเรียน 
 
 



บทที่ 4 
ผลการศึกษาคนควา 

 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนการพัฒนาและหาประสทิธิภาพของชดุการเรียนดวย
ตนเองวชิาภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ผูวิจัย
นําเสนอผลการศึกษาคนควา  ดังน้ี 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหผลขอมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  เพ่ือความเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ 
ที่ใชในการวเิคราะหขอมูล  ดังน้ี  
 
 N  แทน จํานวนนักเรียน 
 1E   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในแบบฝกคิดเปนรอยละ 
     จากการทําแบบฝก 
 
 2E   แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธคดิเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบ 
     หลังเรียน 
 
 Χ   แทน คาเฉลีย่คะแนนจากแบบทดสอบ 
 S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ∑D  แทน คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและ 
     หลังเรียน 
 ∑ 2D แทน  คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและ 
     หลังเรียนยกกาํลังสอง 
 t  แทน คาที่ใชในการพิจารณาใน t – distribution 
 p  แทน คาความนาจะเปนของคาสถติิที่ใชทดสอบ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลตามลําดับ  ดังน้ี 
 1.  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เร่ือง การเขียน
สะกดคํา  ตามเกณฑ  80/80 
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 2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังไดรับการใช 
ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรือ่ง การเขียนสะกดคํา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การ
เขียนสะกดคํา  สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  ตามเกณฑ  80 / 80  เม่ือผลการวิจัย
สิ้นสุดลง  ผูวจัิยไดนําขอมูลมาวิเคราะห 1 2E /E  ไดผลดังแสดงในตาราง   
 
ตาราง 2  การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคํา  สําหรับ 
     นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80 / 80 
 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

คะแนนเต็ม คาเฉลีย่ 1E  คะแนนเต็ม คาเฉลีย่ 2E  1 2E /E  
       

60 50.13 83.56 60 55.27 92.11 83.56/92.11 
       

 
 จากตาราง 2  ผลการวิเคราะหขอมูลการทดลองครั้งที่ 2 กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
พบวา  สิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนสะกดคาํ  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  มีประสิทธภิาพตามเกณฑ  83.56 / 92.11 
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ตาราง 3  การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคํา  สําหรับ    
     นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80 / 80 
 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

คะแนนเต็ม คาเฉลีย่ 1E  คะแนนเต็ม คาเฉลีย่ 2E  1 2E /E  
       

60 54.28 90.47 60 56.22 93.70 90.47/93.70 
       

 
 จากตาราง 3  ผลการวิเคราะหขอมูลการทดลองครั้งที่ 2 กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
พบวา  สิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนสะกดคาํ  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  มีประสิทธภิาพตามเกณฑ  90.47 / 93.70 
 2.  ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังไดรับการใชชุด 
การเรียนดวยตนเองวชิาภาษาไทย  เรื่อง การเขียนสะกดคํา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โดยวิธีการทางสถิติ  t – test  แบบ  Dependent  Group  เม่ือผลการวิจัยสิ้นสุดลง  ผูวิจัยไดนํา
ขอมูลมาวิเคราะห ไดผลดังแสดงในตาราง   
 
ตาราง 4  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนกอนและหลงัไดรับการใช 
     ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคํา 
 

ผลการทดสอบ n Χ  S.D. ∑D  ∑ 2D  t p 
        

กอนเรียน 50 33.18 6.10     
    1,152 28,126 28.66* .000 
หลังเรียน 50 56.22 3.29     
        

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4  พบวา  นักเรยีนที่ไดรับการใชชุดการเรยีนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  
เรื่อง  การเขียนสะกดคํา   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1.  เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เร่ือง  การเขียนสะกดคํา  
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง วชิาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียน
สะกดคํา 
 3.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 
 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
 นักเรียนที่เรยีนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนสะกดคาํ   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคํา  สูงกวากอนการทดลอง 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครั้งน้ี  เปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  จํานวน 8 หองเรียน  
รวมนักเรียน  400 คน                 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   
จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  จํานวน  
1  หอง  จํานวนนักเรียน  50  คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา 2549  
โดยใชเวลาในการสอน  14 คาบ ทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  1 คาบ  ดําเนินการสอน 12 คาบ  
และทดสอบหลังเรียน (Post-test)  1 คาบ 
 เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เน้ือหาที่ใชในการทดลองครัง้น้ี  เปนเนื้อหาวิชาภาษาไทย  เรื่องการสะกดคํา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  กลุมสาระ 
การเรียนรูภาษาไทย  ชวงชั้นที่ 3  (ม.1 – ม.3)  ประกอบดวยชุดการเรียนจํานวน 6 ชุด  ไดแก 
   ชุดที่ 1  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียง อะ และประวิสรรชนีย   
   ชุดที่ 2  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียง อะ และไมประวิสรรชนีย 
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   ชุดที่ 3  เรื่องการเขียนคําพองเสียง 
   ชุดที่ 4  เรื่องการเขียนคําทีใ่ช  ใ -  (ไมมวน)  ไ -  (ไมมลาย)     
   ชุดที่ 5  เรื่องการเขียนตัวการันตที่มีพยญัชนะหลายตวัอยูหลังพยัญชนะ 
ที่เปนตัวสะกด 
   ชุดที่ 6  เรื่องการใช  รร  (ร หัน) 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
  1.  ชุดการเรยีนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคํา   
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  เรื่อง  การเขียนสะกดคาํ 
 
วิธีการดําเนินการในการศึกษาคนควา 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนตางๆ  ดังน้ี 
 1.  สรางชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคํา  โดยผูวิจัย 
ไดศึกษาเนื้อหาและแบงออกเปน  6 เรื่อง  คือ 
  1.1  เรื่องการเขียนคําที่ออกเสียง อะ และประวิสรรชนยี   
  1.2  เรื่องการเขียนคําที่ออกเสียง อะ และไมประวิสรรชนีย 
  1.3  เรื่องการเขียนคําพองเสียง 
  1.4  เรื่องการเขียนคําที่ใช  ใ -  (ไมมวน)  ไ -  (ไมมลาย)     
  1.5  เรื่องการเขียนตัวการันตที่มีพยัญชนะหลายตัวอยูหลังพยัญชนะที่เปน
ตัวสะกด 
  1.6  เรื่องการใช  รร  (ร หัน) 
 2.  นําเนื้อหาที่ผูวิจัยไดศึกษามาแบงเปนชุดการเรียนดวยตนเอง  โดยแบงออกเปน 
6  ชุด  ดังน้ี 
  ชุดที่ 1  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียง อะ และประวิสรรชนีย   
  ชุดที่ 2  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียงอะและไมประวิสรรชนีย 
  ชุดที่ 3  เรื่องการเขียนคําพองเสียง 
  ชุดที่ 4  เรื่องการเขียนคําทีใ่ช  ใ -  (ไมมวน)  ไ -  (ไมมลาย)     
  ชุดที่ 5  เรื่องการเขียนตัวการันตที่มีพยญัชนะหลายตวัอยูหลังพยัญชนะที่เปน 
ตัวสะกด 
  ชุดที่ 6  เรื่องการใช  รร  (ร หัน) 
 3.  กําหนดกิจกรรมการเรียนและสื่อทีใ่ชในกิจกรรมการเรียนในแตละชุดการเรยีน  
โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพที่จะนําไปสูความสําเร็จตามผลการเรยีนรูที่คาดหวงั  ใหสอดคลอง
กับพ้ืนฐานความรู  ประสบการณและความสนใจของผูเรียน  ความสะดวกในการเก็บรักษา 
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 4.  ดําเนินการสรางชุดการเรียนดวยตนเองใหเหมาะสมกับเนื้อหา  ดังน้ี 
  4.1  กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหาในแตละชุด 
  4.2  กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว 
  4.3  สื่อที่ใชสามารถเราความสนใจของนักเรียนไดดี 
  4.4  มีคําชี้แจงเกี่ยวกบัการใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
  4.5  จัดทําเนื้อหา  กิจกรรม  เฉลยกิจกรรม  เกม  เฉลยเกม  แบบฝกหัด  เฉลย 
แบบฝกหัด  แบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบ  ใหสอดคลองกับชุดการเรียนแตละชุด  
 5.  จัดทําคําชี้แจงเพ่ือใหผูเรียนทราบวา  จะตองปฏิบตัิตามขั้นตอนอยางไร  
 6.  นําชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  เพ่ือ 
ตรวจสอบคุณภาพและนําไปปรับปรุงแกไข    
 7.  นําชุดการเรียนที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชีย่วชาญจํานวน  3 ทานตรวจสอบ
ความถูกตองในเน้ือหา  ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนและอุปกรณตางๆ ในชุดการเรียน
ดวยตนเอง 
 8.  นําชุดการเรียนที่สรางขึน้ไปใชกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ชุดการเรียน  
โดยดําเนินการทดลอง  ดังน้ี 
  8.1  การทดลองครั้งที่ 1 เปนการทดลองกับนักเรียนเปนรายบุคคล  นําชุด 
การเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียนทีย่ังไมเคยเรียนบทเรียนนี้มากอน  จํานวน  
3 คน  เพ่ือศึกษาขอบกพรองในเร่ืองคําชี้แจง  การใชภาษา และสื่อการสอน  แลวนํามาปรับปรุง
แกไข  
  8.2  การทดลองครั้งที่ 2  ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนดวยตนเองที่ทําการแกไขแลว 
ไปทดลองกับนักเรียนที่ยังไมเคยเรียนบทเรียนนี้มากอน จํานวน 15 คน  เพ่ือศึกษาขอบกพรอง
ทั้งหมดของชุดการเรียน และหาประสทิธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง  แลวนํามาปรับปรงุ
แกไขใหสมบรูณ  เพ่ือนําไปทดลองกับกลุมตวัอยาง 
  8.3  การทดลองครั้งที่ 3  นําชุดการเรียนดวยตนเองทีท่ําการแกไขเปนฉบับ 
สมบูรณไปทดลองกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  1 หองเรียน  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  หองเรียนที่ 1  มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  50 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนดวยตนเอง    
 
การสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 ผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอน  ดังน้ี 
 1. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544  โดยการวิเคราะหเน้ือหา และจุดมุงหมายการเรียนรูเพ่ือสรางแบบทดสอบ 
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 2.  ศึกษาทฤษฎี  หลักการ และวธิีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
วิชาภาษาไทย  เรื่อง การเขียนสะกดคํา 
 3.  คัดเลือกเน้ือหานํามาสรางแบบทดสอบวัดวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิา
ภาษาไทย  เรือ่ง การเขียนสะกดคํา  เปนแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบ
หลังเรียน (Post-test)  เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลอืกตอบ  (Multiple-Choice)  4 ตัวเลือก  
60 ขอ 
 4.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การเขียนสะกดคํา  แบบ   
เลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จํานวน  120 ขอ  ใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และ 
ครอบคลุมเน้ือหาในแตละชดุการเรียนดวยตนเองวชิาภาษาวชิาภาษาไทย  เรื่อง การเขียน
สะกดคํา  โดยแบงเนื้อหาออกเปน  6 ชุด  ดังน้ี   
  ชุดที่ 1  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียง อะ และประวิสรรชนีย   จํานวน  20 ขอ 
  ชุดที่ 2  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียง อะ และไมประวิสรรชนีย  จํานวน  20 ขอ 
  ชุดที่ 3  เรื่องการเขียนคําพองเสียง  จํานวน  20 ขอ 
  ชุดที่ 4  เรื่องการเขียนคําทีใ่ช  ใ -  (ไมมวน)  ไ -  (ไมมลาย)  จํานวน  20 ขอ    
  ชุดที่ 5  เรื่องการเขียนตัวการันตที่มีพยญัชนะหลายตวัอยูหลังพยัญชนะที่เปน 
ตัวสะกด  จํานวน  20 ขอ 
  ชุดที่ 6  เรื่องการใช  รร  (ร หัน)  จํานวน  20 ขอ 
 5.  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้น  คือ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง   
การเขียนสะกดคํา  ไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพ่ือพิจารณาความครอบคลุมใน
เน้ือหา  สํานวน และภาษาที่ใชเพ่ือใหมีความชัดเจนสมบูรณยิ่งขึ้น  ไดจํานวนทั้งหมด  120 ขอ 
 6.  นําแบบทดสอบจํานวน  120 ขอ  ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  หองเรียนที่ 2  และ หองเรียนที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  
2549  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  100  คน เพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ 
 7.  นํากระดาษคําตอบของนักเรียนจํานวน  100 คน  มาตรวจใหคะแนน  โดยขอที่
ตอบถูกให  1 คะแนน  ขอที่ตอบผิด / ไมตอบ หรือตอบมากกวา  1 ตัวเลือก ในแตละขอคําถาม
ให 0  นําผลการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ เพ่ือหาคาความยากงาย  (p)  และคาอํานาจ
จําแนก (r)  โดยใชเทคนิค  27  เปอรเซ็นตของกลุมสงูและต่ํา  จากนั้นคัดเลือกขอสอบที่มี
คุณภาพไวจํานวน  60 ขอ  ดังน้ี   
  ชุดที่ 1  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียง อะ และประวิสรรชนีย  จํานวน  10 ขอ 
  ชุดที่ 2  เรื่องการเขียนคําทีอ่อกเสียง อะ และไมประวิสรรชนีย  จํานวน  10 ขอ 
  ชุดที่ 3  เรื่องการเขียนคําพองเสียง   จํานวน  10 ขอ 
  ชุดที่ 4  เรื่องการเขียนคําทีใ่ช  ใ -  (ไมมวน)  ไ -  (ไมมลาย)   จํานวน  10 ขอ    
  ชุดที่ 5  เรื่องการเขียนตัวการันตที่มีพยญัชนะหลายตวัอยูหลังพยัญชนะที่เปน 
ตัวสะกด  จํานวน  10 ขอ 
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  ชุดที่ 6  เรื่องการใช  รร  (ร หัน)  จํานวน  10 ขอ 
 8.  นําแบบทดสอบที่คัดเลอืกไว  60 ขอ  ไปหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
โดยใชสูตร  KR-20  ของ คูเดอร ริชารดสัน  (ลวน  สายยศ ; และ อังคณา  สายยศ.  2538: 197 
– 1 98 )  ไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเทากับ  .91 
 9.  จัดพิมพขอสอบที่ผานการตรวจสอบคณุภาพแลวเปนแบบทดสอบฉบบัจริง 
ชนิดเลือกตอบ  (Multiple-Choice)  4  ตัวเลือก  60 ขอ  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บ 
รวบรวมขอมูลตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 โดยการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 1 2E /E  ถือเกณฑมาตรฐานทีต่ั้ง
ไว  คือ  80 / 80  ซ่ึงไดมาจาก   
 1.  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง  จากการทดลองครั้งที่ 3   
 2.  คุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียน
สะกดคํา  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยคํานวณจากสูตร  KR-20  ของ คูเดอร ริชารดสัน 
 3.  เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่อง การเขียนสะกดคํา  
กอนและหลังเรียนจากการใชชุดการเรียนดวยตนเอง  โดยใช t - test  แบบ  Dependent  
Samples 
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
               ผลจากการวิเคราะหขอมูลสรปุได  ดังน้ี 
 1.  การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดคํา  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  ใหมีประสทิธิภาพตามเกณฑ 80/80  พบวา  ประสทิธิภาพของ
ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรือ่ง การเขียนสะกดคํา  ทั้ง 6 ชุด  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก
การประเมินผลระหวางเรียนและหลังเรียน ( 1 2E /E ) กับกลุมตัวอยาง มีประสิทธิภาพเปน 90.47/ 
93.70 
 2.  นักเรียนกลุมทดลองที่ไดเรียนโดยการใชชุดการเรยีนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  
เรื่อง การเขียนสะกดคํา  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทยสงูกวากอนการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
การอภิปรายผล 
  การวิจัยครั้งน้ี  เปนการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การ
เขียนสะกดคํา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  โรงเรียนอัสสัมชญัธนบุรี  ผลการวิจัยมี
ดังน้ี  
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 1.  จากการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคํา  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนอัสสัมชญัธนบุรี  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80 / 80  แสดงวา ประสิทธภิาพชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคํา
ทั้ง  6 ชุด  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นแลวจากการประเมินผลระหวางเรียนและหลังเรียน ( 1 2E /E ) กับกลุม
ตัวอยางมีประสิทธิภาพเปน  90.47 / 93.70  จะเห็นไดวาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  เน่ืองจาก  
การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองที่ผูวิจัยสรางขึ้น  สงเสริมใหนักเรียน
เรียนรูดวยตนเอง  ผานกระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีห่ลากหลายและ การฝก
ทักษะทางภาษา  โดยครูมีบทบาทในการจัดสื่อการเรียน  ใชสื่อประกอบกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่เราความสนใจ  เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียน และครูสามารถเลือกสื่อการเรียน 
ใหสอดคลองกับเน้ือหา มีเกมประกอบกบักิจกรรมการเรียน มีวัสดุอุปกรณในการเรียนทั้งหมด
บรรจุไวในบทเรียนอยางครบถวน  ชวยประหยัดเวลาทัง้นักเรียนและครู  อีกทั้งนักเรียนไดมี
สวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  ฝกใหเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยดวยตนเอง
สมํ่าเสมอ  เปนผลใหนักเรยีนมีความรับผดิชอบและศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง  ทําให
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนดีขึน้  โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพา  อรุณพราหมณ (2539: 76) 
ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและความรับผิดชอบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอน  โดยใชชุดการเรียนการสอนกับการสอนตามคูมือครู   
ผลการศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ไดรับการสอน  โดยใชชุดการเรยีน
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01  และ 
ความรับผิดชอบของนักเรียนตอหนาที่การงานในหองเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
ไมแตกตางกนั  และผลการวิจัยของ ธรัญญา  นาคหอม (2545: 65) ที่ไดพัฒนาชุดการเรียน 
ดวยตนเอง  วิชาภาษาไทย  เรื่อง การสะกดคําใหถูกตอง ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
พบวา  ชุดการเรียนที่สรางขึ้นทั้ง  3 ชุด มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 85/85    
กลาวไดวาการเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองเปนการเรียนที่ใหนักเรียนไดศึกษาและปฏิบตัิ
กิจกรรมดวยตนเอง  เปนการฝกใหนักเรยีนมีความรับผิดชอบ และศึกษาคนควาความรูไดดวย
ตนเอง  
 2.  นักเรียนทีไ่ดเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เร่ือง  การเขียน 
สะกดคํา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทยสูงกวากอนการเรียน  อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิตทิี่ระดับ .05   ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว  ทั้งน้ีเปนเพราะวา  ชุดการเรียนดวย 
ตนเองวชิาภาษาไทย  สําหรับชั้นมัธยมศกึษาปที่  3  ไดรับการพัฒนาอยางมีระบบตามขั้นตอน 
ที่ถูกตอง  มีการทดลองหาขอบกพรองและทําการปรบัปรุงแกไขใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
ไวอยางสมบูรณ  และจากการสังเกตพฤตกิรรมของนักเรียนพบวา  นักเรียนที่ไดรับการเรียน
โดยใชชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคาํ  มีความตั้งใจทํางาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  มีความเปนกันเองกับเพ่ือนๆและใหความรวมมือกันเปนอยางดี  โดยที่
นักเรียนสามารถเรียนรูจากชุดการเรียนชดุใดกอนก็ได  หากเกิดความผิดพลาดก็สามารถที่จะ
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เรียนซ้ําไดอีกจนกวาจะเกิดความเขาใจ  จึงทําใหนักเรยีนไดเรียนในแตละเน้ือหาดวยความ
พรอมของตนเองอยางแทจริง  ดังน้ัน  การใชชุดการเรยีนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง    
การเขียนสะกดตํา  จึงเปนวธิีที่สามารถชวยใหนักเรียนไดรับความรู  ความเขาใจในเนื้อหา     
จึงทําใหผลการเรียนรูสูงขึ้น  โดยสอดคลองกับงานวิจัยของประทัย  พิริยะสุรวงศ  (2540: 66)     
ไดศึกษาผลการใชชุดการสอน  2 แบบ  สอนวิชาภาษาไทย  แกนักเรียนชาวเขาเผาอีกอ   
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  จังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัยพบวา  กลุมนักเรียนชาวเขาที่เรียนดวย 
ชุดการสอน “ ไทยดอย 1”   ซ่ึงสรางจากแนวทางการสอนปกติที่ครูผูสอนพูดภาษาอีกอในการ
อธิบายการสอนวิชาภาษาไทยกับกลุมนักเรียนชาวเขาที่เรียนดวยชดุการสอน “ ไทยดอย 2”   
ซ่ึงสรางจากหลักการกระบวนการเรียนรูภาษาและทฤษฎีกลุมพฤติกรรมในการสอนภาษาที่สอง
ที่ครูผูสอนไมใชภาษาอีกอในการอธิบาย  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.   ขอเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1  ครูควรศกึษารายละเอยีดตางๆ ในชดุการเรียน  เพ่ือประสิทธิภาพในการ   
ใหคําแนะนํากบันักเรียนในการเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองไดอยางถูกตอง 
  1.2  ควรมีการเผยแพรชุดการเรียนดวยตนเองใหครทูีอ่ยูตางสถานศึกษาไดนํา  
ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.3  ครูผูสอนควรแนะนําใหนักเรียนใชชุดการเรียนดวยตนเอง  เพ่ือการศึกษา
คนควาขอมูลเพ่ิมเติมและพฒันาทักษะดานกระบวนการคิด 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ตอไป 
  2.1  ควรมีการสรางชุดการเรียนดวยตนเองในระดับและเน้ือหาอ่ืนๆ ของวิชา
ภาษาไทย  เพ่ือใหนักเรียนมีทางเลือกในการศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง 
  2.2  ในการสรางชุดการเรียนควรศึกษาผลการใชชุดการเรียนดวยตนเองกับ 
ตัวแปรอ่ืนๆ เชน  ความสนใจ  ความคงทนในการจํา  เปนตน  เพ่ือประโยชนในการเรียนวชิา
ภาษาไทยและการนําไปใชในชีวติประจําวัน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย   
เร่ืองการเขียนสะกดคาํ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

**************************************************     
จงทําเครื่องหมาย   ทับอักษรหนาขอที่เปนคําตอบที่ถูกตอง 
 
การเขียนคําทีอ่อกเสียงอะและประวิสรรชนีย 
 

1.  คุณพอมีความตั้งใจทํางานเชนนี้อยาง ……………………….. 
 ก.  ขมักเขมน                 ข.  ขะมักเขมน       
 ค.  ขะมักขะเมน            ง.  คะมักคะเมน 
2.  คําใดเขียนถูกตอง 
 ก.  สะอาดสอาน           ข.  เพยิบพยาบ       
 ค.  คะยั้นคยอ                  ง.  กะทัดรัด 
3.   ขอใดเขยีนผิด 
 ก.  บะหมี ่           ข.  ประณีต         
 ค.  ชะอุม             ง.  โยชิตะ   
4.    คําอานในขอใดเม่ือเขยีนตองประวสิรรชนีย 
 ก.  ทะ – แยง           ข.  สะ – หนอง        
 ค.  ชะ - รอย            ง. ฉะ - หลาก  
5.  คําอานในขอใดเม่ือเขียนตองประวิสรรชนียกลางคํา 
 ก.  ลิง – ทะ - โมน           ข.  กา – ระ เกด        
 ค.  ทุ – ระ - กิด            ง.  อา – ละ - วาด 
6.  คําที่พิมพตัวหนาในขอใดเขียนถูกตอง 
 ก.  ปฐมพรถอดระหัสคําถามไมได   ข.  รุงระววีัฒนอยูในวัยคะนอง 
 ค.  เธอชะมายตามาทางปยวัฒน    ง.  หลังฝนตกตนไมใบหญาก็เขียวชะอุม 
7.  คําที่พิมพตัวหนาในขอใดเขียนผิด 
 ก.  หอมดอกพะยอมในยามเย็น    ข.  มิสปนแกวงามสะคราญไปทั้งตวั 
 ค.  ชัยอนันตพูดไดสาระพัดแตอยาเพิ่งเชื่อ ง.  วศนิชอบงานประเภท 
 
ศิลปะประยกุต 
8.  คําที่พิมพตัวหนาในขอใดเขียนถูกตอง 
ก.  คุณแมชอบดอกชะบาสแีดงมาก     ข.  ผูหญิงชอบใหคนรักพะเนาพนอ 
ค.  ชานนทชอบกลิ่นการะบูรเปนพิเศษ        ง.  นวะปวยเปนโรคกระเพาะมานานแลว 
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9.  มาสเตอรนิมิตรไมชอบ .........................  ใคร  ถาไมผิด 
 ก.  ปะนาม         ข.  ประนาม          
       ค.  ปะณาม          ง.  ประณาม  
10.  เสียงอะในคําใดไมตองประวิสรรชนีย 
 ก.  ฉะ – บับ        ข.  ฉะ – น้ี           
 ค.  ฉะ – น้ัน            ง.  ฉะ – ออน  
 

 

การเขียนคาํที่ออกเสียงแตไมประวิสรรชนีย 
 

ตั้งแต  ขอ  11 -  13  คําในขอใดเขียนผิด 
11.   ก.  ภารกิจ         ข.  ชลูด   
 ค.  พนาย         ง.  อวตาร 
12.   ก.  มนัส         ข.  ปกรณ   
        ค.  ปติมากรรม        ง.  รโหฐาน 
13.   ก.  ทนุบํารุง        ข.  พนักงาน   
       ค.  พยักพเยิด        ง.  ทุรกันดาร 
14.  ขอใดเขยีนถูกตองเพียง 1  คํา 
        ก.  อเปหิ  รสก  ขโมย      ข.  สกรรจ  ตลอม  ปกาศิต    
        ค.  ขมุกขมอม   ตงิด  เพนียง                   ง.  ทลึ่ง  ชมัด  ตวัน  
15.   ขอใดเขยีนถูกตองทกุคํา 
        ก.  อเปหิ  รสก  ขโมย      ข.  สกรรจ  ตลอม  ปกาศิต    
        ค.  ขมุกขมอม   ตงิด  เพนียง                   ง.  ทลึ่ง  ชมัด  ตวัน  
16.   ขอใดเขยีนผิดทุกคํา 
        ก.  อเปหิ  รสก  ขโมย      ข.  สกรรจ  ตลอม  ปกาศิต    
        ค.  ขมุกขมอม   ตงิด  เพนียง                  ง.  ทลึ่ง  ชมัด  ตวัน  
 

ตั้งแต ขอ 17 – 20  ขอใดเวลาเขียนไมตองประวิสรรชนีย 
17.    ก.  พะ – ยับ        ข.  สะ – ดวก   
        ค.  ทะ – ลวง         ง.  ชะ – มัด  
18.    ก.  กระ – เชอ         ข.  กะ – เทาะ    
        ค.  พะ – นัง         ง.  พา – วะ  
19.    ก.  ทะ – ยาน          ข.  ขะ – หนง    
        ค.  ระ – คัง         ง.  ชะ – มด  
20.    ก.  พะ – เยิบ – พะ – ยาบ      ข.  ตะ – กรุม – ตะ – กราม  
        ค.  ประ – นี – ประ – นอม      ง.  ขะ – หมี – ขะ – หมัน  
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การเขียนคาํพองเสียง 
21.   กํานันแสงเปนผูมี ..........................  มากคนหนึ่งในหมูบานนี ้
        ก.  ทรัพยสิณ                                    ข.  ทรัพยสินธ                  
 ค.  ทรัพยสิน                                      ง.  ทรัพยสิน 
22.  เม่ือเวลาทําบุญขึ้นบานใหมจะตองใช  .......................... วนรอบบาน 
 ก.  สายศลี                   ข.  สายศินจ                     
         ค.  สายสินจณ                  ง.  สายสิญจน 
23.  วัชรพันธุน่ังบน .......................... เพ่ือรอชมการแขงขันฟุตบอล 
 ก.  อัฒจรรย                 ข.  อัฒจันทร                    
         ค.  อัศจันทร                     ง.  อัฒจันฑน 
24.  พระรามมีความ  ..........................  มากเมื่อนางสีดาถูกลักพาตัวไป 
 ก.  โศรกศลัย                ข.  โศกสันต                        
         ค.  โศกศัลย                     ง.  โศกศันต 
25.  ใครเปน  ..........................  สืบสกุลตระกลูนรเดชานนท 
 ก.  ทายาด                      ข.  ทายาตร                    
         ค.  ทายาส                       ง.  ทายาท 
26.  งานเลี้ยง  ..........................  คืนนี้จัดไดดีจริงๆ 
 ก.  สังสรร                       ข.  สังสันต                     
         ค.  สังสรรค                      ง.  สังสรรพ 
27.  มะมวงเขียวเสวยตนน้ีได  ..........................  มาจากอยุธยา 
 ก.  พันธุ                            ข.  พันธ                         
         ค.  พรรณ                        ง.  พันธุ    
28.  คําที่พิมพตัวหนาในขอใดใชคําไมถกูตอง 
          ก. ประชาชนนิยมจุดดอกไมไฟในเทศกาลลอยกระทง  
 ข. คุณลุงไปเมืองกาญจนมาหรือครับ 
 ค.  เขาเปนคนเจาหลักการณแตไมเคยลงมือปฏิบัติ      
 ง. เขากานไมสักลง ๒ แปลง 
29.  ขอใดมีคําพองเสียง      
        ก.  โคลงเรือเรือโยงโคลงเอียงขวา   ข.  เขาเหมาชนของจึงตองเหมา 
        ค.  เขาซื้อผาพันแผลมาราคาพันบาท   ง.  อยาหวงแหนจอกแหนแลไสว 
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30.  คําที่พิมพตัวหนาในขอใดเขียนผิด 
  ก.  แมนมาตรมิคงในสัจ  ขอจงหัสนัยนรังสรรค 
 ข.  แลวรื้อมานะหักใจ  กูจะเกรงมันไยอายสาธารณ 
        ค.  เห็นวานรไมสิ้นชีวา อหังการเยาะเยยไยไพ     
 ง.  ไมเหลือเยือ่ไยไวบาง  เลิกลางไปเลยเจียวหนา 
 
การเขียนคําที่ใช ใ - (ไมมวน)  ไ -  (ไมมลาย) 
31.  ขอใดเขยีนผิดทุกคํา 
         ก.  ลําไย   ไยไพ       ข.  เหล็กไหล   เหลวไหล   
         ค.  ลมไตฝุน   จุดไต      ง.  เหล็กไน   หมาไน 
32.   คําที่พิมพตัวหนาในขอใดเขียนผิด 
  ก.  อันพระยาไมยราพฤทธไิกร หลับอยูในที่ไสยา            
 ข.  หลับไหลไมไดสมประดีดวยเวทอสุรีชาญฉกรรจ 
         ค.  ครั้นถึงยืนอยูแตไกลแอบพุมพระไทรใบหนา     
 ง.  สั่งเสร็จเสด็จยาตราเขาที่ไสยาสําราญ 
33.  คําในขอใดเขียนผิดทกุคํา 
        ก.  ผองใส   เรือใบ       ข.  ไตเทา   ผีพุงใต  
        ค.  กังไส   ไมตรี       ง.  ไสไม   อีสุกอีไส 
 
ตั้งแตขอ  34 – 35  ขอใดเขียนไมถูกตอง 
34.    ก.  ไพรี          ข.   สวมใส          
        ค.  ตะใคร         ง.   ไกรลาส 
35.    ก.  ของใช         ข.  ไซเรน     
        ค.  ยองไย         ง.  ไอราวัณ 
 
ตั้งแต ขอ 36 – 38  เสียงไอ  ตองใช  ใ - (ไมมวน) 
36.   ก.   สง – ไส        ข.  สด – ไส      
        ค.  ลํา – ไย         ง.  กัง – ไส 
37.   ก.  อะ – ไหล        ข.  ไฟ – ปา    
       ค.  ถะ – ไหง        ง.  ปก – ไต  
38.   ก.  ไย – บัว         ข.  ไพ – ทูน    
        ค.  สะ – ไหล         ง.  รอย – ไม 
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39.  คําในขอใดไมเขาพวก 
       ก.  มะ – ไฟ        ข.  ลํา – ไย    
       ค.  ผา – ไหม        ง.  บุย – ไบ 
40.  ขอใดเขยีนถูกทุกคํา 
        ก.  ผีพุงไต  กังไส  ไตหวนั     ข.  ไตเทา  ผลักไส  ยิ่งใหญ 
        ค.  จําได  ใกลเกลีย่  เสียใจ     ง.  ลําใย  หลงไหล  ใสไม 
 
การเขียนตัวการันต ที่มีพยัญชนะหลายตัวอยูหลงัพยัญชนะทีเ่ปนตัวสะกด 
41.  คําในขอใดตอไปน้ีอาจใชตวัการันตตัวเดียวกันไดทั้ง 3 คํา 
        ก.  อง   สง   วง       ข.  ศัพ   ฉัน   อารม  
        ค.  สัง   ทุก   หัต            ง.  สังสรร   อนง  รง 
42.  ขอใดเขยีนไดถูกตองทุกคํา 
        ก.  โจษจัน  โครงการณ  สามานย   ข.  สิงห  ร่ืนรมย  รามเกียรติ ์
        ค.  สะดึงส  ดาวดึงส  แทรกแซง    ง.  ทรวดทรง  ซึมทราบ  ทะนงค 
43.  ขอใดใชตัวการันตถูกตองทุกคํา 
        ก.  ลายเซ็น  ร่ืนรมย      ข.  มัคคุเทศน   มัธยัสถ 
        ค.  สําอางค   ไตรยางศ      ง.  สินเธาว  สาทิสลักษณ 
44.  คําที่พิมพตัวหนาในขอใดเขียนผิด 
        ก.  นํ้าใสเย็นซาบอินทรีย   ด่ังนทีในสีทันดร 
        ข.  พ้ืนทรายพรายแสงเนาวรัตน   เลื่อมเลื่อมจํารัสประภัสสร 
        ค.  ปทุมมาลยชูกานอรชร    ฝกแกฝกออนแกมกัน 
        ง.  บางพึ่งผุดพนชลธาร   บางเบงบานรบัแสงสุริยันต 
45.  “ สุดาชอบ ….. เสื้อผาที่มี …..งดงาม เพ่ือชวยใหเกิดความคิด …..”   
        ก.  เลือกสรร  สีสรรค  สรางสันทน   ข.  เลือกสรร  สีสัน  สรางสรรค 
        ค.  เลือกสรรค  สีสรร  สรางสรรพ   ง.  เลือกสรรค  สีสรรพ  สรางสรร 
46.    “  ใน…….ที่เกิดขึ้นนี ้ เปนเพราะเจาหนาที่ละเลย ……… ของตน ” 
        ก.  กรณี  กรณี          ข.  กรณีย  กรณีย  
        ค.  กรณี  กรณีย       ง.  กรณีย  กรณี 
47.  คําที่พิมพตัวหนาขอใดเขียนผิด 
        ก.  ของราคาเยาสําหรับผูเยาว    
 ข.  คนเซ็นชือ่จะได ๑๐ เปอรเซ็นต 
        ค.  ศึกษานิเทศกําลังออกไปนิเทศกแกคณะคร ู  
 ง.  เขาทําบานจัดสรรอยางสรางสรรค 
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48.  คําที่พิมพตัวหนาในขอใดเขียนผิด 
        ก.  หอยพวงมาลัยดอกไมทัด หัตถน้ันจับพระแสงขรรค 
        ข.  ครั้งถึงเขาคันธกาลา  พรอมหมูโยธาพลขันธ 
        ค.  เสนาะเสียงจักจ่ันเจ้ือยแจว การเวกไกแกวประกาศขันท 
        ง.  ชั้นนอกตั้งทัพรายเรียบ  เปนระเบียบเขื่อนเพชรเข่ือนขัณฑ 
 
ตั้งแต ขอ  49 – 50  ขอใดเขียนตวัการันตและไมทัณฑฆาตไมถูกตอง 
49.    ก.   แผนฟลม        ข. พระหัตถ             
         ค.  พรอมสรรพ        ง. เปอรเซ็นต  
50.    ก.   โจทกจําเลย       ข. เอกลักษมณ              
         ค.  แสงสุรีย         ง. ผลลัพธ  
 
การใช  รร  (รหัน) 
51.  “ รร ”  ขอใดออกเสียง  “ อัน ” 
          ก.  เวรกรรม        ข.  กรมธรรม     
 ค.  ธรรมะ         ง.  สรรพสามิต 
52.  ขอใดเขยีนถูกตองทุกคํา 
          ก.  กันโชก  กรรเชียง  กรรเจียก    ข.  บันเลง  บนัทึก  บรรทัด  
          ค.  บันเทิง  บันดาล  บันเทา     ง.  ยรรยง  ครรชิต  บรรยง 
53.  เสียง “ กัน ”  ในขอใดเขียนผิด 
          ก.  กรรดาล  กรรแสง      ข.  กรรชิด  กรรเจียก  
          ค.  กรรเชา  กรรโชก      ง.  กรรเชียง  กรรณิการ 
54.  คํา “ จัน ”  ในขอใดเขยีนผิด 
         ก.  จันทัน  จันทรอับ      ข.  จันทนหอม  จันทนเทศ   
         ค.  จันยา  จันโลง           ง.  จันทรพิมพ  จันทรวงศ  
55.  คํา “ มัน ”  ในขอใดเขยีนผิด 
          ก.  มันแกว  มันเทศ       ข.  มันยอง  มันสมอง  
          ค.  มันตา  มันทิราลัย      ง.  มันยาท  มันตัย 
56.  พวกเราเมื่อเรียนจบ ม.3 แลว  ควรมีการพบปะ  ..........................  กันปละครั้ง 
 ก.  สังสรรค                        ข.  สังสรรค                
 ค.  สังสัน                        ง.  สังสันต 
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57.   ผูหญิงคนนี้มี  ..........................  ดี 
 ก.  ผิวพรรณ                      ข.  ผิวพันธ                    
 ค.  ผิวพัน                       ง.  ผิวพรรณ 
58.     .........................  ของอภิชาติเปนเจาพระยาในสมัยรัชกาลที่ 4 
 ก.  บรรพบรุุส                    ข.  บรรพบุรุศ               
 ค.  บรรบุรุษ                      ง.  บรรพบุรุษ 
59.     คําวา “ สบาย ”  ไมตองประ  .......................... 
 ก.  วิสรรชนีย                    ข. วิสรรชณีย                      
 ค.  วิสันชนีย                     ง.  วิสรรชะนยี 
60.     พระ  ..........................  แปลวา  ใบหู 
 ก.  กัณฑ                           ข.  กรรณ 
            ค.  กรรน                         ง.  กันต 
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ภาคผนวก ค 
 
คาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน   
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ตาราง 5  คาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
     ทางการเรียน  ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคาํ 
 

ขอที ่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 

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 
29 
30 

59 
.65 
.72 
65 
.67 
.69 
.67 
.69 
.67 
.70 
.72 
.78 
.61 
63 
.67 
.65 
.63 
.80 
.69 
.61 
.69 
.69 
.54 
.80 
.70 
.80 
.70 
.67 
.48 
.70 

.44 

.56 

.26 

.63 

.37 

.63 

.59 

.48 

.59 

.59 

.26 

.30 

.48 

.59 

.59 

.33 

.74 

.41 

.48 

.26 

.63 

.63 

.41 

.26 

.59 

.33 

.59 

.52 

.59 

.37 
31 .48 .30 
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ตาราง 5 (ตอ)  
 

ขอที ่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
   

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

.65 

.56 

.56 

.72 

.72 

.65 

.65 

.63 

.37 

.78 

.50 

.67 

.43 

.57 

.57 

.46 

.70 

.33 

.70 

.69 

.69 

.63 

.65 

.72 

.69 

.70 

.57 

.57 

.61 

.33 

.52 

.52 

.33 

.56 

.63 

.63 

.52 

.37 

.37 

.56 

.59 

.56 

.85 

.33 

.33 

.30 

.22 

.52 

.48 

.48 

.59 

.41 

.56 

.26 

.59 

.78 

.63 

.56 
   

     คาความยากงาย (p) ระหวาง  .33 - .80  คาอํานาจจําแนก (r)  ระหวาง  .22 - .85   
คาความเชื่อมั่น  (KR - 20)  .9150 
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ภาคผนวก  ง 
 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนกลุมทดลองกอนและหลงั 
ไดรับการใชชดุการเรียนดวยตนเองวชิาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคํา 
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ตาราง 6  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลังไดรับการใช 
     ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคํา 

 

คนที ่ กอนทดลอง หลังทดลอง D 2D  
     

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 

20 
30 
25 
36 
28 
28 
27 
24 
38 
24 
24 
29 
41 
32 
33 
37 
33 
36 
35 
32 
28 
29 
26 
28 
25 

55 
56 
43 
50 
53 
53 
56 
55 
59 
52 
53 
53 
57 
59 
59 
55 
55 
59 
55 
53 
52 
58 
58 
58 
55 

35 
26 
18 
14 
25 
25 
29 
31 
21 
28 
29 
24 
16 
27 
26 
18 
22 
23 
20 
21 
24 
29 
32 
30 
30 

1225 
676 
324 
196 
625 
625 
841 
961 
441 
784 
841 
576 
256 
729 
676 
324 
484 
529 
400 
441 
576 
841 
1024 
900 
900 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

คนที ่ กอนทดลอง หลังทดลอง D 2D  
     

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

31 
35 
29 
30 
34 
37 
37 
37 
34 
30 
31 
30 
38 
31 
42 
40 
36 
40 
44 
43 
40 
41 
40 
48 
33 

57 
59 
57 
58 
59 
60 
55 
55 
59 
59 
55 
55 
55 
57 
60 
60 
60 
55 
60 
60 
52 
59 
59 
55 
60 

26 
24 
28 
28 
25 
23 
18 
18 
25 
29 
24 
25 
17 
26 
18 
20 
24 
15 
16 
17 
12 
18 
19 
7 
27 

676 
576 
784 
784 
625 
529 
324 
324 
625 
841 
576 
625 
289 
676 
324 
400 
576 
225 
256 
289 
144 
324 
361 
49 
729 

    

 ∑  1,152 28,126 
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ภาคผนวก จ 

 
ตัวอยางชุดการเรียนดวยตนเอง 
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                                                           การเขียนคําที่ใช  

           ใ - (     ไมมวน) 
             ไ - (    ไมมลาย) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
        โดย 
          นางปนแกว  ทรัพยสนอง 
           โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
             สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๓ ปที่ ๓ 
 
 ด.ช. ………………………………………………………..  เลขที่ ……………………. 

 
 

 
 

  ชุดการเรียนที่ ๔ 
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  คูมือการใชชุดการเรียน   
         ชุดการเรียนนี้เปนชุดการเรียนฝกทักษะการเขียนสะกดคํา 

     โดยเฉพาะคําที่ใช ใ- (ไมมวน) ไ- (ไมมลาย) ภายในชุดการเรียน 
     ประกอบดวย 
                
     ๑. คําสั่ง    
     ๒. เน้ือหา                                                        
     ๓. กิจกรรม               
     ๔. เฉลยกิจกรรม  
     ๕. เกม                        
     ๖.  เฉลยเกม  
      ๗. แบบฝกหัด  
     ๘. เฉลยแบบฝกหัด     
     ๙.    แบบทดสอบ     
     ๑๐.   เฉลยแบบทดสอบ      
                     

           
              

    
    
    

         
 
 
                                    
                                                                                                                                         

ขอบคุณครับ  เขาใจแลวครับ 
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 คําชี้แจง  
 

          ใหนักเรียนศึกษาเนือ้หาแตละชวงและทําแบบฝกชุดการเรียน   ดวยตนเอง  เพ่ือฝก
ทักษะการเขียนสะกดคํา  คําที่ใช  ใ - (ไมมวน)   ไ– (ไมมลาย) ใหนักเรียนแบงเปนกลุมๆ ละ 
๕ คนระดมความคิด  ศึกษา  ชุดการเรียนดวยวธิีศึกษาเนื้อหาและทาํแบบฝกทบทวน  หรือ
วิเคราะหแบบฝกกอนและสรุปเปนเนื้อหาก็ได แลวแตกจิกรรมการเรียนการสอนทัง้เปน
กิจกรรมกลุม หรือ ศึกษาดวนตนเอง  แตนักเรียนควรศึกษา  ไปตามสาระและแบบฝกที่
จัดเรียงไว เพราะเนื้อหาและแบบฝกจะชวยใหนักเรียนเขาใจ  วิเคราะห  และนําไปใชใน 
การเขียนสะกดคําไดถูกตอง  สวนเรื่องระยะเวลาในการศึกษาและทาํแบบฝกนั้นประมาณ ๕๐ 
นาที  ถานักเรียนทําเสร็จกอนและถูกตอง ใหนักเรียนทํากิจกรรมพิเศษในหนาสุดทายที่จัดไว
สําหรับ ...  คนเกง  หรือ  คนที่อยากทํา  โดยไมบังคับ  

      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เชื่อแนวา ไดทําทุกคน 
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เน้ือหา 

            จากตัวอยางโคลงสี่สุภาพขางบน       
การใช  ใ - (ไมมวน)  มีหลักการใช  คือ       
  ใชเขียนคําไทยโดยเฉพาะ มี ๒๐ คํา ไดแก 
     หลงใหล  ใช  ใบ  ใฝ  ใจ  ใคร  ใคร  ใน  ใส  
ใช  ใด  ใหญ  ใกล  ใบ  ใต  ใย  ใหม  ใส  ให  
สะใภ 

 
    

 หลงใหลมิใชใบ ใฝใจ 
ใครใครในนํ้าใส  โปรดใช 
ผูใดใหญใกลใบ  บัวต่ํา  ใตแฮ 
ใยใหมใสจานให  สะใภพึงจํา 
 
                                (กําชัย  ทองหลอ) 
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      การใชไ-(ไมมลาย)  
มีหลักการใชดังน้ี   
     ๑. ใชเขียนคําไทยที่มีเสียง ไอ นอกเหนือจาก
คําไทยที่ใช ใอ  ๒๐  คํา เชน  ไฟ  ไป  ไกล  ไหล  
ไหม ฯลฯ  

 

     ๒. ใชเขียนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต ซึง่
เดิมใชสระ ไอ อยูแลว  เชน  ไอศวรรย  ไพรี  
ไพโรจน ไพศาล  ไมตรี  ไศล ไกรลาส  ไอราวัณ 
ไพบูลย  ไพฑรูย  ไพชยนต   ฯลฯ 

 
 

๓. ใชเขียนคําที่มากจากภาษาบาล–ีสันสกฤต ซ่ึงคําเดิมเปนสระอิ อี 
เอ แลวแผลงมาเปนสระ ไอ เม่ือนํามาใช ในภาษาไทย เชน   

ไพจิตร – วิจิตร   ไพหาร – วิหาร 
                 ไวที   – เวที    ไกรสร – เกสร 
                            ฯลฯ     

  ๔. ใชเขยีน
คําที่มาจาก
ภาษาอื่น  เชน 
กะไหล  ไกด  
ไมล  สไลด  
ไถง   ไตหวัน  
ไซเรน  ฯลฯ 
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 เติมคํา ชวยนําคําที่กําหนดใหมาเติมลงในชองวาง 
๑. ผูกํากับทําการ ........................  ผูตองสงสัย 
๒. แลวแตทาน ............................  จะกรุณากระผม 
๓. คุณลุง .......................  เรียกคุณแมอยูที่ขางรัว้บาน  
๔. สิปปภาส ...................  อยากเปนดารา 
๕. วิวัทธถอด ..................  รถออกมากองแลวใสกลบัไมได 
๖. ธเนศรังเกยีจวิทวัสจึง .................... ใหเขากลบัไป 
๗. คุณพอ ........................ อยูนานกอนจะอนุญาตใหลูกไปเที่ยวได 
๘. คุณราตรี ............................. ในความงามจึงเฝาแตงตัวเหมือน 

นกหงส 
๙. คุณครูสอนใหนักเรียนอยูกันอยางมี ....................... ไมตรี 
๑๐.  พิทยจิตเปนเจาของสวนยางอยูทาง ............................. 

 
 
 

บุยใบ  อะไหล  ไตเทา  ไตสวน   
  เยื่อใย  หลงใหล  ผลักไส   
     ปกษใต  ไตรตรอง  ใฝฝน 

กิจกรรม 
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                           ใหจับคูภาพกับคําใหสัมพันธกันโดยนําคํามาเขยีน 
        ไวทีใ่ตภาพใหถูกตอง (จับคูถูก ๑ คํา  ๑ คะแนน) 

               
 
  

                   
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คํา ที่นํามาเติมลงในชองวางไดถูกตอง  ไดแก 
๑.  ผูกํากับทาํการ ไตสวน ผูตองสงสัย 
๒.  แลวแตทาน  ใตเทา จะกรุณากระผม 
๓.  คุณลุง บุยใบ เรียกคุณแมอยูที่ขางรั้วบาน  
๔.  สิปปภาส  ใฝฝน  อยากเปนดารา 
๕.  ววิัทธถอด  อะไหล  รถออกมากองแลวใสกลบัไมได 
๖.  ธเนศรังเกยีจวิทวัสจึง  ผลักไส  ใหเขากลับไป 
๗.  คุณพอ  ไตรตรอง  อยูนานกอนจะอนุญาตใหลูกไปเที่ยวได 
๘.  คุณราตรี  หลงใหล  ในความงามจึงเฝาแตงตัว 
    เหมือนนกหงส 
๙.  คุณครูสอนใหนักเรียนอยูกันอยางมี  เยื่อใย  ไมตรี 
๑๐. พิทยจิตเปนเจาของสวนยางอยูทาง  ปกษใต 

 
 
 

        เฉลยกิจกรรม 

เชื่อหรือยังวา นองๆเขาเกงทุกคนเลย 
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วิธี

  ไสยาสน ผีพุงไต 
    กําไลมือ            ขี้ไต 
    สุกอีใส            ตะไคร 
    ใตถนุ              ไตไม 
   ไสไม          กังไส 

  คําที ่
นําไป  
เติม  นะ 

                                    

       

 ได ...... คะแนน 

                                    

  เกมรูภาพ รูคํา 
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     ใตถนุ        

   ไสยาสน         
ไ

   กําไลมือ           

    ตะไคร    ผีพุงไต 

        อีสุกอใีส 

    ไตไม 

 สนุกไหม ? 
   ไดคะแนนเต็ม 
       หรือเปลา   
เอาใจชวยนะ 

เฉลย เกมรูภาพ รูคํา 

             ข้ีไต          ไสไม 

     กังไส  

จับคูถูก ๑ คํา  ๑ คะแนน 
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บัตรแบบฝกหัด 
        
    ใหนักเรียนเขียน  หนาคําที่ใช  ใ-, ไ- ไดถูกตอง 
                                              “ ทําถูก ๑ ขอ ได ๑ คะแนน ”  
 
    ๑.  ปกษใต   ปกษไต     
    ๒.    หลงใหล    หลงไหล    
    ๓.    ใตเทา   ไตเทา    
  
    ๔.   ผีพุงใต   ผีพุงไต   
    ๕.    กังใส   กังไส   
    ๖.    ลําใย   ลําไย  
  
    ๗.    บุยใบ   บุยไบ  
  
    ๘.   ผาใหม   ผาไหม   
    ๙.    ใตหวัน   ไตหวัน   
    ๑๐.  อีสุกอีใส   อีสุกอีไส 
   

        

 ผมอยากรูวาถูกหมดหรือเปลา 
      ไปดูดเฉลยกันเถอะ 
 โอโฮ! ได .......... คะแนน 



 88

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉลยแบบฝกหัด 
        
       คําที่ถูกตอง  ไดแก 
 
 
 
    ๑.  ปกษใต   ปกษไต     
    ๒.    หลงใหล    หลงไหล    
    ๓.    ใตเทา   ไตเทา    
  
    ๔.   ผีพุงใต   ผีพุงไต   
    ๕.    กังใส   กังไส   
    ๖.    ลําใย   ลําไย  
  
    ๗.    บุยใบ   บุยไบ  
  
    ๘.   ผาใหม   ผาไหม   
    ๙.    ใตหวัน   ไตหวัน   
    ๑๐.  อีสุกอีใส   อีสุกอีไส 
 

                                     
 
 
       

   เย่ียมมากเลยทุกคน 
 

๑ คํา = ๑ 
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แบบทดสอบ 
  
จงเติม ใ- หรือ ไ- ในคําใหถูกตอง     
 
  ๑. ... ตเตา  กัง ... ส 
  ๒. เยื่อ ... ย  ปกษ ... ต 
  ๓. ... ฝฝน  ...ตรตรอง   
  ๔. อีสุกอี ... ส อะ ... หล 
  ๕. ... สยาสน หลง ... หล 
  ๖. ตะ ... คร  ลํา ... ย 
  ๗. กํา ....... ลมือ ผลัก ...ส 
  ๘. ... ตถุน  ... มตร ี
  ๙. ... พบลูย  บุย ... บ 
  ๑๐. เหลว ... หล ... อศวรรย 
 

                                               
                                     

 
 
 
 
 
 
 

   ผมได ..……..  คะแนน ครับ  



 90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบ 
   
คําที่ถูกตอง ไดแก    
 
  ๑. ไตเตา   กังไส 
  ๒. เยื่อใย   ปกษใต 
  ๓. ใฝฝน   ไตรตรอง   
  ๔. อีสุกอีใส   อะไหล 
  ๕. ไสยาสน   หลงใหล 
  ๖. ตะไคร   ลําไย 
  ๗. กําไลมือ   ผลักไส 
  ๘. ใตถุน   ไมตรี 
  ๙. ไพบูลย   บุยใบ 
  ๑๐. เหลวไหล  ไอศวรรย    

                                              
                                             

                                          
 

 
 

เสร็จแลว  งายใชไหม 
    ทํามาก  รูมาก 
 และเกงกวาใครนะ  
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 ใหนักเรียนเขียนเรื่อง  คําที่ใช ใ - (ไมมวน)  ไ - (ไมมลาย)  
เปนแผนภูมคิวามคิด  ใครอยากวาดภาพระบายสื   จะคอยชื่นชม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พื้นที่สําหรับคนเกง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล       นางปนแกว  ทรัพยสนอง 
วันเดือนปเกิด       9  มีนาคม  พ.ศ. 2500 
สถานที่เกิด       เขต  ภาษีเจรญิ  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน     44/1  หมู 3  แขวงบางดวน  เขตภาษีเจรญิ 
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10160 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  สอนวิชาภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 
        หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
        ผูชวยหัวหนางานลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชญัธนบุรี 
สถานที่ทํางานปจจุบัน     โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  30  หมู 3  แขวงบางไผ   
        เขตบางแค 
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10160 
ประวตัิการศึกษา     
 พ.ศ. 2515      มัธยมศึกษาตอนตน   
        จาก โรงเรียนสตรีจันทรประดิษฐาราม 
           พ.ศ. 2517     ป.กศ.   
        จาก วิทยาลัยครูธนบรีุ    
 พ.ศ. 2530     ป.กศ.สูง  เอกนาฏศิลป   โทพลศึกษา   
        จากวิทยาลยัครูธนบรีุ 
 พ.ศ. 2532     คบ. เอกภาษาไทย  โทนาฏศิลป    
        จาก วิทยาลัยครูธนบรีุ 
 พ.ศ. 2549     กศ.ม. วิชาเอกการมัธยมศกึษา (กลุมการสอนภาษาไทย) 
        จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพฯ 
 
 

 
       

 


	ปก
	บทคัดย่อ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้วิจัย

