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บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยกึ่งทดลอง  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกพัฒนา
ความสามารถการเขียนสะกดคํา  ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กอนและหลังการเรียนดวยแบบฝกเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคํา  สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  
 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือสรางแบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปที่ 4 กอนและหลังการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอแบบฝกการเขียน
สะกดคําภาษาไทย 
 สมมุติฐานการวิจัย 
 1.  แบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่สรางขึ้น       
มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 2.  ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  หลังการใช
แบบฝกการเขียนสะกดคําสูงกวากอนการใชแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
 3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  มีความพึงพอใจตอแบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาไทย
ในระดับมาก 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการทดลอง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาการเขียนสะกดคําภาษาไทย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  4  โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย)  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  จํานวน  1  หองเรยีน 
มีจํานวนนักเรียน  30  คน  ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
 1.  แบบฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคํา  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ประกอบดวย 
     แบบฝก เร่ือง คําควบกล้ํา 
    แบบฝก เร่ือง คําที่มีตัวการันต 
    แบบฝก เร่ือง คําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตรา 
    แบบฝก เร่ือง คําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย 
    แบบฝก เร่ือง อักษรนํา 
    แบบฝก เร่ือง คําราชาศัพท 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  จํานวน  30  ขอ  เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 
ซ่ึงใชดําเนินการทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 
 3.  คูมือการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําประกอบดวย  คํานํา  คําชี้แจง  วัตถุประสงค  และ
แผนการจัดการเรียนรู 
 4.  แบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ท่ีมีตอ
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคํา 
 วิธีการดําเนินการทดลอง 
 การวิจัย  การสรางแบบฝกเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคําในครั้งนี้  ผูวิจัย
ไดดําเนินการทดลองโดยใชระยะเวลา  4  สัปดาห  สัปดาหละ  5  ชั่วโมง  รวม  18  ชั่วโมง  
ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  ดังนี้ 
 1.  กอนทําการทดลองผูวิจัยไดทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคํากับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย)  จํานวน  30  คน  โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน  จํานวน  30  ขอ 
 2.  ผูวิจัยดําเนินการสอนกลุมตัวอยาง  จัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนในแผนการเรียนรู
ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น  ในขั้นฝก  ใหนําแบบฝกการเขียนสะกดคํามาใช 
 3.  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  เมื่อส้ินสุดการทดลอง  ผูวิจัยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การเขียนสะกดคําหลังเรียนกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
จํานวน  30  ขอ  ซ่ึงเปนขอสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน 
 4.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผูวิจัยนําขอมูลคะแนนที่ไดจากการทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน  มาวิเคราะหหาผลตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทั้งสองครั้ง
ดวยวิธีทางสถิติ  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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 5.  วิเคราะหผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนสะกดคํา 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลจากผลการวิจัยในครั้งนี ้ผูวิจัยไดรวบรวมไว ดังนี ้
  1.  หาสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบ  คือ  คาคะแนนเฉลี่ยและคารอยละ 
 2.  หาคาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก  และคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบ 
 3.  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคํา  โดยเทยีบกับเกณฑ 80/80  
 4.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคํา  กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนสะกดคํา  โดยใช t-test  แบบ dependent 
  5.  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจรายขอของนักเรียนที่มีตอแบบฝก
การเขียนสะกดคํา 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
  
 การวิจัยในครั้งนี้  มีจุดประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดบางวัวสายเสริมวิทย  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
การเขียนสะกดคํากอนเรียนและหลังเรียน พรอมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝก 
ซ่ึงจากการวิจัยสามารถสรุปผลได ดังนี้ 
 5.1.1  ประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคํา  ผลการหาประสิทธิภาพโดยเทียบกับ
เกณฑ  80/80  พบวา  แบบฝกการเขียนสะกดคํามีประสิทธิภาพเทากับ  87.17/83.44  แสดงวาแบบฝก
การเขียนสะกดคําที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  80/80  และเปนไปตามสมมติฐาน
ที่กําหนดไว 
 5.1.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคาํ  พบวา  หลังการใชแบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนสะกดคํา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําสูงกวากอนการใชแบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนสะกดคํา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5.1.3  นักเรียนมีความพึงพอใจตอแบบฝกการเขียนสะกดคําอยูในระดับมากที่สุด 
 ผลการวิจัยแสดงวา  แบบฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคํา  มีประสิทธิภาพชวยใหนักเรียน
มีความสามารถดานการเขียนสะกดคําสูงขึ้นเหมาะสําหรับนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียน 
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5.2  อภิปรายผล 
 
 จากการทดลองใชแบบฝกการเขียนสะกดคํา  ชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดบางวัว 
(สายเสริมวิทย)  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  พบวา  แบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑมาตรฐาน  80/80  และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคํา  พบวาผลการเรียนรูทางการเรยีน
หลังใชแบบฝกการเขียนสะกดคําสงูกวากอนใชแบบฝกเสริมทักษะ  นอกจากนี้นักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอแบบฝกการเขียนสะกดคําอยูในระดับมากที่สุด  มีประเด็นที่นํามาอภิปรายไดดังนี้ 
 5.2.1   แบบฝกการเขียนสะกดคํา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที ่4 
ไดนํามาใชกับกลุมตัวอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  โดยมีประสิทธิภาพ 87.17/83.14 
ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝกการเขียนสะกดคํามีขั้นตอนการสราง
อยางเปนระบบ  กลาวคือ  ศึกษาหลักสูตร  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการสรางแบบฝกที่ดี  ศึกษาเอกสารตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝกอยางละเอียด  และวิเคราะหผูเรียนเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบฝก 
โดยแบบฝกที่สรางขึ้นมีทักษะหลายๆ แบบเพื่อไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย  ใชภาษางายๆ 
เหมาะกับวัย  โดยเริ่มจากงายไปหายากและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  พรอมทั้งมีคําชี้แจง
และขั้นตอนการใช  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  (อรอุมา  ตั้งพัฒนาสมบูรณ, 2546, หนา 46)  
ที่กลาววา  แบบฝกที่ดีจะตองมีลักษณะกอใหเกิดความสนุกสนาน  สรางความพอใจใหกับนักเรียน 
ควรมีกิจกรรมมาประกอบหลายๆ ลักษณะเริ่มจากงายไปหางาย  และมีรูปภาพประกอบเพื่อกระตุน
ใหนักเรียนเกิดการสนใจนอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ สุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (2544,  
หนา 16-17)  กลาววา  การสรางแบบฝกควรยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูของเด็ก  เหมาะสมกับวุฒิภาวะ
และความแตกตางระหวางบุคคล  ควรมีความหลากหลาย  การใชภาพประกอบเพือ่ใหแบบฝกนาสนใจ 
จากนั้นนําแบบฝกการเขียนสะกดคําเสนอประธานกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาและนําแบบฝกการเขียนสะกดคําที่แกไขแลวเสนอตอ

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา  นํามาแกไขตามคําแนะนําแลวนําไปทดลอง
ใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  รายบุคคล  กลุมยอย  กลุมใหญ  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของกิจกรรมการเรียนการสอน  ระยะเวลา  นําขอบกพรองที่พบมาแกไขจึงไดแบบฝกการเขียนสะกดคํา
ที่มีคุณภาพสามารถนําไปใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  
 จากเหตุผลดังกลาว  แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดสอดคลองกับผลการวิจยัของ บุญเพียร สุวรรณศร  
(2548, หนา 97-98)  ไดทําการวิจัยหาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนวัดบานหีบ  อําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบวา 
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แบบฝกการเขียนสะกดคํามีประสิทธิภาพเทากับ  93.51/81.67  ซ่ึงเปนตามมาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว  
สอดคลองกับ สมลักษณ  สุวรรณวงศ  (2550, หนา 81-82)  ทําการวิจัยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
และแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํายาก  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต  3  ผลการวิจัยพบวา  ประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํายาก  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  มีคาเทากับ  86.33/87.00  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  แสดงวา 
ชุดฝกเหลานั้นมีคุณภาพ  ไดผานแบบการสรางที่เปนระบบตามขั้นตอน  
 5.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนหลังการใชแบบฝกการเขียน
สะกดคําสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
ทั้งนี้เพราะวา  จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบวา  นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจ  เอาใจใส
ในการเรียนการสอน  เนื่องจากแบบฝกการเขียนสะกดคําไดลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม  ในการฝก
ทําใหนักเรียนเกิดทักษะรวมทั้งแบบฝกการเขียนสะกดคําเปนสิ่งจูงใจที่ดี  ทําใหนักเรียนเกดิความสนใจ 
และทาทายความสามารถของนักเรียน   นักเรียนจึงใหความสนใจรวมกิจกรรมทุกขั้นตอน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในขั้นการฝกนักเรียนจะใหความสนใจและพยายามหาคําตอบที่ถูกตองอยางรวดเร็ว

ทุกครั้ง  ดวยเหตุผลดังกลาว  การใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคํา  จึงเปนวิธีที่สามารถพัฒนา
ความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนได  สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภจิตร  คงสุวรรณ 
(2550, หนา 95-96)  ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแผนการจัด 
การเรียนรูและแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปที่  3
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 3  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ
สอดคลองกับ  จิตรา  สมพล  (2547, หนา 79-80)  ไดทําการวิจัยการพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียน
สะกดคําวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  6  กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนโรงเรียนบานนาดี 
จ.อุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบวา  หลังจากใชแบบฝกทักษะแลว  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนใชแบบฝกทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา 
แบบฝกเสริมทักษะมีสวนชวยในการเขียนสะกดคําของนักเรียนดีขึ้น  เพราะนักเรียนไดมีโอกาส
ฝกซ้ําๆ หลายครั้งจนเกิดความชํานาญและแมนยํา 
 5.2.3  ผลของความพึงพอใจของนักเรียนตอแบบฝกการเขียนสะกดคํา  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.60 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.48  ซ่ึงอยูในระดับมากที่สุด  จากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรยีน
ขณะทดลอง  นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการทํากิจกรรม  เนื่องจากแบบฝกการเขยีนสะกดคาํ
มีความหลากหลายมีภาพประกอบเหมาะสมกับวัยและมีสีสันสวยงาม  เนื้อหาเรียงจากงายไปหามาก
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และยังมีคําชี้แจงที่ชัดเจนทําใหนักเรียนมีความสุข  มีความพึงพอใจตอการใชแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
สอดคลองกันงานวิจัยของ ทองพูน  ศิริมนตรี  (2549,  หนา  97 - 98)  ไดทําการวิจัยพัฒนาแบบฝกทกัษะ
การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานเมืองเสือ 
จังหวัดมหาสารคาม  ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโดยใชแบบฝกที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  พบวา 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนิดา  เรืองวิเศษ  (2550, 
หนา 78 - 79) ไดทําการวิจัยการพัฒนาทักษะการสะกดคาํยากโดยแบบฝกเสริมทักษะและ

กระบวนการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนบานหัวหมู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจ
ของนักเรียนตอชุดการสอนเสริมทักษะ  เรื่อง  การเขียนสะกดคําภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด
อยูในระดับดี 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนาํแบบฝกการเขียนสะกดคําไปใชในการเรียนการสอน  
 แบบฝกการเขียนสะกดคําที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ไดผานขั้นตอนการสรางและพัฒนาอยางเปนระบบ 
มีการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ  และทดลองใชสอนจริง  แลวนําไปปรับปรุงแกไข
จนมีประสิทธิภาพ จากการสังเกตพบวา  แบบฝกการเขียนสะกดคําทําใหนักเรียนสนุก  ไมเกิด
ความเบื่อหนาย  ซ่ึงครูผูสอนควรพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคําดังนี้ 
   1)  ครูผูสอนตองจัดกิจกรรมและวิธีการใชแบบฝกที่เราความสนใจ  มีคําส่ังที่เขาใจงาย 
ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
   2)  ครูผูสอนตองดูแลเอาใจใส  ควบคุมการทํากิจกรรมของนักเรียน  เพื่อใหนักเรียน
เกิดความสนใจ  และตั้งใจทําแบบฝกการเขียนสะกดคําอยางสนุกสนาน  เพลิดเพลินตลอดเวลา 
   3)  แบบฝกการเขียนสะกดคําที่สรางขึ้น  ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสนใจตอการเรียนสูงขึ้น  ครูควรนําแบบฝกการเขียนสะกดคํานี้ไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หองเรียนอื่นๆ ดวย 
   4)  ครูผูสอนควรเสนอแนะ  ซอมเสริมนักเรียนที่ทําแบบฝกการเขียนสะกดคําผิด 
และควรแจงผลการทําทุกครั้ง 
   5)  ครูอาจทดลองสรางแบบฝกการเขียนสะกดคําในแนวเดียวกันนี้  กับชั้นอ่ืน  และ
เนื้อหาอื่น 
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 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัย 
     1)  ควรมีการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
ในชั้นเรียนอื่นๆ 
   2)  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการเขียนสะกดคํา 
โดยการพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคํากับแบบฝกหัดทายแบบเรียน  เพื่อจะไดปรับปรุงการเรียน
การสอนดานการเขียนสะกดคําใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   3)  ควรศึกษารูปแบบการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคําอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพและ
สงผลตอการเขียนสะกดคําไดดียิ่งขึ้น 


