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การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาภาษาไทย สาหรับนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3*
A Development Of Thai Word Spelling Exercises
For The Third Year Chinese Students
จาง หญิงหญิง (Zhang YingYing)

**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นาแบบฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นสะกดคาภาษาไทย สาหรับ
นักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียน
สะกดคาภาษาไทยของนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนด้วยการใช้ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา
ภาษาไทยและ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการเรีย นด้ว ยการใช้แบบฝึกทักษะการ
เขีย นสะกดคาภาษาไทยกลุ่ม ตัว อย่า งคือ นัก ศึกษาแลกเปลี่ย นจากจีน ชั้น ปีที่3มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน31 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึก ทัก ษะการเขีย นสะกดคาภาษาไทย
สาหรั บ นักศึกษาจีน ชั้น ปี ที่ 3 จานวน 6 ชุ ด 2) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารเขี ย นสะกดคาภาษาไทย
6 แผน3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคาภาษาไทยซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจานวน 30
ข้อและ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขีย น
สะกดคาภาษาไทยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย( X )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒ นาประสิท ธิภ าพของแบบฝึก ทัก ษะการเขีย นสะกดค าภาษาไทย สามารถหา
ประสิทธิภาพได้ 81.30/82.04 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาพบว่า
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาจีน ชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคาภาษาไทยพบว่า โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
คาสาคัญ: การเขียนสะกดคาภาษาไทย/แบบฝึกทักษะ
Abstract

The objectives of this research were to: 1) develop Thai word spelling exercises for
the third year Chinese students with standard of 80/80. 2) compare Chinese students' learning
achievement on Thai word spelling before and after using the exercises, and 3) study students'
opinions forward the exercises. The sample selected for this research were exchange students
from China, Phetchaburi Rajabhat University, during the first semester of the academic year
2015. The tools used in the research were: 1) six Thai word spelling exercises. 2) six lesson
plans. 3)achievement test ,and 4) a questionnaire used to study the students' opinions toward
the exercises. The data were analyzed by Percentage (%), mean ( X ), Standard Deviation (S.D.) and
dependent samples t-test.
The results of this research were as follows:
1. The efficiency of the Thai word spelling exercises was 81.30/82.04.
2. The Chinese students' Thai word spelling achievement after using the exercises
was significantly higher than before using the exercises at the 0.05 level
3. The students' opinions toward the exercises were highly positive.
Key word: Thai word spelling / exercise
บทนา

การพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุ กๆด้านของโลกทาให้สังคมปัจจุบันเปิดกว้างขึ้น แต่ละประเทศมี ก าร
ติ ด ต่ อ รั บ ข้อมูลข่าวสารกันทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาและวัฒนธรรม ประเทศไทยกับประเทศจีนมีความ
ผูกพันและติดต่อกันมาอย่างยาวนานนับแต่โบราณกาลโดยสามารถย้อนไปได้ถึง สมัย ราชวงศ์ฮั่น ตะวั น ตก
(จั กรพรรดิ อู่ตี้ ) ของจี น ซึ่ ง ได้ บั น ทึ กประวั ติ ศาสตร์ เกี่ยวกับชนชาติไทย และที่เด่นชัดก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
อาณาจักรสุโ ขทัย กับ ประเทศจีน ซึ่ง มีก ารติด ต่อค้า ขายระหว่า งกัน และ ไทยได้รับเทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผา
มาจากประเทศจีนในช่วงเวลาดังกล่าว ความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างคนไทยกับคนจีน น่าจะเริ่มมีขึ้นในช่วง
นี้ด้วยจากการอพยพของชาวจีนในช่วงสงครามสมัยราชวงศ์หยวนและในช่วงต้นราชวงศ์หมิง และนับจากนั้นมา
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ก็ได้มีการติดต่อค้าขายกันมาโดยตลอดและมีชาวจีนจานวนมากเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยโดยเฉพาะใน
ช่วงสงครามโลกและสงครามกลางเมืองของจีนระหว่างปี พ.ศ.2473-2493 มีชาวจีนจานวนมากมาจากมณฑล
ทางใต้ข องจีน อาทิ กวางตุ้ง ไห่ห นาน ฝูเ จี้ย นและกวางสีหลบหนีภัยสงครามและความอดอยากเข้ามาสร้าง
ชีวิตใหม่ในในประเทศไทย จึงอาจกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดุจ พี่น้องระหว่างคนไทยกับคนจีนได้มีมาอย่าง
ยาวนานดังคากล่าวที่ว่า “ไทยจีนใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” (ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงปักกิ่ง, 2556: 16)
ความสัมพันธ์ด้านการศึกษา การค้าระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศจีน ได้ข ยายตัว เพิ่ม ขึ้น อย่า ง
ต่อเนื่องทุกปีทาให้ สัม พัน ธ์ไ มตรีอัน ดีระหว่า งประเทศไทยกับ ประเทศจีน แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น มีนักท่องเที่ยว
ชาวจีนจานวนมากเข้ามาเที่ยวประเทศไทย นักธุรกิจจีนก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นทุกปี จึงเกิดภาวะ
ตลาดต้องการบุคคลที่มีความรู้ด้านภาษาไทยทาให้นักศึกษาจีนจานวนมากสนใจเลือกเรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอก
ในขณะเดี ย วกั น รั ฐ บาลจี น ก็ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การเรี ย นการสอนภาษาไทย โดยมี น โยบายสนั บ สนุ น ให้
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆจัดทาหลักสูตรเปิดสอนวิชาภาษาไทยเพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจของตน
ปัจจุบันนี้ การเรียนการสอนภาษาไทยกาลังเป็นที่นิยมในประเทศจีน สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชา
ภาษาไทยมีทั้งของรัฐบาลและเอกชน มีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว นอกจากนี้ สถาบันการศึกษา
เหล่านี้ยังได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเพื่อส่งนักศึกษาจีน
มาเรียนที่ประเทศไทยในแต่ละปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมไทยและประสบความสาเร็จใน
การเรียนภาษาไทย
ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ติดต่อสื่อสารในการดาเนินชีวิตประจาวันและในการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจเรื่องราวความรู้สึก ความนึกคิด ความต้องการของแต่ละฝ่าย ซึ่งได้แก่ผู้ส่งสารซึ่งจะส่ง สารโดยแสดง
พฤติกรรมในรูป ของการพูด การเขีย น หรือแสดงด้ว ยท่า ทาง ส่วนผู้รับสารจะรับสารด้วยการฟัง การดู หรือ
การอ่าน แต่ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือรับสารก็ตามเครื่องมือสาคัญที่ ใช้เป็นสื่อเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันคือ ภาษา
การเขี ย นเป็ น ระบบการสื่ อ สาร หรือ บั น ทึ กถ่ า ยทอดเรื่ องราวเพื่ อแสดงออกซึ่ ง ความรู้ค วามคิ ด
ความรู้สึก และอารมณ์โดย ใช้ตัวหนังสือ และเครื่องหมายต่างๆเป็นสื่อ ดังนั้น การเขียนจึงเป็นทักษะการใช้
ภาษาแทนคาพูดที่สามารถสื่อความหมายให้เป็นหลักฐานปรากฏได้นานกว่าการพูด การเขียนเรื่องราวเพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจตรงตามความมุ่งหมายของผู้เขียนนั้นจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้เขียนเป็น
สาคัญว่ามีทักษะในการใช้ภาษาเขียนได้ดีเพียงใด ทักษะการใช้ภาษาเขียน ต้องอาศัย พื้นฐานความรู้จากการฟัง
การพูด และการอ่านเพราะจากพื้นฐานดังกล่าว จะทาให้ผู้เขียนมีความรู้ มีข้อมูล และมีประสบการณ์เพียง
พอที่จะให้เกิดความคิดความสามารถในการเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดออกมาสื่อสารกับผู้อ่านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ในสังคมยุคแห่งข้อมู ลข่าวสารเช่นปัจจุบันนี้ บุคคลจาเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ทัก ษะการ
เขีย นจึง จาเป็น และทวีความสาคัญมากขึ้นเป็นลาดับ เพราะการเขียนเป็นการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกและ
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ความเข้าใจของตนเองออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสื่อความหมายให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างกว้างขวางและ
สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ พวงเล็ก อุตระ (2533: 174) กล่าวว่า การเขียนใช้ติดต่อกันได้ระหว่าง
ผู้อยู่ห่างไกล สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมหรือวิชาความรู้ได้กว้างขวางกว่าการพูด ช่วยรักษาและสืบทอดวิชา
ความรู้ต่างๆ ได้ยาวนานถึงแม้คาบางคาจะไม่ใช้พูดกันแล้ว แต่ก็ยังปรากฏหลักฐานเหลืออยู่ และภาษาเขียน
สามารถแก้ไขให้ได้ความกระชับไพเราะสละสลวยได้มากกว่าภาษาพูด ภาษาเขียนที่ดีควรเริ่มจากเขียนสะกดคาที่
ถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการใช้ภาษาเขียนถูกต้องจะทาให้ใช้ภาษาได้อย่างสมบู รณ์ คาที่เขียนสะกดผิด
อาจจะทาให้การอ่านออกเสียงคานั้นไม่ถูกต้อง และยังอาจทาให้การสื่อสารผิดความหมายและขาดประสิทธิภาพ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้เช่นกรณีการเขียนหนังสือสัญญาต่างๆไม่ถูกต้องหรืออย่างน้อยก็แสดงถึง
ความด้อยค่าทางสติปัญญาของผู้ใช้ภาษา (สุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์, 2536: 163)
ปัญหาของนักศึกษาจีนที่เลือกเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองก็คือผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจีนส่วน
ใหญ่ที่กาลังเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เลือกเรียนภาษาไทยค่อนข้างต่า ยังไม่เป็นผลอันพึงประสงค์
โดยสังเกตจากงานเขียนเรียงความของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาเขียนคาต่างๆผิดมากส่วนใหญ่เป็นการใช้ตัวการันต์
ตั ว การั น ต์ ผิ ด ตั ว สะกดผิ ด และคะแนนของงานเขี ย นค าตามค าบอกของนั ก ศึ ก ษาจี น ที ่ ก าลั ง เรี ย นที่
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี แต่ละครั้งยังไม่น่าพอใจ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของแต่ละครั้งได้คะแนนอยู่ในช่วง 6-7
คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน (จากการทดสอบให้นักศึกษาที่กาลังเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เขียนคาตามคาบอก 10 คา คาละ 1 คะแนน เมื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคมปี พ.ศ.2559) นอกจากนี้จากการ
สัมภาษณ์อาจารย์ที่สอนภาษาไทยแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพบว่า
นักศึกษาจีนมีปัญหาด้านการเขียนคาภาษาไทย กล่าวคือ ปัญหาที่มักจะพบในด้านเขียนสะกดคานั้นเป็นการเขียน
คาพ้องเสียงไม่ถูกต้อง เช่น คาว่า ย่ากับหญ้า การเขี ยนคาที่มีตัว สะกดไม่ต รงตามมาตรา เช่น สนิท เขีย นผิด
เป็นสนิดและ เขียนคาที่มี ตัวการันต์ไม่ถูกต้อง เป็นต้น (สุวรรณา นาควาด, ชมพูนุช จรวิรัตน์ และ พรธารา แสงสี
, 2557) ทักษะการเขียนสะกดคาเป็น ทักษะที่มีความสาคัญ มากในการสื่อความ เพราะถ้าเขีย นสะกดคาผิด
ความหมายก็จะผิดไปด้วย เพราะฉะนั้นนักศึกษาจีนทุกคนจาเป็น ต้องเขี ย นให้ ถู ก ต้ อ งเพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นเข้าใจสิ่งที่
ต้องการจะสื่อสาร
สาเหตุสาคัญของการเขียนสะกดคาภาษาไทยผิดอาจจะมีทั้งด้านครูผู้สอนและตัวผู้เรียน เนื่อ งจาก
หลักสูตรเปิดสอนภาษาไทยของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆในประเทศจีนส่วนใหญ่เป็นหลักสูต รที่เปิด มาไม่น าน
ยัง อยู่ในระดับ ที่กาลัง พัฒ นาและเติบ โต ครูผู้ส อนยัง ขาดประสบการณ์ในการสอน ขาดเทคนิควิธีในการสอน
และไม่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ น่ า สนใจมากระตุ้ น ให้การเรียนน่าสนใจ เกิดความสนุกสนาน และยังขาดสื่อและ
นวัตกรรม ที่หลากหลายอันจะช่วยให้ผู้เรียนฝึกหัดและจดจาได้อ ย่ า งแม่ น ยา ส่ ว นสาเหตุ ข องตั ว นั ก ศึ ก ษาเอง
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ทั ก ษะทางภาษาไทยค่อนข้างต่า อ่านหนังสือไม่คล่อง พื้นฐานความรู้ทางด้านการเขียนยัง
ไม่ดีพอ ไม่แม่นยาในหลักภาษา ไม่รู้ความหมายของคา ออกเสียงเพี้ยนออกเสียงผิดหรือใช้แนวเทียบผิด ทาให้เขียนผิด
ไปด้วย
จากปัญหาดังกล่าวทาให้เห็นว่า การที่ผู้เรียนจะเกิดทักษะการเขียนสะกดคาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น
ต้องได้รับการฝึกฝนและปรับปรุงแก้ไขความบกพร่องต่างๆอยู่เสมอ ครูสอนภาษาไทยจาเป็นต้องปรับปรุงลักษณะ
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การจัดการเรียนการสอน และเลือกใช้สื่อเป็นองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษา ซึ่งมีผู้เสนอแนะ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจวิธีหนึ่งคือ การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะต่างๆให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ สามารถนาความรู้ ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและผู้เรียนเรียนรู้จากการกระทาจริงจึงทาให้จดจาสิ่ง ที่
เรีย นได้ดียิ่ง ขึ้น แบบฝึก มีค วามสาคัญ อย่า งยิ่ง ในการพัฒ นาการเรียนการสอนทุกวิช า โดยเฉพาะการฝึก
ทักษะภาษาในทุกๆด้าน เป็นเครื่องมือที่ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจและสามารถตรวจสอบผลการเรียน
ทาให้ทราบความก้าวหน้าและข้อบกพร่องอันส่งผลต่อทัศนคติและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
(ขนิษฐา แสงภักดี, 2540: 10)
แบบฝึ ก ทั ก ษะที่ ดี นั ้ น จะต้ อ งเกี ่ ย วข้ อ งกั บ เรื ่ อ งที ่ เ รี ย นมาแล้ ว เหมาะสมกั บ ระดั บ วั ย หรื อ
ความสามารถของผู้เรียน มีคาชี้แจงสั้น ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจวิธีทาได้ง่าย และมีกิจกรรมหลายๆแบบคาอธิบายต้อง
ชัดเจน แบบฝึกแต่ละเรื่องไม่ควรยาวเกินไป ใช้เวลาที่เ หมาะสม แบบฝึก มีห ลายรูป แบบคาศัพ ท์ที่ใ ช้ฝึก ฝน
สามารถนาไปใช้ใ นชีวิต ประจาวัน ได้ (วันเพ็ญคุณพิริยะทวี,2548: 59) ทั้งยังต้องคานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้มี
วิธีการฝึกทักษะที่เหมาะสม มีจุดมุ่งหมายในการฝึกที่ ชัดเจนและสร้างแบบฝึกให้มีรูปแบบที่น่าสนใจโดยคานึงถึง
ความพร้อมและความสามารถของนักเรียน (เข็มทอง จิตจักร, 2544:3) วิชัย เพชรเรือง (2531: 32) ได้กล่าวถึง
แบบฝึกทักษะที่ดีไว้ว่า 1) แบบฝึกต้องมีเอกภาพและความสมบูรณ์ในตัวเอง 2) เกิดจากความต้องการของผู้เรีย น
และสังคม 3) ครอบคลุมหลายลักษณะวิชาโดยบูรณาการการใช้ให้เข้ากับการอ่าน 4) ใช้แนวคิดใหม่ในการจัดทา
กิจกรรม(Activity) 5)สนองความสนใจใคร่รู้แ ละความสามารถของผู้เ รีย นส่ง เสริม ให้ผู้เ รีย นมีส่ว นรวม ใน
การเรียนเต็มที่ 6) คานึกถึงพัฒนาการและวุฒิภาวะของผู้เรีย น 7) เน้น การแก้ปัญ หา 8) ครูและนักเรีย นได้มี
โอกาสวางแผนร่วมกัน 9) แบบฝึกทักษะควรเป็ น สิ่ ง ที่ น่ า สนใจ คือเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามแปลกใหม่ พ อสมควรเข้ า สู่
โครงสร้า งความคิด ของเด็กได้
จากแนวคิด ของนัก การศึ ก ษาที่ ก ล่ า วมาแล้ ว นั้ น ยั ง มี ผู้ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ แบบฝึกไว้ เช่น
ณัฐพงศ์ สาวงค์ตุ้ย (2542: 38) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการเขียนสะกดคายากวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าคะแนนรวมความสามารถในการเขีย นสะกดคายากวิช าภาษาไทยของ
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้กิจ กรรมแบบฝึกทักษะการสะกดคายากที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีเจตคติต่อแบบฝึกทักษะการสะกดคายากที่
พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับที่ดีและกัลยา ชมสะอาด (2542: 123) ได้สร้างแบบฝึกการอ่านคาที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตราตัวสะกดไทย สาหรับนักเรียนชั้ น ประถมศึกษาปีที่ 1ด้ว ยการนาคาจากหนัง สื อเรีย นชั้น ประถมศึก ษา
ปีที่ 1-2 เป็น คาที่มี ตัวสะกดทั้ง 9 มาตรา คือ แม่ ก กา แม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กก แม่กด และ
แม่กบ จัดทาแบบฝึก 9 ชุด ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกสามารถทาแบบฝึกหัดทบทวนท้าย
แบบฝึกแต่ละชุดผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 87.40 และนักเรียนสามารถทาแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรีย นด้ ว ยแบบฝึกผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 86.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแบบฝึกเป็นสื่อทางการศึกษาที่มีคุณค่าในการจัดการ
เรียนการสอนหลายประการ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูดาเนิน การสอนไปตามลาดับ ขั้นตอน ช่วยถ่ายทอดเนื้อหา
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หรือประสบการณ์ที่ ซั บ ซ้ อ นให้ เ ป็ น รู ป ธรรมได้ สู ง ช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นการสอนเป็ น ไปอย่ า งมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองช่วยเสริมการศึกษารายบุคคล ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถ
ความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่อานวย (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2543: 2;พรรณี ชื่นอุไทย, 2546: 43;) และมี
ส่วนช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศั กยภาพและเนื่องจากเนื้อหาภาษาไทยเป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรม
ในส่วนของนามธรรมเราจึงจาเป็นต้องใช้สื่อการสอนทาให้เรื่องที่เป็นนามธรรมเห็นภาพชัดเจนขึ้น การนาสื่อเข้า
มาใช้ในการจัด การเรีย นการสอน ก็จ ะยิ่ง ช่ว ยเพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเรีย นด้ว ย
แบบฝึก ทัก ษะ ยัง ช่ว ยให้ค รูไ ด้รับ ความสะดวก ประหยัด เวลาในการเตรียมการสอน ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลินและมีส่วนร่วมในการเรียนของตน ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแบบ
ฝึกทักษะการเขียนสะกดคาภาษาไทยเพื่อช่วยนักศึกษาจีนชัน้ ปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการเขียน
สะกดคาภาษาไทยและช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้นและเป็นไปตามความคาดหวัง
ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาแบบฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นสะกดค าภาษาไทย ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาจี น ชั้ น ปี ที่ 3 ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อเปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นเรื่องการเขีย นสะกดคาภาษาไทยของนั กศึกษาจี น
ชั้นปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาภาษาไทย
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการ
เขียนสะกดคาภาษาไทย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนปีที่ 3มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 4 ห้องเรียน ได้แก่ ห้องที่นักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน ห้องที่
นักศึกษามาจากมหาวิ ท ยาลั ย ป่ า ไม้ ต ะวั น ตกเฉี ย งใต้ แ ห่ ง ประเทศจี น ห้ อ งที่ นั ก ศึ ก ษามาจาก มหาวิทยาลัย
ชนชาติกวางสีและห้องที่นักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี มีนักศึกษาจีนทั้งสิ้น 118 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั วอย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิจ ัย ครั้ง นี ้เ ป็น นัก ศึก ษาแลกเปลี ่ย นจากจีน ห้องที่ นั กศึกษามาจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ป่ า ไม้ ต ะวั น ตกเฉี ย งใต้ แ ห่ ง ประเทศจี น ปี ที่ 3 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุรีภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 จานวนนักศึกษา 31 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับฉลาก
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3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น คือ การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการเขียนสะกดคาภาษาไทย
3.2 ตัวแปรตามคื อ
3.2.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการเขียนสะกดคาภาษาไทย
3.2.2 ความคิด เห็น ของนัก ศึก ษาจีน ชั้น ปีที่ 3ที่มีต่อ การเรียนโดยใช้แบบฝึกทั กษะเรื่อง
การเขียนสะกดคาภาษาไทย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยก่อนการทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบ One Group Pre –
Posttest Design (Tuckman, 1990: 160)มีแบบแผนการวิจัย ดังนี้
สอบก่อนเรียน
ทดลอง
สอบหลังเรียน
O1
X
O2
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็นเครื่องมือทีผ่ ู้วิจัยสร้างขึ้นเองประกอบด้วย
1. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาภาษาไทยจานวน 6 ชุด
2. แผนการจัดการเรียนรู6้ แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคาภาษาไทยจานวน 30 ข้อ
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาจีนที่มตี ่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาภาษาไทย
จานวน 10 ข้อ
การสร้างเครื่องมือ
1. สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาภาษาไทยสาหรับนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 จานวน 6 ชุดดังนี้
1.1 แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 คาที่มีตัวสะกดแม่กก
1.2 แบบฝึกทักษะชุดที่ 2 คาที่มีตัวสะกดแม่กด
1.3 แบบฝึกทักษะชุดที่ 3 คาที่มีตัวสะกดแม่กบ
1.4 แบบฝึกทักษะชุดที่ 4 คาที่มีตัวสะกดแม่กน
1.5 แบบฝึกทักษะชุดที่ 5 คาพ้องเสียง
1.6 แบบฝึกทักษะชุดที่ 6 คาที่มีตัวการันต์
โดยผลประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาภาษาไทยสาหรับนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3
หลังเรียน มีค่าเท่ากับ81.48 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้80/80
2. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเขียนสะกดคาภาษาไทยของนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 จานวน6 แผน
แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมงโดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 1 การกาหนดเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้
รายการ
เนื้อหา
ทดสอบก่อนเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
คาที่มีตัวสะกดแม่กก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
คาที่มีตัวสะกดแม่กด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
คาที่มีตัวสะกดแม่กบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
คาที่มีตัวสะกดแม่กน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
คาพ้องเสียง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
คาที่มีตัวการันต์
ทดสอบหลังเรียน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559

เวลา/ชั่วโมง
1
2
2
2
2
2
2
1

โดยหาค่าดั ชนี ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรีย นรู้เรื่อง การเขี ยนสะกดคาภาษาไทยของ
นักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 (Index of Item Objective Congruence : IOC)ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คนได้ค่า ดัช นี
ความสอดคล้องที่มีค่าเท่ากับ 1
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคาภาษาไทยเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
จานวน 45 ข้อโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์การเขีย นสะกดคาภาษาไทย
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คนได้ค่า ดัช นีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.57- 0.80 ค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.38 ขึ้นไป และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.92
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคาภาษาไทย เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับจานวน 10 ข้อข้อโดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของผู้เชี่ย วชาญทั้ง 3 คนได้ค่า ดัช นีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00
การรวบรวมข้อมูล
ขั้นก่อนทดลอง
1. กาหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 1 ห้องเรีย น ได้ แก่ นั กศึกษาจี น แลกเปลี่ ย นจากมหาวิ ท ยาลั ย ป่ า ไม้
ตะวันตกเฉียงใต้แห่งประเทศจีนชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 1
ห้องเรียนจานวน 31 คน
2. ให้ นั กศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งท าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ การเขี ย นสะกดคาภาษาไทยของ
นักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 ก่อนเรียน (Pretest) แล้วผู้วิจัยนามาตรวจให้คะแนนพร้อมทั้งบันทึกผลไว้
ขั้นทดลอง
1. ดาเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาภาษาไทยจานวน 6 ชุด และแผนการ
จัดการเรียนรู้จานวน 6 แผน
473

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

2. ทดสอบหลั ง เรี ย น (Posttest) กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งหลั ง จากเสร็จ สิ้ น การเรีย นการสอนโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคาภาษาไทยซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
แต่สลับข้อและสลับตัวเลือก
ขั้นหลังการทดลอง
หลังการวิจัย ผู้วิจัยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามความคิดเห็น
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย นาข้ อ มู ล ทั้ ง หมดมาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี ก าร ทางสถิติ สรุปเป็นผลการทดลองและทดสอบ
สมมติฐาน ตามลาดับดังนี้
1. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้แบบฝึกทักษะ โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ( dependent samples t-test )
2. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะใช้การแปลค่าแบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เห็นด้วย ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาภาษาไทยสาหรับนักศึกษาจีน ชั้นปีที่ 3
มีผลการวิจัยดังนี้
1. การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นสะกดค าภาษาไทยสามารถหา
ประสิทธิภาพได้ 81.30/82.04ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของนั ก ศึก ษาจี น ชั้ น ปี ที่ 3 ที่ มี ต่ อแบบฝึ กทั ก ษะการเขี ย น
ภาษาไทยพบว่า โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
การอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาภาษาไทยสาหรับนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากความสมบูรณ์ของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา
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ภาษาไทยที่สร้างขึ้นด้วยการผ่านขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ แบบฝึ ก ทั ก ษะ พร้ อ มวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ พ บในงานเขี ย นต่ า งๆของนั ก ศึ กษาจี น ชั้ น ปี ที่ 3 จาก
มหาวิทยาลัยป่าไม้ตะวันตกเฉียงใต้แห่งประเทศจีนที่กาลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสัมภาษณ์
อาจารย์ภาษาไทยที่สอนวิ ชาการเขีย นเพื่อรวบรวมปัญหาข้อมู ล จากนั้นผู้วิ จัยจึง นาประเด็นปั ญหามาสร้า ง
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาภาษาไทยโดยแบบฝึกทักษะแต่ละชุดมีองค์ประกอบดังนี้ คาชี้แจงในการใช้
ใบความรู้ และกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพจากอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
ผู้เชี่ยวชาญ อย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญแนะนาให้เพิ่มจานวนคาที่นามาใช้ใ นการสร้างแบบฝึกทักษะให้มาก
ยิ่งขึ้น เขียนหัวข้อให้ขัดเจน เข้าใจง่ายขึ้น ให้แบบฝึกแต่ละชุดมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น และผู้วิจัยได้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจนมีคุณภาพ ก่อนที่จะนาไปทดลองกับกลุ่มทดลอง และตรวจเก็บคะแนนไว้
พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ พบก่อนจะนามาใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง สอดคล้องกับขันธงชัย มหาโพธิ์
(2535:20) และ มนทิรา ภักดีณรงค์ (2538:99) ที่กล่าวว่า แบบฝึกทักษะที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีนั้น
จะต้องมีการวางฟอร์มที่ดี มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีจากการฝึกกระทา
บ่อยๆ ได้ลงมือทาเองและเกิดความสนุกสนานในการทาแบบฝึกทักษะ
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาและคานึงถึงหลักจิตวิทยามาใช้เป็นองค์ประกอบในการสร้างแบบฝึก
ทักษะและใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทักษะให้มีความเหมาะสมกับความสนใจวัย และความสามารถ
ของผู้เรียน สอดคล้องกับอัญชลี แจ่มเจริญ (2526: 45) ที่กล่า วว่า แบบฝึกทักษะที่ดีควรใช้หลักจิต วิท ยาและ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ควรสร้างขึ้นเพื่อสิ่งที่จะสอนและเกี่ยวข้องกับนักเรียนคาพูดและเนื้อหาควร
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและเป็นสิ่งที่นักเรียนพบเห็นอยู่แล้วสิ่งที่ฝึกแต่ละครั้งควรเป็นแบบฝึกสั้นๆ และเข้าใจ
ง่ายไม่น่าเบื่อและที่สาคัญจะกระตุ้นให้เด็กได้สนใจใคร่ฝึก และยัง สอดคล้อ งกับ นงเยาว์ บวงสรวง (2535: 31)
ที่กล่าวว่า การสร้างแบบฝึกจะต้องคานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ มีวิธีการฝึกทักษะที่ เหมาะสม มีจุดมุ่งหมายใน
การฝึกที่ชัดเจน และสร้างแบบฝึกให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ โดยคานึงถึงความพร้อมและความสามารถของนักเรียน
แบบฝึกที่สร้างขึ้นควรมีการหาประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐาน
ดั ง นั้ น แบบฝึ กทั กษะที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้น จึ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภาพท าให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของ
นักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับณัฐพงศ์ สาวงค์ตุ้ย (2542:38) ที่ศึกษาเรื่องการการพัฒนาแบบ
ฝึกทักษะเรื่องการเขียนสะกดคายากวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะ
ภาษาไทยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยการใช้กิจกรรมแบบฝึกทักษะการสะกดคายากที่พัฒนาขึ้นหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกัลยา ชมสะอาด(2542:123) ที่ได้สร้างแบบฝึก
การอ่านสะกดคาที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ผลการวิจัยพบว่า
ค่าประสิทธิภาพแบบฝึกเป็น 87.40/86.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80ที่กาหนดไว้
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคาภาษาไทย มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 มีความเห็นว่าการใช้แบบฝึกทักษะทาให้
นักศึกษาสนุกกับการเรีย นการเขีย นสะกดคาภาษาไทยและช่วยทาให้เขียนสะกดคาภาษาไทยได้ ถูกต้ องขึ้น
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จาคาศัพท์ยากๆได้แม่นยาขึ้น รู้จักคาศัพท์ใหม่มากขึ้น และด้านที่มีว่าค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนรู้
โดยนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3มีความเห็นว่า กิจกรรมการ เรียนรู้มีความหลากหลายและสร้างสรรค์ เหมาะสมกับ
เนื้อหาที่เรียน ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กัน และด้านเนื้อหานักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 มีความเห็นว่า
เนื้ อ หาในแบบฝึ ก ทั ก ษะมี ค วามยากง่ า ยเหมาะสมกั บ ระดั บ นักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3และการเรียงลาดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพรสวรรค์ คาบุญ ( 2534:19)
ที่กล่าวว่าการสร้างแบบฝึกควรคานึงถึงความสนใจและความสามารถของนักเรียน ดังนั้น แบบฝึกต้องมีเนื้อหา
ไม่ยากเกินไป มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าจะฝึกด้านใด มีการกาหนดเวลาในการทาแบบฝึกที่เหมาะสม และมี
รูปแบบที่น่าสนใจ และ นงเยาว์ บวงสรวง(2535:31)ได้กล่าวถึงการสร้างแบบฝึกว่าจะต้องคานึงถึงจิตวิทยา
การเรียนรู้ มีวิธีการฝึกทักษะที่ เ หมาะสม มีจุด มุ่ง หมายในการฝึก ที่ชัด เจน และสร้า งแบบฝึก ให้มีรูปแบบที่
น่าสนใจ โดยคานึงถึงความพร้อมและความสามารถของนักเรียน และยังสอดคล้องกับหลักจิตวิทยา ในเรื่อง
ทฤษฎี ก ารเรีย นรู้ ของธอร์น ไดค์ และสกิน เนอร์ที่ น ามาใช้ ในการสร้า งแบบฝึ กจะท าให้ เกิด การเรีย นรู้สู ง สุ ด
ซึ่งประกอบไปด้วย ความพร้อม แรงจูงใจและการฝึก โดยประกอบไปด้วยกฎแห่งผล กฎแห่งการฝึกหัด กฎแห่ง
ความพอใจ กฎแห่งการวางเงื่อนไข และกระบวนการเสริมแรง ซึ่ งองค์ประกอบเหล่ านี้ จ ะเป็ นปัจ จัยให้การ
สร้ า งแบบฝึ ก ทั ก ษะเป็ น แบบฝึ ก ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นรู้ เข้ า ใจเนื้ อ หาที่ เ รี ย น
ชอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ และได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้จนสามารถนามาใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนสะกดคา ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับครูผู้สอน
1.1 การเลือกเนื้อหาและคามาใช้ในการสร้างแบบฝึกทักษะ ควรมีเนื้อหาในการเรียนรู้ที่ไม่มาก
หรือน้อยเกินไปกับเวลาที่กาหนด และเลือกคาที่มักได้ใช้จริงในชีวิตประจาวันหรือในบทเรียนภาษาไทย ไม่ใช้คาที่
เก่า โบราณ หรือยากเกินไปสาหรับผู้ที่ยังศึกษาภาษาไทยในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง เพื่อให้ได้แบบฝึกที่ไม่ยาก
เกินไปสาหรับผู้เรียน
1.2 จากการสั งเกตขณะทดลอง ผู้ วิ จั ยพบว่ า การฝึ กทั กษะการเขี ยนสะกดค าของนั ก ศึ ก ษานั้ น
ถ้ากระตุ้นโดยการบันทึกผลคะแนนหลังทาแบบฝึกทักษะเลยเพื่อให้นักเรียนได้ทราบผลพัฒนาการในการเขียน
สะกดคาของตน จะช่วยให้นักเรียนมีความพยายามในการทาแบบฝึกครั้งต่อไปให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมแรงใน
การเรียนรู้อีกแบบหนึ่ง
1.3 ในการเขียนคาครูควรดูแลนักศึกษาในเรื่องลายมือด้วยเพราะนักศึกษานอกจากจะฝึกความรู้
ด้านการเขียนคาให้ถูกต้องแล้วควรมีทักษะในการคัดลายมือให้สวยงาม อ่านง่าย ซึ่งเป็นมารยาทในการเขียน
หนังสือ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้
แบบฝึก กับการใช้สื่อหรือวิธีการสอนแบบอื่นๆ
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2.2 ควรสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาในลักษณะเดียวกันแต่ใช้มาตราตัวสะกดอื่นๆที่ต่าง
จากแบบฝึกนี้
2.3 ควรใช้การทดสอบหลังเรียนที่เป็นการบูรณาการทักษะการเขียนกับการฟังหรือดู ว่าจากการ
ฟังหรือดูสถานการณ์ดังกล่าวต้องเติมคาใดลงใช้ช่องว่างจึงจะเป็นคาพ้องที่ตรงความหมายตามบริบทนั้นๆ
เอกสารอ้างอิง
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