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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อพัฒ นาและหาประสิทธิภ าพของการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ ภ าษาไทย และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถด้ า นการเขี ย นสะกดค าของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยและพัฒนา โดยมีตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่กาลังเรียนใน
ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 โรงเรี ย นวั ด เขาน้ อ ย อาเภอเมื อ ง จั ง หวัด กาญจนบุ รี สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 จานวน 26 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่าง
ง่ายโดยการจับสลาก ยกชั้นเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนสะกดคา แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เป็นข้อสอบ
ฉบับเดียวกันแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ข้อสอบมีค่าความเชื่อมั่น 1.00 ค่าความยากง่าย
ระหว่าง 0.00-0.39 และค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.43 – 0.71 และมีค่าด้านความเชื่อมั่น 0.96
ตามลาดับ และมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที แบบ Dependent ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนสะกดคาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) นาเข้าบทเรียนก่อนเริ่ม (2) อ่านเพิ่มเสริมปัญญา (3)
หรรษาแข่งเขียนคา (4) นาความรู้ไปใช้ (5) คาใหม่คัดตัวบรรจง โดยนาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
ปรับพื้นฐานอ่านเขียนสะกดคา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.47/81.92 2) ความสามารถด้านการ
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เขียนสะกดคารายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย, ความสามารถด้านการเขียนสะกดคา

Abstract
The purposes of this research were to develop and to find the efficiency of
a Thai learning activities model in order to improve writing spelling ability of
Prathomsuksa 3 students and to compare the spelling ability of Thai language
courses of Prathomsuksa 3 students before and after using this model. This research
used research methodology of Research and development (R&D) procedures exam
before and after study. .The sample consisted of 26 Prathomsuksa 3 students of Wat
Khao Noi School, Muang District, Kanchanaburi Province, under Kanchanaburi Primary
Education Service Area Office 1, in the 1st semester of academic year 2018. The
sample was selected by simple random sampling by drawing lots. The research tools
were plans for learning Thai language activities to promote spelling ability, pre-test
and post-test in the same exam, multiple choice (4 choices) of 30 items. The test
had the reliability level of 1.00 . The statistics used in data analysis were percentage,
mean, standard deviation. Data analysis was used to find efficiency E1/E2 which was
equal to 80/80 and dependent t-test. The results revealed that: 1) The efficiency of
this Thai learning activities model to improve writing spelling ability for Prathomsuksa
3 Students,and 5 Step learning activities as follows Step (1) To bring into the chapter
Step (2) To read for improving skill Step (3) To write with enjoyable. Step (4) To
Apply acknowledge Step (5) To correct handwriting To bring for the learning activity
about the basic adjustment of spelling word E1/E2 was effective at 81.47 / 81.92. 2)
As for spelling ability in Thai language courses of Prathomsuksa 3 students, the mean
score after studying was significantly higher than before learning at 0.05.
Keywords : the develop of thai learning activities, to improve writing spelling ability
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บทนา
การเขียนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย์ เป็นเครื่องมือช่วยบันทึกช่วยจา เป็นรากฐาน
ที่สาคัญในการเรียนวิชาต่างๆ ใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญ เป็น
การถ่ายทอดความคิดความรู้สึก และความเข้าใจของตนเองออกมาเป็นตัวอักษรเพื่ อสื่อความหมายให้
ผู้อื่นเข้าใจ สิ่งที่สาคัญที่สุดในการเขียน คือ เขียนอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ การเขียนสะกดคาให้
ถูกต้องตามอักขรวิธีในภาษาไทย ผู้เขียนจะต้องเขียนให้ผู้อ่าน อ่านได้ถูกต้อง สื่ อความหมายเข้าใจได้
ตรงกันชัดเจน ถ้าเขียนสะกดคาผิด ความหมายก็จะแปรเปลี่ยนไปหรืออาจจะไม่มีความหมาย การ
เขียนสะกดคาให้ถูกต้องนั้ น ย่อมแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผู้เขียน ถ้าผู้เขียนมีความถูกต้อง
ชัดเจนในการเขียนสะกดคาจะช่วยให้สื่อความหมายได้ดีและน่าอ่าน หากมีการเขียนสะกดคาผิด ย่อม
ก่อให้เกิดผลเสียหายหลายประการ ทั้ง ต่อผู้อ่านและผู้เขียนเอง เนื่องจากการสะกดคาผิ ดจะทาให้
ผลงานการเขียนเรื่องนั้นๆ ด้อยคุณภาพ ลดความน่าเชื่อถือให้กับผู้อ่าน
การเขีย นสะกดคามีความส าคัญแต่ปัจจุบันพบว่ามีปัญหาการเขียนสะกดคาผิ ดอยู่ทั่ว ไป
บทบาทของครูผู้สอนภาษาไทยคือต้องหากลวิธีที่สอดคล้องกับความสนใจ วัย วุฒิภาวะและเป็นกลวิธี
ที่สามารถแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ ปัญหาที่กล่าวมานั้นวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูก็เป็นส่วนสาคัญที่จะ
ทาให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของเยาวเรศ
ผิวเหมาะ (2561) ที่ได้ทาการศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ของ
Yager โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านและการเขียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลจากการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด 2) นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาไทย ไม่สนใจเรียน สาเหตุ หนึ่งมา
จากการอ่านหนังสือไม่ออก/อ่านไม่คล่อง และเขียนไม่ถูกต้อง 3) ครูสอนบรรยายถ่ายทอดความรู้
ขาดการฝึกทักษะการปฏิบัติการอ่านและการเขียนอย่างต่ อเนื่อง และการทางานกลุ่มร่วมกันทาให้
ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 4) ครูไม่ใช้สื่ อการเรียนการสอนจึ งไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ใ ช้
หนังสือเสริมของสานักพิมพ์ต่างๆ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 5) ครูใช้วิธีการวัดผลด้วย
แบบทดสอบเพียงอย่างเดียวแล้วนามาตัดสินผลการเรียนไม่เน้นทักษะกระบวนการหรือชิ้นงานของ
นักเรียน อีกทั้งมีผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าวิธีการสอนหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูมีส่วนสาคัญต่อผล
การเรียนของนักเรียน ดังผลการวิจัยของ วิลาวัลย์ กองสะดี (2552 : 59) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา
2552 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความเห็นต่อปัจจัย ด้านวิธีการสอนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ “มาก” สอดคล้องกับผล
วิจัยของเอื้อมพร หลินเจริญ สิริศักดิ์ อาจวิชัย และภีรภา จันทร์อินทร์ (2552: 70) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทาให้ คะแนนการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่า ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในโรงเรียนที่มีคะแนน
O-NET ต่าใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดนครสวรรค์ แบ่งตาม
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในเมืองและนอกเมือง โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มสามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ว่า ในเรื่องของพฤติกรรมการสอนของครู พบว่า ครูส่วนใหญ่พยายามคิดหาวิธีการ
สอนที่หลากหลายเพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้เกิดทักษะในการเรียน หากแต่บางส่วนพบว่ายังมี
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ครูที่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย มุ่งเน้นให้เด็กท่องจาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นสาคัญ
มากกว่าการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับผลการศึกษานวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนอ่านภาษาไทย เพื่อศึกษาสภาพและสาเหตุของปัญหาที่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนอ่านภาษาไทย โดยพุทธชาต ทองกร (2551) ผลจากการศึกษา พบว่า สภาพและสาเหตุของ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยนั้น ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับตัวครูทั้งสิ้น ไม่ว่า
จะเป็นในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ครูยังยึดตัวเองเป็น สาคัญ การใช้สื่อการเรียนการ
สอนในระดับที่น้อยมาก รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่เน้นในด้านความรู้ความจา ซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึ กเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน ไม่เห็นความสาคัญและไม่สนใจทักษะด้านการอ่าน
รวมทั้งไม่มีนิสัยรักการอ่าน ทั้งนี้ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นยังมีความสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ : มุมมอง
ด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากวารสารวิจัยการศึกษาสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (อุษา ชูชาติ, ลัดดา อินทร์พิมพ์, 2558: 13) กล่าวว่าครูเป็นบุคลากรหลัก
ในการสร้างคนที่เป็นอนาคตของชาติครูควรปรับและพัฒนาวิธีการสอนของตนให้มีคุณภาพ ยึดการ
พัฒ นาเด็ก เป็ น หลั กและใช้ เวลาให้ ม ากขึ้ นในการสร้างกระบวนการเรี ยนรู้อ ย่างมีคุณค่ าและเกิ ด
คุณภาพต่อตัวเด็ก การจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการปฏิบัติ ต่างๆเน้นให้มีการนาไป
ประยุกต์ใช้ในวิถีดาเนินชีวิตประจาวันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครองและเด็ก มีหน้าที่ทา
ให้ เด็กรู้ สึ กอยากมาโรงเรี ย นและเรียนรู้อย่างมีความสุ ขเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม ดังที่เรียกว่า “คนดีและคนเก่ง”
ผู้วิจัยตระหนักในปัญหาที่พบจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาเทคนิคกลวิธีที่จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่ทาให้นักเรียนเขียนได้ พบว่า เด็กแต่ละคน
จะมีความสามารถรับรู้ในเรื่องต่างๆ แตกต่างกัน บางคนมีความสามารถด้า นดนตรี ด้านศิลปะ หรือ
ด้านอื่นๆ แต่ต้องเรียนวิชาที่มีเนื้อหามากอย่างวิชาภาษาไทยมีผลทาให้ผลการเรีย นวิชาภาษาไทยนั้น
ไม่ดี นอกจากนี้พบว่าเด็กทุกคนชอบเล่นเกม (พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์, 2533 : 18-19) การเล่นเกมมี
ความสัมพันธ์กับชีวิตและพัฒนาการของเด็ก มาตั้งแต่กาเนิด การเล่นเกมทาให้เด็กได้ฝึกความสามารถ
ในการรับรู้และเสริมสร้างความคิดหลายๆ แง่ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนฝึกความจา ทาให้เด็ก
ได้มีโอกาสสร้างสมประสบการณ์ให้กับตนเอง เพื่อเรียนรู้และรับรู้สิ่งแวดล้อมและสิ่งซึ่งไม่มีใครสอน
เขาได้ การเล่นเกมเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เด็กสามารถปรับตัว และเปลี่ยนแปลงความคิด ช่วยให้เด็กได้
มีโอกาสตอบสนองความต้องการของตนเอง นาเด็กไปสู่การค้นพบ ทาให้เด็กเกิดความรู้สึกอิสระ
สนุกสนานเพลิดเพลินและพร้อมที่จะดาเนินกิจกรรมซ้าได้เมื่อเกิดความพอใจและสนใจ โดยไม่ต้องมี
สิ่งอื่นมากระตุ้นไม่ว่าการให้รางวัลหรือการลงโทษ เด็กอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการ
แสดงความก้าวหน้าในระดับสติปัญญาและความคิดของเด็ก
จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ประเด็นของปัญหานักเรียนเขียนไม่ได้ ประเด็น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครู นโยบายของรัฐบาลในการจัดการศึกษาเหล่านี้ส่งผลให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่
จะออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนามาแก้ปัญหาการเขียนสะกดคาผิดและอีก
แรงจูงใจหนึ่งที่ทาให้ผู้วิจัยต้องการแก้ปัญหาการเขียนสะกดคาไม่ถูกต้อง นั่นคือ ผลการทดสอบการ
เขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาน้อย ปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนมีปัญหาด้านการเขียน
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สะกดคาโดยนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการเขียนอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็น ร้อยละ 70 ระดับ
ปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 30 และระดับดี – ดีมากคิดเป็นร้อยละ 0
จากประเด็น ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการเขียนสะกดคามาใช้ในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
3 โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) นาเข้าบทเรียนก่อนเริ่ม 2)
อ่านเพิ่มเสริมปัญญา 3) หรรษาแข่งเขียนคา 4) นาความรู้ไปใช้ 5) คาใหม่คัดตัวบรรจง ซึ่งเป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทฤษฎีต่างๆ ดังนี้ 1) ทฤษฎีการเชื่อมโยงของ Gredler (1997 :
24 อ้างถึงใน สมจิต จันทร์ฉาย, 2557) กฎแห่งความพร้อมกฎแห่งการฝึกหัดและกฎแห่งผลที่พึง
พอใจ 2) ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุขของกิติยวดี บุญซื่อ (2540: 15) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสะกดคา
อย่างเต็มตามศักยภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการเขียน
สะกดคาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 ระหว่างก่อนใช้และหลังการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย
สมมติฐานในการวิจัย
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการเขียนสะกดคารายวิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
2. ความสามารถการเขียนสะกดคา รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิธีดาเนินการวิจัย
๑. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความ สามารถ
ด้านการเขียนสะกดคา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development : R&D) ใช้แผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The
One Group Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีวิธีดาเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
เขียนสะกดคา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้านการเขียนสะกดคา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การดาเนินการในขั้นตอน
นี้มีรายละเอียด ดังนี้
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1. ศึกษาข้อมูลที่เป็นเอกสารโดย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1.ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรโรงเรียนวัดเขาน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.2. ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา และวรรณกรรมต่ างๆที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนสะกดคาสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1.3. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ผ ลคะแนนสอบการอ่ า นออกเขี ย นได้ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) การออกแบบและพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ภ าษาไทยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้ า นการเขี ย นสะกดค า ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
2.1.ทดสอบการเขียนคาจากบัญชีคาพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เพื่อการคัดกรองคา นามาสร้างเครื่องมือวิจัย
2.2. สังเคราะห์ร่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การเขียนสะกดคาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.3. พัฒนาร่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริม ความสามารถด้านการ
เขียนสะกดคาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 นาเข้า
บทเรียนก่อนเริ่ม ขั้นที่ 2 อ่านเพิ่มเสริมปัญญา ขั้นที่ 3 หรรษาแข่งเขียนคา ขั้นที่ 4 ขั้นนาความรู้ไป
ใช้ ขั้ น ที่ 5 ค าใหม่ คั ด ตั ว บรรจง และสร้ า งแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ , แบบทดสอบวั ด
ความสามารถด้านการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.4. นาร่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้, แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้,และแบบทดสอบ
ความสามารถด้านการเขียนสะกดคาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปให้ ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(index item objective congruence : IOC) และแก้ไขปรับปรุง
2.5.นาร่างกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าทุ่ม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) การทดลองใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนสะกดคา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การดาเนินการขั้นตอนนี้เป็นการนาเอาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการเขียนสะกดคาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง มีการดาเนินการ ดังนี้
3.1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ถึงผู้อานวยการ
โรงเรียนวัดเขาน้อย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้
พัฒนาขึ้น
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3.2. ศึกษารายละเอียดของการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดจนการ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ตามแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบถ้วน เพื่อให้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3.3. ก่อนการทดลองผู้วิจัยได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล พร้อมทั้ งทาความเข้าใจกับนักเรียน
เกี่ยวกับการเรียนการสอนว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร นักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมอย่างไร มีวิธีการ
ประเมินผลความสามารถด้านการเขียนสะกดคากับเรื่องที่เรียนอย่างไร
3.4. ทดสอบก่อนเรียนความสามารถด้านการเขียนสะกดคา ก่อนทดลองใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่าง 26 คน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถด้านการเขียน
สะกดคา จานวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง จากนั้นผู้วิจัยบันทึกคะแนนสอบก่อนเรียน
ของนักเรียนเก็บไว้
3.5. ดาเนินการทดลองใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง
“ปรับพื้นฐานอ่านเขียนสะกดคา” โดยผู้วิจัยได้ทดลองใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 นาเข้าบทเรียนก่อนเริ่ม เป็นขั้นการนาเข้าสู่บทเรียน เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนกระตือรื อร้นที่จะเรียนรู้ในชั่วโมงนั้นๆ โดยการนาเพลง เกม นิทาน ฯลฯ มา
นาเข้าสู่บทเรียน
ขั้นที่ 2 อ่านเพิ่มเสริมปัญญา ในขั้นนี้เป็นขั้นการเรียนรู้ เนื้อหาด้วยวิธีการอ่านคา
โดย ครูอ่านออกเสียงคาศัพท์ที่เรียน นานักเรียน และจากนั้นให้นักเรียนเปล่งเสียงอ่านตาม หรือ สอน
ให้สัมพันธ์กับการฟัง เช่น เมื่อครูอ่านหรือเล่าเรื่องให้นักเรียนฟัง เมื่อมีคายากหรือคาที่นักเรียนสะกด
ผิดบ่อยๆ ครูจะนาบัตรคามาติดหรือเขียนให้ดูบนกระดานพร้อมบอกความหมาย
ขั้ น ที่ 3 หรรษาแข่ ง เขี ย นค า ขั้ น นี้ เ ป็ น การเขี ย นค าตามค าบอกด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลายปรับเปลี่ยน ไปตามความเหมาะสม ทั้งเขียนรายบุคคลในสมุด แข่งขันเขียนบนกระดานดา
แบ่ งกลุ่ มแข่งขัน กัน เขีย นคาภายในเวลาที่กาหนด หรือให้ นักเรียนแก้ไ ขคาที่ส ะกดผิ ดในประโยค
ข้อความ บทความ ฯลฯ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เมื่อนักเรียนเขียนไม่ถูกต้องครูควรติดบัตรคาเฉลย
ให้นักเรียนดูอีกครั้ง
ขั้นที่ 4 นาความรู้ไปใช้ในขั้นนี้เป็นขั้นของการทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้อ่านได้เขียนไป
ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 โดยใช้ใบงานต่างๆ หรือเกมการศึกษามาให้นักเรียนเล่นเพื่อ เป็นการเน้นย้าคา
ต่างๆ ที่นักเรียนได้อ่านผ่านมาว่าเขียนอย่างไรด้วยกิจกรรมที่หลากหลายปรับเปลี่ยนไปตามบริบท
หรือตามความเหมาะสม เช่น แต่งประโยคจากคาศัพท์ที่เรียน เขียนเรื่องจากคาศัพท์ที่เรียน ทาใบงาน
หรือแข่งขันกันหาคาในเวลาที่จากัด เช่น คาควบกล้า คาที่มีตัวการันต์ คาที่สะกดด้วย ค จ ข ฯลฯ
เป็นต้น
ขั้นที่ 5 คาใหม่คัดตัวบรรจง ขั้นนี้คือการคัดลายมือคาศัพท์ที่เรียนของวัน ด้วยตัว
บรรจงให้ถูกต้องและสวยงาม
3.6. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนสะกด
คา ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจให้คะแนน
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) การประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาไทย ด้านการเขียนสะกดคา
การประเมิน และปรั บ ปรุงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ภ าษาไทย เพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนสะกดคา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในขั้นตอนนี้
ผู้ วิ จั ย พิ จ ารณาทบทวน และปรั บ ปรุ ง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยโดยศึ ก ษาผลการ
เปรี ย บเทีย บความสามารถด้ า นการเขีย นสะกดคา ประสิ ท ธิภ าพของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
ภาษาไทย การดาเนินการในขั้นตอนนี้มีรายละเอียดดังนี้
4.1.เก็บรวบรวมผลการทดสอบความสามารถด้านการเขียนสะกดคาระหว่างเรียน และ
หลังเรียน แล้วนาผลไปประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ดังนี้
4.1.1 นาผลการประเมินความสามารถด้านการเขียนสะกดคาของนักเรียนที่ได้จาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาหาประสิทธิภาพของกระบวนการ ( E1 )
4.1.2 นาผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนสะกดคาของนักเรียนที่ได้
จากการทดสอบหลังเรียน มาหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( E 2 )
4.1.3.น าผลการทดสอบ ก่ อ นเรี ย น – หลั ง เรี ย น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนสะกดคา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิเคราะห์ สถิติ t-test แบบ dependent
4.2.ปรับปรุงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากนั้น
นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
4.3.ปรั บ ปรุ งตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาจนได้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนสะกดคา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ฉบับสมบูรณ์
๒. ประชากรและตัวอย่าง
๒.๑ ประชากรของงานวิจัยนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เครือข่ายวังด้ง-ช่อง
สะเดา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 จานวน 10 โรงเรียน
ประกอบด้วย โรงเรียนวัดเขาน้อย โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม โรงเรียนบ้านวังด้ง โรงเรียนบ้านหนองสาม
พราน โรงเรียนบ้านช่องสะเดา โรงเรียนเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านทับศิลา โรงเรียน
บ้านท่าโป่ง โรงเรียนบ้านหนองหอยและโรงเรียนบ้านท่ามะนาว ซึ่งโรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียนนี้เป็น
โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน มีบริบททั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึง
กัน ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มประชากรกลุ่มนี้
๒.๒ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขาน้อย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน 26 คน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 ได้มาจากการสุมอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลากสถานศึกษา เนื่องจากเป็นโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่าย
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒ นาและหาประสิ ทธิภ าพของกิจกรรมการเรียนรู้ภ าษาไทยเพื่ อส่ งเสริ ม
ความสามารถด้ า นการเขี ย นสะกดค า ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
81.47/81.92 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยในข้อที่ 1
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสะกดคาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนสะกดคา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย
ข้อที่ 2
อภิปรายผลการวิจัย
จากการดาเนินการพัฒนาและสร้างรูปแบบการกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการเขียนสะกดคา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และทดลองใช้ ผู้วิจัยมี
ประเด็นการอภิปราย 2 ประเด็น ดังนี้
1. ผลการพั ฒ นาและหาประสิ ทธิ ภ าพกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยเพื่อ ส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการเขียนสะกดคา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละที่
เกิดจากกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยเพื่ อส่ ง เสริม ความสามารถด้า นการเขีย นสะกดค า ส าหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างเรียน เท่ากับ 81.47 และค่าเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบ
หลั ง เรี ย น เท่ า กั บ 81.92 ซึ่ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้านการเขียนสะกดคา ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.47/81.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด (80/80) เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ในข้อที่ 1 ทั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้มี
กระบวนการสร้ า งและพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบ ตามล าดั บ ขั้ น ตอน ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร
สั งเคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจั ยที่เ กี่ย วข้ อง ศึก ษาและวิเ คราะห์ ส ภาพปัญหาปั จจุ บัน ที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ การเขีย นสะกดค าของนั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 3 รวมทั้ ง ศึก ษาและวิ เคราะห์
สาระสาคัญของการเขียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพื่อนามาออกแบบและสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดยผ่านกระบวนการอย่างเป็น
ขั้นตอนจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ และศึกษากระบวนการพัฒนาการจัด การ
เรียนรู้จากนักวิชาการและนักการศึกษานามาเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานในการสร้างองค์ประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้และการวัดและประเมินผล มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเขียนรายละเอียด
องค์ประกอบให้ชัดเจน แล้วสร้างเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับร่าง พร้อมจัดทาเอกสารแผนการ
จัดการเรียนรู้นาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ในเบื้องต้น แล้ว
นาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะ
ดาเนินการปรับปรุงจนได้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพดังกล่าว มีการทดลองใช้ ก่อนนาไปใช้
จริงสอดคล้องกับ Caine and Caine (1991); Jensen (2000); บุญชม ศรีสะอาด (2545); ทิศนา
แขมมณี (2554) ที่กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีกระบวนการสร้าง และพัฒนาอย่างเป็นระบบ
และมีขั้นตอน เป็นการพัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับการพัฒนาในด้านนั้นๆ
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มีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 2 ระยะ คือ ระยะก่อนนากิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้
การปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระยะนี้ใช้ผลจากการประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี
เป็นข้อมูลในการปรับปรุง ระยะหลังการนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้อาศัยข้อมูลจากการ
ทดลองใช้เป็นตัวชี้นาในการปรับปรุงและอาจมีการนากิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้และปรับปรุงซ้า
จนกว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งการวิจั ยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของจารีย์ ขุนชานาญ (2559)
ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL)
พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3)
เนื้อหา 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผล
2. ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนสะกดคา สาหรั บ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัยข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ เป็นผลมาจากทั้งความเป็นไปได้ในเชิง ทฤษฎีจาก
การประเมิน โดยผู้ เ ชี่ย วชาญและความเป็นไปได้ ในเชิงปฏิ บัติการจากการทดลองใช้ อี กทั้งมีการ
ปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนนาไปใช้จริง และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
นักเรียนได้ผ่อนคลาย สนุกสนานจากการเล่นเกมการศึกษา เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ทั้งกระบวนการ
กลุ่มและเดี่ยว การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวพร้อมรับการ
เรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุข มีสมาธิกับการเรียนรู้ มีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมที่ครูวางแผนไว้อย่างเป็น
ระบบและการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนซ้าๆ จากการทาใบกิจกรรมที่สัมพั นธ์กับทฤษฎีการ
เชื่อมโยงของ Gredler (1997: 24 อ้างถึงใน สมจิต จันทร์ฉาย, 2557) เรื่องกฎแห่งความพร้อมการ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีถ้าผู้เรียนมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจ กฎแห่งการฝึกหัด การฝึกหัด ฝึกฝนทาซ้า
บ่อยๆจนเกิดความชานาญจะกลายเป็นทักษะเพราะหากไม่มีการทาซ้าหรือฝึกหัดแล้ว วิชาภาษาไทย
ตามลักษณะพื้นฐานของวิชาเป็นวิชาที่มีเนื้อหามาก หากนักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมนักเรียนจะลืม
เรื่องนั้นๆ ไปได้ และกฎสุดท้ายข้อที่ 3 คือ กฎแห่งผลที่พึงพอใจ เมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจย่อม
อยากจะเรียนรู้แต่หากไม่ได้รับความพึงพอใจก็จะไม่อยากเรียนรู้ในที่สุด นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการสอนอ่านอย่างเป็นธรรมชาติ (พุทธชาต ทองกร, 2551) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้จะประสบผล
มากน้ อยเพียงใดขึ้น อยู่กับ ครูผู้ สอนว่าจะมีวิธีการป้อนเข้าข้ อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ เรียน
หรือไม่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นนี้นอกจากผู้วิจัยจะใช้วิธีการสอนแบบครูอ่านนา นักเรียนอ่าน
ตามแล้ ว ผู้ วิจั ย ยั งน าเกมการศึ กษามาใช้ ประกอบการจั ดการเรีย นรู้เพื่ อให้ นักเรี ยนได้อ่านอย่า ง
สนุกสนานเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของเด็กอีกด้วย ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Defleur,
1966 อ้างใน สุ ธีร า เผ่ าโภคสถิต , 2543) ที่ว่า บุคคลมีความแตกต่างกันหลายประการ เช่น
บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา และความสนใจความแตกต่างนี้บางส่วนมาจากลักษณะแตกต่างทาง
ชีวภาค หรือทางร่างกายของแต่ละบุคคล แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากความแตกต่างที่เกิดจากการ
เรียนรู้ และในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยังสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของกิติยวดี บุญซื่อ (2540: 15) ที่กล่าวว่าการพัฒนาให้เด็กเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข
ต้องสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อ มให้เด็กได้สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนนักเรียนก็จะสนใจ
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และรักในการเรียนรู้เมื่อนักเรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียน อยากมาโรงเรียนทุกวัน อยากทากิจกรรม
ร่วมกับครูและเพื่อนๆ การเรียนรู้ของนักเรียนก็จะดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
เขียนสะกดคาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 ควรนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียน
สะกดคาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้กับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายวังด้ง – ช่องสะเดา
หรือโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
1.2 ควรบู รณาการกิ จกรรมให้ มี ความหลากหลายเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ความสามารถด้านการเขียนสะกดคาและทางภาษาไทยด้านอื่นๆ ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนสะกดคาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 กับการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศัก ยภาพในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยมาก
ยิ่งขึ้น
2.2. ควรมี การศึกษาวิ จัยการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภ าษาไทยเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการเขียนสะกดคาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยในเรื่องอื่นๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2.3. ควรมีการศึกษาเรื่องความสุขในการเรียนวิชาภาษาไทย ที่ใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนสะกดคาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3
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