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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาเป็ นเครื่ องมือสื่อความคิดและความเข้าใจที่มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันและกัน ชนชาติหนึ่ง ๆ อาจ
มีภาษาเดียวหรื อหลายภาษาก็ได้ แต่ละคนแต่ละชาติต่างก็ใช้ภาษาในการสื่อความหมาย ภาษาพูดและภาษา
เขียนเป็ นการถ่ายทอดความคิด ความรู ้สึกและความเข้าใจ เพื่อสื่ อความหมายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ ดังนั้นในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน นอกจากจะต้องคานึ งถึงความถูกต้องในการถ่ายทอดความคิด การสื่ อสาร
แล้วยังต้องตระหนักถึงเป้ าหมายของหลักสูตรที่ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือสาหรับการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ การติดต่อ สื่ อสาร การแสวงหาความรู ้ในวิชาการต่าง ๆ ให้กว้างขวางลึ กซึ้ งได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และทาให้ผูเ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการเรี ยน สามารถนาไปพัฒ นาตนเองได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพ (เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ 2536 : 13 อ้างถึงใน ชัชฏาพร ภารา .(2555). รายงานการวิจยั ในชั้น
เรี ยน . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.kroobannok.com/blog/51137. 3 มีนาคม 2557 )
ในปั จจุบนั การเรี ยนการสอนที่ใช้อยูม่ ีวตั ถุประสงค์ประการหนึ่ งคือ เพื่อปลูกฝังให้นักเรี ยนได้ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
รักการอ่าน การเขียน ครู จึงจาเป็ นต้องค้นคว้าหาความรู ้และหาแหล่งเรี ยนรู ้แก่ให้นักเรี ยน การส่ งเสริ มการ
เรี ยนให้แก่นกั เรี ยนจึงมีความจาเป็ นในการจัดการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั
การสอนการเขียนมีความสาคัญที่จาเป็ นต้องเสริ มสร้างและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในด้าน
ทักษะทางภาษาให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะหากเริ่ มสอนการเขียนอย่างถูกวิธีแล้วย่อมช่วยให้ผเู ้ รี ยนนาการ
เขียนไปใช้ประโยชน์ได้โดยแท้จริ ง จึงนับได้ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ควรเริ่ มหรื อแก้ไขให้ผเู ้ รี ยนสามารถเขียน
สะกดคาที่ตอ้ งการเขียนได้ ทฤษฎี ธีระวัฒนาพันธ์ (2536 : 7) กล่าวว่าปั ญหาการเขียนสะกดคาสามารถ
แก้ไ ขได้โดยการฝึ กทักษะ อาศัยแบบเรี ยนหรื อ แบบฝึ ก ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิดของ อรทัย นุ ตรดิ ษ ฐ
(2540: 40) ว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ครู จะต้องมีบทบาทสาคัญในการหาวิธีการสอนที่เหมาะสม
กับวัยนักเรี ยน เลือกคาสอนและฝึ กการเขียนตามระดับความยากง่ายแล้วนามาสร้างเป็ นแบบฝึ กสาหรับการ
เขี ย น เพ็ต ตี้ (กรรณิ ก าร์ พวงเกษม 2540 : อ้า งอิ ง มาจาก Petty 1963 , อ้า งอิ ง กรรณิ ก าร์ พวง
เกษม 2540 : 469 – 472 (อ้างถึงใน ชัชฏาพร ภารา .(2555). รายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน . [ออนไลน์]. เข้าถึง
ได้จาก : http://www.kroobannok.com/blog/51137. 3 มีนาคม 2557) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการทาซ้ า ๆ
ท าให้ ผู ้เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ดี ยิ่ง ขึ้ น ถ้ า ผู ้เ รี ย นได้รั บ การฝึ กบ่ อ ย ๆ จะท าให้ เ กิ ด ความแม่ น ย าใน
เนื้อหา โดยเฉพาะในเรื่ องการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน ถ้าทาบ่อย ๆ ความชานาญจะเกิดขึ้น เขียนผิด
น้อยลง ออกเสียงได้ชดั เจน
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาสภาพปั ญหาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนกลุ่มวิชาภาษาไทย พบว่านักเรี ยนขาดทักษะ
ในการศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง หนังสื อสาหรับการอ่านการเขียนและค้นคว้าบางเนื้ อหามีไม่เพียงพอกับ
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ความต้อ งการของนักเรี ยน นักเรี ยนบางส่ วนยังมี สมรรถภาพในการอ่ านและการเขียนไม่ ดีพอ นักเรี ยน
บางส่วนยังไม่มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน ดังนั้นครู ผสู ้ อนจึงต้องมีการคิดวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้ โดย
การนาแบบฝึ กเขียนไทยมาให้นักเรี ยนได้ฝึกทา เพื่อ จะได้เ ขียนภาษาไทยได้ถูก ต้อ ง และมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนดีข้ นึ
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อ แก้ปั ญ หาการเขี ย นภาษาไทยที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ งโดยใช้แ บบฝึ กหัด เขี ย นไทย ของนัก เรี ย นชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1-2 โดยการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
2.เพือ่ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคาก่อนและหลังการสอน โดยใช้แบบฝึ กทักษะการ
เขียนสะกดคาของนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1-2 โดยการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
3.เพือ่ สร้างแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาสาหรับนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1-2
4.เพื่อให้นักเรี ยนมีทกั ษะในการศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และปลูกฝังให้นักเรี ยนได้ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
รักการอ่าน การเขียน ภาษาไทยมากขึ้น
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
นักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1-2โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Judgmental Sampling)
จานวน 14 คน
1.4 กรอบแนวคิด
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อ ส่ งเสริ มทักษะการเขียนสะกดคาภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1-2โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Judgmental Sampling) จานวน 14 คน
เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาภาษาไทยเพิม่ ขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริ มให้นกั เรี ยนศึกษาหาความรู ้
ด้วยตนเอง มีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน รักการอ่านและการเขียนภาษาไทยมากขึ้น โดยผูว้ ิจยั ได้ทาแบบฝึ กเขียน
สะกดคา เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยซึ่งมีความยากง่ายแตกต่างกัน จานวน 5 ชุด ๆ ละ 2 รวมทั้งสิ้น
10 แบบฝึ ก
1.5 นิยามศัพท์ เฉพาะ
การเขียนสะกดคา คือ การประสมอักษรที่มีความหมายตรงกับคาที่ตอ้ งการ
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1.6 สมมติฐานในการวิจัย
แบบฝึ กเขียนไทยมีผลต่อการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาของนักเรี ยนดีข้ ึน และมีผลสัมฤทธิ์ใน
การเรี ยนวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น นักเรี ยนมีความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน รักการอ่านการเขียนภาษาไทย และสนใจศึกษา
หาความรู ้ดว้ ยตนเองมากขึ้น
1.7 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.นักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1-2โดยการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จานวน 14 คน ได้ดีข้ นึ
2.นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาภาษาไทยเพิม่ ขึ้น
3.นาผลการวิจยั ไปดาเนินการเพือ่ ปรับปรุ งพฤติกรรมการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง
4.นักเรี ยนมีทกั ษะในการศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และเพื่อปลูกฝังให้นักเรี ยนใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน รักการ
อ่าน การเขียน ภาษาไทยมากขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องการศึกษาความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคาของนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพปี ที่ 1-2 โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 14 คน ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและรวบรวมเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและการเขียน
-ความหมายและความสาคัญของภาษา
-ความหมายของการอ่าน
-ความหมายของการเขียน
2.การจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
-การสอนเขียน
3.งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับการอ่ านและการเขียน
ความหมายและความสาคัญของภาษา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคาว่า “ ภาษา ” ไว้วา่ “ ภาษา คือ
เสียงหรื อกิริยาอาการที่ทาความเข้าใจกันได้ คาพูด ถ้อยคาที่ใช้พดู กัน ” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2525 : 616)
วิจินตน์ ภาณุพงศ์ อธิบายความหมายของภาษาว่า “ ภาษา หมายถึง เสียงพูดที่มีระเบียบและมี
ความหมาย ซึ่งมนุษย์ใช้ในการสื่อความคิด ความรู ้สึก และในการที่จะให้ผทู ้ ี่เราพูดด้วยทาสิ่งที่เราต้องการ
และแทนสิ่งที่เราพูดถึง ” (วิจินตน์ ภาณุพงศ์ 2524 : 85)
วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ ได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญๆ อันเป็ นคุณสมบัติของภาษา สรุ ปได้ดงั นี้ (วิไล
วรรณ ขนิษฐานันท์ 2526 : 2)
1. ภาษาประกอบขึ้นด้วยเสียงและความหมาย โดยนัยของคุณสมบัติน้ ี ภาษาหมายถึงภาษาพูด
เท่านั้น ไม่รวมถึงภาษาเขียน ภาษาเขียนเป็ นเพียงสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ใช้บนั ทึกภาษาพูด
2. ภาษาเป็ นเรื่ องของสัญลักษณ์ ซึ่งต้องมีการเรี ยนรู ้จึงจะเข้าใจได้วา่ สัญลักษณ์น้ นั มีความหมายว่า
อย่างไร
3. ภาษามีระบบ เช่น การเรี ยงลาดับเสียง หรื อการเรี ยงลาดับคาในประโยค การจะใช้ภาษาให้ถูกต้อง
จึงต้องเรี ยนรู ้ระเบียบและกฎของภาษานั้นๆ
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4. ภาษามีพลังงอกงามอันไม่สิ้นสุด จากจานวนเสียงที่มีอยู่ ผูพ้ ดู สามารถผลิตคาพูดได้ไม่รู้จบ เราจึง
ไม่อาจนับได้วา่ ในภาษาหนึ่งๆ มีจานวนคาเท่าใด
ความหมายของ ภาษา อาจแยกได้เป็ นความหมายโดยอรรถและความหมายโดยปริ ยายดังนี้
ความหมายโดยอรรถ ภาษา หมายถึง
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการสื่อสารความรู ้ ความคิด ความต้องการของมนุษย์เครื่ องมือดังกล่าวอาจได้แก่
เสียงพูด เสี ยงสัญญาณต่างๆ รู ปภาพ แผนภูมิ ตัวอักษร ท่าทาง ฯลฯ การใช้เครื่ องมือดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั
ข้อตกลงในกลุ่มชนซึ่งผูใ้ ช้จะต้อง เรี ยนรู ้ เพือ่ ทาความเข้าใจกันได้
2. การติดต่อ การสื่อความรู ้สึก ในหมู่สตั ว์ดว้ ยกัน ได้แก่ การใช้เสียง ท่าทาง ฯลฯ
3. วิชาการแขนงหนึ่ง ว่าด้วยการศึกษาภาษาในแง่มุมต่างๆ กัน เช่น ศึกษาเพือ่ ให้มีทกั ษะ มี
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน หรื อศึกษาเพือ่ รู ้ระเบียบโครงสร้างของภาษา ฯลฯ
ความหมายโดยปริ ยาย เป็ นความหมายเชิงเปรี ยบเทียบ ภาษา อาจหมายถึง
1. ความรู ้ ความเข้าใจ ความมีทกั ษะในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน
2. กลุ่มชน เผ่า หรื อชนชาติ
3. ระเบียบ แบบแผน แบบอย่าง
อาจกล่าวโดยสรุ ปว่า “ ภาษา ” หมายถึง เครื่ องมือในการสื่อความหมายซึ่งใช้ถ่ายทอดความคิด
ความรู ้สึก ความต้องการของตนให้ผอู ้ ื่นทราบ ไม่วา่ จะเป็ นเสียงพูด ถ้อยคา กิริยาอาการหรื อสัญลักษณ์ต่าง ๆ
อ้างถึงใน. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ.์ (2540). ภาษาในสังคมไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.l3nr.org. 3 มีนาคม 2557)
ความหมายของการอ่ าน
ปั จจุบนั ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการอ่านอย่างกว้างขวางมาก และมีการกล่าวถึงความหมายของการ
อ่านในลักษณะต่างๆดังนี้
แบทเลอร์และเคลย์กล่าวว่า การอ่านคือการถ่ายทอดความหมายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง โดย
อาศัยภาษาเป็ นสื่อ โดยผูเ้ ขียนถ่ายทอดความหมายให้ผอู ้ ่านเข้าใจตามความคิดและเจตนาของผูเ้ ขียน ซึ่งการ
อ่านนี้เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้เช่นเดียวกับการพูด การออกเสียงเป็ นคาๆ หรื อหลายคา ซึ่งรวมกันเข้าเป็ น
ประโยคที่มีความหมายเมื่อเราอ่านนั้น มิได้จากัดแต่การอ่านเพียงอย่างเดียว แต่การพูดเป็ นรากฐานของการ
อ่าน ก็เริ่ มด้วยวิธีน้ ีเช่นกัน ( นิตยา ประพฤติกิจ.2538.2 )
ศรี รัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ ( 2538.2 ) กล่าวว่า การอ่านเป็ นการแปลความหมายของตัวอักษรออกมา
เป็ นความคิด และนาความคิดนั้นไปใช้ประโยชน์ ตัวอักษรเป็ นเครื่ องหมายแทนคาพูด เพราะฉะนั้นหัวใจ
ของการอ่านจึงอยูท่ ี่การเข้าใจความหมายของคา (ชาญประพน สวัสดิ์เดชะ. รายงานการวิจยั . [ออนไลน์ ].
เข้าถึงได้จาก : http://www.sl.ac.th/. 3 มีนาคม 2557)
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ค ากล่ า วของ เซอร์ ฟรานซิ ส เบคอน นั ก ปรั ช ญาเมธี ช าวอัง กฤษ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การอ่ า น
เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ส าหรั บ มนุ ษ ย์ เพราะมนุ ษ ย์จ ะไม่ ส ามารถเป็ นมนุ ษ ย์ไ ด้อ ย่า งสมบู ร ณ์ แ บบหากปราศ
จ า ก ก า ร อ่ า น ซึ่ ง เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น สี่ ข อ ง ทั ก ษ ะ ท า ง ภ า ษ า ที่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง ฝึ ก ฝ น อ ยู่ ส ม่ า เ ส ม อ
และสามารถฝึ กฝนได้เรื่ อย ๆ ตามวัย และประสบการณ์ไม่มีวนั สิ้นสุด เป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้มนุ ษย์ได้รับ
ความคิด ความรู ้และความบันเทิง มีผลต่อชีวติ และจิตใจของมนุ ษย์ให้เจริ ญยิง่ ขึ้น (ความหมายของการอ่าน.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.thaigoodview.com/. 3 มีนาคม 2557)
สรุ ปได้ว่า การอ่ านคื อ การรั บสารของผูอ้ ื่ น ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เช่ น ถ้อ ยคา ข้อ ความ
ตัวอักษร สัญลักษณ์มือ รู ปภาพ เครื่ องหมาย ต่าง ๆ เป็ นต้น เพื่อสื่ อความคิด หรื อการทาความเข้าใจเจตนา
ของผูเ้ ขียน กับสัญลักษณ์ที่ผเู ้ ขียนต้องการ
ความหมายของการเขียน
เสนีย ์ วิลาวรรณ( 2544 : 156 -159 ให้ ความหมายและความสาคัญของการเขียนดังนี้
การเขียน หมายถึง การถ่ายทอดความรู ้ ความรู ้สึกนึกคิด เรื่ องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆไปสู่
ผูอ้ ื่นโดยใช้ตวั อักษรเป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอด การเขียนเป็ นวิธีการสื่อสารที่สาคัญในการถ่ายทอดความรู ้
ความคิด และประสบการณ์ เพือ่ สื่อไปยังผูร้ ับได้อย่างกว้างไกล นอกจากนั้นการเขียนยังมีคุณค่าในการ
บันทึกเป็ นข้อมูลหลักฐานให้ศึกษาได้ยาวนาน
จุดประสงค์ของการเขียนคือสิ่งที่ผเู ้ ขียนต้องคานึงว่า ในการเขียนงานเขียนแต่ละครั้งนั้นต้องการ
เขียนเพือ่ สื่อเรื่ องใด โดยผูเ้ ขียนต้องใช้ความรู ้และประสบการณ์ รวมทั้งหลักการเขียนประกอบการเขียน
เพือ่ ให้การเขียนเพือ่ การสื่อสารนั้นๆบรรลุจุดประสงค์ที่ต้งั ไว้
การเขียนทัว่ ไปมีจุดประสงค์ดงั นี้
1. เพือ่ บอกเล่าเรื่ องราว เช่น เหตุการณ์ ประสบการณ์ ประวัติ ฯลฯ
2. เพือ่ อธิบายความหรื อคา เช่น การออกกาลังกาย การทาอาหาร คานิยามต่างๆ ฯลฯ
3. เพือ่ โฆษณาจูงใจ เช่น โฆษณาสินค้า ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ฯลฯ
4. เพือ่ ปลุกใจ เช่น บทความ สารคดี เพลงปลุกใจ ฯลฯ
5. เพือ่ แสดงความคิดเห็น
6. เพือ่ สร้างจินตนาการ เช่น เรื่ องสั้น นิยาย นวนิยาย ฯลฯ
7. เพือ่ ล้อเลียน เช่น บทความการเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ
8. เพือ่ ประกาศแจ้งให้ทราบ เช่น ประกาศของทางราชการ ประกาศรับสมัครงาน ฯลฯ
9. เพือ่ วิเคราะห์ เช่น การเขียนวิเคราะห์สถานการณ์บา้ นเมือง วิเคราะห์วรรณกรรม ฯลฯ
10. เพือ่ วิจารณ์ เช่น วิจารณ์การทางานของรัฐบาล วิจารณ์ภาพยนตร์ วิจารณ์หนังสือ ฯลฯ
11. เพือ่ เสนอข่าวสารและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
12. เพือ่ กิจธุระต่างๆ เช่น จดหมาย ธนาณัติ การกรอกแบบรายการ ฯลฯ
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การเขียน หมายถึง การถ่ายทอดความรู ้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็ นสัญลักษณ์
คือ ตัวอักษร เพือ่ สื่อความหมายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ จากความข้างต้น ทาให้มองเห็นความหมายของการเขียนว่า มี
ความจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน เช่น นักเรี ยน ใช้การเขียนบันทึก ความรู ้ ทาแบบฝึ กหัด
และตอบข้อสอบบุคคลทัว่ ไป ใช้การเขียนจดหมาย ทาสัญญา พินยั กรรมและค้ าประกัน เป็ นต้น พ่อค้า ใช้
การเขียนเพือ่ โฆษณาสินค้า ทาบัญชี ใบสัง่ ของ ทาใบเสร็ จ รับเงิน แพทย์ ใช้บนั ทึกประวัติคนไข้เขียนใบสัง่
ยาและอื่นๆเป็ นต้น
ลักษณะผูเ้ ขียน ผูเ้ ขียนนับเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความคิด ของผูเ้ ขียนเป็ นจุด
กาเนิดที่ทาให้เกิดการเขียนขึ้น ดังนั้นจึงกล่าวถึง ลักษณะของผูเ้ ขียน ได้ดงั นี้
1) มีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ และจินตนาการ
2) มีความรอบรู ้ เพราะความรู ้เปรี ยบเสมือนวัตถุดิบ
3) เลือกเนื้อหาและใช้ภาษาได้ถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักการใช้ภาษา
4) หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น ที่จะทาให้ผอู ้ ื่นหรื อตัวเองเดือดร้อน
5) ลักษณะท่าทาง ผูเ้ ขียนนอกจากมีความคิด ความรู ้ และความสามารถบุคลิกลักษณะ ท่าทางในการ
นัง่ การวางมือ การจับปากกาดินสอ ผูเ้ ขียนต้องเข้าใจและปฏิบตั ิให้ถูกต้องเพือ่ สุขภาพของผูเ้ ขียนเอง
6) ลายมือของผูเ้ ขียน เขียนให้ถูกต้อง เป็ นระเบียบ สะอาดและชัดเจน
7) จรรยาบรรณผูเ้ ขียน หมายถึง มารยาท เช่น การให้เกียรตินกั เขียนโดยลงชื่อเจ้าของผลงานที่เรา
ลอกหรื อเอาแนวคิดของ เขามาทุกครั้ง (ความหมายของการเขียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.kr.ac.th/. 3 มีนาคม 2557)
สรุ ปการเขียนหมายถึง การถ่ายทอดความรู ้สึกนึกคิด เรื่ องราว ความต้องการของบุคคลออกมาเป็ น
สัญลักษณ์ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆไปสู่ผอู ้ ื่นโดยใช้ตวั อักษรเป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอด และสื่อ
ความหมายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
2.การจัดการเรียนการสอนแบบเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
การปฏิรูปการศึกษาที่สาคัญยิง่ ที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็ นคนเก่งคนดีได้น้ นั ผูเ้ ขียนคิดว่าหัวใจ
ของการปฏิรูปการศึกษาจะต้องปฏิรูปการเรี ยนการสอนหรื อปฏิรูปการเรี ยนรู ้เป็ นอันดับแรก โดยครู อาจารย์
ในทุกสถานศึกษาจะต้องเลิกการเรียนการสอนทีย่ ึดครู เป็ นศูนย์กลาง เปลี่ยนเป็ นยึดผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง
หรื อ เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ สาระสาคัญของการปฏิรูปการเรี ยนรู ้โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง หรื อเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญนั้น เป็ นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ โดยเน้นประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับ พร้อมทั้ง
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มีนิสยั รัก
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ดังนั้นการปฏิรูปการเรี ยนรู ้จึงควรเริ่ มที่สถานศึกษาทุกแห่ง ดาเนินการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้และจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการประกันคุณภาพภายในผสมผสาน
อยูใ่ นกระบวนการเรี ยนรู ้ และการจัดการเรี ยนการสอนเพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
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ถ้าหากจะกล่าวโดยสรุ ปของหลักสาคัญของการเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางหรื อเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะต้ องคานึงถึงหลักที่สาคัญ ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วภิ า
ดาวรรธน์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แยกเป็ นข้อ ๆ รวม 7 ข้อ ดังนี้
1.ความต้องการหรื อความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนมากที่สุด
3. เน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง หมายความว่าให้สามารถเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ในสภาพความเป็ นจริ ง สามารถวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ และสืบค้นหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง
4. เป็ นการพึ่งพาตนเอง เพือ่ ให้เกิดทักษะที่จะนาสิ่งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ได้จริ งในชีวติ ประจาวัน และ
สามารถเข้าใจวิธีการเรี ยนรู ้ของตนได้ คือรู ้วธิ ีคิดของตนเองและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิด
อย่างเหมาะสม ไม่เน้นที่การจดจาเพียงเนื้อหา
5. เน้นการประเมินตนเอง เดิมผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมิน การเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจตนเองได้ชดั เจนขึ้น รุ ้จุดเด่นจุดด้อยและ
พร้อมที่จะปรับปรุ งหรื อพัฒนาตนเองให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น การประเมินในส่วนนี้เป็ นการ
ประเมินตามสภาพจริ งและใช้แฟ้ มสะสมผลงานช่วย
6. เน้นความร่ วมมือ ซึ่งเป็ นทักษะที่สาคัญในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
7. เน้นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ซึ่งอาจจัดได้ท้งั ในรู ปเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นรายบุคคล
จะเห็นได้วา่ ทั้ง 7 ข้อนี้เป็ นหลักสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ที่
ผูส้ อนควรคานึงถึงอย่างยิง่ ส่วนวิธีสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางหรื อเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญนั้น เราทราบเรา
คุน้ กันมานานแล้ว ครู อาจารย์ที่สาเร็จการศึกษามาทางศึกษาศาสตร์-ครุ ศาสตร์เคยเรี ยนมาแล้วทุกคน เช่น วิธี
สอนแบบแก้ ปัญหา หรื อ วิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ ของอริยสั จ หรื อ วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ เป็ นวิธีสอนที่มี
ลักษณะคล้ายกันมาก คือเริ่ มจากทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถทราบปั ญหาก่อน แล้วคิดตั้งสมมติฐาน จากนั้นก็เก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลและนาผลสรุ ปไปใช้ ตามลาดับ วิธีสอนแบบสื บสวนสอบสวน เป็ นวิธีสอนที่
ผูส้ อนถามนา เพือ่ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาคาตอบได้ ทั้งนี้โดยกระทาสืบเนื่องไปตามขั้นตอนที่สาคัญ คือการ
เข้าใจปั ญหา พิสูจน์หลักการและตัดสินข้อสรุ ปต่างๆ และนาผลสรุ ปไปใช้ วิธีสอนแบบแบบอุปนัย เป็ นวิธี
สอนที่ผสู ้ อนอธิบายจากข้อเท็จจริ งหรื อสิ่งที่มองเห็นได้ หรื อให้ผเู ้ รี ยนทาการทดลอง แล้วตั้งกฏเกณฑ์ข้ นึ
ภายหลัง วิธีสอนแบบหน่ วย เป็ นวิธีสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนทาการค้นคว้าหาข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์โดยทากันเป็ น
กลุ่ม จากนั้นให้นามารายงานให้เพือ่ นฟังในชั้น วิธีสอนแบบระดมพลังสมอง เป็ นวิธีสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนช่วยกัน
คิดช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันอภิปรายหาข้อสรุ ปจากประเด็นปั ญหาที่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันคิดขึ้น วิธีสอน
แบบมอบโครงงานให้ ทา เป็ นวิธีสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่ผเู ้ รี ยนสนใจ โดยทาเป็ นโครงงานแล้ว
เขียนเป็ นรายงานหรื อภาคนิพนธ์เสนอต่อผูส้ อน วิธีสอนแบบบูรณาการ เป็ นวิธีสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรม
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วิชาใดวิชาหนึ่งผสมผสานกับวิชาอื่นๆ หรื อเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆด้วย เช่นผูเ้ รี ยนเรี ยนวิชาภาษาไทย ก็ให้ทา
กิจกรรมทั้งในวิชาภาษาไทย และทากิจกรรมในวิชาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ไปพร้อมๆกันด้วย หรื อเป็ นวิธีสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการทุกด้านพร้อมๆกัน คือพัฒนาการทั้งทางกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคมนอกจากนี้ยงั มีวธิ ีสอนทีน่ ่าสนใจ ที่อาจารย์ทางศึกษาศาสตร์ได้คน้ คว้าทดลองและ
สร้างรู ปแบบการสอนขึ้นมา เช่น วิธีสอนแบบวรรณี เป็ นวิธีสอนที่รองศาสตราจารย์วรรณี โสมประยูร
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้คน้ คว้าทดลองและสร้างรู ปแบบการสอน
คณิ ตศาสตร์ระดับประถมศึกษาขึ้น และได้เผยแพร่ เข้าสู่วงการศึกษาอย่างเป็ นทางการมาแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ.
2524 และ การสอนแบบจิตปัญญา ซึ่ง ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ ได้ทาการศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 - 2542 และได้อธิบายขยายความว่า การสอนแบบจิตปั ญญา
เป็ นการสอนที่มุ่งถึงจิตใจของผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งเรี ยนอย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางปั ญญา วิธีการ
สอนจะเน้นอยูท่ ี่กิจกรรมการสอนของครู ที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองวิธีสอนแบบต่างๆที่
ผูเ้ ขียนกล่าวมาทั้งหมดนี้ลว้ นเป็ นวิธีสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางทั้งสิ้น แต่เป็ นที่สงั เกตว่า เมื่อผูท้ ี่สาเร็จ
การศึกษาออกไปเป็ นครู อาจารย์แล้ว ก็ไม่นาไปใช้ ทั้งๆที่เคยเรี ยนรู ้มา เคยทดลองสอน เคยฝึ กสอน บางคน
อาจลืมไปหมดแล้วก็ได้ เมื่อทาการสอนยังคงสอนแบบยึดครู เป็ นศูนย์กลางไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อเรามี
นโยบายปฏิรูปการศึกษากันแล้ว จึงน่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ปรับปรุ งการสอน โดยนาเอาวิธีสอน
เหล่านี้มาใช้กนั อย่างจริ งจังได้แล้วผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างที่น่าสนใจอีกตัวอย่างหนึ่ง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.
สมศักดิ์ ภู่วภิ าดาวรรธน์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เสนอยุทธศาสตร์การเรี ยนรู ้โดย
ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญไว้อย่างน่าสนใจ ผูเ้ ขียนคิดว่าจะนาไปใช้ได้เช่นกัน มีบางข้อคล้ายๆกับที่กล่าวมาแล้ว
ยุทธศาสตร์ดงั กล่าว มี 5 ข้อด้วยกัน ดังนี้
1. การเรียนแบบร่ วมมือ เป็ นวิธีการเรี ยนที่ให้นกั เรี ยนทางานด้วยกันเป็ นกลุ่มเล็กๆเพือ่ ให้
เกิดผลการเรี ยนรู ้ท้งั ด้านความรู ้ และทางด้านจิตใจ ช่วยให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของเพือ่ นๆ เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอ้ ื่นที่แตกต่างจากตน
ตลอดจนรู ้จกั ช่วยเหลือและสนับสนุนเพือ่ นๆ
2. การเรียนแบบประสบการณ์ เป็ นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ หรื อการเรี ยนรู ้จากการได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง โดยผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ แล้วได้รับการกระตุน้ ให้สะท้อนสิ่งต่างๆ ที่
ได้จากประสบการณ์ออกมาเพือ่ พัฒนาทักษะใหม่ๆ เจตคติใหม่ๆหรื อวิธีการคิดใหม่ๆ
3. การเรียนแบบอภิปัญญา เป็ นการเรี ยนที่ให้ผเู ้ รี ยนคิดโดยเป็ นการคิดที่รู้ตวั ว่าคิดอะไร มีวธิ ีคิด
อย่างไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนได้ และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนได้
ด้วย
4. การเรียนแบบส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นการเรี ยนโดยส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความคิด
สร้างสรรค์ เช่น ให้ผเู ้ รี ยนระดมสมอง ให้ผเู ้ รี ยนคิดออกแบบในวิชาการงานและพืน้ ฐานอาชีพ
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ให้ผเู ้ รี ยนคิดเขียนภาพในวิชาศิลปะ เป็ นต้น
5. การเรียนแบบทาโครงงาน เป็ นการเรี ยนโดยให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่ตนเองสนใจ และ
ทาเป็ นโครงงาน (Project) อาจทาเป็ น รายงาน ภาคนิพนธ์ หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็ได้
ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างการเรี ยนรู ้โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางที่เป็ นรู ปธรรม ที่ครู อาจารย์จะนาไปใช้
ได้เช่นกัน โดยแยกออกเป็ นกลุ่มวิชาต่างๆให้เห็นชัดเจนได้ดงั นี้
1. กลุ่มคานวณ ได้แก่วชิ า คณิตศาสตร์ ฟิ สิ กส์ เคมีคานวณ และวิชาอื่นๆที่เกีย่ วข้ อง ธรรมชาติ
ของวิชาคานวณต้องการความเข้าใจในกฎ ในทฤษฎีบทและที่มาของเนื้อหา ไม่ใช่การท่องจา
สูตรคานวณโดยไม่เข้าใจ แต่เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มาของการพิสูจน์ และการทาแบบฝึ กหัดที่
หลากหลาย ดังนั้นผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ที่มาของการพิสูจน์ และทาแบบฝึ กหัดที่หลากหลายมากๆ
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์ ได้แก่วชิ า ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ กายภาพ ชีวภาพ
ธรรมชาติของกลุ่มวิทยาศาสตร์เป็ นวิชาที่มีรากฐานอยูบ่ นหลักการและเหตุผล ข้อสรุ ปต่างๆ
ได้มาจากการสังเกต การทดลอง ดังนั้นการเรี ยนกลุ่มวิชานี้ผเู ้ รี ยนต้องทาการทดลองให้มาก
ทีส่ ุด ไม่ใช่ทดลองแห้งที่เรี ยกกันว่า Lab แห้ง เพราะถ้าหากทา Lab แห้ง ผูเ้ รี ยนจะได้ความรู ้
เพียงระยะสั้น ลืมเร็ว ใช้เครื่ องมือต่างๆไม่เป็ น ทดลองไม่เป็ น และทางานไม่เป็ น ดังนั้นผูส้ อน
จะต้องให้ผเู ้ รี ยนทดลองให้มากที่สุด
3. กลุ่มภาษา ได้แก่วชิ า ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญีป่ นุ่ ภาษาจีน และภาษา
อื่นๆ ธรรมชาติของกลุ่มภาษาคือการสื่อสาร ซึ่งครอบคลุมการพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียน ดังนั้นการเรี ยนภาษาผูเ้ รี ยนต้องฝึ กพูด ฟัง อ่าน เขียนมากๆ ไม่ใช่เอาแต่ท่องจาอย่างเดียว
4. กลุ่มสังคมศาสตร์ -มนุษยศาสตร์์ ได้แก่วชิ า สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา
การปกครอง ซึ่งเป็ นวิชาที่ศึกษาสังคมรอบตัว ดังนั้นการเรี ยนรู ้ที่ดีที่สุดในกลุ่มวิชานี้คือการ
ติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบนั จากสื่อต่างๆ เช่นจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต แล้วคัดลอกมา เพือ่ นามาคิด นามาวิเคราะห์กบั บทเรี ยน ไม่ใช่คดั ลอกมาท่องจาแต่
อย่างเดียว
5.กลุ่มศิลปะ การงานและพืน้ ฐานอาชีพ ได้แก่วชิ า ศิลปศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ คหกรรมศิลป์
เกษตรกรรมศิลป์ ธุรกิจศิลป์ ธรรมชาติของวิชาเหล่านี้ ต้องลงมือทาจริ งปฏิบตั ิจริ ง ดังนั้นการ
เรี ยนวิชาเหล่านี้ตอ้ งลงมือทาจริ งปฏิบตั ิจริ งอาจเป็ นในสถานศึกษาและในสถานประกอบการก็
ได้ การลงมือทาจริ งปฏิบตั ิจริ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนทางานเป็ นและนาไปใช้ได้ในชีวติ ประจาวันได้
ด้วย
ที่น่าสนใจอีกแง่มุมหนึ่งที่ครู อาจารย์จะนาไปใช้ได้ ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างนักเรี ยนจากโรงเรี ยนต่างๆ
ที่ปฏิรูปการเรี ยนรู ้ โดยได้ถ่ายทอดความรู ้สึกถึงความต้องการของการเรี ยนแบบที่เรี ยกว่า "เรียนแบบยึด
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ" ซึ่งเผยแพร่ ในรายการ "เช้าวันนี้" ทางโทรทัศน์ ททบ. 5 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2544 มี
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น.ส.พักตร์ประไพ เกียรติอุทยั ชั้น ม 6 ร.ร.คณะราษฎร์บารุ ง ปทุมธานี น.ส.สิริพกั ตร์ สุ วรรณทัต ชั้น ม. 6
และ ด.ช.ธนธิป บุญยธิดา ชั้น ม.3 ร.ร.ราชวินิตมัธยม กรุ งเทพมหานคร และด.ญ.สุรีรัตน์ อ่ามาลี ชั้น ป. 6
ร.ร.วัดใหญ่ไทรนนทบุรี นักเรี ยนทั้ง 4 คนนี้ได้สรุปความหมายและวิธีการของการเรียนแบบยึดผู้เรียนเป็ น
สาคัญ ว่า "ชอบให้ครู ปฏิรูปการเรี ยนการสอน เพราะทาให้เด็กรู ้จกั คิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง โดยครู ตอ้ งเปิ ด
โอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นตลอดเวลา เป็ นการเรี ยนรู ้ท้งั ในและนอกโรงเรี ยน ทาให้พวกเรามี
ความสุขในเวลาเรี ยน เช่น วิชาสั งคมศึกษา เราได้ลงไปสัมผัสกับของจริ ง สถานที่จริ ง เกิดความรู ้สึกหวง
แหนและอยากที่จะอนุ รักษ์มรดกไทยให้คงอยูไ่ ว้นานๆ การเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์์ ได้มีโอกาสทา
โครงงาน เก็บภาพต่างๆจากสถานที่จริ ง ผูเ้ รี ยนเกิดความรักและรู ้ซ้ ึงถึงบรรยากาศเก่าๆ พร้อมนาข้อมูลที่
ได้มาจัดทาเป็ นโฮม -เพจลงบนคอมพิวเตอร์ ทาให้พวกเราต้องศึกษาวิธีทาและเรี ยนรู ้ระบบทั้งหมด ส่งผลให้
เกิดกระบวนการทางาน รู ้จกั แบ่งบทบาทหน้าที่กนั และกัน เป็ นต้น"
น.ส.พักตร์ประไพ กล่าวเพิม่ เติมว่า "การเรี ยนแบบนี้จะสาเร็จได้ นอกจากขึ้นอยูก่ บั คุณครู แล้ว
ผูเ้ รี ยนถือว่ามีความสาคัญไม่แพ้กนั เด็กควรมีโอกาสเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตั้งแต่ยงั เล็กๆ เช่น การ
เรี ยนวิชาชีววิทยา คงไม่ตอ้ งไปท่องจาในตาราทั้งหมด อาจใช้วธิ ีจาแบบแยกเป็ นหมวดหมู่ จากส่วนใหญ่ไป
ส่วนเล็ก จากส่วนเล็กไปส่วนย่อย จาแนกเป็ นลาดับขั้นตอน วิธีน้ ีทาให้เข้าใจเนื้อหาและรายละเอียดวิชาได้
ดีกว่าการท่องทีละตัว ส่วนวิชาเคมี ต้องทดลองและสัมผัสด้วยตัวเอง จะทาให้เราทาได้ และวิชาฟิ สิ กส์ ต้อง
หมัน่ ทาโจทย์บ่อยๆ"
น.ส.สิริพกั ตร์ ได้กล่าวเพิม่ เติมอีกว่า "วิชาคณิตศาสตร์ ได้เรี ยนรู ้จาก Sheet ที่อาจารย์แจกให้ก่อน
แล้วนาโจทย์มาคิดวิเคราะห์และพิสูจน์ดว้ ยตนเอง จะเข้าใจมากกว่าการเรี ยนแบบเดิมๆที่ผา่ นมา ที่ยดึ หนังสือ
เป็ นตัวตั้ง ผลการเรี ยนเปลี่ยนแปลงไป นอกจากความรู ้ที่ได้รับสาหรับใช้ในห้องเรี ยนแล้ว ความรู ้เหล่านั้นยัง
สามารถนากลับมาใช้ในชีวติ ประจาวันได้อีกด้วย"
ยังมีการสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ที่ครู อาจารย์น่าลองนาไปใช้ได้อีก ผูเ้ ขียนขอใช้คาว่า "หลัก 5
ค." ได้แก่ ค้น คว้ า คิด คาย คณะ ขออธิบายรายละเอียด ดังนี้
1. ค้น หมายถึงให้ผเู ้ รี ยนค้นเนื้อหาความรู ้จากห้องสมุด จากอินเตอร์เน็ต ไปถามคนในชุมชน
ไปถามผูร้ ู ้จากหน่วยงานต่างๆ ไปศึกษานอกสถานที่ตามสถานที่ตา่ งๆ เหล่านี้เรี ยกว่า "ค้น"
ทั้งสิ้น
2. คว้ า เมื่อผูเ้ รี ยนค้นจากห้องสมุดแล้วก็จดมา บันทึกมา หรื อถ่ายเอกสารมา ค้นจาก
อินเตอร์เน็ตแล้ว Print มา หรื อไปถามคนในชุมชน ไปถามผูร้ ู ้จากหน่วยงานต่างๆ ไปศึกษา
นอกสถานที่แล้ว ก็จดบันทึกมาเช่นกัน เหล่านี้เรี ยกว่า "คว้า" นัน่ เอง
3. คิด เมื่อจดมา บันทึกมา ถ่ายเอกสารมา หรื อ Print มาจากอินเตอร์เน็ตแล้ว ก็ให้ผเู ้ รี ยนนามา
คิด นามาวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ได้หรื อไม่อย่างไร และอื่นๆ แล้ว
คิดรวบรวมและเรี ยบเรี ยง เพือ่ จะเขียนรายงานต่อไป
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4. คาย เมื่อผูเ้ รี ยนได้คิดได้วเิ คราะห์ได้คิดรวบรวมและเรี ยบเรี ยงแล้วก็นามาเขียนรายงาน และ
นามารายงานให้เพือ่ นในชั้นฟัง การเขียนรายงาน การรายงานให้เพือ่ นฟัง แสดงว่าเป็ น "คาย"
นัน่ เอง
5. คณะ หมายถึงการให้ผเู ้ รี ยนทางานกันเป็ นกลุ่ม (คณะ) เพือ่ ค้น คว้า คิด คาย ที่กล่าวมาแล้ว
การให้ผเู ้ รี ยนทางานเป็ นกลุ่ม ถือว่าทางานเป็ น "คณะ"
ถ้าหากให้ผเู ้ รี ยนทาได้ทากิจกรรมตั้งแต่ 1 ค. ถึง 5 ค. อาจไม่ครบทั้ง 5 ค. ก็ได้ แสดงว่าเป็ นการ
เรี ยนการสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางแล้วจากแนวคิดและตัวอย่างทั้งหมดนี้จึงกล่าวได้วา่ หัวใจของการ
ปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปการเรี ยนรู ้นนั่ เอง ที่ผา่ นมาการเรี ยนการสอนเน้นให้ผเู ้ รี ยนท่องจา ทาให้การ
เรี ยนเป็ นเรื่ องยาก น่าเบื่อหน่าย ทาให้เด็กไม่ฉลาด คิดไม่เป็ น ทางานไม่เป็ น ดังนั้นผูส้ อนจะต้องหาทางทา
เรื่ องการเรี ยนรู ้ให้เป็ นเรื่ องสนุก และสามารถพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ผเู ้ รี ยนเป็ นตัว
ตั้ง อย่างไรก็ตามการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้น้ นั ผูส้ อนจะยิง่ มี
ความสาคัญมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางแล้ว ผูส้ อนไปไหนก็ได้ ปล่อยให้ผเู ้ รี ยนทา
กิจกรรมกันตามลาพัง ผูส้ อนจะต้องใกล้ชิดผูเ้ รี ยน จะต้องคอยชี้แนะ คอยให้กาลังใจ และดึงในสิ่ งที่ผเู ้ รี ยน
ไม่รู้ เช่น ศักยภาพของตัวเด็กออกมาให้เด็กได้รู้ เพือ่ เป็ นการเสริ มจุดเด่น ของเด็ก และช่วยแก้ปัญหาใน
จุดอ่อนของเด็กด้วย (หวน พินธุพนั ธ์. การเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ : ปฏิรูปการศึกษาที่สาคัญยิง่
. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.moobankru.com/. 3 มีนาคม 2557)
การสอนเขียน
ในส่วนนี้จะนาเสนอ โดยแยกเป็ นทฤษฏีว่าด้วย “การอ่าน”, “การคิด” และ “การเขียน” ซึ่ งจุดเน้นจะอยู่
ที่ “การคิด”เป็ นหลัก ซึ่งเป็ นส่วนที่เกี่ยวพันกับ “การคิดวิเคราะห์” ที่สุด
1.การอ่ าน (reading)
ราชบัณฑิ ตยสถานนิ ยามว่า “อ่ าน” หมายถึ ง “ว่าตามตัวอักษร” ส่ วน “การอ่ าน” หมายถึ ง “การแปล
ความหมายของตัวอักษรที่อ่านออกมาเป็ นความรู ้ ความคิด และเกิดความเข้าใจเรื่ องราวที่อ่านตรงกับเรื่ องราว
ที่ผเู ้ ขียนเขียน ผูอ้ ่านสามารถนาความรู ้ ความคิด หรื อสาระเรื่ องราวที่อ่านไปใช้ประโยชน์ได้” ซึ่ งมีความหมาย
ในลักษณะเป็ นการรับแล้วถ่ายทอดโยใช้ตวั อักษร สัญลักษณ์ เป็ นสื่ อความคิด เจตนาหรื อการทาความเข้าใจ
กับที่ผถู ้ ่านทอดต้องการสื่อความคิด เจตนาหรื อการทาความเข้าใจกับผูท้ ี่ผถู ้ ่ายทอดต้องการสื่ อความหมายนั้น
จุดมุ่งหมายของการอ่าน
2. การคิด (thinking or thought)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนิยามไว้วา่ “ทําให้ ปรากฏเป็ นรูปหรื อประกอบให้ เป็ นรู ปหรื อเป็ น
เรื่ อ งขึ ้นในใจ;ใคร่ ครวญ, ไตร่ ตรอง, เช่ น เรื่ อ งนี ้ยากยังคิ ด ไม่ อ อก; คาดคะเน เช่ นคิ ดว่ า เย็นนี ้ฝนอาจจะ
ตก; คํานวณ เช่ น คิดเลขในใจ;มุ่ง, จงใจ, ตัง้ ใจ,เช่ น อย่าคิดร้ ายเขาเลย; นึก เช่ น คิดละอาย” เรื่ องของการคิดมี
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นักการศึกษา และนักจิตวิทยาจานวนไม่ น้อยได้สร้างคาอธิ บายไว้จานวนมาก โดยสรุ ป ระดับของการคิ ด
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ระดับคือ
1. ทักษะการคิดพื้นฐาน เป็ นทักษะการคิดที่เป็ นพื้นฐานของการคิดในระดับที่สูงขึ้นไปเป็ นการคิดที่ใช้
ในการดารงชี วิต มี การพิจารณาไตร่ ตรองเหตุการณ์ หรื อข้อมู ลต่างๆโดยอาศัยประสบการณ์ เป็ นหลักในการ
ตัดสินใจ
2.ทักษะการคิดระดับสู ง เป็ นทักษะการคิดที่ตอ้ งใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและซับซ้อนมี การ
กลัน่ กรองข้อมูลหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ที่ต่อเนื่ องช่วย
ในการตัดสินใจ
ซึ่งการที่ผเู ้ รี ยนจะเกิดกระบวนการคิดได้น้ นั ครู ผสู ้ อนจะต้องพัฒนาทักษะการคิดก่อนเพราะการสอนให้
ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะการคิดในเบื้องต้นจะเป็ นการปูพ้นื ฐานให้ผเู ้ รี ยนสร้างกระบวนการคิดของตนเองได้ ในที่สุด
3. การเขียน (writing)
ราชบัณฑิตยสถานนิ ยามว่า การเขียน คือ “ขีดให้ เป็ นตัวหนังสื อหรื อ เลข, ขีดให้ เป็ นเส้ นหรื อรู ป
ต่ าง ๆ, วาดแต่ งหนังสื อ” การเขียนเป็ นการแสดงความรู ้ ความคิด ความรู ้สึก และความต้องการ ของผูส้ ่ ง
สารออกไปเป็ นลาบลัก ษณ์ อ ัก ษร เพื่อ ให้ผูร้ ั บสาร สามารถอ่ านเข้าใจ ได้รั บทราบความรู ้ , ความคิ ด ,
ความรู ้สึก และความต้องการเหล่านั้น การถ่ายทอดโดยวิธีบอกเล่าปากต่อปาก หรื อที่เรี ยกว่า “มุขปาฐะ” อาจ
ทาให้สารตกหล่นหรื อคลาดเคลื่อนได้ง่าย ลายลักษณ์อกั ษรหรื อที่ตวั หนังสื อ ที่แท้จริ งคือเครื่ องหมายที่ใช้
แทนคาพูดนั่นเองความสาคัญและประโยชน์ของการเขียนสื่ อความมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เพราะเป็ นวิธีการ
สื่ อสารและมีประโยชน์เนื่ องด้วยเป็ นการถ่ายทอด ความรู ้ความคิด ความรู ้สึกต่างๆ ของผูเ้ ขียนเป็ นหลัก และ
นอกจากนั้น การเขียนยังเป็ นเครื่ องสาคัญในการที่จะวัดความเจริ ญของอารยธรรมของมนุ ษย์ในแต่ละยุคสมัย
ด้วย รวมทั้งถ่ ายทอดภาพในอดีต ปั จจุบนั และอนาคตที่เป็ นการจินตนาการได้อีกด้วย สร้างความรัก ความ
เข้าใจ ข้อตกลงแนวปฏิบตั ิเพือ่ การอยูร่ ่ วมกันในสังคม
ในการเขียนภาษาไทย มีแบบแผนที่ตอ้ งการรักษา มีถอ้ ยคาสานวนที่ตอ้ งใช้เฉพาะ และต้องเขียนให้
แจ่ม แจ้ง เพราะผูอ้ ่านไม่ สามารถไต่ถ ามผูเ้ ขียน ได้เมื่ออ่ านไม่เข้าใจ ผูท้ ี่จะเขียนให้ไ ด้ดี ต้องใช้ถ้อยคาให้
เหมาะสมกับผูร้ ับสาร โดยพิจารณาว่าผูร้ ับสารสามารถรับสารที่ส่งมาได้มากน้อยเพียงใด
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ฌัง เพียเจต์ (Jean Piaget) นักทฤษฏีชาวสวิสผูส้ นใจในพัฒนาการของเด็ก ได้เสนอทฤษฎี ว่า มนุ ษย์ทุก
คนตั้งแต่เกิดมาพร้อมที่จะสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม มนุ ษย์มีความสามารถในการจัดรวบรวมข้อมูล และการ
ซึ มซับปรับตัว (assimilation)เมื่อ มนุ ษย์มีปฏิสัม พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อ มก็จะซึ มซับเอาประสบการณ์ ใหม่ ให้
รวมเข้าอยู่ในโครงสร้างของสติปัญญา(cognitive structure) โดยจะเป็ นการตีความ หรื อ การรับข้อมู ลจาก
สิ่งแวดล้อม เพียเจต์มองว่ามนุษย์นอกจากสามารปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถปรับโครงสร้าง
ทางปั ญ ญา (accommodation) ให้เ ข้า กับ สิ่ ง แวดล้อ มหรื อ ประสบการณ์ ใ หม่ หรื อ เป็ นการเปลี่ ย นแปลง
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ความคิด เดิ ม จากประสบการณ์ เดิ มให้สอดคล้อ งกับสิ่ งแวดล้อ มใหม่ ซึ่ งเป็ นความสามารถในการปรั บ
โครงสร้างทางปั ญญาขั้นตอนการพัฒนาทางปั ญญาเป็ นไปตามขั้นตอน
กล่าวได้โดยสรุ ปว่าว่าเพียเจต์มองว่า ความคิดต่างๆของมนุ ษย์ คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมระหว่างที่ปรับตัวเพือ่ รักษาดุลยภาพแห่ งชีวิตจะเกิดการเรี ยนรู ้และความคิดขึ้นด้วยพัฒนาการทาง
ความคิ ด (สติปั ญญา) ต่างๆออกเป็ น 2 ระดับ คื อ 1. การปรั บด้วยการซึ มซับ (assimilation) และ 2. การปรั บ
โครงสร้างทางปั ญญา (accommodation)
เขากล่ าวต่อไปว่า ผลการท างานของขบวนการดังกล่ าวจะเกิ ดเป็ นโครงสร้าง (schema) ขึ้ นในสมอง
โครงสร้างต่างๆจะพัฒนาตามระดับอายุและจะสมบูรณ์เมื่ออายุประมาณ 15 ปี เพียเจท์ถือว่าเป็ นไปตามลาดับขั้น
จะข้ามขั้นไม่ได้ แต่อตั ราของการพัฒนาการจะแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคนอันเนื่ องมาจากความแตกต่างกัน มี
สาเหตุ ม าจากสิ่ งแวดล้อ มเป็ นส าคัญ เพี ยเจท์ย งั ได้แบ่ งการพัฒนาการทางสติ ปั ญญาของมนุ ษย์เป็ น 4 ขั้น
ตามลาดับอายุ คือ
1. ขั้นประสาทสั มผัสและการเคลื่อนไหว (sensorimotor) เริ่ มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ 2 ปี วัยนี้ เป็ น
วัยที่มนุษย์ปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมด้วยประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆของร่ างกาย
เป็ นหลัก
2. ขั้นความคิดก่ อนการปฏิบัติการ (preoperational) ขั้นนี้ เริ่ มตั้งแต่อายุประมาณ 1ปี ครึ่ ง – 6 ปี เป็ นขั้น
เริ่ มเรี ยนรู ้การพูดและเข้าใจเครื่ องหมายท่าทางที่สื่อความหมายเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆได้ดีข้ ึน ใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุ
สิ่งของที่อยูร่ อบๆตัว เริ่ มมีความสามารถทางภาษา แต่ยงั ไม่สามารถใช้เหตุผลได้ดีนกั
3. ขั้นการคิดแบบรู ปธรรม (concrete operational) ขั้นนี้ เริ่ มจากอายุประมาณ 7-11 ปี พัฒนาการในช่วงนี้
มนุ ษย์สามารถใช้เหตุ ผลกับสิ่ งที่แลเห็ นได้ แล้ว แบ่ งสิ่ ง แวดล้อ มออกเป็ นหมวดหมู่ ไ ด้ และสามารถคิ ด
ย้อนกลับ (Reversibility) ได้
4. ขั้นการคิดแบบนามธรรม (formal operational) ขั้นนี้จะเริ่ มตั้งแต่อายุประมาณ 11-15 ปี เป็ นช่วงที่
มนุษย์รู้จกั การใช้เหตุผล และเรี ยนรู ้เกี่ยวกับนามธรรมได้ สามารถที่จะตั้งสมมุติฐานและทฤษฎีและเห็นว่า
ความจริ งที่เห็นด้วยกับการรับรู ้ไม่สาคัญเท่ากับการคิดถึงสิ่งที่อาจเป็ นไปได้ (possibility) เด็กวัยนี้ จึงเป็ นเด็ก
ที่เริ่ มมีความทะเยอทะยาน ฝันอยากจะเป็ นโน่นเป็ นนี่ (ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน การคิด การเขียน.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.gotoknow.org/. 3 มีนาคม 2557)
หลักการเขียน
การเขียนที่ดี คือ ต้องเขียนสื่อสารได้ตรงตามหลักจุดประสงค์ สามารถถ่ายทอดความรู ้ ความคิด
และอารมณ์ใส่ลงไปในงานเขียนได้อย่างครบถ้วน หลักการเขียนทัว่ ไปมีดงั นี้
1. เขียนรู ปคาให้ถูกต้อง ไม่ให้มีคาที่เขียนผิด เพือ่ ให้ผอู ้ ่านเข้าใจความหมายได้ตรงตามที่ผเู ้ ขียน
ต้องการ
2. ใช้คาให้ตรงความหมาย คาในภาษาไทยบางคามีหลายความหมาย ทั้งความหมายตรงและ
ความหมายแอบแฝง ผูเ้ ขียนจะต้องศึกษาเรื่ องการใช้คาให้ดีก่อนจะลงมือเขียน
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3. การใช้คาตามระดับบุคคล คาในภาษาไทยมีหลายระดับการใช้ จึงควรใช้คาให้ถูกต้องตามระดับ
ของบุคคล ได้แก่ บุคคลที่ต่ากว่า บุคคลที่เสมอกัน และบุคคลทีอ่ าวุโสกว่า
4. เรี ยบเรี ยงคาเข้าประโยคถูกต้อง สละสลวย โดยผูเ้ ขียนต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ ในโครงสร้าง
ประโยค
ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
- เขียนให้ถูกต้องตามรู ปประโยค
- ไม่ใช้รูปประโยคภาษาต่างประเทศ
- ไม่ใช้คาฟุ่ มเฟื อย
5. ศึกษาการเขียนประเภทต่างๆ แล้วเขียนให้ถูกต้องตามรู ปแบบ รวมทั้งจะต้องศึกษาข้อมูลการเขียน
ให้ถูกต้อง ชัดเจน
6. การตรวจทาน เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ผูเ้ ขียนควรอ่านทบทวน ตรวจสอบความสละสลวยของคา เพือ่
ปรับปรุ งแก้ไขให้เกิดงานเขียนที่ดี (ทฤษฏีการเขียน. หลักการเขียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.pasasiam.com/ . 3 มีนาคม 2557)
สรุ ปการสอนเขียนภาษาไทย ต้องมีแบบแผนที่ตอ้ งการรักษา มีถอ้ ยคาสานวนที่ตอ้ งใช้เฉพาะ และ
ต้องเขียนให้แจ่มแจ้ง เพราะผูอ้ ่านไม่สามารถไต่ถามผูเ้ ขียน ได้เมื่ออ่านไม่เข้าใจ ผูท้ ี่จะเขียนให้ได้ดี ต้องใช้
ถ้อยคาให้เหมาะสมกับผูร้ ับสาร ส่วนการเขียนคือ “ขีดให้เป็ นตัวหนังสือหรื อเลข, ขีดให้เป็ นเส้นหรื อรู ป
ต่างๆ, วาดแต่งหนังสือ” การเขียนเป็ นการแสดงความรู ้ ความคิด ความรู ้สึก และความต้องการ ของผูส้ ่ง
สารออกไปเป็ นลาบลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้ผรู ้ ับสาร สามารถอ่านเข้าใจ ได้รับทราบความรู ้, ความคิด,
ความรู ้สึก และความต้องการเหล่านั้น และการเขียนที่ดี คือ ต้องเขียนสื่อสารได้ตรงตามหลัก
จุดประสงค์ สามารถถ่ายทอดความรู ้ ความคิด และอารมณ์ใส่ลงไปในงานเขียนได้อย่างครบถ้วน
3.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้โมเดลซิปปา เป็ นแนวคิดของทิศนา แขมมณี ที่กล่าวว่า ซิปปา
(CIPPA) เป็ นหลักการซึ่งสามารถนาไปเป็ นหลักในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ให้แก่ผเู ้ รี ยน การจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนตามหลัก “CIPPA” สามารถใช้วธิ ีการและกระบวนการที่หลากหลาย อาจจัดเป็ น
แบบแผนได้หลายรู ปแบบ CIPPA MODEL เป็ นวิธีหนึ่งในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
เป็ นรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
การมีส่วนร่ วมในการสร้างคามรู ้ การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น และการแลกเปลี่ยนความรู ้ การได้เคลื่อนไหว
ทางกาย การเรี ยนรู ้กระบวนการต่าง ๆ และการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้
การจัดการเรี ยนการสอนแบบ CIPPA MODEL มาจากแนวคิดหลัก 5 แนวคิด ซึ่งเป็ นแนวคิด -
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พื้นฐานในการจัดการศึกษา ได้แก่
1. แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู ้ (Contructivism)
2. แนวคิดเรื่ องกระบวนการกลุ่มและการเรี ยนแบบร่ วมมือ (Group Process and Cooperative
Learning)
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรี ยนรู ้ (Learning Readiness)
4. แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้กระบวนการ (Process Learning)
5. แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ (Transfer of Learning)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบโมเดลซิ ปปา (CIPPA MODEL) ตามรู ปแบบของ ทิศนา
แขมมณี มีข้นั ตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั นี้
ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู ้เดิม
ขั้นนี้เป็ นการดึงความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนในเรื่ องที่จะเรี ยน เพือ่ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมในการ
เชื่อมโยงความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิมของตน ซึ่งผูส้ อนอาจใช้วธิ ีการต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ผูส้ อนอาจ
ใช้การสนทนาซักถามให้ผเู ้ รี ยนเล่าประสบการณ์เดิม หรื อให้ผเู ้ รี ยนแสดงโครงความรู ้เดิม (Graphic
Organizer) ของตน
ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู ้ใหม่
ขั้นนี้เป็ นการแสวงหาข้อมูลความรู ้ใหม่ของผูเ้ รี ยนจากแหล่งข้อมูล หรื อแหล่งความรู ้ต่าง ๆ ซึ่ง
ผูส้ อนอาจจัดเตรี ยมมาให้ผเู ้ รี ยนหรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนไปแสวงหาก็ได้
ในขั้นนี้ผสู ้ อนควรแนะนาแหล่งความรู ้ต่าง ๆ ให้แก่ผเู ้ รี ยนตลอดทั้งจัดเตรี ยมเอกสารสื่อต่าง ๆ
ขั้นที่ 3 การศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล / ความรู ้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิม
ขั้นนี้เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนศึกษาและทาความเข้าใจกับข้อมูล / ความรู ้ที่หามาได้ ผูเ้ รี ยนสร้างความหมาย
ของข้อมูล / ประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ใช้กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุ่มในการอภิปราย และสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจาเป็ นต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับความรู ้เดิม
ในขั้นนี้ ผูส้ อนควรใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการแสวงหาความรู ้ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างลักษณะนิสยั กระบวนการทักษะทาง
สังคม ฯลฯ เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ข้ นึ มาด้วยตนเอง
ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู ้ความเข้าใจกับกลุ่ม
ขั้นนี้เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนอาศัยกลุ่มเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบความรวมทั้งขยายความรู ้ความเข้าใจ
ของตนให้กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้แบ่งปั นความรู ้ความเข้าใจของตนเองแก่ผอู ้ ื่น และได้รับประโยชน์
จากความรู ้ ความเข้าใจของผูอ้ ื่นไปพร้อม ๆ กัน
ขั้นที่ 5 การสรุ ปและจัดระเบียบความรู ้
ขั้นนี้เป็ นขั้นของการสรุ ปความรู ้ที่ได้รับทั้งหมด ทั้งความรู ้เดิมและความรู ้ใหม่ และจัดสิ่งที่เรี ยนให้
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เป็ นระบบระเบียบ เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนจดจาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ได้ง่าย ผูส้ อนควรให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปประเด็นสาคัญ
ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก และมโนทัศน์ยอ่ ยของความรู ้ท้งั หมด แล้วนามาเรี ยบเรี ยงให้ได้สาระสาคัญ
ครบถ้วน ผูส้ อนอาจให้ผเู ้ รี ยนจดเป็ นโครงสร้างความรู ้ จะช่วยให้จดจาข้อมูลได้ง่าย
ขั้นที่ 6 การปฏิบตั ิและ / หรื อการแสดงผลงาน
ขั้นนี้จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู ้ของตนให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ เป็ นการช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้ตอกย้าหรื อตรวจสอบความเข้าใจของตน และช่วยส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้ความคิดสร้างสรรค์ แต่หาก
ต้องมีการปฏิบตั ิตามข้อมูลที่ได้ ขั้นนี้จะเป็ นขั้นปฏิบตั ิ และมีการแสดงผลงานที่ได้ปฏิบตั ิดว้ ย ในขั้นนี้ผเู ้ รี ยน
สามารถแสดงผลงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ
เรี ยงความ วาดภาพ ฯลฯ และอาจจัดให้มีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑ์ที่เหมาะสม
ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู ้
ขั้นนี้เป็ นขั้นของการส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนการนาความรู ้ความเข้าใจของตนไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพิม่ ความชานาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจา
ในเรื่ องนั้น ๆ เป็ นการให้โอกาสผูเ้ รี ยนใช้ความรู ้ให้เป็ นประโยชน์ เป็ นการส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์
หลังจากประยุกต์ใช้ความรู ้ อาจมีการนาเสนอผลงานจากการประยุกต์อีกครั้งก็ได้ หรื ออาจไม่มกี าร
นาเสนอผลงานในขั้นที่ 6 แต่นาความมารวม แสดงในตอนท้ายหลังขั้นการประยุกต์ใช้ก็ได้ เช่นกัน
ขั้นที่ 1-6 เป็ นกระบวนการของการสร้างความรู ้ (Construction of Knowledge)
ขั้นที่ 7 เป็ นขั้นตอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ไปใช้ (Application) จึงทาให้รูปแบบนี้มีคุณสมบัติครบตาม
หลัก CIPPA
ประโยชน์
1. ผูเ้ รี ยนรู ้จกั การแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริ งจากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพือ่ นามาใช้ในการเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการคิดที่หลากหลาย เป็ นประสบการณ์ที่จะนาไปใช้ได้ในการดาเนินชีวติ
3. ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความรู ้ความเข้าใจกับสมาชิกภายในกลุ่ม
(ทิศนา แขมมณี . วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.radompon.com/.
3 มีนาคม 2557)
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
ตัวแปรในการวิจัย
กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1-2 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Judgmental
Sampling) จานวน 14 คน ที่มีพฤติกรรมการเขียนสะกดคาไม่ถูกต้อง
ตัวแปรอิสระ
แบบฝึ กเขียนคาไทย
ตัวแปรตาม
ความสามารถในการเขียนสะกดคาของนักเรี ยน
ตัวแปรควบคุม
จานวนนักเรี ยน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเพือ่ ส่งเสริ มทักษะการเขียนสะกดคา วิชาภาษาไทยของ
นักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่1-2 วิทยาลัยเกวลินบริ หารธุรกิจ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จานวน 14 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1.แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1-2 จานวน 5 ชุด ๆ ละ 2 แบบฝึ ก
รวมทั้งสิ้น10 แบบฝึ ก
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเขียนสะกดคาแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 20 ข้อ
การสุ่ มตัวอย่ าง
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้ตวั อย่างแบบเจาะจง โดยเลือกจากนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1-2
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Judgmental Sampling) จานวน 14 คน ที่มีพฤติกรรมการเขียนสะกดคาไม่
ถูกต้อง มีรายชื่อดังนี้
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ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ชื่อ – สกุล
นายธนพล
ปรี เปรมธนากูล
นายตะวัน
ขันทะพาลี
นายวัชระ
ประพาสพงษ์
นายพุฒิพฒั น์ ด้วงแจ่ม
นายประสพชัย ป้ ายจัตุรัส
นายกฤษดา
งอมสงัด
นางสาวณัฐมนต์ แผนพิมาย
นางสาวณัฐมน เกิดเมืองเล็ก
นางสาวเสาวณี สุ จสมขันธ์
นางสาวพรพรหม เมรุ มาศ
นางสาวภาสีนี
ตรี สมานรักษ์
นางสาวปริ ษา
บวรอัครการ
นางสาววราภรณ์ ทองบุ
นางสาวสุวฒั นา ทากุ

ชั้น
½
½
1/3
1/3
1/3
1/3
2/1
2/1
2/1
2/2
2/2
2/2
2/3
2/3

ตารางที่ 1 แสดงชื่อ – นามสกุล และชั้น นักเรียนที่ทาการศึกษาวิจัย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมแบบทดสอบโดยการให้กลุ่มตัวอย่าง
ได้ลงมือฝึ กแบบทดสอบเขียนไทย
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเริ่ มตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2557
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจกรรม
ทดสอบความสามารถในการสะกดคาก่อนการฝึ กและสรุ ปผล
ฝึ กเขียนคาครั้งที่ 1 ทั้ง 2 ฉบับ
ฝึ กเขียนคาครั้งที่ 2 ทั้ง 2 ฉบับ
ฝึ กเขียนคาครั้งที่ 3 ทั้ง 2 ฉบับ
ฝึ กเขียนคาครั้งที่ 4 ทั้ง 2 ฉบับ
ฝึ กเขียนคาครั้งที่ 5 ทั้ง 2 ฉบับ

ช่วงเวลา
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 3
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ที่
7.
8.

กิจกรรม
ทดสอบความสามารถในการสะกดคาก่อนการฝึ กและสรุ ปผล
วิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย

การสร้ างเครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบฝึ กเขียนไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิธีการสร้างเครื่ องมือ
1.1 ศึกษาจากผูร้ ู ้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.2 วางแผนการสร้างเครื่ องมือ (แบบสอบถามพฤติกรรม)
1.3 จัดพิมพ์แบบทดสอบเขียนไทย
1.4 ตรวจสอบความถูกต้องก่อนใช้
1.5 นาแบบทดสอบเขียนไทยมาใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
2. ส่วนประกอบ / เนื้อหาสาระของเครื่ องมือ
ส่วนที่ 1 แบบทดสอบเขียนไทย ก่อนและหลังเรี ยน จานวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบฝึ กเขียนไทยจานวน 5 ชุด ชุดละ 20 ข้อ
สถิติที่ใช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าสถิติ ร้อยละ
การอภิปรายผลร้ อยละ
ช่ วงคะแนน 0 - 49
50 – 69
70 – 79
80 – 100

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ต้องปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ช่วงเวลา
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 4
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ และอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการทดสอบแบบฝึ กการเขียนสะกดคา ก่อนและหลังฝึ กเรี ยนของ
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ชื่อ – สกุล
นายธนพล
ปรี เปรมธนากูล
นายตะวัน
ขันทะพาลี
นายวัชระ
ประพาสพงษ์
นายพุฒิพฒั น์ ด้วงแจ่ม
นายประสพชัย ป้ ายจัตุรัส
นายกฤษดา
งอมสงัด
นางสาวณัฐมนต์ แผนพิมาย
นางสาวณัฐมน เกิดเมืองเล็ก
นางสาวเสาวณี สุ จสมขันธ์
นางสาวพรพรหม เมรุ มาศ
นางสาวภาสีนี
ตรี สมานรักษ์
นางสาวปริ ษา
บวรอัครการ
นางสาววราภรณ์ ทองบุ
นางสาวสุวฒั นา ทากุ

คะแนนสอบก่ อนเรียน
8
10
8
6
8
9
10
12
8
7
6
7
8
11

คะแนนสอบหลังเรียน
12
15
12
13
13
13
15
16
15
12
10
12
13
15

ตารางที่ 3 แสดงคะแนนที่นักเรียนสอบได้ จากคะแนน 20 คะแนนเต็ม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ – สกุล
นายธนพล
ปรี เปรมธนากูล
นายตะวัน
ขันทะพาลี
นายวัชระ
ประพาสพงษ์
นายพุฒิพฒั น์ ด้วงแจ่ม
นายประสพชัย ป้ ายจัตุรัส
นายกฤษดา
งอมสงัด

คะแนนเฉลี่ยก่ อนเรียน
40 %
50 %
40 %
30 %
40 %
45 %

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
60 %
75 %
60 %
65 %
65 %
65 %
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ลาดับที่
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ชื่อ – สกุล
นางสาวณัฐมนต์ แผนพิมาย
นางสาวณัฐมน เกิดเมืองเล็ก
นางสาวเสาวณี สุ จสมขันธ์
นางสาวพรพรหม เมรุ มาศ
นางสาวภาสีนี
ตรี สมานรักษ์
นางสาวปริ ษา
บวรอัครการ
นางสาววราภรณ์ ทองบุ
นางสาวสุวฒั นา ทากุ
รวม

คะแนนเฉลี่ยก่ อนเรียน
50 %
60 %
40 %
35 %
30 %
35 %
40 %
55 %
42 %

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
75 %
80 %
75 %
60 %
50 %
60 %
65 %
75 %
66 %

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้ อยละของคะแนนที่นักเรียนสอบก่ อนเรียนเทียบกับหลังเรียน
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยโดยใช้แบบฝึ กทักษะการเขียน
สะกดคาไทย ของนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1-2 โดยคัดเลือกนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการเขียน
สะกดคาไม่ถูกต้อง จานวน 14 คน นั้น จากตารางค้านบน ก่อนดาเนินการเฉลี่ยคะแนนรวมร้อยละได้ 42 %
อยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุ ง และหลังดาเนินการเฉลี่ยคะแนนรวมร้อยละได้ 66 % อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ ซึ่ ง
หมายความว่าเมื่อนักเรี ยนทาแบบฝึ กสะกดไทยแล้วนั้น สามารถทาให้เขียนสะกดคาได้ดีข้ นึ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยโดยใช้แบบฝึ กทักษะการเขียน
สะกดคาไทย ของนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1-2 โดยคัดเลือกนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการเขียน
สะกดคาไม่ถูกต้อง จานวน 14 คน นั้น พบว่าการใช้แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาภาษาไทย ทาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาหลังการทดลองสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาก่อนการทดลอง
ร้อยละ 66 อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ เพิม่ ขึ้นจากเดิม ร้อยละ 24 ซึ่งแต่ละคนมีคะแนนสูงขึ้น คือ
1. นายธนพล
ปรี เปรมธนากูล
1/2 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20
2. นายตะวัน
ขันทะพาลี
1/2 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 25
3. นายวัชระ
ประพาสพงษ์
1/3 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20
4. นายพุฒิพฒั น์
ด้วงแจ่ม
1/3 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 35
5. นายประสพชัย
ป้ ายจัตุรัส
1/3 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 35
6. นายกฤษดา
งอมสงัด
1/3 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 35
7. นางสาวณัฐมนต์
แผนพิมาย
2/1 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 25
8. นางสาวณัฐมน
เกิดเมืองเล็ก
2/1 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20
9. นางสาวเสาวณี
สุจสมขันธ์
2/1 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 35
10 . นางสาวพรพรหม เมรุ มาศ
2/2 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 25
11. นางสาวภาสีนี
ตรี สมานรักษ์
2/2 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20
12. นางสาวปริ ษา
บวรอัครการ
2/2 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 25
13. นางสาววราภรณ์ ทองบุ
2/3 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 25
14. นางสาวสุวฒั นา
ทากุ
2/3 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20
ซึ่งผลการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้ คือ แบบฝึ กเขียนไทยมีผลต่อการพัฒนาทักษะ
การเขียนสะกดคาของนักเรี ยนดีข้ นึ และมีผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น นักเรี ยนมีความใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ยน รักการอ่านการเขียนภาษาไทย และสนใจศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองมากขึ้น นั่นแสดงว่าการใช้แบบ
ฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาไทย ทาให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการเขียนสะกดคาสูงขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
1.1 จากผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กทักษะการเขียนคาไทยทาให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ จึงควรส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนสร้างแบบฝึ ก พร้อมทั้งศึกษาและพัฒนาแบบฝึ กที่หลากหลายและ
ตรงตามปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไข เพราะการที่มีแบบฝึ กทักษะที่มีประสิทธิภาพ ทาให้การจัดการเรี ยนการสอน
นั้นมีประสิทธิภาพไปด้วย
1.2 ในการสอนการเขียนสะกดคานั้นครู ควรสอนทักษะง่าย ๆ ก่อนไปหายากนั้นคือ ให้นกั เรี ยนฟัง
คาอธิบายจากครู เกี่ยวกับคาต่าง ๆ จากนั้นฝึ กอ่านพร้อมทั้งหาความหมายของคา แล้วจึงฝึ กเขียนสะกดคา
โดยการสอนนั้นครู อาจมีสื่อการสอนอื่น ๆ มาเสริ มการสอนด้วยก็เป็ นการดี เพราะจะช่วยการเรี ยนการสอน
นั้นดีข้ นึ
1.3 ควรมีการสนับสนุนและร่ วมมือกันในกลุ่มครู ผสู ้ อนกลุ่มทักษะภาษาไทย และครู ควรเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการเขียนสะกดคาให้แก่นกั เรี ยน เมื่อพบปั ญหาเด็กเขียนไม่ถูก อ่านไม่ออก ควรมีการ
ร่ วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว อย่าปล่อยทิ้งไว้ เพราะทาให้นกั เรี ยนเกิดความชินในการเขียนคาผิด ๆ นั้น
1.4 แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคานั้นควรมีคาที่งา่ ยจนถึงคาที่ยาก คาที่ยากนั้นครู ควรมีการ
อธิบายเพิม่ เติมเพือ่ นักเรี ยนให้เกิดความเข้าใจ และสามารถเขียนได้ถูกต้อง และการทาแบบฝึ กของนักเรี ยน
นั้นครู ควรตรวจและเฉลยทันที พร้อมทั้งแจ้งให้นกั เรี ยนทราบผลทันที หากมีคาไหนที่นกั เรี ยนเขียนผิด ครู
ควรมีการอธิบาย และแก้ไขให้ถูกต้อง
1.5 ในการเรี ยนเขียนสะกดคายากนั้นนักเรี ยนอาจเกิดความเบื่อหน่าย ฉะนั้น ครู ควรมีการศึกษา
วิธีการอื่น ๆ ที่จะนามาช่วยสอนเขียนคายากของนักเรี ยน กรณี ที่นกั เรี ยนมีปัญหาในการสะกดคามาก ๆ ควร
แยกนักเรี ยนมาฝึ กตัวต่อตัว เพือ่ อธิบายและสอนให้เข้าใจ จนสามารถทาได้
1.6 ควรศึกษาผลความก้าวหน้าในการเขียนสะกดคาจากการสอนซ่อมเสริ มเด็กที่อ่อนทางด้านการ
เขียนสะกดคา โดยใช้แบบฝึ กทักษะการเขียนคายาก
1.7 ควรศึกษาผลการใช้แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคา เปรี ยบเทียบกับการใช้เกม หรื อกิจกรรม
อื่น ๆ ในการสอนเขียนสะกดคา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเขียนสะกดคาของนักเรี ยน

