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50255401 : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
คาํสาํคญั    : การเขียนสะกดคาํ / แบบฝึก / นกัเรียนชาวต่างประเทศ  
 นิรานนัท ์ วิไลรัตนกลุ : การพฒันาแบบฝึกเพือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการเขียนสะกดคาํ สาํหรับ
นกัเรียนชาวต่างประเทศนกัเรียนชาวต่างประเทศระดบักลางในเขตกรุงเทพมหานคร.   อาจารยที์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ :  ผศ.ดร.มีชยั  เอียมจินดา,   ผศ.ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์    และ ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม.     

 หนา้.  
  
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์ 1) เพือพฒันาแบบฝึกการเขียนสะกดคาํสําหรับนักเรียนชาว

ต่างประเทศระดบักลางใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์70/70   2) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลงัเรียนเรืองการเขียนสะกดคาํ สําหรับนกัเรียนชาวต่างชาติระดบักลาง โดยใชแ้บบฝึก 
และ 3) เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชาวต่างประเทศระดบักลางทีมีต่อแบบฝึกการเขียนสะกดคาํ 
กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชาวต่างประเทศระดับกลาง โรงเรียนนานาชาตินีวา เขตบางกะปิ จังหวดั
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552-2553 จาํนวน 15 คน  โดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย  ใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
ดว้ยการจบัฉลาก  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้  ) แบบฝึกการเขียนสะกดคาํ 

) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนเรืองการเขียนสะกดคาํ  และ ) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนทีมีต่อแบบฝึก  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าสถิติ  ค่าเฉลีย ( )   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)      
การทดสอบค่าที (t-test)  แบบ Dependent  และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1)  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเพือแกไ้ขการเขียนสะกดคาํสําหรับนักเรียนชาวต่างประเทศ
ระดบักลาง ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์70/70 ไดค่้าประสิทธิภาพ 81.08 /81.53 
 2)  ผลสมัฤทธิทางการเรียนเรืองการเขียนสะกดคาํ สาํหรับนกัเรียนชาวต่างประเทศระดบักลาง 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยผลสมัฤทธิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3)  ผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเพือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดการเขียนสะกดคาํสําหรับนกัเรียน
ชาวต่างประเทศระดบักลางอยูใ่นระดบัมาก 
 
 
 
 
 

 
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน            บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร          ปีการศึกษา 2553      
ลายมือชือนกัศึกษา .................................................................. 
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50255401 : MAJOR : TEACHING  THAI  LANGUAGE  
KEY WORD : THAI WORDS SPELLING / EXERCISE / FOREIGN STUDENT 
 NIRANAN WILAIRATTANAKUL: THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE 
EXERCISES FOR IMPROVING THE SPELLING OF THAI WORDS FOR INTERMEDIATE 
FOREIGN STUDENTS IN BANGKOK.  THESIS ADVISORS: ASST.PROF. MEECHAI   
IEMJINDA,Ph.D.,ASST.PROF.BUSABA BUASOMBOON,Ph.D., AND ASST.PROF. 
CHAIYOS   PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D.,  279 pp. 
 
 The purposes of this research were 1) to develop the efficiency of language exercises 
for improving the spelling of Thai words for intermediate foreign students according to its 
standard at 70/70 2) to compare students’ achievement before and after using language exercises 
for improving the spelling of Thai words and 3) to investigate the opinions of intermediate 
foreign students towards the language exercises for improving the spelling of Thai words. The 
sample of this research was a group of Intermediate foreign students from Niva International  
School, Bangkapi district of Bangkok during the academic year 2009-2010. The instruments of 
this research were 1) lesson plan 2) language exercises for improving the spelling of Thai words  
3) an achievement test, use as a pretest and posttest and 4) a questionnaire that gauged student 
opinions towards learning language exercises for improving the spelling of Thai words. The data 
was statistically analyzed by mean ( ) standard deviation (S.D.) and dependent t-test.    
 The research result of this study is as follows : 
 1) According to the standard at 70/70, the efficiency of the language exercises for 
improving the spelling of Thai words was 81.08/81.53  
 2) The students’ achievement was different at the .05 level of significant which is 
higher than before the experiment. 
 3) Students’ opinions towards learning language exercises for improving the spelling 
of Thai words were at high level.   
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กติติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์ เรือง การพฒันาแบบฝึกเพือแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการเขียนสะกดคาํสาํหรับ
นัก เ รียนชาวต่างประเทศระดับกลาง   ในเขตกรุง เทพมหานคร    ฉบับนีสํา เ ร็จได้ด้วย                            
ความอนุเคราะห์อย่างดียิง จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มีชยั เอียมจินดา    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
บุษบา บวัสมบูรณ์  และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  ผูเ้ป็นอาจารยที์ปรึกษาและ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ทีกรุณาให้คาํแนะนําปรึกษา   ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบบันี        
จนสาํเร็จดว้ยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์อัมพร แก้วสุวรรณ  ประธานกรรการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารยป์รียา หิรัญประดิษฐ์  ผูท้รงคุณวุฒิทีไดส้ละเวลาให้
คาํปรึกษา แนะนาํและใหข้อ้คิดเห็นต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์ยงิจนวิทยานิพนธ์เล่มนีเสร็จสมบูรณ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านในสาขาการสอนภาษาไทย ทีได้ประสิทธิ
ประสาทวิชาความรู้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมณ์เลิศ    อาจารยว์ชิระ 
จนัทราช   อาจารยป์ริศนา จิรบุญดิลก   อาจารยจ์นัทร์เพญ็  ศรีคงอยู่   และอาจารย ์ดร.อินทนนท ์ 
อินทะกนก  ทีกรุณาสละเวลาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั    และ
ใหค้าํแนะนาํ 
 ขอขอบพระคุณ Mr. Nathan A. Anthony ผูบ้ริหารโรงเรียนนานาชาตินีวา   ทีให ้        
การสนับสนุนดา้นการศึกษาและให้โอกาสทีมีคุณค่าต่อผูว้ิจยัครังนีและขอขอบคุณคณะครูและ
พนกังานทุกคนทีโรงเรียนนานาชาตินีวา  ทีให้การสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจทีดีตลอดมา และ
ขอขอบคุณนักเรียนชาวต่างประเทศระดบักลางทุกคนทีให้ความร่วมมืออย่างดีในการทดลองใช้
เครืองมือในการวิจยัในครังนี 
 ขอขอบคุณเพือนร่วมรุ่นทุกคนทีเป็นกาํลงัใจ ให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะคุณแสงระวี 
ประจวบวนั ทีคอยใหค้าํปรึกษาทีเป็นประโยชน์ 
 สุดทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณพ่อพร้อมพงษ ์และคุณแม่บุญญาภา วิไลรัตนกุล ทีดูแล
ให้ความรัก ส่งเสริมด้านการศึกษาและเป็นกาํลงัใจอนัสําคญัแก่ผูว้ิจยัตลอดมาและขอขอบคุณ
สมาชิกทุก ๆ คนในครอบครัว และคุณสุรัฐ เพียงประสิทธิพร ทีใหค้วามรัก กาํลงัใจและแรงผลกัดนั
ใหมี้วนันี 
 คุณค่าและประโยชน์แห่งงานวิจยัครังนี ขอน้อมเป็นเครืองบูชาพระคุณบุพการี และ    
ครูอาจารยข์องผูว้ิจยัทุกท่าน ทงัในอดีตและปัจจุบนั 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




