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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกด
คํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) ๔ กลุมตัวอยางที่ใช          
ในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) ๔         
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 50  
คน  ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster  Random  Sampling) ใชระยะเวลาในการทดลองจํานวน 
16 คาบ คาบละ 50 นาที  ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ  One – Group  Pretest 
Posttest  Design เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบฝกทักษะการเขียน
สะกดคํา  และแบบทดสอบการเขียนสะกดคํา  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียนดวยตนเองตามเกณฑ  80/80  โดยใชสูตร  E1/E2  และการทดสอบคาสถิติ  t – test  
แบบ  Dependent  Samples 

 
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง  การเขียน

สะกดคํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ  .01  โดยนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง  การเขียนสะกดคํา  
สามารถเขียนสะกดคําไดดีกวากอนการใชแบบฝกทักษะ 
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The purpose of this reserch was to develop the spelling workbook for 

mathayomsuksa 2 students at Bodindachar (Sing Singhasane) 4  School. The sample were 
50 mathayomsuksa 2 students in second semester of the 2005  academic year.  They  
were  randomly  selected  by  cluster  random  sampling,  and  taught  through  the  
spelling  workbooks  for  sixteen  50 - minute  periods.  Randomized  Control  One – Group  
Pretest – Posttest  Design  was  used  in  this  study.   

The  instruments  were spelling workbooks, spelling workbook exercises, the  
spelling  test. The  data  were  statistically  analyzed  by  t-test  for  dependent  samples.   

The  results  of  this  study  indicated  that the students’ achievement before and 
after  the  experiment  were  significantly  different  at  the .01  level. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

สารนิพนธนี้ สํ า เ ร็ จ ได ด วยดี เปน เพราะผู วิ จั ย ได รั บความกรุณาอย า งยิ่ ง จาก              
ผูชวยศาสตราจารยสุมานิน  รุงเรืองธรรม อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.
บังอร  พานทอง รองศาสตราจารยอัจฉรา สุขารมณ  และผูชวยศาสตราจารยขจรศรี  ชาติกานนท         
ที่กรุณาใหคําปรึกษาดวยความเอาใจใส  แนะนําในสิ่งที่เปนประโยชนและชวยปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตางๆ  มาโดยตลอด  ผูศึกษาคนควารูสึกซาบซึ้งในพระคุณและความกรุณาของอาจารย
เปนอยางยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณไว ณ  ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูศึกษาคนควา ซึ่ง             
ผูศึกษาคนควาจะนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน
ตอไป 

นอกจากนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห  สิงหเสนี) ๔  และครูเรณู  ทรงรัตน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียน           
บดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) ๔  ที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณทานเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน ที่ผูศึกษาคนควาไดนํามาอางอิง
ไวในการทําสารนิพนธ   

ทายสุดผูวิจัยขอขอบพระคุณ  พอ  แม  พ่ี นองและเพ่ือนๆ ทุกคนที่ใหทั้งกําลังกายและ
กําลังใจที่ดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทํางานวิจัย 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
“ ...ภาษาไทยเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ  ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษย            

ชนิดหนึ่ง  คือ  เปนทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง  เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง  เชน  
ในทางวรรณคดี  เปนตน  ฉะน้ันจึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหดี  ประเทศไทยเรานั้นมีภาษาเปนของ
ตนเองซึ่งตองหวงแหน  ประเทศใกลเคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอง  แตภาษาของเขา
ก็ไมแข็งแรง  เขาตองพยายามหาหนทางที่จะตองสรางภาษาของตนเองไวใหม่ันคง  เราโชคดีที่มี
ภาษาของตนเองแตโบราณกาล  จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว... ”  (กรมวิชาการ.  2539 : 7-8)  
จากพระราชดํารัสดังกลาว  จะเห็นไดวาภาษาไทยนอกจากจะเปนภาษาประจําชาติแลวยังเปน
เครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางคนในชาติดวยกัน  ภาษาไทยเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง
ความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมอันล้ําคาซึ่งมีมาแตโบราณกาล  ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของคนไทย  
ทุกคนในชาติที่พึงหวงแหนและรักษาความเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยใหคงอยูสืบไป 

ภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารที่สําคัญในสังคมและชวยสรางสรรคความเขาใจอันดี             
ตอกันของคนในสังคม  เปนสื่อในการถายทอดความรู  ความคิด  ความเชื่อ และประสบการณตาง ๆ  
และชวยพัฒนาความคิด  ความเจริญกาวหนาใหแกชาติไทย  ตลอดจนการสื่อสารใหเกิดความเขาใจ
อันดีตอกันของคนในชาติ  ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณที่บงบอกถึงความเปนเอกราชของชาติไทยที่มี
ความรุงเรืองแหงอารยธรรม และเปนที่นาภาคภูมิใจของคนไทยมายาวนาน ดังน้ัน ภาษาจึงมีความ
จําเปนเพราะถือเปนเครื่องมืออยางหน่ึงของชาติ จึงตองศึกษาหาความรูใหมีความเชี่ยวชาญ
แตกฉานเปนอยางดี  (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี : 1-5) 

จากความสําคัญดังกลาว  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหวิชาภาษาไทยเปนวิชาบังคับ
อยูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  โดยกําหนดกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย            
เปนกลุมที่มุงสงเสริมทักษะที่เปนเครื่องมือการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะอันเปน
คุณภาพการเรียนรูภาษาไทยดังนี้ 

1. การอ าน  หลักการอาน  รูปแบบการอ าน  ความหมายของคําและขอความ  
กระบวนการอาน  ทักษะการอาน  และกระบวนการเรียนรูตาง ๆ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการคิด  
การตัดสินใจ แกปญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงคที่จะเกิดเปนคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใน
ทักษะการอาน 

2. การเขียน  หลักการเขียน  รูปแบบการเขียนสื่อสาร  การเขียนเรียงความ  การยอ
ความและเขียนเรื่องราว  การเขียนรายงาน  การศึกษาคนควา  การศึกษาคนควารวบรวม  บันทึก
และนําเสนอขอมูล  การใชแผนภาพความคิด  (มโนทัศน)  และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ที่เปนคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนในทกัษะการเขียน  
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3. การฟง  การดูและการพูด  หลักการฟง  หลักการดู  (พิจารณา  หรือ  Viewing)  และ
หลักการพูด  รูปแบบการฟง  การดู  การพูดตางๆ  เชน  การจับใจความครอบประเด็นเน้ือหาสาระ
เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง  ถอยคําการใชน้ําเสียง  กิริยาทาทาง  การถายทอดความรู  ความคิด  ความรูสึก  
และประสบการณการพูดในที่ประชุมชน  การพูดจูงใจ  และการนําเสนอ  ฯลฯ 

4. หลักภาษา  ธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา               
ภูมิปญญาทางภาษา  การแตงบทรอยแกว  รอยกรอง  การใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือใน 
การเรียนรูและดํารงชีวิต 

5. วรรณคดีและวรรณกรรม  นิทาน  บทรอยกรอง  เรื่องสั้น  สารคดี  บทละคร  ตํานาน  
การพิจารณาเลือกหนังสือ  การอานและพินิจคุณคาของบทกวีนิพนธ  โคลง  ฉันท  กาพย  บทละคร  
บทกวีรวมสมัย  การวิเคราะหคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมไปใชในชีวิตประจําวัน 

กรมวิชาการไดกําหนดสาระการเรียนรูรายปกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชวงชั้นที่  3 
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-3) ไวครอบคลุมทั้งความคิดรวบยอด หรือสวนที่เปนองคความรู  ทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เกิดขึ้นเปนคุณภาพการเรียนรูภาษาไทย ซึ่งโรงเรียน
จําเปนตองจัดทั้งหมด  เพ่ือความเปนเอกภาพของชาติตามหลักการของหลักสูตร (กรมวิชาการ. 
2544) 

จากเหตุผลดังกลาว  แสดงใหเห็นวาครูตองสอนใหผู เรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ  การสอนภาษาไทยใหเกิดประสิทธิภาพตามจุดประสงคของหลักสูตรนั้น คือ ผูสอน
ตองสอนใหผูเรียนสามารถใชภาษาไทยในการติดตอสื่อสารไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพจึงมี
ความจําเปนตองฝกฝนทักษะพ้ืนฐานใหสัมพันธกันทั้ง 5 ดาน คือ การอาน, การเขียน, การฟง    
การดูและการพูด, หลักภาษา, วรรณคดีและวรรณกรรม ในบรรดาทั้ง  5  ทักษะนี้  การเขียนนับวา
เปนการสื่อสารที่มีวิธีการที่ซับซอนกวาทักษะอ่ืน ๆ  เพราะผูที่จะเขียนไดนั้นตองสามารถฟง  พูด
และอานไดดี  จึงจะชวยใหเกิดความสามารถในดานการเขียน  อีกทั้งทักษะการเขียนจัดวาเปน
ทักษะทางภาษาที่มีความสําคัญมาก  เนื่องจากการเขียนเปนเครื่องมือในการสื่อความหมายที่คงทน
ถาวรเปนหลักฐานที่ดีกวาทักษะอ่ืน  เพราะการเขียนจะไมลบเลือนเหมือนคําพูด  การเขียนจึงเปน
เครื่องมือสําคัญในการติดตอระหวางอดีต - ปจจุบัน  ถึงอนาคตไดดี  (จุไร  วรศักดิ์โยธิน.  2523 : 3)   

การเขียนอยางมีประสิทธิภาพนั้นผูเขียนตองพยายามเขียนใหผูอานอานไดชัดเจนและ
เขาใจงาย  ปจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการเขียนอยางมีประสิทธิภาพคือ  การเขียนสะกดคําใหถูกตอง  
ทั้งน้ีเพราะถาผูเขียนสามารถเขียนสะกดคําไดโดยไมผิดพลาดก็ยอมทําใหผูอานสามารถรับสารได
ตรงตามความหมายและตรงกับความตองการของผูเขียน 

การเขียนสะกดคําใหถูกตองเปนสิ่งที่จําเปนในการเขียนภาษาไทยเพราะนักเรียนสามารถ
นําประโยชนที่ไดรับจากการเขียนสะกดคําไปใชไดกับทุกวิชา  คือถาเขียนสะกดคําไดถูกตองรวดเร็ว  
ก็สามารถเขาใจและเรียนวิชาอ่ืนๆ  ไดดีดวย แตในทางตรงกันขาม ถาผูเขียนสะกดคําไมถูกตอง
กอใหเกิดผลเสียหลายประการ เชน ผูอานตีความหมายผิด  ไมเขาใจขอความที่เขียน ในที่สุด     
การสื่อสารก็ลมเหลว งานเขียนของตนก็ดอยคุณคาลง (สุทธิวงศ  พงษไพบูลย. 2516 : 47) กลาววา  
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การเขียนสะกดคําผิดทําใหผูอานประเมินผูเขียนต่ําลง  การเขียนสะกดคําไดถูกตองจึงเปนสวนหนึ่ง
ที่ทําใหผูเขียนไดรับความนิยมเชื่อถือและศรัทธาจากผูอาน  เชนเดียวกับที่  กุหลาบ  มัลลิกามาศ;
และ วิพุธ  โสภวงศ.  (2524 : 7) ไดกลาววา  การเขียนสะกดคําที่ถูกตองจะทําใหเกิดความ
ประทับใจที่ดีตอผูอานและผูเขียน  แตถาผูเขียนสะกดคําผิดก็จะเสียความนิยมนับถือจากผูอานตั้งแต
เริ่มตน  ดังนั้นผูที่เรียนสูงขึ้นไปจึงควรสนใจเขียนสะกดคําใหถูกตองมากขึ้น 

จากสภาพปญหาการเขียนสะกดคําในปจจุบันแสดงใหเห็นวานักเรียนมักเขียนสะกดคําผิด
มาก  โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  (ชวงชั้นที่ 3) ตัวอยางเชน นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่  2 ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) ๔ ซึ่งไดผานหลักสูตรการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่  2 (ป.1-ป.6) มาแลว  ไดเรียนรูคําศัพท
ตาง ๆ  มามากพอสมควร  ก็ยังมีขอผิดพลาดในการเขียน  และไมสามารถเขียนคําศัพทเหลานั้นได
ถูกตอง  ทั้งน้ีอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ  เชน  การรับเอาตัวอยางที่ผิด ๆ  จากสิ่งแวดลอม
ภายนอกมาเปนแบบอยางในการเขียนสะกดคํา  โดยเฉพาะสื่อสารมวลชนและสิ่งพิมพตางๆ เชน  
โทรทัศน  ปายโฆษณา  หนังสือพิมพ  จะเห็นไดวามีการเขียนสะกดคําภาษาไทยผิดอยูเสมอ และ
มักถูกปลอยปละละเลย  ไมมีการแกไขใหถูกตอง  โดยเฉพาะเรื่องการใชวรรณยุกต ตัวการันต  
ไมทัณฑฆาต  และคําที่ประวิสรรชนีย เปนตน หรือแมแตผูที่จบการศึกษาชั้นสูงๆ ก็ยังเขียนสะกด
คําผิดเปนจํานวนมาก ถาไมรีบแกไขจะทําใหเกิดผลเสียหายตอเยาวชนของชาติ (ชวย เพ่ิมพูล.  
2525 : 4) 

การเขียนสะกดคําผิดนั้นนอกจากสาเหตุดังกลาวแลว  ยังมีสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่ง
คือ  ครูและวิธีสอนของครู  เชน  ครูไมมีวิธีการจูงใจที่จะทําใหนักเรียนเห็นความจําเปนของการเรียน
ภาษาของตนเอง ครูละเลยในเรื่องความเอาใจใส หรือครูขาดความพยายามที่จะคนควาวิธีการสอน  
ใหมๆ  ที่ไดผล เชน การผลิตอุปกรณที่เหมาะสมกับเน้ือหาและผูเรียน  ไมมีแบบฝกเพื่อฝกทักษะ
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนสะกดคํา ถาครูสอนเพียงใหนักเรียนเขียนตามคําบอกลงในสมุด
แลวใหนักเรียนเขียนแกคําผิดซ้ํากันหลายๆ ครั้ง จะกอใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ดังน้ันวิธีสอน
ของครูจึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก  ครูควรพยายามหาวิธีสอนและหากิจกรรมในการสอนเขียนสะกดคํา
ที่หลากหลาย  เพ่ือชวยใหนักเรียนเกิดทั้งความรูและความสนุกสนานในการเรียนรู  อีกทั้งเปนการ
จูงใจใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาไทย  และรักที่จะเรียนวิชาภาษาไทยสืบไป การฝก
ทักษะทางภาษานั้นจะอาศัยเฉพาะแบบเรียนและแบบฝกในบทเรียนเพียงอยางเดียวยังไมพอ            
การสรางแบบฝกเพื่อฝกทักษะหลังจากที่เรียนเน้ือหาในบทเรียนไปแลวเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ทั้งน้ี
เพราะแบบฝกมีประโยชนตอการเรียนการสอน  และยังเปนสิ่งที่ชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน 
อีกดวย 

การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเปนการจัดกิจกรรมที่สนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล  ผูเรียนตองลงมือทํากิจกรรมดวยตนเองตามความสามารถ  ซึ่งวิธีการเหลานี้จะทําให 
ผูเรียนมีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลาและมีความเชื่อม่ันในตนเอง  นอกจากนี้ยังปลูกฝงใหนักเรียน
รูจักการทํางานอยางมีระบบระเบียบและทํางานเปนขั้นเปนตอน  ปฏิบัติตามคําแนะนําและขอตกลง
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ของแบบฝกอยางเครงครัด เน่ืองจากการเรียนการสอนสะกดคํานั้นตองอาศัยการฝกฝนอยางถูกวิธี
ฝกบอยๆ อยางสม่ําเสมอ จึงจะทําใหเกิดความแมนยําความชํานาญ และความคลองแคลวสามารถ
นําความรูและทักษะจากการเรียนไปใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้การใชแบบฝกยังเนนการ
ทบทวนความเขาใจใหแกเด็ก และเปนอุปกรณที่ครูจะใชพัฒนาการเขียนหรือแกไขขอบกพรองเรื่อง
การเขียนสะกดคําของเด็กได 

จากสาเหตุและความสําคัญดังกลาวมาแลวขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบ
ฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพ่ือนําไป
พัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทย  และเพื่อแกปญหาการเรียนภาษาไทยและวิชา
อ่ืน ๆ  ใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคํา 

 

ความสําคญัของการศึกษาคนควา 
ผลจากการศึกษาครั้งน้ีทําใหไดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคํา

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ครูภาษาไทยสามารถนําไปใชในการสอนเพื่อแกไข
ขอบกพรอง และยกระดับความสามารถในการเขียนไดถูกตองยิ่งขึ้น  รวมทั้งเปนแนวทางสําหรับ
ครูผูสอนในการปรับปรุงวิธีการสอนการเขียนสะกดคํา  โดยการสรางแบบฝกทักษะสําหรับชั้นเรียน
อ่ืนๆ  ตอไป 

 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

1.  ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียน 

บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๔ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2548  
จํานวน  5  หองเรียน  นักเรียน  250  คน 
 

2.  กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียน 

บดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) ๔ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2548  
จํานวน  1  หองเรียน  นักเรียน  50  คน  ไดมาจากการสุมแบบกลุม  (Cluster  Random 
Sampling) 
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3.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
กลุมตัวอยางใชเวลาในการทดลองจํานวน 16 คาบ สัปดาหละ 3 คาบ คาบละ   

50 นาที 
4.  เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 

เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนเน้ือหาวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา     
จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย (ภาษา  การสื่อสารและงานประพันธ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  
รหัสวิชา ท  32101 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544 (ชวงชั้นที่ 3)  แบงเปน  
7  ชุด  ดังนี้ 

1. คําประวิสรรชนีย 
2. การใชรูปวรรณยุกต 
3. ไมหันอากาศ และ  รร 
4. ตัวการันต และไมทัณฑฆาต 
5. คําพองเสียง 
6. การใช  ซ  ทร 
7. การใช  น  ณ 

5.  ตัวแปรทีศ่ึกษา 
5.1 ตัวแปรตน   ไดแก 

แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคํา 
 

5.2 ตัวแปรตาม  ไดแก 
ความสามารถในการเขียนสะกดคํา 

 

นิยามศัพท 
1. การเขียนสะกดคํา  หมายถึง การเขียนโดยใชพยัญชนะ สระ  วรรณยุกตและ  

ตัวสะกดการันตเรียบเรียงใหถูกตองและไดความหมายตรงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พุทธศักราช  2542 

2. แบบฝก  หมายถึง  เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ใชสําหรับฝกการเขียนที่สรางขึ้นอยาง
มีลําดับขั้นตอน  โดยอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรูและหลักการสรางแบบฝกที่ดี  เชน  ฝกจากงาย 
ไปหายาก  เหมาะสมกับวัย  เราความสนใจ  เพ่ือเปนการกระตุนใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง  เปนตน 

3. แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย  หมายถึง  เครื่องมือในการฝกทักษะ              
การเขียนสะกดคําภาษาไทยที่ผูวิจัยคนควาสรางขึ้นตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู  และใชรูปแบบของ 
ศศิธร  สุทธิแพทย  (2518)  ซึ่งปรับมาจากแบบฝกทักษะการเขียนของ  Barnett  โดยมีลักษณะ
ดังนี้ 
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3.1 มีการใชสํานวนงายๆ  คําที่นํามาสรางแบบฝกเปนคําที่นักเรียนพบเห็นบอย  
และไดเรียนรูมาแลว  ชนิดของคําและประโยคไมสลับซับซอนเหมาะสมกับเด็กในระดับชั้นน้ี 

3.2 สามารถคิดไดเร็ว  คําที่มาสรางแบบฝกนั้นเปนคําที่ใชสํานวนงายๆ ดังกลาว
มาแลว  พรอมกับบอกลักษณะความหมายของคํากอนที่จะทําแบบฝกจากประสบการณของนักเรียน  
จึงทําใหนักเรียนสามารถทําแบบฝกไดเร็วขึ้น 

3.3 มีความสนุกสนานเราใจ แบบฝกแตละชุดเราความสนใจดวยการจัดทํา
ภาพประกอบในลักษณะตาง ๆ  และสํานวนภาษาหลายรูปแบบใหนักเรียนสนุกและเพลิดเพลินกับ
การทําแบบฝก 

3.4 มีประโยชนสามารถใหความหมายตอชีวิต  ถอยคําและประโยคในแบบฝก   
มีการใหขอคิดและความรูที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

3.5 มีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถ  คําที่ใชเปนหลักในการสรางแบบ
ฝกทักษะแตละชุดนั้นเปนคําในหนังสือแบบเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดพิจารณาแลววา
เหมาะสมกับวัยและความสามารถที่จะเรียนรูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 

3.6 นักเรียนสามารถศึกษาแบบฝกไดดวยตนเอง แบบฝกแตละชุดมีองคประกอบ
ตั้งแตคําชี้แจงในการทําแบบฝก จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา คําถามและเฉลยคําตอบ  ซึ่งนักเรียน
สามารถศึกษาไดดวยตนเองตั้งแตตนจนจบ 

4.  การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา  หมายถึง  การจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอนในเวลา 50 นาที ในชวง 30 นาทีแรก สอนเนื้อหาวิชาในแบบเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 และเน้ือหาการเขียนสะกดคํา กฎเกณฑ หลักการสังเกต หลักการจําและในชวงเวลา 20  นาทีหลัง  
ใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําพรอมทั้งตรวจคําตอบดวยตนเอง โดยมีลําดับขั้นตอน
การสอนดังนี้ 

4.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน  โดยมีการสนทนา  อภิปราย  ซักถามเพื่อเราความสนใจ
และทบทวนพื้นฐานใหแกนักเรียน 

4.2 ข้ันแจงจุดประสงคการเรียนรู ครูเปนผูแจงใหนักเรียนทราบจุดประสงค      
การเรียนรู 

4.3 ข้ันดําเนินการสอน ครูสอนเนื้อหาดวยวิธีตางๆ มีการอธิบาย อภิปราย ถามตอบ  
เกม  การสาธิต  ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 

4.4 ข้ันสรุป โดยใหนักเรียนสรุป หรือทั้งครูและนักเรียนชวยกันสรุป ครูใหนักเรียน
ทําแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา 

4.5 ข้ันการวัดผลและการประเมินผล  การวัดจากแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
5.  ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทย  หมายถึง  พฤติกรรมของนักเรียน

ดานความรู  และความสามารถในการเขียนสะกดคําไดถูกตอง  ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 โดยเรียงพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกตและตัวสะกดการันต   
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ใหถูกตอง วัดไดจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยใชวัดหลังจากจบการสอน 

6.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดคํา  หมายถึง  คะแนนรวมของนักเรียนที่ไดจากการ
ทําแบบทดสอบการเขียนสะกดคําเรื่องคําประวิสรรชนีย  การใชรูปวรรณยุกต  การใชไมหันอากาศ
และ  รร  การใชตัวการันตและไมทัณฑฆาต  คําพองเสียง  การใช  ซ  ทร  และการใช  น  ณ      
ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นตามเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย  (ภาษา  การสื่อสารและงานประพันธ)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รหัส ท 32101 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544  
(ชวงชั้นที่  3) 

7.  ประสิทธิภาพของแบบฝก  หมายถึง  คุณภาพของแบบฝกทักษะเรื่องการเขียน
สะกดคําตามเกณฑมาตรฐาน  80/80    

80  ตัวแรก  หมายถึง  คาเฉลี่ยเปนรอยละของจํานวนคําตอบที่นักเรียนตอบถูกตอง
จากแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา 

80  ตัวหลัง  หมายถึง  คาเฉลี่ยคิดเปนรอยละของแบบทดสอบที่นักเรียนทําได    
หลังการเรียน การเขียนสะกดคํา โดยใชแบบฝกทักษะ  
 

สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง  การเขียนสะกดคําสามารถ   

เขียนสะกดคําไดดีกวากอนการใชแบบฝกทักษะ 
 
 
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
1.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับการเขียนสะกดคํา 

1.1   ความหมายของการเขียนสะกดคํา 
1.2   ความสาํคัญของการเขียนสะกดคํา 
1.3   วิธีสอนและกิจกรรมการสอนเขียนสะกดคํา 
1.4   ปญหาและสาเหตุในการเขียนสะกดคํา 
1.5   งานวิจัยในประเทศ 
1.6   งานวิจัยตางประเทศ 

 
2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับแบบฝกทักษะ 

2.1   ความหมายของแบบฝกทักษะ 
2.2   การสรางแบบฝกทักษะ 
2.3   หลักการทางจิตวิทยาในการสรางแบบฝกทักษะ 
2.4   ลักษณะของแบบฝกทกัษะที่ดี 
2.5   ประโยชนของแบบฝกทักษะ 
2.6   งานวิจัยในประเทศ 

 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนสะกดคาํ 
1.1 ความหมายของการเขียนสะกดคาํ 

นักการศึกษาและนักภาษาศาสตรไดใหความหมายของการเขียนสะกดคําไวดังนี้ 
เว็บสเตอร  (Webster. 1966) กลาววา การเขียนสะกดคําคือศิลปะหรือเทคนิคในการ

สรางคําโดยใชอักษรตามแบบที่สังคมยอมรับ 
Hanha  และคนอื่นๆ (1971) ใหคําจํากัดความเกี่ยวกับการสะกดคําวาการสะกดคํา

คือการถายทอดภาษา  เม่ือใดก็ตามที่ตองการจะถายทอดความคิดและความรูสึกเปนภาษาเขียน
จะตองเก่ียวของกับการสะกดคําโดยเขียนเปนตัวอักษรลงบนวัสดุใหผูอ่ืนมองเห็นและเขาใจได 

อดุลย  ไทรเล็กทิม (2528 : 63) ไดใหความหมายของการเขียนสะกดคําวาเปนการ
เขียนโดยเรียงลําดับพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  รวมทั้งตัวสะกดการัตนภายในคําหนึ่งๆ ไดถูกตอง             
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  พุทธศักราช  2525 
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อรพรรณ   ภิญโญภาพ (2529 : 14) อธิบายวา การเขียนสะกดคําเปนการฝกทักษะ           
การเขียนใหถูกตองตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และจะตองใหผูเขียนเขาใจกระบวนการ
ประสมคํา รูหลักเกณฑที่จะเรียบเรียงอักษรในคําหนึ่งๆ ใหไดความหมายที่ตองการเพื่อจะนําไปใช
ประโยชนในการสื่อสาร 

จากความหมายของการเขียนสะกดคําที่กลาวมาแลวขางตน พอสรุปไดวา การเขียน
สะกดคํา หมายถึง ความสามารถในการเขียนคําโดยเรียงลําดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและ
ตัวสะกดการันตไดถูกตองตามหลักภาษาและตรงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  
พุทธศักราช  2542 
 

1.2 ความสําคัญของการเขียนสะกดคาํ 
การสะกดคําใหถูกตองมีความสําคัญในการสื่อความหมายถึงกันดวยภาษาเขียน  

เพราะถาเขียนสะกดคําผิดจะทําใหความหมายผิดเพี้ยนไปการสื่อสารก็ลมเหลว มีผูกลาวถึง
ความสําคัญของการเขียนสะกดคําไว ดังนี้ 

Dale  และคนอื่น ๆ  (1971)  ไดกลาวถึงความสําคัญของปญหาการสะกดคําไววา 
1. การสะกดคําผดิ  ทําใหผูอานเขาใจความหมายของคําผิดไปดวย 
2. การสะกดคําถกู  จําเปนที่จะตองแยกความหมายของคําแตละคําได 
3. นักเรียนที่รูจักสะกดคําสามารถที่จะหาคําในพจนานุกรมไดเร็ว 
4. การรูจักสะกดคําถือวาเปนความสามารถ เปนการศึกษา และทําใหอานหนังสือได 
5. ความบกพรองในการสะกดคาํทําใหเสียเวลาทั้งครูและนักเรียนในการเรยีนการสอน 
6. ผูที่ มีความบกพรองในการสะกดคําทําใหหมดโอกาสที่จะใชคําเ พ่ือเนน

ความหมายในขอเขียนของตนได 
ผอบ  โปษะกฤษณะ (2508 : 38) ไดกลาววา ขณะน้ีคนไทยสวนมากรูสึกวา

ภาษาไทยกําลังอยูในอันตรายทั้งการออกเสียงคํา การใชคําและการเขียนตัวอักษร วิธีหน่ึงที่จะรักษา
ความเปนไทยของชาติคือ ศึกษาภาษาไทยของเราและการใชภาษาใหถูกตอง คนไทยสวนมาก 
เขียนหนังสือไมคอยถูก ไมระมัดระวังในการเขียนพยัญชนะ  สระ  ตลอดจนการวางรูปวรรณยุกต 

กําชัย  ทองหลอ (2509 : 190) ไดกลาววา ตัวอักษรเปนสัญลักษณที่ใชแทนเสียงพูด  
เพราะฉะนั้นการเขียนคําจึงนับเปนความสําคัญสวนหนึ่งของการใชภาษา การเขียนสะกดคําผิด          
ทําใหความหมายเปลี่ยนไปหรืออาจจะไมมีความหมายเลยก็ได 

จากความสําคัญของการเขียนสะกดคําดังกลาว จะเห็นไดวา ขอบกพรองที่พบเห็นใน
การเขียนสะกดคํามีความสําคัญตอการสะกดคําเปนอันมาก  เพราะถาเขียนผิดทําใหเกิดการเขาใจ
ผิดในการสื่อความหมาย  งานเขียนของบุคคลนั้นก็จะดอยคาไปอยางนาเสียดายเปนอยางยิ่ง 
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1.3 วิธีสอนและกิจกรรมการสอนเขียนสะกดคํา 
การเขียนสะกดคําเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูของนักเรียนในการเริ่มตนฝกหัด               

การเขียนจึงจําเปนที่จะตองฝกฝนใหแกนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน  มีนักการศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศไดเสนอแนะวิธีสอน  และกิจกรรมการสอน
เขียนสะกดคําซึ่งสามารถนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคําได ดังนี้ 

สุจริต  เพียรชอบและ สายใจ  อินทรัมพรรย. (2533 : 120 - 121) ไดเสนอแนะ     
การจัดกิจกรรมในการสอนเขียนสะกดคําในระดับมัธยมศึกษาโดยสรุปได ดังนี้ 

1.  ทําบัญชีคํายากแจกใหนักเรียนไดศึกษา  แตละสัปดาหนําคําเหลานี้มาใหนักเรียน
เขียนเปนคํา ๆ  แลวใหตรวจคําตอบเองหรือแลกกันตรวจก็ได 

2.  ใหนักเรียนแตงประโยคซึ่งประกอบดวยคําที่มักสะกดผิด  แลวใหนักเรียนบอกให
เพ่ือนเขียนตามจากนั้นก็บอกคําเฉลยที่ถูกตองดวย 

3.  แบงหมูนักเรียนเพ่ือแขงขันเขียนคําหรือขอความที่ยาก ๆ 
4.  แจกบัญชีที่เขียนถูกและผิดปนกันแลวใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูก – ผิด   

หนาคํานั้น ๆ 
5. นําคํายากมาแตงเปนแบบสอบถามแบบใหเลือกตอบแลวใหนักเรียนทํา

เครื่องหมายหนาคําตอบที่ถูก 
6.  กําหนดใหนักเรียนทําบญัชีคํายากเรยีงตามลําดับตัวอักษร 
7.  แจกขอความสั้นๆ  ซึ่งประกอบดวยคํายากที่เขียนสะกดถูกและผิดปนกัน         

ใหนักเรียนหาคําที่สะกดผิดแลวแกไขใหถูกตอง คนที่ไมแนใจใหเปดดูในพจนานุกรม 
บุญปก   ออนเผา  (2526 : 19) กลาวถึงหลักการสอนเขียนสะกดคํา สรุปวา ครูตอง

ใหนักเรียนไดเห็นรูปคํา เรียนรูความหมายของคํา ฝกออกเสียงคําใหถูกตองจนเกิดมโนภาพในคํา            
นั้นๆ และสามารถเขียนคํานั้นๆ ไดถูกตอง 

ประภาศร ี สหีอําไพ (2524 : 349) ไดเสนอแนะวิธีการสะกดคําไว ดังนี้ 
1.  แบงกลุมใหนักเรียนคนควาหาคําในเรื่องที่เรียนมาแลกเปลี่ยนกันบอกและเฉลย

พรอมทั้งเก็บคะแนนไว 
2.  รวบรวมศัพทไวในสมุดใหเปนหมวดหมูเรียบรอย  เชน  เรียงลําดับตามพยัญชนะ,   

เรียงตามความหมาย  ฯลฯ 
3.  ครูบอกใหเขียนแลวตรวจโดยใชบัตรคําและพจนานุกรมประกอบการสอน 
4.  แขงขันกันสะกดคํายากบนกระดาน 
5.  ใชเอกสารประกอบใหเลือกคําที่สะกดถูก 
6.  นําเกณฑการเขียนสะกดคํามาแตงเปนคําประพันธเพ่ือใหจําไดงายยิ่งขึ้น 
7.  ฝกการเขียนเรียงความแลวใชพจนานุกรมตรวจตัวสะกดการันตของตนหรือของ

เพ่ือน 
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8.  หาประโยคหรือขอความสั้น ๆ  มาใหเติมคํา 
9.  เขียนรายงานคําที่มักสะกดผิด  
10.นําเนื้อหาจากหลักภาษาไทย เชน คําที่มาจากภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต คําสมาส   

สนธิ  คําควบกล้ํา  ฯลฯ  มาแตงประโยครวมกันไว 
11.กําหนดคําศัพทใหมาเขยีนเปนรูปประโยคหรือเรื่อง 
12.ควรตรวจแกไขตัวสะกดในการฝกเขียนทุกครั้งไมปลอยใหนักเรียนสะกดผิดไว    

โดยไมแกไข 
ยุพา   สงศิริ (2512 : 382) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการฝกเขียนสะกดคําไว ดังนี้ 
การสอนเขียนสะกดคําการันตควรฝกในชวงสั้นๆ แตใหบอยครั้ง ควรนําคําที่นักเรียน

มักเขียนผิดมาใหแกไข การที่จะใหนักเรียนจดจําไดนอกจากจะใหทองจําไดกันตรงๆ แลว ควรทํา
ดวยการใหนักเรียนไดเห็นคําที่สะกดถูกตองนั้นบอยๆ  

สนิท   ตั้งทวี (2528 : 32 - 33) ไดเสนอแนะกิจกรรมการสอนเขียนสะกดคําไว ดังนี้ 
1. ครูจัดหาเรียงความซึ่งอาจจะเปนขาวหรือบทความมาแจกใหนักเรียนอานในเวลา

ที่กําหนด  แลวใหนักเรียนลอกขอความที่เห็นวานาจะมีประโยชนและขอคิดที่เห็นวาดีมาสงครู โดยที่
ครูจะตองเนนในเรื่องความถูกตองของการเขียน  รวมทั้งความประณีตสวยงามของตัวหนังสือ 

2. ครูมอบใหนักเรียนไปอานบทความจากหนังสือพิมพหรือจากวารสารตางๆ แลวให
คัดลอกขอความที่นาสนใจลงไปในบัตรรายการ โดยบอกแหลงที่มาของขอความนั้นใหชัดเจน 

3. แบงกลุมใหไปหาคํายากจากหนังสือเรียนหรือหนังสืออ่ืนๆ มาแจกกันแลวบอกให
เขียน 

4. รวบรวมคําศัพทตางๆ โดยเขียนเรียงไวเปนหมวดหมู เชน อาจจะเรียงตาม
ตัวอักษร หรือเรียงตามความหมาย 

5. ใหนักเรียนแตละคนเขียนศัพทลงในบัตรคํา แลวใชคําเหลานั้นเขียนเปนขอความ 
ลงบนแถบประโยค 

6. แขงขันสะกดคํายากบนกระดานหนาชั้น 
7. ใหนักเรียนเขียนประกาศ โฆษณา บัตรเชิญ หรือบัตรอวยพร โดยครูเนนถึงความ

เปนระเบียบเรียบรอยสวยงามและประณีต 
8. ครูทําบัญชีคํายากแลวนํามาใหนักเรียนเขียนเปนคําๆ โดยเนนความถูกตอง

ชัดเจน ครูอาจใหนักเรียนผลัดกันตรวจแลวใหคะแนนแตละคน  ใหนักเรียนบันทึกผลการสะกดคํา
ยากของตนไวเพ่ือดูพัฒนาการของตน 

9. ครูใหนักเรียนแตงประโยคโดยการกําหนดคําที่มักเขียนผิดให เชน กังสดาล  
ขโมย ครหา ประติมากรรม นัยนตา เวทมนต  ฯลฯ 

10. ครูแบงนักเรียนออกเปนหมูๆ ใหแขงขันเขียนคําที่มักเขียนผิด 
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คิง  (King.  1965 : 15)  ไดกลาวถึงการฝกใหมีความสามารถในการเขียนสะกดคํา            
ซึ่งมี  6  ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การตรวจสอบ ไดแก การตรวจสอบคําที่ใหนักเรียนเขียนสะกดคําอยางระมัดระวัง 
เชน  คําที่มีอุปสรรคและคําที่มีปจจัย เปนตน และใหนักเรียนบันทึกไว 

2. การออกเสียง ไดแก การใหนักเรียนออกเสียงคําที่เขียนใหถูกตอง เปนตน 
3. การสะกดคํา ไดแก การฝกใหนักเรียนหัดสะกดคําที่จะเขียนดวยปากเปลาโดย 

ออกเสียงดัง ๆ  ใหนักเรียนทําเชนน้ันหลาย ๆ  ครั้ง 
4. การเขียน  ไดแก  การฝกใหนักเรียนเขียนคําที่สะกดนั้น  5 - 10 ครั้ง แลวตรวจ 
5. ใหนักเรียนนําคําที่เขียนสะกดคํามาแตงประโยค 
6. การทบทวน  หมายถึง  ครูทบทวนคําที่เขียนสะกดแตละคําในการเรียนครั้งตอไป 
เมอเรย  (1968) ไดกลาวถึงวิธีสอนการเขียนสะกดคําวา  การสรางรายการของคํา

ควรจะจัดขึ้นดวยความรอบคอบ เชน 
1. คํานึงถึงความหมายของคําศัพทแตละตัว 
2. เนนการปองกันการเขียนผิดมากกวาการแกไข และเนนวิธีการสอนมากกวาการสอน 
3. เปนคําที่มีความสําคัญตอนักเรียนคือ  เปนคําที่นักเรียนตองใชเขียนอยูเสมอ 
นอกจากนี้ เมอเรย  ไดเสนอความคิดเห็นตอไปวา  มีวิธีสอนใหนักเรียนเกิดการ

เรียนรูในคําแตละคําไดโดย 
1.  บอกความหมายของคําแตละคําดวยคําพูด  ทาทาง  จากรูปภาพ  หรือวัสดุอ่ืน ๆ 
2.  สอนวิธีออกเสียงคํานั้น 
3.  สอนวิธีการจัดลําดับตัวอักษรในการเขียนคํานั้น 
จากขอเสนอแนะการฝกทักษะในการเขียนสะกดคําดังกลาวพบวา  การที่จะให

นักเรียนสามารถเขียนสะกดคําไดถูกตองนั้น  ครูผูสอนตองใชกลวิธีการสอนหลายวิธี  เพ่ือเราความ
สนใจใหนักเรียนเขียนสะกดคําอยางสนุกสนาน  มีความตั้งใจที่จะฝกทักษะการเขียนสะกดคําและให
นักเรียนทราบถึงความสําคัญในการเขียนสะกดคําใหถูกตอง  เปดโอกาสใหไดฝกฝนเขียนคํายาก
เหลานั้นบอย ๆ  จึงจะทําใหนักเรียนจดจําคําเหลานั้นไดและเขียนถูกตอง 
 

1.4 ปญหาและสาเหตุในการเขียนสะกดคํา 
สาเหตุของการเขียนสะกดคําผิดมีหลายประการดังที่นักการศึกษาไดกลาวถึงสาเหตุ

ตาง ๆ  ดังนี้ 
แบลย  (Blair. 1968)  ไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการเขียนสะกดคําผิด            

สรุปไดวา สาเหตุตาง ๆ  อาจเนื่องมาจากความไมพรอมหรือขอบกพรองในดานสุขภาพ  รางกาย
และอารมณ  การออกเสียงและการรับฟงเสียงไมถูกตอง การจําคําไปใชอยางผิดๆ จําการเรียง  
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ลําดับอักษรไมได  ไดรับการฝกหรือการออกเสียงผิดมาตั้งแตระยะเร่ิมแรก  และไมไดรับแรงจูงใจ
หรือฝกใหเขียนสะกดคํา 

เพ็ตตี้ (Petty. 1980) ไดกลาวถึงองคประกอบดานตางๆ ที่มีตอความสามารถในการ
เขียนสะกดคํา  เชน  ความสามารถในการอาน  การฟง  การพูด  เจตคติที่มีตอการสะกดคํา    
ความเอาใจใสในการเรียน  สุขภาพทั่วไป  และความสามารถพิเศษของแตละคน องคประกอบ
เหลานี้จะมีผลกระทบตอความสามารถทางการเขียนสะกดคําของนักเรียนทั้งสิ้น 

นพดล  จันทรเพ็ญและคนอื่นๆ (2519 : 547 - 548) ไดกลาวถึงสาเหตุที่เด็กสะกดคําผิด
มีดังนี้ 

1. ครูมีความรูไมดีพอ  เขียนหนังสือไมถูกตอง 
2. สิ่งตีพิมพ  ตํารับตํารา  โฆษณา  ปายประกาศ  ชื่อหางราน  แมกระทั่งตัวหนังสือ            

ในรถโดยสารยังมีการสะกดตัวหนังสือผิด 
3. โทรทัศนสะกดตัวหนังสือผิด  เด็กคิดวาเปนสิ่งที่ถูกตองก็เลยเอาอยาง 
4. ผูปกครองและคนในบานของเด็กเขียนหนังสือผิด 
5. โรงเรียนจัดครูภาษาไทยไมเหมาะสมเอาคนที่ไมสนใจไมถนัดในวิชาภาษาไทยมาสอน 
6. ครูอ่ืน ๆ  ในโรงเรียนไมสนใจวาจะสะกดคําผิดหรือถูก  ไมมีการแกไข  ปลอยให

คําผิดปรากฏในสายตาเด็กเสมอ 
7. เด็กไมสนใจ  เรียนมาไมดีพอ  เด็กไมมีความรูเรื่องหลักภาษา 
ศรียา  นิยมธรรมและประภัสสร  นิยมธรรม (2525 : 160 - 161) ไดใหความเห็น             

ที่นาสนใจเกี่ยวกับสาเหตุการเขียนสะกดคําผิด โดยคํานึงถึงตัวเด็กเปนประเด็นสําคัญ พรอมทั้งได
เสนอแนะการฝกสะกดคําโดยพิจารณาจากสาเหตุการเขียนสะกดคําของนักเรียน ดังนี้ 

1.  สะกดผิดเพราะความเลนิเลอ 
1.1  เด็กที่เขียนเลินเลอและอานไมเกง  ครูควรฝกดานการอานใหกอนแลว

คอยมาฝกหัดเขียนโดยใหสัมพันธกับเรื่องที่อาน 
1.2  เลินเลอแตอานเกง ครูตองใหเด็กเขาใจวาการสื่อความคิดจะมี

ประสิทธิภาพดีเพียงใดขึ้นอยูกับความถูกตองในการเขียนและการสะกดคําดวย 
2.  สะกดคําผิดเพราะไมชอบอาน  เด็กที่ไมชอบอานมักจะขาดความสังเกต   

ขาดประสบการณ  ควรแกไขดวยการหาหนังสือดี ๆ  ที่นอกเหนือจากตําราเรียนมาอานหรือฝกใช
พจนานุกรมเม่ือสงสัยในตัวสะกดตัวใด 

3.  สะกดผิดเพราะแยกเสียงไมดีอาจมีความบกพรองทางดานการฟง  ควรแกไข
ดวยการเนนทักษะการฟง 

4.  สะกดผิดเพราะสายตาไมดีเนื่องมาจากเปนคําที่คลายคลึงกัน เชน กาน  
กานต เปนตน  ควรแกไขดวยการฝกจําแนกคํา  ฝกสังเกตตัวสะกดอยางละเอียด  หากมีการอาน 
ไมดีขึ้นอาจใชวิธีใชนิ้วลากหรือสัมผัสไปตามอักษร  จนกระทั่งจําตัวสะกดไดและใหเขียนคําในรูป
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ประโยคหรือเลาเรื่อง  เม่ือคลองขึ้นก็ตัดอันแรกออกไป  เขียนสะกดคําโดยไมตองใชการสัมผัสแต         
ใชมองดวยสายตา 

5.  สะกดผิดเพราะขาดหลักเกณฑ  แกไขดวยการใหเขาใจหลักเกณฑนั้น ๆ  
เชน  หลักการ ใชสระไอไมมวน  “ ใ ”  เปนตน 

จากขอความขางตนสรุปไดวา  สาเหตุที่ทําใหการเขียนสะกดคําผิดเปนเพราะไมทราบ
ความหมายของคํา ใชแนวเทียบที่ผิด ออกเสียงผิด การรับฟงไมถูกตอง รูปวรรณยุกตผิด           
จึงทําใหเขียนผิด เขียนผิดเพราะไมรูหลักภาษา อิทธิพลของภาษาถิ่น ขาดการสังเกต และผูใชภาษา
ถือความสะดวกเปนใหญในการเขียนเปนผลใหการเขียนสะกดคําผิด 
 

1.5  งานวิจัยในประเทศ 
ไพจิตร  วัฒนากูล  (2517 : 137) ไดศึกษาสาเหตุการเขียนสะกดการันตผิดและ

เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดการันตระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนก
ศิลปะกับแผนกวิทยาศาสตร ในภาคการศึกษา 7 ผลการวิจัยดานความสามารถพบวา  

1. นักเรียนในแผนกเดียวกัน  นักเรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมี
ความสามารถทาง การเขียนสะกดการันตดีกวานักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่ํา 

2. นักเรียนหญิงแผนกศิลปะมีความสามารถในการเขียนสะกดการันตดีกวานักเรียน
ชายทั้ง  

3. แผนก และนักเรียนหญิงแผนกวิทยาศาสตรมีความสามารถสูงกวานักเรียนชายใน
แผนกเดียวกัน 

4. เม่ือเปรียบเทียบระหวางเพศเดียวกันทั้งแผนก  นักเรียนศิลปะกับวิทยาศาสตรมี
ความสามารถในการเขียนสะกดการันตไมแตกตางกัน 

5. นักเรียนแผนกศิลปะมีแนวโนมที่จะเขียนสะกดการันตไดดีกวาแผนกวิทยาศาสตร 
งามจิตต   อําไพ  (2523 : 95) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกด

การันตระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร เปนนักเรียนชาย 208 คน  
นักเรียนหญิง 208 คน และในเขตการศึกษา 1 เปนนักเรียนชาย 205 คน นักเรียนหญิง 198 คน  
รวมทั้งสิ้น  819  คน  ผลการวิจัย พบวา 

1.  นักเรียนหญิงมีความสามารถในการเขียนสะกดการันตสูงกวานกัเรียนชาย 
2.  นักเรียนชายและนักเรียนหญิงในกรุงเทพมหานครมีความสามารถในการเขียน

สะกดการันตสูงกวานักเรียนหญิงและชายในเขตการศึกษา  1 
มณฑนา   วัฒนถนอม  (2523 : 74 - 75)  ไดศึกษาเปรียบเทียบการสอนซอมเสริม

ทักษะการเขียนสะกดคําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนสายน้ําผึ้ง  ระหวางวิธีการ
ฝกการสะกดคําและวิธีสัมพันธทักษะ  โดยใชกลุมตัวอยางกลุมละ  20  คน  ผลการวิจัย พบวา 
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1. นักเรียนทั้งสองกลุมที่เรียนซอมเสริมดวยวิธีสะกดคําและวิธีสัมพันธทักษะทํา
คะแนนทดสอบหลังการเรียนซอมเสริมแตกตางกัน  จากคะแนนทดสอบกอนเรียนซอมเสริมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวาการสอนซอมเสริมชวยแกปญหานักเรียนที่บกพรองในทักษะ
การเขียนสะกดคําได 

2. ผลการเปรียบเทียบการสอนซอมเสริมทักษะการสะกดคําดวยวิธีฝกการสะกดคํา
กับวิธีสัมพันธทักษะปรากฏวาใหผลตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวาการสอน
ซอมเสริมดวยวิธีสัมพันธทักษะใหผลดีกวาการสอนซอมเสริมดวยวิธีการสะกดคํา 

3. นักเรียนสวนใหญมีความรูสึกในทางที่ดีตอการสอนซอมเสริม 
ยุพิน   อินทะยะ  (2525 : 59 - 93) ไดศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคํา

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ในจังหวัดเชียงใหม  โดยศึกษากลุมตัวอยางประชากร
ซึ่งเปนนักเรียนชาย  141  คน  นักเรียนหญิง  201  คน  รวมทั้งสิ้น  342  คน  ผลการวิจัย พบวา 

1. ความสามารถทางการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนอยูในระดับคอนขาง
ต่ําคิดเปนรอยละ 56 

2. นักเรียนหญิงมีความสามารถในการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียนชาย 
3. นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญมีความสามารถทางการ

เขียนสะกดคําภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่เคยศึกษาอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
4. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางประเภทและขนาดของโรงเรียนตอความสามารถทางการ

เขียนสะกดคําภาษาไทย 
สุมาลี   โกศลสมบัติ (2525 : 57 - 61) ไดศึกษาความสามารถทางการเขียนสะกดคํา

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย    
เปนนักเรียนชาย  190  คน  นักเรียนหญิง  220  คน  รวมทั้งสิ้น  410  คน  ผลการวิจัย พบวา 

1. ความสามารถทางการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนอยูในเกณฑคอนขาง
ต่ําคือ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  58.16 

2. นักเรียนหญิงมีความสามารถทางการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียนชาย 
3. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง ๆ  มีความสามารถทางการเขียน

สะกดคําภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลางและระดับต่ํา นักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางมีความสามารถทางการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ํา 

บุญปก   ออนเผา (2528 : 61) ไดศึกษาความสามารถทางการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
พบวาความ สามารถในการเขียนสะกดคําของนักเรียนอยูในเกณฑปานกลางคิดเปนรอยละ  67.07 

สุภาพ  ดวงเพ็ชร  (2533 : 72)  ไดเปรียบเทียบความสามารถและความคงทนในการ
เขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการสอนโดยการใชแบบฝก
ทักษะการเขียนสะกดคํากับการใชแบบฝกหัดตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการ
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สอนโดยการใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํากับการใชแบบฝกหัดตามคูมือครูแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

พงศจันทร   ปนสุวรรณ (2502 : 2 - 3) ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหแบบของการเขียน
สะกดการันตและพยางคในภาษาไทยจากบรรดาคําในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  พบวามี
สาเหตุที่ทําใหผูเรียนเกิดความยุงยากหลายประการคือ 

1.  ธรรมชาติของภาษาซึ่งมีสัญลักษณ  คือ  พยัญชนะ  44  ตัว  แตมีเสียงเพียง  21  
เสียง  จึงทําใหเสียงซึ่งใชตัวอักษรแทนไดหลายตัว  หรือตัวอักษรตัวเดียวกันสามารถแทนได            
หลายเสียง 

2.  ความไมแนนอนเกี่ยวกับการถายทอดเสียงลงเปนตัวอักษร  เพราะภาษาไทยมีวิธี
เขียนไดหลายแบบ  อาทิคําที่มีความหมายตางกันแตเสียงเดียวกัน  เชน  คา  ขา  ฆา 

3.  ภาษาไทยยืมคําจากตางประเทศมาใชมาก  และยังยืมวิธีการเขียนแทนเสียงหรือ
ถายทอดรูปเขียนจากภาษาเดิมมาใชดวย  โดยมีแนวโนมที่จะรักษาหรือถายทอดรูปของการเขียน
แบบเดิมไว  ซึ่งมักจะไมตรงกับอักขรวิธีของไทยตามปกติ  จึงทําใหมีการเขียนซับซอนและมากแบบ
ยิ่งขึ้น 

4.  ในพจนานุกรมมีคําจํานวนหนึ่งซ่ึงมีวิธีการเขียนที่ตางไปจากเสียงพูดซึ่งมีผูใช          
อยูในภาษาปจจุบัน  เชน  ประณีต  อีหลุยฉุยแฉก  ทําใหการเขียนคําเหลานี้ผิดไปจากพจนานุกรม
ไดงายและนอกจากนี้ยังปรากฏคําซึ่งไมมีที่ใชในปจจุบันเลย  หรือคําจํานวนมากที่มีใชและเปนที่
ยอมรับกันในภาษาปจจุบัน  แตไมปรากฏอยูในพจนานุกรมจึงไมอาจจะกําหนดไดแนนอนวามีวิธี
เขียนอยางไร 

วิสุทธิ์   บุษยกุล  (2525) ไดเสนอแนะถึงสาเหตุที่ทําใหภาษาผิดเม่ือประชุมสัมมนา
เร่ือง “ปญหาการใชภาษาไทย”  สรุปไดวาผูใชภาษาถือความสะดวกของตนในการพูดและเขียน
ลักษณะสวนบุคคลหรือความนิยมทางสังคมบางประการที่เกี่ยวกับ  เพศ  วัย  อาชีพของผูใชภาษา
และการยืมคําจากตางประเทศมาใชในภาษาไทย  เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาทางการเขียนสะกด
คําทั้งสิ้น 

สาเหตุที่ทําใหนักเรียนเขียนสะกดคําผิดจากความคิดเห็นของนักการศึกษาไทย
ดังกลาวมาแลวขางตนสรุปไดวา  ประการแรกเปนสาเหตุจากสภาพรางกายของนักเรียนเอง  เชน  
สุขภาพ เพศ  วัย  ประการที่สองเปนสาเหตุที่เกิดจากสภาพแวดลอมของตัวนักเรียน  เชน  เกิดจาก
ลักษณะของภาษาไทยที่ยืมคําภาษาอื่น ๆ  มาใชมีหลักเกณฑมากยากที่จะจํา  นักเรียนขาดการ
ฝกฝนดานการเขียน  มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑของอักขรวิธีและการใชแนวเทียบที่ผิด  เปนตน 
 

1.6 งานวิจัยตางประเทศ  
อารรอน  (Arron. 1959 : 431) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการเขียน

สะกดคําของเด็กระดับชั้นปที่  4  กับชั้นปที่  8  โดยสรางแบบทดสอบทั้งหมด 60 คํา นําไปทดสอบ
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กับกลุมทดลอง  ซึ่งเปนเด็กระดับชั้นปที่ 4  จํานวน  57  คน  ระดับชั้นปที่ 8  จํานวน  54  คน  
จากน้ัน ไดนําแบบทดสอบมาวิเคราะหความเชื่อม่ันดังน้ี  เด็กระดับชั้นปที่  4  แบบทดสอบมีคา
ความเช่ือม่ัน  .97  และระดับชั้นปที่  8  แบบทดสอบมีคาความเชื่อม่ัน  .96  และไดไปทดสอบกลุม
ตัวอยางระดับชั้นปที่  4  จํานวน  193  คน  ระดับชั้นปที่  8  จํานวน  174  คน  เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์
การสะกดคําผลการศึกษาพบวา 

1.  เด็กที่สามารถออกเสียงเปนพยางคไดดีนั้น  จะเปนเด็กที่เขียนสะกดคําไดดีดวย 
2.  สติปญญาของเด็กสามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคําของเด็กได  

นั่นคือเด็กที่มีสติปญญาสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําสูง  และเด็กที่มีสติปญญาต่ํามีผลสัมฤทธิ์
ทางการสะกดคําต่ํา 

ฮอรน  (Horn. 1960 : 213)  ไดทําการศึกษาเรื่องการเขียนสะกดคําในโรงเรียนมัธยม
พบวา  เด็กมักสะกดผิดตัวมากโดยเฉพาะเด็กในระดับ  4 - 12  ป  ซึ่งแสดงถึงความไมสนใจ             
ในการใชภาษา  เขากลาววา  การเขียนผิดนั้นทําใหผูอานมีความรูสึกวาคนเขียนไมมีความสามารถ 

ชวารท  (Schwartz. 1976 : 8028 - A) ไดศึกษาถึงพัฒนาการดานความสามารถของ
นักเรียนที่ไดรับความรูเร่ืองการสะกดคําโดยการผันคํา  และการสะกดการันตกับนักเรียนในระดับ 2  
ถึงระดับ  5  โดยใชกลุมตัวอยางระดับละ  40  คน  ใน  40  คนนี้จัดแบงเปนนักเรียนที่สะกดคําเกง
และไมเกงกลุมละ  20  คนเทา ๆ  กัน เครื่องมือที่ใชคือแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  ซึ่งเกี่ยวกับคํา
ที่ไมมีความหมายและในการเขียนตามคําบอกที่เกี่ยวกับคําที่ไมมีความหมาย  ผลปรากฏวา 
นักเรียนทั้งกลุมสะกดเกงและไมเกงมีแนวโนมในการพัฒนาการดานสะกดคําดีขึ้น 

เดลลี (Dailey.  1976: 5667 - A)  ไดศึกษาเปรียบเทียบการสะกดคําของนักเรียน
ระดับ  3  ถึงระดับ  6  โดยใชการสอนแบบสะกดการันตแบบเดิมกับการสอนแบบเรียงตามลําดับ
อักษรกอนในโรงเรียนชุมชนครอวฟอรดสวิลลี่ (Crawfords  Ville  Community  School)                  
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่เรียนดวยแบบเรียงตามลําดับอักษรกอน  61  คน  นักเรียนที่เรียนดวย
แบบสะกดการันตแบบเดิม  100  คน  มีการทดสอบโดยใหดูภาพยนตรเงียบแลวเขียนเรียงความ
บรรยายถึงสิ่งที่เห็นในภาพยนตร  พบวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนทั้งสองแบบนั้นไดคะแนน            
การสะกดคําไมแตกตางกัน  แตการสอนแบบเรียงตามลําดับอักษรกอนไดผลดีทุกระดับ  สวนการ
สอนแบบสะกดการันต ตามแบบเดิมจะไดผลดีในระดับ  4  ถึงระดับ  6 

คาทาลาโน  (Catalano. 1976 : 4983 - A) ไดศึกษาความแตกตางของความเขาใจใน
การอาน  และคะแนนคําศัพทของนักเรียนที่ใชการสะกดคําในเนื้อเร่ืองที่กําหนดใหกับนักเรียนที่
ไมไดใชการสะกดคําในเนื้อเร่ืองที่กําหนดให  โดยไดทําการทดสอบกับนักเรียนประถมศึกษา 6  
โรงเรียน ใชเวลาในการทดลอง  7 สัปดาห  ในแตละโรงเรียนจะมีกลุมทดลองซึ่งเรียนสะกดคําและ
ความหมายของคําในเนื้อเรื่องที่กําหนดให  และกลุมควบคุมจะเรียนตามโครงการ  ซึ่งไมมีเน้ือเร่ือง
กําหนดให ผลปรากฏวา ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดผลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
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ออลสัน  (Olson. 1970 : 1174 - A)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียงคําที่สอนและคํา
ที่ไมสอน  ซึ่งแบงการสะกดคําที่สมํ่าเสมอกับนักเรียนระดับ  2  จํานวน  436  คน  โดยใชคํามา
ทดสอบ จํานวน  230  คํา  แบงเปนคําที่สะกดคําสม่ําเสมอและสะกดไมสมํ่าเสมออยางเทาๆ กัน  
พบวา 

1. ชนิดของคํา ความสามารถในการอาน คําที่ใชสมํ่าเสมอและเพศมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. จากการทดสอบคําที่สอนนักเรียนจะมีการออกเสียงไดถูกตองเกือบสองเทาของ
คําที่ไมไดสอน 

3. นักเรียนมีความสามารถในการอานสูงจะออกเสียงคําตางๆ  ไดถูกตองเกือบสอง
เทาของนักเรียนที่มีความสามารถในการอานต่ํา 

4. คําที่นักเรียนไดสะกดอยางสม่ําเสมอจะมีการออกเสียงไดดีและถูกตองมากกวา 
คําที่นักเรียนสะกดอยางไมสม่ําเสมอ 

5. ชนิดของคําและความสามารถในการอานมีการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน 
6. ชนิดของคําและคําที่ใชอยูสม่ําเสมอจะมีปฏิสัมพันธกัน 
7. นักเรียนที่มีความสามารถในการอานต่ําจะรูสึกวาคําที่ไมไดสอนยากกวาคําที่สอน 

กันนอยเม่ือมีการสอน และมีความแตกตางกันมากเม่ือไมไดสอนคําเหลานั้น 
พาสสานันตี  (Passanante. 1976 : 56) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอนสะกดคํา

โดยใชการสอนแบบตามลําดับอักษร  (i.t.a)  และแบบตามลําดับอักษรแบบเดิมกับนักเรียนในระดับ  
1  ถึงระดับ  7  แลวเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสะกดคําโดยใชแบบทดสอบการอานหนึ่งฉบับ
และแบบทดสอบการเขียนสะกดคําสองฉบับ  พบวาผลการสอนทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตเม่ือศึกษาคนควาความสัมพันธระหวางการอานและความสามารถในการสะกด
คํานั้น มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและยังใหความคิดเห็นวา  การสะกดคํานั้นจะชวย
การอานและการเขียนไดดีอีกดวย 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนสะกดคําสรุปวา  การเขียนสะกดคํา
เปนพ้ืนฐานของการเขียนที่ตองฝกฝนอยางสม่ําเสมอ  คําที่จะนํามาใชสอนตองเก่ียวของกับ               
ตัวนักเรียน และผลวิจัยยังพบวานักเรียนที่มีความสามารถในการเขียนสะกดคําอยูในเกณฑคอนขาง
ต่ํา  นักเรียนเกงหรือออนมีโอกาสเขียนผิดไดเทา ๆ  กัน  นอกจากนี้การสอนสะกดคําควรใชวิธีสอน
หลายรูปแบบ  แตยังไมสามารถชี้ชัดลงไปไดวาแบบใดดีที่สุด 

ฮอรน  (Horn. 1960 :1337-54) กลาววา การสะกดคําผิดมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องการออกเสียงดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งเสียงสระและการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ  ดังนี้คือ 

1.  การเปลี่ยนแปลงในเรื่องเสียงรัว 
2.  ภาษาถิ่นหรือภาษาเฉพาะทองถิ่น 
3.  การเพิ่มและการเลกิใชตัวอักษรบางตัว 
4.  นักเขียนและสิ่งพิมพมีอิทธิพลตอการสะกดคํา 
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ฮัมเมอร  (Hymer. 1963 : 573 - A) ไดกลาววา  จากการวิเคราะหและศึกษาเหตุผล 
ในการเขียนสะกดคําผิดของนักเรียนเกรด  4  และเกรด  5  พบวาคําที่นักเรียนเขียนผิดเปนคําที่
นักเรียนไมเคยเห็นมากอนซึ่งมีทั้งคําพยางคเดียวและสองพยางค 

จอหนสัน  (Johnson. 1979 : 6217 - A)  ไดศึกษาการเขียนสะกดคําและเหตุผล     
ที่นักเรียนเกรด  5  เคยเขียนคําที่ใชเสมอ  พบวา นักเรียนเขียนสะกดคําผิดเพราะออกเสียงผิดและ
เขียนผิด เพราะมีประสบการณมาผิด ๆ   

จากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับสาเหตุของการเขียนสะกดคําผิดของ
ตางประเทศพบวาธรรมชาติของภาษา  ครู  วิธีสอน  และนักเรียนตางก็มีสวนที่เปนสาเหตุของ   
การเขียนสะกดคําผิดทั้งสิ้น แตปญหาสําคัญคือ นักเรียนขาดความเอาใจใส ไมเห็นความสําคัญ    
ในการเขียนสะกดคําใหถูกทําใหเกิดผลเสียในดานการใชภาษา 

 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะ 
2.1 ความหมายของแบบฝกทักษะ 

การที่จะเรียนภาษาไทยไดดีนั้นสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งคือการฝกฝนจนเกิดความ
ชํานาญและใหผู เ รียนสามารถใชทักษะทางภาษาไดคลองแคลวและมีประสิทธิภาพ ดังที่           
กมล   ดิษฐกมล (2509 : 16) ไดกลาวถึงกลวิธีการสอนวิชาทักษะไววา หัวใจของการสอนวิชาทักษะ
อยูที่การฝก (Drill) การฝกอยางถูกวิธีเทานั้นจะทําใหเกิดความชํานาญ ทักษะทางดานภาษาเปน
สิ่งจําเปนจะตองฝกใหแกนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการติดตอสิ่งความหมายอันเปน
วัตถุประสงคสําคัญของการสอนภาษา  ลําดับขั้นของการฝกทักษะมี ดังนี้ 

1.  ใหนักเรียนเขาใจวิธีการเสียกอน  เชน  วิธีออกเสียง  “ ร ”  “ ล ”  เปนตน 
2.  เม่ือแนใจวานักเรียนเขาใจวิธีการแลวจึงลงมือฝกโดยการใหทําแบบฝกหัดหรือ

กิจกรรมเพื่อฝกทักษะที่ตองการ 
3.  ฝกบอย ๆ  อยางสม่ําเสมอไมทิ้งระยะจนนักเรียนลืม 
4.  แบบฝกหรือกิจกรรมการฝกทักษะจําเปนตองทําซ้ําๆ  กัน  แตทั้งนี้ครูควร            

พลิกแพลงใหแบบฝกหรือกิจกรรมมาในรูปตางๆ  กัน  เพ่ือนักเรียนจะไดไมเบื่อหนายตอการฝก
นั้นๆ  

5.  ติดตามผลเพื่อสังเกตดูความกาวหนาของนักเรียนภายหลังการฝกไปแลวใน
ระยะเวลาหนึ่ง  การติดตามผลจะชวยใหครูทราบวานักเรียนคนไหนมีทักษะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด  
และชวยแกไขขอบกพรองของนักเรียนเปนรายบุคคลซึ่งไมเหมือนกันอยาปลอยใหขอบกพรองเล็ก ๆ 
นอยๆ ผานไป  โดยถือวาไมสําคัญ เพราะนักเรียนจะติดเปนนิสัยนอกจากนี้ยังรวมถึงการเอาใจใส
ของครูในการควบคุมการฝกอยางใกลชิดไมควรปลอยใหเด็กไปฝกกันเองโดยครูไมตรวจแบบฝกหัด 
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2.2 การสรางแบบฝกทักษะ 
แบบฝกทักษะเปนเครื่องมือและอุปกรณสําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอนบรรลุตาม

วัตถุประสงคไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนการสอน            
ที่เกี่ยวกับการฝกทักษะตางๆ  การเขียนเปนการฝกทักษะทางภาษา  การเรียนแตเฉพาะในบทเรียน
เพียงอยางเดียวยอมไมเพียงพอที่จะทําใหนักเรียนเกิดทักษะทางการเขียนสะกดคําไดอยางดี  ครูจึง
ตองสรางและนําแบบฝกไปใชในการเรียนการสอน  ดังน้ันครูจึงจําเปนตองมีความรู  ความเขาใจ
เกี่ยวกับการสรางแบบฝก  เพ่ือที่จะสามารถสรางแบบฝกที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง  เหมาะสมกับ
ระดับความรูความสามารถของนักเรียน  มีนักการศึกษาและผูรูกลาวถึงความสําคัญและเสนอแนะ
หลักการสรางแบบฝกที่ดีไวหลายประการสรุปได ดังนี้ 

กอ  สวัสดิพานิชย  (2514 : 20)  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสรางแบบฝกทักษะไววา
ครูผูสอนตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ  ดังตอไปน้ี 

1. ครูตองเตรียมแบบฝกใหตอบวาจะใชแบบฝกแบบใดและแบบฝกนั้นๆ จะชวยฝก
ทักษะทางภาษาจนเด็กสามารถนําทักษะที่ฝกนั้นไปใชในชีวิตประจําวันไดหรือไมอยางไร 

2. ใชแบบฝกสั้นแตหลายแบบ  เพ่ือฝกทักษะในเรื่องเดียวกันเด็กจะไมเบื่อ แตเกิด
ความสนุกสนานและมีความแมนยําในเรื่องที่จะฝก 

3. ฝกสภาพการณที่แตกตางกัน  เชน  จับคูหัวใจ  เก็บผลไม  ฯลฯ 
4. การประเมินผลน้ันตองประเมินเพ่ือดูความกาวหนาของเด็ก  และเพ่ือประเมินคา

แบบฝกวาจะชวยใหเด็กกาวหนาเพียงใด  ถาเด็กไมมีความกาวหนาครูตองสนใจที่จะคนหาสาเหตุวา
เปนเพราะอะไร 

5. การประเมินผลนั้นไมควรนําเด็กไปเปรียบเทียบกับกลุม  แตควรใหเด็กไดเปรียบ
เทียบกับตนเอง 

นิภา   เล็กบํารุง (2518 : 14 - 15) ไดกลาวถึงหลักการใหแบบฝกแกนักเรียนไววา  
ครูควรมีหลักในการใหแบบฝกเพื่อใหเกิดประโยชนแกนักเรียน ดังนี้ 

1. แบบฝกตองแจมแจงและแนนอน  ครูตองอธิบายวิธีทําอยางชัดเจนใหนักเรียน
เขาใจถูกตอง  และกําหนดขอบเขตใหแนนอนไมกวางขวางเกินไป 

2. ใชภาษาที่เขาใจงาย  เหมาะกับวัยและพื้นฐานความรูของนักเรียน 
3. แบบฝกควรเปนเรื่องที่นักเรียนไดเรียนมาแลว เพราะความรูหรือประสบการณ

เดิมยอมเปนรากฐานหรือประสบการณที่ชวยใหนักเรียนเขาใจไดงายและสะดวกขึ้น 
4. ชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงความสําคัญของแบบฝก เพ่ือใหนักเรียนมองเห็นคุณคา

อันเปนเครื่องเราใจใหนักเรียนทําสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
5. ครูตองเราความสนใจของนักเรียนใหมีตอแบบฝกทักษะ 
6. ครูควรเปนผูตั้งปญหาขึ้นและปญหานั้นไมยากเกินความสนใจของนักเรียน      

แตเราใจ ใหอยากรูอยากเห็นและยั่วใหนักเรียนแกปญหา 
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7. การใหนักเรียนรูเคาโครงเสียกอนจะเปนเครื่องเราใจนักเรียนใหทําตอไปจนสําเร็จ 
8. เน่ืองจากนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน แบบฝกทักษะที่กําหนดสําหรับ

นักเรียนเกง  นักเรียนปานกลาง  และนักเรียนออนนั้นควรยากงายตางกัน  แตถาใหแบบฝกอยาง
เดียวกันก็ควรจะพิจารณาดานคุณภาพของแบบฝกทักษะใหแตกตางกันหรือใหเด็กที่เรียนออน              
มีเวลามากกวา 

นวลใย  หนูมี (2529 : 34-35) ใหขอเสนอแนะวาการฝกเขียนสะกดคําไมควรเกิน          
ครั้งละ 10  คํา  เพ่ือใหนักเรียนสามารถเขียนสะกดคําไดถูกตอง และไมเบื่อหนาย แบบฝกควรมี
ความยากงายเหมาะสมกับวุฒิภาวะและความสามารถของผูเรียน แบบฝกควรมีกิจกรรมหลายๆ 
อยาง และควรคํานึงถึงเวลาที่ใชในการฝกดวย ควรมีการเปรียบเทียบการสอนโดยใชแบบฝกกับ
เครื่องมืออ่ืน ๆ  ผูวิจัยแบงเน้ือหาของการฝกออกเปน  8  ชุด  ดังนี้ 

ชุดที่  1 ฝกการสะกดคําที่ประวิสรรชนีย 
ชุดที่  2 ฝกการเขียนสะกดคําที่ใชตวัการันตและคําที่ไมใชตัวการันต 
ชุดที่  3 ฝกการเขียนสะกดคําที่ใชตวัการันต 
ชุดที่  4 ฝกการเขียนสะกดคําที่ใชไมหันอากาศ  และ  รร 
ชุดที่  5 ฝกการเขียนสะกดคําที่ใชตวัสะกดในมาตราแมกด 
ชุดที่  6 ฝกการเขียนสะกดคําที่ใชตวัสะกดในมาตราแมกน 
ชุดที่  7 ฝกการเขียนสะกดคําที่ใชอักษรควบกล้ํา 
ชุดที่  8 ฝกการเขียนสะกดคําที่มีอักษรนํา 
จากขอเสนอแนะของนักการศึกษาเกี่ยวกับหลักการสรางแบบฝก  และหลักการสราง

แบบฝกการเขียนสะกดคําตางๆ  ดังกลาว แสดงใหเห็นวาการสอนทักษะการเขียนสะกดคํานั้น ควร
จัดใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะซ้ําๆ  กันหลายๆ ครั้ง โดยจัดกิจกรรมใหหลากหลายเพื่อให
นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการฝก และควรจัดเนื้อหาการสอนสะกดคําที่เปนประโยชนตอการ
นําไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียน 
 

2.3  หลักการทางจิตวิทยาในการสรางแบบฝกทักษะ 
ในการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคําเพื่อใชในการสอนนั้น  ตองใชหลักการทาง

จิตวิทยาการศึกษาเขาชวย  เพ่ือใหแบบฝกที่สรางขึ้นน้ันมีความสมบูรณ  เหมาะที่จะนําไปใชกับ
นักเรียนใหสอดคลองกับวัย  ความสามารถ  ความสนใจของนักเรียน  หลักจิตวิทยาการศึกษา              
ที่เกี่ยวของมีหลายประการ ดังที่พรรณี  ชูทัย (2522 : 142) ไดสรุปแนวความคิดของนักจิตวิทยา
การศึกษาไว ดังตอไปน้ี 

1. กฎแหงผล  หมายถึง  หลักการของธอรนไดคที่วาการกระทําใดๆ  ก็ตามถาเปน
สิ่งที่ผูกระทําพึงพอใจก็จะทําพฤติกรรมนั้นๆ ซ้ําอีก  ในทางตรงขามการกระทําใดๆ  ถามีผลที่ไม
เปนที่นาพอใจผูกระทําจะเลิกทําพฤติกรรมนั้น  ดังน้ันแบบฝกที่สรางขึ้นตามหลักจิตวิทยาขอน้ี     
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จึงตองใหนักเรียนสามารถทําแบบฝกนั้นไดพอสมควร  มีคําเฉลยใหนักเรียนสามารถตรวจคําตอบได
หลังจากทําแบบฝกเสร็จแลว 

2. การฝกหัด  หมายถึง  สรุปผลจากการทดลองของวัตสันที่วาการเรียนรูเกิดจาก
การฝกหัด และความใกลชิด  โดยเฉพาะการฝกหัดนั้นเปนการแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตอสิ่ง
เราหนึ่งซํ้าๆ  เพ่ือใหจําไดคงทน  ซึ่งเปนเรื่องจําเปนในการฝกทักษะตางๆ  ดังน้ันการสรางแบบฝก
ตามหลักจิตวิทยานี้จึงควรเนนใหมีการกระทําซ้ําๆ  เพ่ือใหจําคําไดนานและสามารถเขียนไดถูกตอง  
เพราะการเขียนเปนทักษะที่ตองฝกหัดอยูเสมอ 

3. การเสริมแรง  หมายถึง  หลักการของธอรนไดคที่วาการกระทําใดๆ  ถาไดรับการ
เสริมแรงจะทําใหมีแนวโนมใหเกิดการกระทํานั้นๆ  อีก  สวนการกระทําใด ๆ  ที่ไมไดรับการ              
เสริมแรงยอมลดความถี่ของการกระทํานั้นๆ  ใหหางและหายไป  ดังน้ันการเรียนการสอนผูเรียน          
มีปญหาอยูแลวครูจึงควรเสริมแรงดวยการใหกําลังใจอยางดีแกนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูสึก
ภาคภูมิใจในตนเอง  และรูสึกประสบผลสําเร็จในงานที่ทํา 

4. แรงจูงใจ เปนสิ่งสําคัญในการเรียน  ครูตองรูจักกระตุนใหนักเรียนตื่นตัว  อยากรู
อยากเรียน  แบบฝกที่นาสนใจจะเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งที่ทําใหนักเรียนอยากทําอยากฝกและเกิด
การเรียนรู 

นอกจากนี้สุจริต   เพียรชอบ (2523 : 52) ไดศึกษาหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเรียน 
การสอนซึ่งสามารถนําไปใชในการสรางแบบฝกได ดังตอไปน้ี 

1.  กฎการเรียนรูของธอรนไดคเกี่ยวกับกฎการฝกหัดที่สอดคลองกับการทดลองของ    
วัตสัน  นั่นคือสิ่งใดก็ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทําบอยๆ  ยอมทําใหผูฝกคลองแคลว  สามารถทํา 
ไดดี  ในทางตรงกันขามสิ่งใดก็ตามที่ไมไดรับการฝกหัด  ทอดทิ้งไปนานแลวยอมทําไดไมดี
เหมือนเดิมตอเม่ือมีการฝกฝนหรือกระทําซ้ํา ๆ  ก็จะชวยใหเกิดทักษะเพิ่มขึ้น 

2.  ความแตกตางระหวางบุคคลเปนสิ่งที่ครูควรคํานึงดวยวานักเรียนแตละคน               
มีความรู  ความถนัด  ความสามารถ  และความสนใจที่ตางกัน  ฉะนั้นในการสรางแบบฝกจึงควร
พิจารณาถึงความเหมาะสม  ไมยากหรืองายจนเกินไป  และควรมีหลายแบบ 

3.  การจูงใจผูเรียนนั้นครูสามารถทําไดโดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก  เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของนักเรียน  เปนการกระตุนใหติดตามตอไป  และทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จ
ในการ ทําแบบฝก  นอกจากนั้นการใชแบบฝกสั้น ๆ  จะชวยไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย 

4.  การนําสิ่งที่มีความหมายตอชีวิตและการเรียนรูมาใหนักเรียนไดทดลองทํา  ภาษา
ที่ใชพูดใชเขียนในชีวิตประจําวันจะทําใหผูเรียนไดเรียน  และทําแบบฝกสิ่งที่ใกลตัว  นอกจากจะจํา
ไดแมนยําแลว  นักเรียนยังสามารถนําหลักและความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดอีกดวย 

หลักจิตวิทยาดังกลาวมาแลวขางตนจะชวยเปนแนวทางในการสรางแบบฝกที่ดีและ
นาสนใจ เหมาะกับวัย  และความสามารถของนักเรียน  ทั้งชวยใหการเรียนการสอนเปนไปอยาง
สนุกสนาน นักเรียนมีความพอใจที่จะเรียนและประสบผลสําเร็จในการเรียนน้ัน 
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2.4  ลักษณะของแบบฝกที่ดี 
ในการสรางแบบฝกสําหรับเด็กมีองคประกอบหลายประการซึ่งนักการศึกษาหลาย

ทานไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝกที่ดีไว ดังนี้ 
ศศิธร   สุทธิแพทย (2518 : 72) ไดศึกษาพบวาแบบฝกที่นักเรียนสนใจและ

กระตือรือรน ที่จะทําเปนแบบฝกที่มีลักษณะดังนี้ 
1. ใชหลักจิตวิทยา 
2. สํานวนภาษางาย 
3. ใหความหมายตอชีวติ 
4. คิดไดเร็วและสนุก 
5. ปลุกความสนใจ 
6. เหมาะกับวัยและความสามารถ 
7. อาจศึกษาดวยตนเอง 
นิตยา   ฤทธิ์โยธี  (2520: 1)  กลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีไวดังนี ้
1.  เกี่ยวของกับบทเรยีนทีเ่รียนมาแลว 
2.  เหมาะสมกับระดับ  วัย  หรือความสามารถของเด็ก 
3.  มีคําชี้แจงสั้น ๆ  ที่ทําใหเด็กเขาใจวธิีทําไดงาย 
4.  ใชเวลาเหมาะสมคือ  ไมใชเวลานานหรือเร็วเกินไป 
5.  เปนสิ่งที่นาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ 
ริเวอร  (River. 1970 : 97 - 105)  กลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดี ไวดังนี้ 
1.  ตองมีการฝกนักเรียนมากพอสมควรในเรื่องหน่ึง ๆ  กอนที่จะมีการฝกเรื่องอ่ืน ๆ  

ตอไป  ทั้งน้ีแบบฝกตองสรางขึ้นเพื่อการสอนมิใชสรางขึ้นเพื่อทดสอบ 
2.  แตละบทควรฝกโดยใชแบบประโยคเพียงหนึ่งแบบเทานั้น 
3.  ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูไปแลว 
4.  ประโยคที่ฝกควรเปนประโยคสั้น ๆ   
5.  ประโยคและคําศัพทควรเปนแบบที่ใชพูดกันในชีวติประจําวันทีน่ักเรียนรูจักดีแลว 
6.  เปนแบบฝกที่นักเรียนใชความคิดดวย 
7.  แบบฝกควรมีหลาย ๆ  แบบ  เพ่ือไมใหนักเรียนเกดิความเบื่อหนาย 
8.  ควรฝกใหนักเรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนแลวไปใชในชีวติประจําวันได 
ฮารเรส  (Harless.n.d. : 93 - 94)  ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกไววา การเขียน

แบบฝก ตองแนใจในภาษาที่ใชใหเหมาะสมกับนักเรียน  และควรสรางโดยใชหลักจิตวิทยาในการแก
และสนองตอบ ดังนี้ 

1.  ใชแบบฝกหลาย ๆ  ชนิด  เพ่ือเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ 
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2.  แบบฝกที่จัดทําขึ้นนั้นตองใหนักเรียนสามารถแยกออกมาพิจารณาไดวาแตละ
แบบแตละขอตองการใหทําอะไร 

3.  ใหนักเรียนไดฝกการตอบแบบฝกแตละชนิด  แตละรูปแบบวามีวิธีการตอบ
อยางไร 

4.  นักเรียนได มีโอกาสตอบสนองสิ่ ง เราดังกลาว   ดวยการแสดงออกทาง
ความสามารถ และความเขาใจลงในแบบฝก 

5.  นักเรียนไดนําสิ่งที่เรียนรูจากบทเรียนมาตอบในแบบฝกใหตรงเปาหมายที่สุด 
 

2.5  ประโยชนของแบบฝกทักษะ 
แบบฝกทักษะมีประโยชนตอการเรียนวิชาทักษะมาก เพ็ตตี้ (Petty. 1963 : 469 - 

472) ไดกลาว ไวดังนี้ 
1.  แบบฝกทักษะเปนสวนที่เพ่ิมหรือเสริมหนังสือเรียน  เปนอุปกรณการสอนที่ชวย

ลดภาระของครูไดมากเพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบระเบียบ 
2.  แบบฝกทักษะชวยเสริมทักษะการใชภาษา  เปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะ

การใชภาษาไดดีขึ้น  แตตองอาศัยการสงเสริมและความเอาใจใสจากครูผูสอน 
3.  ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลเนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษา

แตกตางกัน  การใหเด็กทําแบบฝกทักษะที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะชวยใหเด็กประสบ
ผลสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น 

4.  แบบฝกทักษะชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทนโดยกระทํา ดังนี้ 
4.1 ฝกทันทีหลังจากที่เด็กไดเรียนรูเรื่องนั้น ๆ  
4.2 ฝกซ้ําหลาย ๆ  ครั้ง 
4.3 เนนเฉพาะเรือ่งที่ตองการฝก 

5.  แบบฝกทักษะที่จะใชเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง 
6.  แบบฝกทักษะที่จัดทําขึ้นเปนรูปเลม  เด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทาง 

เพ่ือทบทวนดวยตนเองไดตอไป 
7.  การใหเด็กทําแบบฝกทักษะชวยทําใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ  ของ

เด็กไดชัดเจนซึ่งจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ  ไดทันทวงที 
8.  แบบฝกทักษะที่จัดขึ้นนอกเหนือจากที่อยูในหนังสือแบบเรียนจะชวยใหเด็กได

ฝกฝนอยางเต็มที่ 
9.  แบบฝกทักษะที่จัดพิมพไวเรียบรอยจะชวยใหครูประหยัดทั้งแรงงาน  และเวลาใน

การที่จะตองเตรียมสรางแบบฝกทักษะอยูเสมอ  ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกทักษะ
จากตําราเรียนทําใหมีโอกาสไดฝกฝนทักษะตาง ๆ  มากขึ้น 
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10.  แบบฝกทักษะชวยประหยัดคาใชจาย  เพราะการจัดพิมพขึ้นเปนรูปเลมที่แนนอน 
ยอมลงทุนต่ํากวาที่พิมพลงในกระดาษไขทุกครั้ง  และผูเรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความ 
กาวหนาของตนเองไดอยางมีระบบและเปนระเบียบ 

จากเอกสารที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะดังกลาวสรุปไดวา แบบฝกเปนสื่อที่จําเปน
ตอการฝกทักษะทางภาษาของนักเรียน  และการฝกแตละทักษะนั้นควรมีหลาย ๆ  รูปแบบ  เพื่อ
นักเรียนจะไดไมเบื่อ แบบฝกทักษะนอกจากจะเปนสื่อที่สําคัญตอการเรียนทักษะทางภาษาของ
นักเรียนแลวยังมีประโยชนสําหรับครูในการสอนทําใหทราบพัฒนาการทางทักษะนั้นๆ ของเด็ก  
และเห็นขอบกพรองในการเรียนซึ่งจะไดแกไขปรับปรุงไดทันทวงทีทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ
ทางการเรียน 
 

2.6  งานวิจยัในประเทศ 
บุญมา  สังขโพธิ์ (2523 : 41) ไดสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํายากสําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่  2  แลวนําไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  โรงเรียนบานกาสเมฆ
จังหวัดลําปาง  จํานวน  50  คน ผลการวิจัยพบวา แบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  98.74/84.20  
และคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                
ที่ระดับ .01  แสดงวา นักเรียนมีความสามารถทางการเขียนสะกดคํายากดีขึ้น 

สมบูรณ  ศุภจริยาวัตร (2523 : 41) ไดสรางแบบฝกการเขียนสะกดการันตสําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงปที่ 1 แลวนําไปใชกับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูงปที่ 1 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน  36  คน  
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีปญหาในการเขียนสะกดการันตมากหลังจากการฝกแลว นักศึกษา
สามารถเขียนสะกดการันตไดถูกตองมากขึ้น โดยการนําผลการสอบกอนและหลังฝกมาเปรียบเทียบ
กันปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดการันตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  แสดงวา
แบบฝกที่สรางขึ้นน้ีชวยพัฒนาใหนักศึกษามีความสามารถทางการเขียนสะกดคําเพิ่มขึ้น 

ขจีรัตน   หงษประสงค (2524 : 97) ไดสรางแบบฝกคําพองเสียงขึ้นแลวนําไปใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร   
จํานวน  60  คน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความสามารถทางการเขียนสะกดคําพองเสียงเพ่ิมขึ้น  
หลังเรียนโดยใชแบบฝกแลว  โดยเปรียบเทียบผลการสอบกอนและหลังเรียนปรากฏวาคะแนน
ความกาวหนาในการเขียนสะกดคําพองเสียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
แสดงวาแบบฝกที่สรางขึ้นชวยใหนักเรียนเขียนสะกดคําพองเสียงไดถูกตองมากขึ้น 

มณฑนา   วัฒนถนอม (2523 : 61) วิจัยเร่ือง เปรียบเทียบการสอนซอมเสริมทักษะ               
การเขียนสะกดคําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางวิธีฝกสะกดคําและวิธีสัมพันธทักษะ  
ทดลองสอนนักเรียนจํานวน 40 คน แบงเปน 2 กลุม ใชเวลาสอนกลุมละ  9  คาบ คาบละ  60  นาที  
โดยแบงเนื้อหาการสอนออกเปน  9  คาบ ผลการวิจัยพบวา การซอมเสริมทั้งสองวิธีทําใหนักเรียน
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ทั้งสองกลุมมีความสามารถในการเขียนสะกดคําสูงขึ้น  การสอนโดยวิธีสัมพันธทักษะใหผลดีกวา
การสอนโดยวิธีฝกสะกดคําเพียงอยางเดียว 

ยุพิน   อินทะยะ (2525 : 59) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถทางการเขียน
สะกดคําภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงใหม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
เชียงใหม  จํานวน  342  คน  เปนนักเรียนชาย  141  คนและนักเรียนหญิง  201  คน  ผลการวิจัย
ปรากฏวา 

1. ความสามารถทางการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนกลุมตัวอยางอยูใน
ระดับคอนขางต่ํา 

2. การเขียนสะกดคําผิดของนักเรียนมีสาเหตุตามลําดับดังน้ีคือ  การไมทราบ
ความหมายของคํา  ไดรับประสบการณมาผิด ๆ  ไมแมนยําในหลักภาษา  และไมคุนเคยกับการใช
พจนานุกรมออกเสียงพูดหรืออานผิด  ใชแนวเทียบผิดโดยอาศัยการเดา 

3. นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  คือ  นักเรียนหญิงมีความสามารถมากกวา
นักเรียนชาย 

4. นักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความสามารถทางดานการเขียน 
สะกดคําภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  กลาวคือ นักเรียนที่ศึกษาอยูใน
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญมีความสามารถสูงกวานักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

5. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางเพศ  และขนาดของโรงเรียนตอความสามารถทางการ
เขียนสะกดคําภาษาไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นวลใย  หนูมี  (2529 : 34 - 25) วิจัยเร่ือง การสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํายาก
สําหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ทดลองสอนนักเรียนจํานวน 2 กลุม กลุมละ  15  คน ใชวิธีสอนแบบ
เดียวกันทั้งสองกลุม  สอนกลุมละ  8  ครั้ง ครั้งละ 30 นาที  ผลการวิจัยพบวาการสอนโดยใช    
แบบฝกสะกดคํายากทําใหนักเรียนมีความสามารถทางการเขียนสะกดคําดีขึ้นทั้งสองกลุม 

สุภาพ   ดวงเพ็ชร  (2533: 72)  ไดเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการสอนโดยการใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํากับ 
การใชแบบฝกตามคูมือครู  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2533  
โรงเรียนวัดนอยนพคุณ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา 

1. ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
การใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํากับนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชแบบฝกหัดตามคูมือครู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. พัฒนาการของความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํากอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01 
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3. พัฒนาการของความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยการใชแบบฝกหัดตามคูมือครูกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01 

4.  ความคงทนในการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํากับนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชแบบฝกหัดตามคูมือครู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

สมบูรณ   ทินกร (2535 : 66) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ และความซื่อสัตย
ในการเขียนสะกดคําภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝก
ทักษะการเขียนสะกดคํากับการใชแบบฝกหัดตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ใชแบบฝก
ทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยกับนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกหัดตามคูมือครูมีความสามารถ
ในการเขียนสะกดคําภาษาไทยแตกตางกัน  การสอนโดยการใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํายาก
ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการเขียนสะกดคํายากสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามกิจกรรม
ในแผนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สุรีพร   แยมฉาย (2536) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยเรื่อง              
การเขียนสะกดคํา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ มัชฌิม  
จังหวัด นครสวรรค  โดยวิธีสอนดวยแบบฝกการเขียนสะกดคํากับการสอนแบบธรรมดาจํานวน  10 
หองเรียน  รวม  450  คน  ผลการวิจัยพบวา  เม่ือนักเรียนไดรับการฝกการเขียนสะกดคําโดย     
ใชแบบฝกชุดนี้แลว  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคําสูงขึ้นและนักเรียนที่เรียนโดยใช         
แบบฝกการเขียนสะกดคํามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบธรรมดา 

อดุลย   ไทรเล็กทิม  (2528 : 63)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
สะกดคํายากแบบสัมพันธของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนชุมชนชัฎปาหวาย  อําเภอ  
สวนผึ้ง  จังหวัด  ราชบุรี  จํานวน  45  คน  ผลการวิจัยปรากฏวา คะแนนการทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและสามารถเขียนสะกดคําไดถูกตองมากขึ้น  ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงพบวา  มีความสามารถในการเขียน
สะกดคํายากไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา  นักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงมีความสามารถทางการเขียนสะกดคํายากใกลเคียงกัน 

อรทัย  นุตรดิษฐ (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ความมุงหมายของการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางแบบฝกการเขียน
สะกดคําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําของ
นักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝก กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียน
ที่ 2  ปการศึกษา 2537  ของโรงเรียนในโครงการรวมพัฒนาหลักสูตร  สังกัดสํานักงาน                     
การประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กอนการสอน
โดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคํานักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคํา ไดคะแนน
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เฉลี่ยรอยละ 49.48 ต่ํากวาระดับความนาพอใจ (รอยละ 50) หลังการสอนโดยใชแบบฝกการเขียน
สะกดคํานักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคํา ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 67.63            
สูงกวาระดับความนาพอใจ (รอยละ 50) และการเปรียบเทียบคะแนนสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคํา กอน
และหลังการสอนโดยการใชแบบฝกของนักเรียนกลุมตัวอยาง แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยที่คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการสอนสูงกวากอนเรียน 

พนมวัน  วรดลย  (2542  : บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางแบบฝกหัดการเขียนสะกด
คําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 
คน ใชเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 3 คาบ (คาบละ 20 นาที) ทําการสอน
ในเวลาเรียนปกติทุกวัน ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.30-10.30 น ผลการศึกษาพบวา 
แบบฝกหัดการเขียนสะกดคํา มีผูวิจัยสรางขึ้นเอง มีประสิทธิภาพตามเกณฑความสัมพันธระหวาง
กระบวนการ (E1) และผลลัพธ (E2) มีคาเฉลี่ยเทากับ 85.74 / 82.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑเกณฑที่ตั้งไว
เทากับ 80 / 80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเขียนสะกดคํากอนและหลังการใชแบบฝกหัด
เขียนสะกดคํา พบวา ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําหลังไดรับการสอนดวยแบบฝกหัดการเขียนสะกด
คําสูงกวากอนไดรับการสอนดวยแบบฝกหัดการเขียนสะกดคํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

พิมล  แจมแจง (2542 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการสรางชุดฝกซอมเสริมการเขียนสะกด
คํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ของชุดฝก
ซอมเสริมการเขียนสะกดคําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ 80 / 80 กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2541  โรงเรียนวัดดิสหงสาราม             
เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 20 คน  ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง ดําเนินการสอน
โดยใชชุดฝกซอมเสริมการเขียนสะกดคําที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใชเวลาในการทดลอง 13 ครั้ง เครื่องมือที่
ใชในการรวบรวมขอมูลขอมูล ไดแก ชุดฝกซอมเสริมการเขียนสะกดคํา ประกอบดวยชุดยอยจํานวน 
5 ชุด แผนการสอนซอมเสริมประกอบชุดฝกซอมเสริมการเขียนสะกดคําแบบฝกซอมเสริมการเขียน
สะกดคํา แบบทดสอบทายชุดฝกซอมเสริมการเขียนสะกดคํา และแบบทดสอบวัดความสามารถ           
ในการเขียนสะกดคํา ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกซอมเสริมการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  มีประสิทธิภาพ 89.22 / 82.01 

จากงานวิจัยดังกลาวมาแลวสรุปไดวา  การใชแบบฝกการเขียนสะกดคําในการเรียน 
การสอนเรื่องการสะกดคํานั้น  ชวยใหนกัเรียนมีความสามารถในการเขียนสะกดคาํไดถูกตองมากขึ้น 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
ในการศึกษาคนควาครั้งนีผู้วิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอนโดยมีรายละเอียดของการศึกษา

คนควาดังนี ้
1. รูปแบบการวจัิย 
2. ประชากร 
3. กลุมตัวอยาง 
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
5. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
6. วิธีดําเนินการเก็บขอมูล 
7. การวิเคราะหขอมูล 

 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบ  One – Group Pretest – Protest Design ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 แสดงลักษณะการทดลองตามรูปแบบการวิจัยแบบ  Pretest – Posttest  Group  Design 
 

Pretest Treatment Posttest 
 

1T  
 

 

Χ  
 

 

2T  
 

 
Χ  คือ การทดลองโดยใชแบบฝก 

1T  คือ การทดสอบกอนการใชแบบฝก  (pretest) 
2T  คือ การทดสอบหลังการใชแบบฝก  (posttest) 

 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนบดินทรเดชา                     

(สิงห  สิงหเสนี) ๔ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน       
5  หองเรียน  นักเรียน  250  คน 
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กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา  

(สิงห  สิงหเสนี) ๔  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548 จํานวน 1  
หองเรียน  นักเรียน  50  คน  ไดมาจากการสุมแบบกลุม  (Cluster  Random  Sampling) 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบดวย 
1. แบบฝกทกัษะการเขียนสะกดคํา  ซึ่งแบงเปน  7  ชุด  ไดแก 

1.1 คําประวิสรรชนีย 
1.2 การใชรูปวรรณยุกต 
1.3 ไมหันอากาศ  และ  รร 
1.4 ตัวการันต  และ  ไมทัณฑฆาต 
1.5 คําพองเสียง 
1.6 การใช  ซ  ทร 
1.7 การใช  น  ณ   

2.  แบบทดสอบการเขียนสะกดคํา 
 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา 

1.1 ศึกษาทฤษฎี  ตํารา  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก      
เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคํา 

1.2 ผูวิจัยคัดเลือกคําที่นักเรียนมักเขียนสะกดคําผิด  จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย  
(ภาษา  การสื่อสารและงานประพันธ)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รหัสวิชา ท 32101  ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544 (ชวงชั้นที่  3) โดยแบงคําที่มักเขียนสะกดคําผิดออกเปน  
7  ชุด ดังนี้ คําประวิสรรชนีย, คําที่ใชรูปวรรณยุกต, คําที่ใชไมหันอากาศ และ รร, คําที่ใชตัวการันต  
และไมทัณฑฆาต, คําพองเสียง, คําที่ใช ซ  ทร, ทําที่ใช  น  ณ เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการลําดับ
ขั้นตอนของเนื้อหาในแบบฝก 

1.3 ดําเนินการสรางแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง  การเขียนสะกดคําเปนจํานวน  
14  ชุด  (จากคําทั้ง  7  ชุด  ดังนี้ คําประวิสรรชนีย, คําที่ใชรูปวรรณยุกต, คําที่ใช ไมหันอากาศ  
และ  รร, คําที่ใชตัวการันต และ ไมทัณฑฆาต, คําพองเสียง, คําที่ใช  ซ  ทร, คําที่ใช  น  ณ)              
โดยลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก  แตละแบบฝกจะมีแบบทดสอบเก็บคะแนนเพื่อศึกษาพัฒนาการ
ดานการเขียนสะกดคําของนักเรียน  โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
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เกณฑการใหคะแนน 1  คะแนน เม่ือนักเรียนตอบถูกตอง 
    0  คะแนน เม่ือนักเรียนตอบผิด 
 

1.4 นําแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคําที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว
ไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  ทาน  เปนผูตรวจสอบ 

1.5 นําแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง  การเขียนสะกดคํา  ที่ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองกับนักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง  เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะและแบบทดสอบการเขียนสะกดคํา  โดยใชเกณฑมาตรฐาน  80/80 
 

2.   แบบทดสอบการเขียนสะกดคํา 
2.1 ศึกษาทฤษฎี ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการสรางแบบทดสอบ  

เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบการเขียนสะกดคํา 
2.2 ผูวิจัยไดสํารวจคําที่นักเรียนมักเขียนสะกดคําผิด  จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย  

(ภาษา  การสื่อสารและงานประพันธ)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รหัสวิชา ท 32101 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 (ชวงชั้นที่ 3) โดยแบงคําที่มักเขียนสะกดคําผิดออกเปน  
7  ชุด  ดังนี้ คําประวิสรรชนีย, คําที่ใชรูปวรรณยุกต, คําที่ใชไมหันอากาศ และ รร, คําที่ใชตัวการันต  
และ ไมทัณฑฆาต, คําพองเสียง, คําที่ใช  ซ  ทร,  ทําที่ใช  น  ณ 

2.3  คัดเลือกคําที่นักเรียนมักเขียนสะกดคําผิดตามที่สํารวจไวในขอ 2.2 โดยคัดเลือก
คํา รวมจํานวน 240 คํา เพ่ือนําไปสรางแบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย จํานวน  60  ขอ  
โดยหนึ่งขอจะมีดวยกัน  4  ตัวเลือก  คือ  ก.  ข.  ค.  ง.  ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรมการฝกทั้ง  7  ชุด  
คือ  คําประวิสรรชนีย,  คําที่ใชรูปวรรณยุกต,  คําที่ใชไมหันอากาศ  และ  รร,  คําที่ใชตัวการันต  
และ  ไมทัณฑฆาต,  คําพองเสียง,  คําที่ใช  ซ  ทร,  ทําที่ใช  น  ณ  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน 1  คะแนน เม่ือนักเรียนตอบถูกตอง 
    0  คะแนน เม่ือนักเรียนตอบผิด 
 

2.4  นําแบบทดสอบวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคําที่ปรับปรุงแกไข                
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไปทําการทดสอบกับนักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง  เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใชแบบของ คูเดอร  ริชารดสัน KR 20 
แลวคัดเลือกขอที่มีคาความเชื่อม่ันของมาตรฐานใหเหลือเพียง  30  ขอ ไดคาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคํา ทั้งฉบับเทากับ 0.62 

 
วิธีดําเนินการเก็บขอมูล 

ในการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
1.  ทําการทดสอบกอนการฝก โดยใชแบบทดสอบวิชาภาษาไทยเรื่อง  การเขียนสะกดคํา 
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ที่หาคาความเชื่อม่ันแลวไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 
2.  ทําการฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง  การเขียนสะกดคํา  จากแบบฝกทักษะการเขียน

สะกดคําที่ผูวิจัยสรางขึ้นทั้งหมด  14  กิจกรรม  กิจกรรมละ  50  นาที  สําหรับวิธีการฝกมีขั้นตอน
ดังนี้ 

ข้ันที่  1 ขั้นนาํ   
ผูวิ จัยแจกใบงานใหนักเรียนทุกคน  อธิบายจุดมุงหมายของกิจกรรมการฝก         

เพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
ข้ันที่  2 ขั้นฝก 
1.  ผูวิ จัยแนะนํา  อธิบาย  และยกตัวอยางการฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่

กําหนดให 
2.  นักเรียนแตละคนฝกเขียนสะกดคําในใบงานในเวลาที่กําหนด 
ข้ันที่  3 ขั้นสรุป 
ผูวิจัยใหนักเรียนตรวจคําตอบที่ถูกตอง  และชวยกันอภิปรายขอผิดพลาดของแตละ

บุคคลเพื่อเปนแนวทางในการฝกกิจกรรมครั้งตอไป 
3.  ทําการทดสอบหลังการฝกอีกครั้ง  โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับที่สอบกอนการฝก 

เพ่ือนําผลที่ไดจากการวัดมาวิเคราะหทางสถิต ิ
 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล  โดยใชสถติิในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
1. คาสถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  มีดังนี้ 

1.1 คาเฉลี่ยของคะแนน  (ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ. 2538 : 73) 

   X   = N
X∑

  
 

  เม่ือ X  แทน คะแนนเฉลี่ย 

    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ∑ X

    แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง N

 
1.2  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ลวน สายยศและ อังคณา  สายยศ. 2538 : 79) 

 

     = SD

( )
( )

22

1−
−∑ ∑

NN
XXN
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  เม่ือ  แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน SD

    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ∑ X

    แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง ∑ 2X

    แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง N

 
2.  KR  20 แบบของ  คูเดอร   ริชารดสัน เพื่อใชหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

 

   r tt   =  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

21
1

ts

pq

n

n  

 

  เม่ือ  แทน คาความเชื่อม่ัน ttr
    แทน จํานวนขอ n

   X  แทน คะแนนเฉลี่ย 

    แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด ts 2

 
การหาคาแปรปรวนของคะแนนใชสูตร  ดังนี้ 

 

     = 
2S

( )
( )1

22

−

− ∑∑
NN

XXN

 
 

  เม่ือ  แทน คาความแปรปรวน 
2S

N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 

    แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง ∑ 2X

   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง ( 2∑ X )
 

3.   สถิติที่ใชวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑมาตรฐาน  80/80 
80  ตัวแรก  หมายถึง  คาเฉลี่ยเปนรอยละของจํานวนคําตอบที่นักเรียนตอบถูกตอง 

จากแบบฝกทกัษะการเขียนสะกดคํา 
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Ε  = 100×
Α
Ν
Χ∑

 

 

  เม่ือ  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนจากแบบฝก Ε
    แทน คะแนนรวมของแบบฝก ∑Χ

   Ν  แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมดในกลุมตัวอยาง 

    แทน คะแนนเต็มของแบบฝกทุกแบบฝกรวมกนั Α
 

80  ตัวหลัง  หมายถึง  คาเฉลี่ยคิดเปนรอยละของแบบทดสอบที่นักเรียนทําไดหลัง    
การเรียนการเขียนสะกดคําโดยใชแบบฝกทักษะ  ซึ่งมีสูตรดังนี้ 
 

Ε  = 100×
Α
Ν
∑F

 

 

  เม่ือ  แทน ประสิทธิภาพของพฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผูเรียน Ε
    แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบ ∑F

   Ν  แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมดในกลุมตัวอยาง 

    แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ Α
  
 4.   สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

เปรียบเทียบความกาวหนาของนักเรียนกอนและหลังการฝกการเขียนสะกดคําโดยใช  
t – test  แบบ  Dependent  Samples  (ชูศรี  วงศรัตนะ.  2537 : 201) 
 

   t  = 

( )
1

22

−

− ∑∑
∑

n
DDn

D

 
    

    = df 1−n  
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  เม่ือ t  แทน คาวิกฤติทีใ่ชในการพิจารณาการแจกแจงแบบท ี

∑D  แทน ผลรวมความแตกตางจากการทดสอบกอนและ  
หลังการฝก 

    แทน ผลรวมความแตกตางจากการทดสอบกอนและ ∑ 2D

หลังการฝกแตละตวัยกกําลังสอง 
    แทน จํานวนคูของคะแนนจากการทดสอบครัง้แรกและ n

ครั้งหลัง 

    แทน คาความเปนอิสระ df

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลงานวจัิยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย
เรื่องการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) ๔ 
เพ่ือความเขาใจที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ในการวเิคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

E1 แทน รอยละของคาเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนของนักเรียน 
ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย 

E2 แทน รอยละของคาเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน 
ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย 

 t แทน คาสถิติทดสอบที่ใชพิจารณาใน t – test for Dependent Group 
 

ลําดับขั้นในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 
1.  การวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย

เรื่อง  การเขียนสะกดคํา ทั้ง 7 ชุด จํานวน 140 ขอ 
2.  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง  การเขียนสะกด

คํา  ทั้ง 7 ชุด  ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
3.  การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดย

ใช  t – test  for Dependent Group 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและเสนอผลตามลําดับดังตอไปน้ี  คือ 
 1.  การวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย
เรื่อง  การเขียนสะกดคํา ทั้ง 7 ชุด จํานวน 140 ขอ ดังนี้  

 
ตาราง 2  แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง                 

การเขียนสะกดคํา ทั้ง 7 ชุด จํานวน 140 ขอ 
 

แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา X  S.D. 
ชุด 1 คําประวิสรรชนีย 15.80 1.01 
ชุด 2 การใชรูปวรรณยุกต 16.40 0.81 
ชุด 3 ไมหันอากาศ และ รร 15.48 0.84 
ชุด 4 ตัวการนัต และ ไมทณัฑฆาต 15.78 1.02 
ชุด 5 คําพองเสียง 14.80 1.01 
ชุด 6 การใช ซ ทร 15.80 0.83 
ชุด 7 การใช น ณ 15.96 0.61 

รวม 110.02 5.11 
รวมเฉลีย่ 15.72 0.73 

  
จากตาราง 2 แสดงวา ผลการทดลองใชแบบฝกทักษะวชิาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคํา 

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  ปรากฏวา  นักเรียนทําแบบฝกวชิาภาษาไทยเรื่อง  การเขียน
สะกดคํา ทั้ง 7 ชุด จากคะแนนเต็ม 140 คะแนน ไดคะแนนรวมเทากับ 110.02 เม่ือพิจารณาแบบฝก
ทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคํา  ในแตละชุดคะแนนเตม็ชุดละ  20  คะแนน  ไดคะแนน
รวมเฉลีย่ 15.72 คะแนน 
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2.  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง  การเขียนสะกดคํา 
ทั้ง  7  ชุด  ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 
ตาราง 3  การพัฒนาแบบฝกทักษะวชิาภาษาไทยเรื่อง  การเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80  
 

เกณฑ 80 / 80 แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา 
 E1 E2

 81.43 82.87 

 
จากตาราง 3 แสดงวา ผลการทดลองใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคํา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปรากฏวา นักเรียนทําแบบฝกหัดคะแนนระหวางเรียน คิดเปน
รอยละ 81.43 และนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน คิดเปนรอยละ 82.87 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่ตั้งไว E1/E2 คือ 81.43/82.87 
  
ตาราง 4 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

ของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  

 

กลุมทดลอง N X  S.D. t p แบบฝกทักษะวิชา
ภาษาไทย กอนเรียน 

 
หลังเรียน 

50 
 

50 

18.92 
 

24.82 

1.07 
 

1.60 
30.041** .000 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
จากตาราง 4 แสดงวา นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียน

สะกดคํา  โดยรวมและแตละชุดทั้ง  7  ชุด  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา การใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียน
สะกดคํา  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ดีขึ้น  

 
 
 



 

บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคํา 

 

สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง  การเขียนสะกดคําสามารถ   

เขียนสะกดคําไดดีกวากอนการใชแบบฝกทักษะ 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๔ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2548  
จํานวน  5  หองเรียน  นักเรียน  250  คน 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียน 

บดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) ๔ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2548  
จํานวน 1 หองเรียน  นักเรียน 50 คน  ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster  Random  Sampling) 

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
ระยะเวลาที่ใชในการทดลองครั้งน้ี  จํานวน 16 คาบ  สัปดาหละ 3 คาบ  คาบละ   

50  นาที 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนเครือ่งมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ไดแก 
        1.  แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคาํ  ซึ่งแบงเปน  7  ชุด  ไดแก 

1.1 คําประวิสรรชนีย 
1.2 การใชรูปวรรณยุกต 
1.3 ไมหันอากาศ  และ  รร 
1.4 ตัวการันต  และ  ไมทัณฑฆาต 
1.5 คําพองเสียง 
1.6 การใช  ซ  ทร 
1.7 การใช  น  ณ   
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2.  แบบทดสอบการเขียนสะกดคํา จํานวน 30 ขอ ไดคาความเชื่อม่ัน (KR20) ของ
แบบทดสอบเทากับ 0.62 
 

วิธีดําเนินการในการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

1.  ทําการทดสอบกอนการฝก โดยใชแบบทดสอบวิชาภาษาไทยเรื่อง  การเขียนสะกดคํา 
ที่หาคาความเชื่อม่ันได 0.62 แลวไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 

2.  ทําการฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง  การเขียนสะกดคํา  จากแบบฝกทักษะการเขียน
สะกดคําที่ผูวิจัยสรางขึ้นทั้งหมด  14  กิจกรรม  กิจกรรมละ  50  นาที  สําหรับวิธีการฝกมีขั้นตอน
ดังนี้ 

ข้ันที่  1 ขั้นนาํ   
ผูวิ จัยแจกใบงานใหนักเรียนทุกคน  อธิบายจุดมุงหมายของกิจกรรมการฝก         

เพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
ข้ันที่  2 ขั้นฝก 
1.  ผูวิ จัยแนะนํา  อธิบาย  และยกตัวอยางการฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่

กําหนดให 
2.  นักเรียนแตละคนฝกเขียนสะกดคําในใบงานในเวลาที่กําหนด 
ข้ันที่  3 ขั้นสรุป 
ผูวิจัยใหนักเรียนตรวจคําตอบที่ถูกตอง  และชวยกันอภิปรายขอผิดพลาดของแตละ

บุคคลเพื่อเปนแนวทางในการฝกกิจกรรมครั้งตอไป 
3.  ทําการทดสอบหลังการฝกอีกครั้ง  โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับที่สอบกอนการฝก 

เพ่ือนําผลที่ไดจากการวัดมาวิเคราะหทางสถิต ิ
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
 1.  การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง  การเขียนสะกดคํา โดยใช
เกณฑ 80/80 

2.  คุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกด
คํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 โดยคํานวณจากสูตร  KR – 20  คูเดอร  ริชารดสัน (Kuder 
Richardson) ไดคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบเทากบั 0.62 
   3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาภาษาไทย การเขียนสะกดคํา กอนและหลัง
เรียน จากการใชแบบฝกทักษะวชิาภาษาไทย  โดยใช t – test แบบ  Dependent Samples  
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สรุปผลการศึกษาคนควา 
ผลจากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ 
1. ไดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคํา ที่มีประสิทธิภาพของแบบฝก

ทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคํา ทั้ง 7 ชุด ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.43 / 
82.87 นั้น  เปนไปตามเกณฑที่กําหนด เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย 
เรื่องการเขียนสะกดคํา แตละชุดทั้ง 7 ชุด  ไดผลดังนี้ 

1.1 คําประวิสรรชนีย     มีประสิทธิภาพเทากับ  82.10 / 84.50 
1.2 การใชรูปวรรณยุกต    มีประสิทธิภาพเทากับ  81.60 / 83.50 
1.3 ไมหันอากาศ  และ  รร    มีประสิทธิภาพเทากับ  81.30 / 82.50 
1.4 ตัวการันต  และ  ไมทัณฑฆาต   มีประสิทธิภาพเทากับ  81.50 / 82.00 
1.5 คําพองเสียง     มีประสิทธิภาพเทากับ  81.00 / 82.50 
1.6 การใช  ซ  ทร     มีประสิทธิภาพเทากับ  81.40 / 82.50 
1.7 การใช  น  ณ      มีประสิทธิภาพเทากับ  81.10 / 82.67 

2. นักเรียนกลุมทดลองที่ไดเรียนโดยการใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียน
สะกดคํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ            
ที่ระดับ .01  
 

อธิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี ้เปนการพัฒนาแบบฝกทักษะวชิาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคํา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) ๔ ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1.  แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนสะกดคํา  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ           
80/80 คือ ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคํา ทั้ง 7 ชุด ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นแลวพบวา  มีประสิทธิภาพเปน 81.43 / 82.87 จะเห็นไดวาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
ทั้งน้ีเปนเพราะวา แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคํา ทั้ง 7 ชุด ที่สรางขึ้นมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เราความสนใจใหกับนักเรียน และผูวิจัยไดนําแบบฝกทักษะวิชา
ภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดคํา ใหนักเรียนไดฝกทักษะอยางซ้ําๆ ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย 
ดวยเหตุผลดังกลาววา แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนสะกดคํา  ของนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ บุญมา  สังขโพธิ์ (2523 : 41) ไดสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํายากสําหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่  2  แลวนําไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  โรงเรียน               
บานกาสเมฆจังหวัดลําปาง  จํานวน  50  คน ผลการวิจัยพบวา แบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  
98.74/84.20  และสอดคลองกับงานวิจัยของ พนมวัน  วรดลย (2542 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาการ
สรางแบบฝกหัดการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียน          
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา แบบฝกหัดการเขียนสะกดคํา มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ พิมล  แจมแจง (2542 : บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาซึ่งพบวามีประสิทธิภาพ 
สูงกวาเกณฑทั้งสิ้น  แสดงวาชุดฝกเหลานั้นมีคุณภาพ  ไดผานแบบการสรางที่ เปนระบบ                 
ตามขั้นตอน 
 2.  นักเรียนกลุมทดลองที่ไดเรียนโดยการใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เร่ืองการเขียน
สะกดคํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ           
ที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานตั้งไว ทั้งน้ีเปนเพราะวา จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
พบวา นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจ เอาใจใส ในการเรียนการสอน เน่ืองจากแบบฝกทักษะไดลําดับ
ขั้นตอนที่เหมาะสม   ในการฝกทําใหนักเรียนเกิดทักษะรวมทั้งแบบฝกทักษะเรื่องการเขียนสะกดคํา
เปนสิ่งจูงใจที่ดี ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ และทาทายความสามารถของนักเรียน นักเรียนจึง            
ใหความสนใจรวมกิจกรรมทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในขั้นการฝก เม่ือครูแจกแบบฝกทักษะ           
ใหนักเรียนจะสนใจทําตามกิจกรรมตางๆ ทุกตอน และพยายามหาคําตอบที่ถูกตองอยางรวดเร็ว             
ทุกครั้ง ดวยเหตุผลดังกลาว การใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคํา จึงเปนวิธีที่
สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนได  สอดคลองกับงานวิจัยของสุรีพร   
แยมฉาย (2536) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเรื่อง  การเขียนสะกดคํา  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ มัชฌิม  จังหวัด นครสวรรค  โดยวิธี
สอนดวยแบบฝกการเขียนสะกดคํากับการสอนแบบธรรมดาจํานวน  10 หองเรียน  รวม  450  คน  
ผลการวิจัยพบวา  เม่ือนักเรียนไดรับการฝกการเขียนสะกดคําโดยใชแบบฝกชุดนี้แลว  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคําสูงขึ้นและนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคํามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบธรรมดา และสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุภาพ  ดวงเพ็ชร  (2533: 72)  ไดเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคําของ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการสอนโดยการใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํากับการใช             
แบบฝกตามคูมือครู  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2533  โรงเรียน 
วัดนอยนพคุณ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํากับนักเรียน            
ที่ไดรับการสอนโดยการใชแบบฝกหัดตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
แสดงวาแบบฝกทักษะมีสวนชวยใหการเขียนสะกดคําของนักเรียนดีขึ้น  เพราะนักเรียนไดมีโอกาส
ฝกซ้ําๆ  หลายครั้งจนเกิดความชํานาญและแมนยํา 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะ 

1.1 กอนนําแบบฝกทักษะไปใชควรมีการฝกอบรมการใชแบบฝกทักษะวิชา
ภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคํา เพ่ือใหเขาใจจุดมุงหมายและวิธีการดําเนินการ ใหถูกตองชัดเจน 
จนเกิดความเขาใจ ความชํานาญใหกับ ครู ผูปกครอง หรือผูที่เกี่ยวของกับนักเรียน 

1.2 ครูผูสอนควรพัฒนาแบบฝกหัดเพื่อใชฝกทักษะทางภาษาแกนักเรียนใหมากขึ้น 
 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
2.1 ควรมีการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยในสาระอื่น ๆ 

ของวิชาภาษาไทย  
2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคํา โดยการ

พัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคํากับแบบฝกหัดทายแบบเรียน  เพ่ือจะไดปรับปรุงการเรียนการสอน
ดานการเขียนสะกดคําใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.3 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูจากการทําแบบ
ฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคํา  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
 

1.  ผูชวยศาสตราจารยสุมานิน  รุงเรืองธรรม ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร   
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.  ผูชวยศาสตราจารยขจรศรี  ชาติกานนท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(ฝายมัธยม) 
3.  อาจารยเรณู   ทรงรัตน   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) ๔ 
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ภาคผนวก ข 
แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
แบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 
 

เร่ือง   คําประวิสรรชนีย 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ ………………………………………. นามสกุล …………………………………………. 

 

หอง …………….  เลขที…่………….  

 

วิชา   ภาษาไทย     รหัสวชิา   32101     วันที ่……… เดือน ………………….. พ.ศ. ……….. 
 

โรงเรียน …………………………………………………………………………. 
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คําช้ีแจงในการทําแบบฝกทักษะ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเรื่อง คําประวิสรรชนีย มี 2 ตอน  คือ ตอนที่ 1 และ
ตอนที่ 2  จัดทําขึ้นเพ่ือชวยใหนักเรียนเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง โดยใชหลักเกณฑตางๆ 
ที่ไดเรียนมาแลว นักเรียนจะตองปฏิบตัิตามวิธีการทําแบบฝกทักษะอยางเครงครัด จึงจะทําให
มีความรู  ความเขาใจ และสามารถเขียนคําประวิสรรชนียไดถูกตองยิ่งขึ้น  แบบฝกนี้ใชเวลา 
ในการทํา  30  นาที 
 

วิธีการทําแบบฝกทักษะ 

 

1.  ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจเสียกอน  จึงเขียนคําตอบลงในแบบฝก 
2.  เม่ือนักเรียนทําแบบฝกตอนที่ 1  เสร็จเรียบรอยแลว  ใหทําตอนที่ 2  ตอไป 
3.  ตรวจคําตอบพรอมกันทั้ง 2 ตอน  จากคําเฉลยที่อยูแผนสุดทาย 
4.  หากมีขอผิด ใหนักเรียนกลับไปทบทวนใหม  และเขียนคําตอบอีกครั้งจะทําให 
     เขาใจดียิ่งขึ้น 
5.  นักเรียนไมควรดูเฉลยกอนที่จะทําแบบฝกทักษะเสร็จ 
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  คําที่ประวิสรรชนีย 
 

-------------------------------------------------- 
 

ตอนที่ 1 

 

คําสั่ง  ใหนักเรียนเลือกคําตอไปน้ีเติมลงในชองวางของคําที่มีความหมายตรงกัน 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

1.  ………………………… หมายถึง กลับเกลือก , กลอกขึ้นกลอกลง 

 

2.  ………………………… หมายถึง หยาบคาย 

 

3.  ………………………… หมายถึง หนวยมาตราชั่งเพชรพลอย 

 

4.  ………………………… หมายถึง กมหนากมตาทํา  
 

5.  ………………………… หมายถึง เปรอะเปอน , มอซอ 

 

6.  ………………………… หมายถึง มักกิน , กินไมเลือก 
 

7.  ………………………… หมายถึง รางกาย 
 

8.  ………………………… หมายถึง ประโยชนที่เปนแกนสาร 
 

9.  ………………………… หมายถึง ไมตาย , เปนที่นิยมยั่งยืน 
 

10.  ………………………. หมายถึง ปรองดองกัน , ผอนหนักผอนเบาใหแกกนั 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

อะลุมอลวย กระลับกระเลอืก  กักขฬะ  สรีระ 
กะรัต  ขะมุกขะมอม  ตะกละ  สารประโยชน
ขะมักเขมน อมตะ     

เลือกถูกกันไหมครับ… 
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ตอนที่ 2 

 

คําสั่ง  ใหนักเรียนเขียนคําที่ถูกตองจากคําอานตอไปน้ี 

 

1.  กระ – หนก    หมายถึง  ทองคํา    ......................... 
 

2.  ขะ – หมี – ขะ – หมัน หมายถึง  รีบเรงในทันทีทันใด   ......................... 
 

3.  ขะ – หมุบ – ขะ – หมิบ หมายถึง  หมุบหมิบ , อุบอิบ   ......................... 
 

4.  วะ – จะ – นะ  หมายถึง  คําพูด , ถอยคํา   ......................... 
 

5.  สะ – หละ – สะ - หลวย หมายถึง  เปนระเบียบเรียบรอย,สวยงาม  ......................... 
 

6.  อะ – หลาง – ฉาง  หมายถึง  ที่เห็นจะแจง , ที่เปดเผย  ......................... 
 

7.  อัก – ขะ – หระ  หมายถึง  ตัวหนังสือ    ......................... 
 

8.  อัด – ฉะ – ริ – ยะ  หมายถึง  วิเศษนาอัศจรรย   ......................... 
 

9.  อัด – สะ – วะ  หมายถึง  มา     ......................... 
 

10.  อะ – เหร็ด – อะ - หรอย หมายถึง  อรอยจนติดใจ,อรอยเหลือเกิน  ......................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนถูกกันหรือเปลาครับ… 
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เฉลยแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  คําที่ประวิสรรชนีย 
 

-------------------------------------------------- 
 

ตอนที่ 1 

 

1.  กระลับกระเลือก หมายถึง กลับเกลือก , กลอกขึ้นกลอกลง 

 

2.  กักขฬะ  หมายถึง หยาบคาย 

 

3.  กะรัต  หมายถึง หนวยมาตราชั่งเพชรพลอย 

 

4.  ขะมักเขมน  หมายถึง กมหนากมตาทํา  
 

5.  ขะมุกขะมอม หมายถึง เปรอะเปอน , มอซอ 

 

6.  ตะกละ  หมายถึง มักกิน , กินไมเลือก 

 

7.  สรีระ  หมายถึง รางกาย  
 

8.  สารประโยชน หมายถึง ประโยชนที่เปนแกนสาร  

 

9.  อมตะ  หมายถึง ไมตาย , เปนที่นิยมยั่งยืน 

  

10. อะลุมอลวย  หมายถึง ปรองดองกัน , ผอนหนักผอนเบาใหแกกนั 
 
ตอนที่ 2 

 

1.  กระ – หนก    หมายถึง  ทองคํา    กระหนก 
 

2.  ขะ – หมี – ขะ – หมัน หมายถึง  รีบเรงในทันทีทันใด   ขมีขมัน  
  

3.  ขะ – หมุบ – ขะ – หมิบ หมายถึง  หมุบหมิบ , อุบอิบ   ขมุบขมิบ 
 

4.  วะ – จะ – นะ  หมายถึง  คําพูด , ถอยคํา   วจนะ 
 

5.  สะ – หละ – สะ - หลวย หมายถึง  เปนระเบียบเรียบรอย,สวยงาม  สละสลวย 

 

6.  อะ – หลาง – ฉาง  หมายถึง  ที่เห็นจะแจง , ที่เปดเผย  อลางฉาง 
 

7.  อัก – ขะ – หระ  หมายถึง  ตัวหนังสือ    อักขระ 
 

8.  อัด – ฉะ – ริ – ยะ  หมายถึง  วิเศษนาอัศจรรย   อัจฉริยะ 
 

9.  อัด – สะ – วะ  หมายถึง  มา     อัศว 
 

10.  อะ – เหร็ด – อะ - หรอย หมายถึง  อรอยจนติดใจ,อรอยเหลือเกิน  เอร็ดอรอย 
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แบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  คําที่ประวิสรรชนีย 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

คําชี้แจง  จงขีดเสนใตคําทีเ่ขียนผิด  แลวแกคํานั้นใหถูกตองดวย 
 

                        แกเปน 
 

1.  กะปริบกะปรอย     กะหรี่ปบ              กระทัดรัด        กะทันหัน           .………………...  
 

2.  น้ํากะทิ               หมวกกะโล           กะหรัต                ขนมกะลอจี๊        .………………...    
 

3.  กะละมัง              ปลากระพง           กะละแม              กะลาสี               .………………...  

 

4.  ขมักเขมน            ขะมุกขะมอม        ขะมอมขะแมม       ขะเยอแขยง        .………………...  

 

5.  คะนอง                คะนึง                 คยั้นคะยอ            หนาคะมํา           .………………... 
 

6.  จะปง                  ปลาจละเม็ด         จะเข (เครื่องดนตรี) จะแจง               .………………..  
 

7.  ฉะฉาน                ฉะนั้น                 ฉะนี้                   ฉะมวก             .………………...  
 

8.  ชอุม                   ชะมดชะมอย        ชะดีชะราย           ชะลอ                .………………...  

 

9.  ตัวชมด               เชลย                  ตนชะเอม             ชะลอม              .………………..  
 

10.ตระกูล                ลาดตระเวณ         ตระหนี่                สูงตระหงาน        .………………...  

 

11.ตะกุกตะกกั          ตัวตะเข็บ             ตะใครน้ํา             ตนตะขบ            .………………... 
  

12.ตะครั่นตะคลอ       ตะบิดตะบอย        ตะโขง                 ตะไบ                .………………...  

 

13.หนูตะเภา             ตะลึงพึงเพริด       ตะลุมบอน            ตะแลงแกง         .………………...  
 

14.ทะนุถนอม           ทะแยงมุม            ทะมัดทะแมง         ทโมน               .………………...  

 

15.ทะเลน                ทะเลอทะลา          มะมวงทวาย         ทะลายหมาก       .………………...  

 

16.ประการัง             ประสีประสา          ประติมากรรม       ประนีประนอม     .………………...  
 

17.พะเนาพะนอ         ไฟพะเนียง           แพนงเน้ือ            ตนพะยอม          .………………...  

 

18.พะรุงพะรัง           หมูพะโร              พะวงหลงใหล        พะเยิบพะยาบ     .………………...  
 

19.พะวักพะวล          พะวาพะวัง           พะอืดพะอม          พะอากพะอํา       .………………...  

 

20.อําพะนํา              อาสนะสงฆ           อะหลางฉาง         อัจฉริยะ             .………………...  
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เฉลยแบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  คําที่ประวิสรรชนีย 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

                       แกเปน 
 

1.  กะปริบกะปรอย     กะหรี่ปบ              กระทัดรัด        กะทันหัน            กะทัดรัด 

 

2.  น้ํากะทิ               หมวกกะโล           กะหรัต                ขนมกะลอจี๊         กะรัต 

 

3.  กะละมัง              ปลากระพง           กะละแม              กะลาสี               ปลากะพง 
 

4.  ขมักเขมน            ขะมุกขะมอม        ขะมอมขะแมม       ขะเยอแขยง        ขะมักเขมน 

 

5.  คะนอง                คะนึง                 คยั้นคะยอ            หนาคะมํา           คะยั้นคะยอ 

 

6.  จะปง                  ปลาจละเม็ด         จะเข (เครื่องดนตรี) จะแจง               ปลาจะละเมด็ 

 

7.  ฉะฉาน                ฉะนั้น                 ฉะนี้                   ฉะมวก              ฉมวก 

 

8.  ชอุม                   ชะมดชะมอย        ชะดีชะราย           ชะลอ                 ชมดชมอย 

 

9.  ตัวชมด               เชลย                  ตนชะเอม             ชะลอม              ตัวชะมด 

 

10.ตระกูล                ลาดตระเวณ         ตระหนี่                สูงตระหงาน        ลาดตระเวน 

 

11.ตะกุกตะกกั          ตัวตะเข็บ             ตะใครน้ํา             ตนตะขบ  ตะไครนํ้า 
 

12.ตะครั่นตะคลอ       ตะบิดตะบอย        ตะโขง                 ตะไบ                ตะครั่นตะครอ 

 

13.หนูตะเภา             ตะลึงพึงเพริด       ตะลุมบอน            ตะแลงแกง ตะลึงพรงึเพริด 
 

14.ทะนุถนอม           ทะแยงมุม            ทะมัดทะแมง         ทโมน                ทแยงมุม 

 

15.ทะเลน                ทะเลอทะลา          มะมวงทวาย         ทะลายหมาก       มะมวงทะวาย   

 

16.ประการัง             ประสีประสา          ประติมากรรม       ประนีประนอม      ปะการัง 

 

17.พะเนาพะนอ         ไฟพะเนียง           แพนงเน้ือ            ตนพะยอม          พะแนงเนื้อ 
 

18.พะรุงพะรัง           หมูพะโร              พะวงหลงใหล        พะเยิบพะยาบ      หมูพะโล 
 

19.พะวักพะวล          พะวาพะวัง           พะอืดพะอม          พะอากพะอํา       พะวักพะวน                          
 

20.อําพะนํา              อาสนะสงฆ           อะหลางฉาง         อัจฉริยะ             อลางฉาง 
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 
 

เร่ือง   การใชรูปวรรณยุกต 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ ………………………………………. นามสกุล …………………………………………. 

 

หอง …………….  เลขที…่………….  

 

วิชา   ภาษาไทย     รหัสวชิา   32101     วันที ่……… เดือน ………………….. พ.ศ. ……….. 
 

โรงเรียน …………………………………………………………………………. 
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คําช้ีแจงในการทําแบบฝกทักษะ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเรื่อง การใชรูปวรรณยุกต มี 2 ตอน  คือ ตอนที่ 1 
และตอนที่ 2  จัดทําขึ้นเพ่ือชวยใหนักเรียนเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง โดยใชหลักเกณฑ
ตาง ๆ ที่ไดเรียนมาแลว  นักเรียนจะตองปฏิบัตติามวิธีการทําแบบฝกทักษะอยางเครงครัด 
จึงจะทําใหมีความรูความเขาใจและสามารถเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตไดถูกตองยิง่ขึ้น แบบฝก
นี้ใชเวลาในการทํา  30  นาที 
 

วิธีการทําแบบฝกทักษะ 

 

1.  ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจเสียกอน  จึงเขียนคําตอบลงในแบบฝก 
2.  เม่ือนักเรียนทําแบบฝกตอนที่ 1  เสร็จเรียบรอยแลว  ใหทําตอนที่ 2  ตอไป 
3.  ตรวจคําตอบพรอมกันทั้ง 2 ตอน  จากคําเฉลยที่อยูแผนสุดทาย 
4.  หากมีขอผิด ใหนักเรียนกลับไปทบทวนใหม  และเขียนคําตอบอีกครั้งจะทําให 
     เขาใจดียิ่งขึ้น 
5.  นักเรียนไมควรดูเฉลยกอนที่จะทําแบบฝกทักษะเสร็จ 
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  การใชรูปวรรณยุกต 
 

---------------------------------------------------- 
 

ตอนที่ 1 

 

คําสั่ง  ใหนักเรียนขีดเสนใตคําที่เขียนสะกดคําถูกตองตรงตามความหมายของคํา 

 

1.  ( กงโคง , โกงโคง )  หมายถึง การยืนกมหลังต่ําจนกนสูงกวาหลัง 
 

2.  ( กวยเตี๋ยว , กวยเตีย๋ว ) หมายถึง ชื่อของกินชนิดหนึ่งทําดวยแปงขาวเจาเปนเสน ๆ  
 

3.  ( เกี้ยะ , เกี๊ยะ )  หมายถึง เกือกไมแบบจีน , ตนสนเขา   
 

4.  ( คุกกี้ , คุกกี้ )  หมายถึง ชื่อขนมชนิดหนึ่ง    
 

5.  ( เจ้ียวจาว , เจ๊ียวจาว ) หมายถึง เสียงระเบ็งเซ็งแซ    
 

6.  ( ตังโอ , ตั้งโอ )  หมายถึง ชื่อไมลมลุกชนิดหนึ่ง  กินได    
 

7.  ( เต็นท , เตนท )  หมายถึง ที่พักหรือที่อาศัยยายไปได    
 

8.  ( แทกซี่ , แท็กซี่ )  หมายถึง รถยนตรบัจางสาธารณะ     
 

9.  ( ปาทองโก , ปลาทองโก ) หมายถึง ชื่อของกินชนิดหนึ่งของจีน    
 

10. ( เสื้อเชิ๊ต , เสื้อเชิ้ต ) หมายถึง เครื่องสวมกายทอนบนทําดวยผา   
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ตอนที่ 2 

 

คําสั่ง  จากปริศนาคําทายตอไปน้ี  ใหนักเรียนหาคําตอบที่ถูกตองแลวเขียนลงในชองวาง 

 
 

1.      อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  ขนมหวานทําจากเมล็ดโกโก   
และน้ําตาล 

 
2.    อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  แผนภูมิที่ใชเสน  จุด หรือ 

ภาพ  เพ่ือแสดงความเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปร 
 
3.    อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  คดไปคดมา 
 
 
4.    อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  สลากกินแบงรฐับาล 
 
 
5.    อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  ขนมชนิดหนึ่ง ทํารูปเหมือน 
    หอยแครง  มีไสถั่ว , ไสเผอืก , ไสถั่ว ฯลฯ เปนของฝาก จ.สระบุรี 
 
6.    อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  วิทยาศาสตรกายภาพ 

แขนงหนึ่ง  ที่ประยุกตใชศกึษาวงจรไฟฟา 
 
7.    อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  เตาไฟของจีนชนิดหนึ่ง 
    ปนดวยดิน  ยกไปได 
 
8.    อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  ของกินทําดวยหมูเน้ือแดง 
    ปรุงรส  เอาไปผัดจนแหง  ขยี้ใหเปนฝอย 
 
9.    อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  การเลนอยางหนึ่งที่สวม 

รองเทามีลอเล็ก ๆ   
 
10.      อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  การจํากัดจํานวนโดยวาง 
    กฎเกณฑไว 
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เฉลยแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  การใชรูปวรรณยุกต 
 

-------------------------------------------------- 
 

ตอนที่ 1 

 

1.  ( กงโคง , โกงโคง )  หมายถึง การยืนกมหลังต่ําจนกนสูงกวาหลัง 
 

2.  ( กวยเตี๋ยว , กวยเตีย๋ว ) หมายถึง ชื่อของกินชนิดหนึ่งทําดวยแปงขาวเจาเปนเสน ๆ  
 

3.  ( เกี้ยะ , เกี๊ยะ )  หมายถึง เกือกไมแบบจีน , ตนสนเขา   
 

4.  ( คุกกี ้, คุกกี้ )  หมายถึง ชื่อขนมชนิดหนึ่ง    
 

5.  ( เจ้ียวจาว , เจ๊ียวจาว ) หมายถึง เสียงระเบ็งเซ็งแซ    
 

6.  ( ตังโอ , ตั้งโอ )  หมายถึง ชื่อไมลมลุกชนิดหนึ่ง  กินได    
 

7.  ( เต็นท , เตนท )  หมายถึง ที่พักหรือที่อาศัยยายไปได    
 

8.  ( แทกซี่ , แท็กซี่ )  หมายถึง รถยนตรบัจางสาธารณะ     
 

9.  ( ปาทองโก , ปลาทองโก ) หมายถึง ชื่อของกินชนิดหนึ่งของจีน    
 

10. ( เสื้อเชิ๊ต , เสื้อเชิ้ต ) หมายถึง เครื่องสวมกายทอนบนทําดวยผา   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งายมาก ๆ  ใชไหมครับ… 
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ตอนที่ 2 

 
 

1.      อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  ขนมหวานทําจากเมล็ดโกโก   
และน้ําตาล 

 
2.    อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  แผนภูมิที่ใชเสน  จุด หรือ 

ภาพ  เพ่ือแสดงความเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปร 
 
3.    อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  คดไปคดมา 
 
 
4.    อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  สลากกินแบงรฐับาล 
 
 
5.    อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  ขนมชนิดหนึ่ง ทํารูปเหมือน 
    หอยแครง  มีไสถั่ว , ไสเผอืก , ไสถั่ว ฯลฯ เปนของฝาก จ.สระบุรี 
 
6.    อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  วิทยาศาสตรกายภาพ 

แขนงหนึ่ง  ที่ประยุกตใชศกึษาวงจรไฟฟา 
 
7.    อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  เตาไฟของจีนชนิดหนึ่ง 
    ปนดวยดิน  ยกไปได 
 
8.    อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  ของกินทําดวยหมูเน้ือแดง 
    ปรุงรส  เอาไปผัดจนแหง  ขยี้ใหเปนฝอย 
 
9.    อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  การเลนอยางหนึ่งที่สวม 

รองเทามีลอเล็ก ๆ   
 
10.      อะไรเอย  คําคําหนึ่ง  ความหมายถึง  การจํากัดจํานวนโดยวาง 
    กฎเกณฑไว 
 
 
 

กราฟ 

ซิกแซ็ก 

ลอตเตอรี่ 

กะหรี่ปบ 

อิเล็กทรอนิกส 

อ้ังโล 

หมูหย็อง 

สเกต 

โควตา 

ช็อกโกแลต 
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แบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  การใชรูปวรรณยุกต 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

คําชี้แจง  เตมิคําเลียนเสียงธรรมชาติทีมี่รูปวรรณยุกตลงในชองวางใหถูกตอง 
 

 ตัวอยาง เสียงระฆังดัง เหงงหงาง 
 

1.  แมวรอง   …………………………………… 

 

2.  เปนรอง   …………………………………… 

 

3.  หนูรอง   …………………………………… 

 

4.  หมูรอง   …………………………………… 

 

5.  กบรอง   …………………………………… 

 

6.  เสียงโทรศัพทดัง  …………………………………… 

 

7.  เสียงน้ําตกดัง  …………………………………… 

 

8.  เสียงรถเบรกดัง  …………………………………… 

 

9.  เสียงแตรรถดัง  …………………………………… 

 

10. เสียงจานแตกดัง  …………………………………… 

 

คําสั่ง  เติมรปูวรรณยุกตลงบนคําที่ขีดเสนใตตอไปน้ีใหถูกตอง 

 

11.นกบินพึบพับ     ……………………………..…………… 

 

12.นองผัดหนาขาวจัวะ     ……………………………..…………… 

 

13.เด็ก ๆ  คุยกันจอกแจก    …………………………..……………… 

 

14.ใครเคาะประตูกอก ๆ     ………………………………..………… 

 

15.พ่ีโกรธตวาดแวด     ………………………………………..… 

 

16.เจาของรานอวนตุตะ     ………………………………………..… 

 

17.เสาไฟฟาสูงปรีด     …………………………..……………… 

 

18.เขาถูกชกจุกแอด ๆ     …………………………..……………… 

 

19.เวลาเราเรยีกไกมากินขาวเปลือก  เราจะใชเสียงกกุ ๆ …………………………..……………… 

 

20.จอมพลทําหนาตาเดอดา เพราะไมรูเรื่องราวอะไรเลย …………………………..……………… 
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เฉลยแบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  การใชรูปวรรณยุกต 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

1.  แมวรอง   เหมียว  เหมียว 

 

2.  เปนรอง   กาบ  กาบ 

 

3.  หนูรอง   อ๊ีด  อ๊ีด 

 

4.  หมูรอง   อูด  อูด 

 

5.  กบรอง   อบ  อบ 

 

6.  เสียงโทรศัพทดัง  กร๊ิง  กร๊ิง 

 

7.  เสียงน้ําตกดัง  จอก  จอก 

 

8.  เสียงรถเบรกดัง  เอ๊ียด 

 

9.  เสียงแตรรถดัง  ปน  ปน 

 

10. เสียงจานแตกดัง  เพลง 

 

11.นกบินพึบพับ     นกบินพึ่บพับ่ 

 

12.นองผัดหนาขาวจัวะ     นองผัดหนาขาวจั๊วะ 

 

13.เด็ก ๆ  คุยกันจอกแจก    เด็ก ๆ  คุยกันจอกแจก 

 

14.ใครเคาะประตูกอก ๆ     ใครเคาะประตูกอก ๆ 

 

15.พ่ีโกรธตวาดแวด     พี่โกรธตวาดแวด ๆ 

 

16.เจาของรานอวนตุตะ     เจาของรานอวนตุตะ 

 

17.เสาไฟฟาสูงปรีด     เสาไฟฟาสูงปรี๊ด 

 

18.เขาถูกชกจุกแอด ๆ     เขาถูกชกจุกแอด ๆ 

 

19.เวลาเราเรยีกไกมากินขาวเปลือก  เราจะใชเสียงกกุ ๆ เวลาเราเรียกไกมากินขาวเปลือก  
เราจะใชเสียงกุก ๆ 

 

20.จอมพลทําหนาตาเดอดา เพราะไมรูเรื่องราวอะไรเลย จอมพลทําหนาตาเดอดา เพราะไมรู 
เร่ืองราวอะไรเลย 
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 
 

เร่ือง   การใชไมหนัอากาศ  และ  รร 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ ………………………………………. นามสกุล …………………………………………. 

 

หอง …………….  เลขที…่………….  

 

วิชา   ภาษาไทย     รหัสวชิา   32101     วันที ่……… เดือน ………………….. พ.ศ. ……….. 
 

โรงเรียน …………………………………………………………………………. 
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คําช้ีแจงในการทําแบบฝกทักษะ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเรื่อง การใชไมหันอากาศ และ รร  มี 2 ตอน  คือ 
ตอนที่ 1 และตอนที่ 2  จัดทําขึ้นเพื่อชวยใหนักเรียนเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง  โดยใช
หลักเกณฑตาง ๆ ที่ไดเรียนมาแลว  นักเรียนจะตองปฏิบัตติามวธิกีารทําแบบฝกทักษะอยาง
เครงครัด  จึงจะทําใหมีความรู  ความเขาใจ  และสามารถเขียนคําที่ใชไมหันอากาศ และ รร 
ไดถูกตองยิ่งขึ้น แบบฝกนีใ้ชเวลาในการทํา  30  นาที 
 

วิธีการทําแบบฝกทักษะ 

 

1.  ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจเสียกอน  จึงเขียนคําตอบลงในแบบฝก 
2.  เม่ือนักเรียนทําแบบฝกตอนที่ 1  เสร็จเรียบรอยแลว  ใหทําตอนที่ 2  ตอไป 
3.  ตรวจคําตอบพรอมกันทั้ง 2 ตอน  จากคําเฉลยที่อยูแผนสุดทาย 
4.  หากมีขอผิด ใหนักเรียนกลับไปทบทวนใหม  และเขียนคําตอบอีกครั้งจะทําให 
     เขาใจดียิ่งขึ้น 
5.  นักเรียนไมควรดูเฉลยกอนที่จะทําแบบฝกทักษะเสร็จ 
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  การใชไมหันอากาศ  และ  รร 

 

---------------------------------------------------- 
 

ตอนที่ 1 

 

คําสั่ง  ใหนักเรียนนําไมหันอากาศ และ รร  มาเขียนคําใหถูกตองจากคําอานตอไปน้ี 

 

คําอาน ความหมาย คําศัพท 
 

1. บัน – จะ – ถอน 
 

เครื่องลาด , เครื่องปู , ที่นอน 
 

………………………………… 
 

2. บัน – พะ – กาน 
 

เวลาที่ลวงเลยมาแลว 
 

………………………………… 
 

3. บัน – ยาย 
 

ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องใหฟง 
 

………………………………… 
 

4. พัน – นะ – นา 
 

กลาวเปนเรื่องเปนราวอยาง
ละเอียดใหผูฟงนึกเห็นภาพ 

 

………………………………… 

 

5. สะ – มัด – ถะ – นะ  
 

ความสามารถ 
 

………………………………… 
 

6. สัน 
 

เลือก , คัด 
 

………………………………… 
 

7. สัน – หา 
 

การเลือกเฟน , การคัดเลือก 
 

………………………………… 
 

8. บัน – ทุก 
 

ใสลง , บรรจุลง  
 

………………………………… 
 

9. บัน – เทิง 
 

เบิกบานใจ , รื่นเริงใจ 
 

………………………………… 
 

10. บัน – ได 
 

สิ่งที่ทําเปนชัน้ ๆ สําหรับกาว
ขึ้นลง 

 

………………………………… 
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ตอนที่ 2 

 

คําสั่ง  ใหนักเรียนขีดเสนใตคําที่เขียนสะกดคําถูกตองตรงตามความหมายของคํา 

 

1.  ( กรรแสง , กันแสง )   หมายถึง สงเสียง , ผาสไบ 

 

2.  ( กลองจุลทัศน , กลองจุลทรรศน ) หมายถึง เครื่องสองของเล็กใหเห็นใหญ 
 

3.  ( ขูกันโชก , ขูกรรโชก )  หมายถึง ทําใหกลวัโดยแสดงกิริยาอาการจะทําราย 

 

4.  ( ครรลอง , คันลอง )   หมายถึง ทาง , แนวทาง , แบบฉบับ 

 

5.  ( ทรรศนะ , ทัศนะ )   หมายถึง ความเห็น , การเห็น , สิ่งที่เห็น 

 

6.  ( ธรณีกรรแสง , ธรณีกันแสง ) หมายถึง ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง 

 

7.  ( บรรจบ , บันจบ )   หมายถึง เพ่ิมใหครบจํานวน 

 

8.  ( บันลือ , บรรลือ )   หมายถึง เปลงเสียงดังกอง 

 

9.  ( แบงสรรปนสวน , แบงสันปนสวน ) หมายถึง แบงใหตามสดัตามสวนที่ควรจะได 
 

10. ( มหัพภาค , มหรรพภาค )  หมายถึง เครื่องหมายวรรคตอน 
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เฉลยแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  การใชไมหันอากาศ และ รร 
 

-------------------------------------------------- 
 

ตอนที่ 1 

 

คําอาน ความหมาย คําศัพท 
 

1. บัน – จะ – ถอน 
 

เครื่องลาด , เครื่องปู , ที่นอน 
 

บรรจถรณ 
 

2. บัน – พะ – กาน 
 

เวลาที่ลวงเลยมาแลว 
 

บรรพกาล 
 

3. บัน – ยาย 
 

ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องใหฟง 
 

บรรยาย 
 

4. พัน – นะ – นา 
 

กลาวเปนเรื่องเปนราวอยาง
ละเอียดใหผูฟงนึกเห็นภาพ 

 

พรรณนา 

 

5. สะ – มัด – ถะ – นะ  
 

ความสามารถ 
 

สมรรถนะ 
 

6. สัน 
 

เลือก , คัด 
 

สรร 
 

7. สัน – หา 
 

การเลือกเฟน , การคัดเลือก 
 

สรรหา 
 

8. บัน – ทุก 
 

ใสลง , บรรจุลง  
 

บรรทุก 
 

9. บัน – เทิง 
 

เบิกบานใจ , รื่นเริงใจ 
 

บันเทิง 
 

10. บัน – ได 
 

สิ่งที่ทําเปนชัน้ ๆ สําหรับกาว
ขึ้นลง 

 

บันได 
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ตอนที่ 2 

 

1.  ( กรรแสง , กันแสง )  หมายถึง สงเสียง , ผาสไบ 

 

2.  ( กลองจุลทัศน , กลองจุลทรรศน ) หมายถึง เครื่องสองของเล็กใหเห็นใหญ 
 

3.  ( ขูกันโชก , ขูกรรโชก )  หมายถึง ทําใหกลวัโดยแสดงกิริยาอาการจะทําราย 

 

4.  ( ครรลอง , คันลอง )  หมายถึง ทาง , แนวทาง , แบบฉบับ 

 

5.  ( ทรรศนะ , ทัศนะ )   หมายถึง ความเห็น , การเห็น , สิ่งที่เห็น 

 

6.  ( ธรณีกรรแสง , ธรณีกันแสง ) หมายถึง ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง 

 

7.  ( บรรจบ , บันจบ )   หมายถึง เพ่ิมใหครบจํานวน 

 

8.  ( บันลือ , บรรลือ )   หมายถึง เปลงเสียงดังกอง 

 

9.  (แบงสรรปนสวน , แบงสันปนสวน) หมายถึง แบงใหตามสดัตามสวนที่ควรจะได 
 

10. ( มหัพภาค , มหรรพภาค )  หมายถึง เครื่องหมายวรรคตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถูกทุกขอใชไหมครับ… 
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แบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  การใชไมหันอากาศ และ รร 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนกากบาท (  ) ทับตวัอักษรหนาคําที่เขียนถกูตองที่สุด 

 

… อานอยางน้ีเขียนอยางไร … 

 

1. กัน  หมายถึง  หอ 
     ก.  กรรณ            ข.  กรรน 
     ค.  กรรณ            ง.  กัน 
2. วิ – สัน – ชะ – นี เครื่องหมายรูปสระ อะ (  ) 
     ก.  วิสรรชนี         ข.  วิสรรชนีย 
     ค.  วิสรรชณีย       ง.  วิสันชนีย 
3. กัน – เจียก  หมายถึง  ดอกไมทัดหู 
     ก.  กันเจียก         ข.  กรรเจียก 
     ค.  กรรนเจียก      ง.  กัณเจียก 
4. คัน – ไล  หมายถึง  ไป 
     ก.  คันไล            ข.  คัณไล 
     ค.  ครรไล           ง.  ครรนไล 
5. บัน – พด  หมายถึง  ภูเขา 
     ก.  บรรพด          ข.  บรรพรต 
     ค.  บรรพต          ง.  บันพต 
6. พระ – ขัน  หมายถึง  ศัตราวธุชนิดหนึ่ง 
     ก.  พระขรรค       ข.  พระขรรน 
     ค.  พระขรรศ       ง.  พระขัณฑ 
7. คัน – ลอง  หมายถึง  แนวทาง 
     ก.  ครรรอง          ข.  ครรลอง 
     ค.  คันลอง           ง.  คัณลอง 
8. อัน – นบ  หมายถึง  หวงน้ํา  ทะเล 
     ก.  อันรนพ          ข.  อรรณพ 
     ค.  อรรนพ           ง.  อัณณพ 
9. บัน – จะ – ถอน  หมายถึง  ที่นอน 
     ก.  บรรจถรณ       ข.  บรรถรณ 
     ค.  บรรจถรน        ง.  บัณจถรณ 

10. มะ – หัน – นบ  หมายถึง  ทะเลใหญ 
     ก.  มหรรณพ          ข.  มหรรนพ 
     ค.  มหรรนณพ        ง.  มหัณณพ 
11. ขา – กัน – ไกร  หมายถึง  กระดูกตนคาง
ซึ่งอาขึ้นลงได 
     ก.  ขากันไกร          ข.  ขากันไกล 
     ค.  ขากรรไกร         ง.  ขากรรนไกร 
12. คัน – ลอง  หมายถึง  ทาง , แนวทาง 
     ก.  ครรลอง            ข.  ครรรอง 
     ค.  คันลอง             ง.  คัลลอง 
13. จุน – ละ – ทัด  หมายถึง  กลองขยายดูของ
เล็กใหเห็นเปนใหญ 
     ก.  จุลทัศน             ข.  จุลทัสน 
     ค.  จุลทรรศ            ง.  จุลทรรศน 
14. บัน – ทุก  หมายถึง  ใสลง , บรรจุลง 
     ก.  บรรทุก             ข.  บันทุก 
     ค.  บัณทุก              ง.  บรรทุข 
15. บัน – ดาน  หมายถึง  ใหเกิดมีขึ้น , ใหมีขึ้น 
     ก.  บรรดาล            ข.  บรรดาร 
     ค.  บันดาล             ง.  บันดาร 
16.สัด – ตะ – บัน หมายถึง ชื่อบัวสายชนิดหนึ่ง 
ดอกสีขาว  เปนบัวปลูก  ไมมีขึ้นเอง 
     ก.  สัตบรรณ           ข.  สัตตบรรน 
     ค.  สัตตบรรณ         ง.  สัตบรรน 
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17. สัง – สัน  หมายถึง  พบปะวสิาสะกนัเปน
ครั้งคราวดวยความสนิทสนม 
     ก.  สังสรรค          ข.  สังสรร 
     ค.  สังสันทน         ง.  สังสัน 
18. จัน – โลง  หมายถึง  จูง , พยุงไว 
     ก.  จันโลง            ข.  จรรโลง 
     ค.  จัณโลง            ง.  จรรณโลง 
 

19. มะ – หับ – พาก  หมายถึง  เครื่องหมาย
วรรคตอน 
     ก.  มหรรพภาค      ข.  มหัพภาค 
     ค.  มหรรภาค        ง.  มหัพพาก 
20. ไม – บัน – ทัด หมายถึง อุปกรณการเขียน
ใชขีดเสน 
     ก.  ไมบันทัด         ข.  ไมบัณทัด 
     ค.  ไมบรรทัด        ง.  ไมบรรทัต 
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เฉลยแบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  การใชไมหันอากาศ และ รร 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

1 ก. 6 ก. 11 ค. 16 ค. 

2 ข. 7 ข. 12 ก. 17 ก. 

3 ข. 8 ข. 13 ง. 18 ข. 

4 ค. 9 ก. 14 ก. 19 ข. 

5 ค. 10 ก. 15 ค. 20 ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกือบตกแลวครับ… 
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 
 

เร่ือง   ตัวการันต และ ไมทัณฑฆาต 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ ………………………………………. นามสกุล …………………………………………. 

 

หอง …………….  เลขที…่………….  

 

วิชา   ภาษาไทย     รหัสวชิา   32101     วันที ่……… เดือน ………………….. พ.ศ. ……….. 
 

โรงเรียน …………………………………………………………………………. 
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คําช้ีแจงในการทําแบบฝกทักษะ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเรื่อง ตัวการันต และ ไมทัณฑฆาต  มี 2 ตอน  คือ 
ตอนที่ 1 และตอนที่ 2  จัดทําขึ้นเพื่อชวยใหนักเรียนเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง  โดยใช
หลักเกณฑตาง ๆ ที่ไดเรียนมาแลว  นักเรียนจะตองปฏิบัตติามวธิกีารทําแบบฝกทักษะอยาง
เครงครัด จึงจะทําใหมีความรู ความเขาใจและสามารถเขียนคําที่ใชตวัการันตและไมทัณฑฆาต 
ไดถูกตองยิ่งขึ้น แบบฝกนีใ้ชเวลาในการทํา  30  นาที 
 

วิธีการทําแบบฝกทักษะ 

 

1.  ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจเสียกอน  จึงเขียนคําตอบลงในแบบฝก 
2.  เม่ือนักเรียนทําแบบฝกตอนที่ 1  เสร็จเรียบรอยแลว  ใหทําตอนที่ 2  ตอไป 
3.  ตรวจคําตอบพรอมกันทั้ง 2 ตอน  จากคําเฉลยที่อยูแผนสุดทาย 
4.  หากมีขอผิด ใหนักเรียนกลับไปทบทวนใหม  และเขียนคําตอบอีกครั้งจะทําให 
     เขาใจดียิ่งขึ้น 
5.  นักเรียนไมควรดูเฉลยกอนที่จะทําแบบฝกทักษะเสร็จ 
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  ตัวการันต และ ไมทัณฑฆาต 

 

---------------------------------------------------- 
 

ตอนที่ 1 

 

คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมตัวการันตของคําตอไปน้ีใหถูกตอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เชา…...ปญญา 

2. คชศาส…..  

3. หิมพาน….. 

4. คณาจาร….. 

5. บัลลัง….. 

6. ความทุก….. 

7. บาทบง….. 

8. พระขรร…..  9. สรณคม….. 

10. เผาพง….. 



 81 

ตอนที่ 2 

 

คําสั่ง  ใหนักเรียนขีดเสนใตคําที่เติมตวัการันตถูกตอง และตรงตามความหมายของคํา 

 

1.  ( กัณฐเทศน , กัณฑเทศน )  หมายถึง เครื่องไทยธรรมถวายพระเทศน 
 

2.  ( กิตติศัพท ,กิตตศิัพย )  หมายถึง เสียงเลาลือ ,เสียงสรรเสริญ ,เสียงยกยอง 

 

3.  ( เกณท , เกณฑ )   หมายถึง หลักที่กําหนดไว 
 

4.  ( คเชนท , คเชนทร )   หมายถึง ชาง , ชางพลาย 

 

5.  ( คฤหาสถ , คฤหาสน )  หมายถึง เรือนอันสงาผาเผย 

 

6.  ( ไนทคลับ , ไนตคลบั )  หมายถึง สถานเริงรมญที่เปดเวลากลางคืน 

 

7.  ( ประสบการน , ประสบการณ ) หมายถึง ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทํา,ไดเห็น 

 

8.  ( มัธยัสต , มัธยัสถ )   หมายถึง ใชจายอยางประหยัด 

 

9.  ( รามเกียตริ์ , รามเกียรติ์ )  หมายถึง ชื่อวรรณคดีเรือ่งหน่ึง 

 

10. ( อานิสงส , อานิสงฆ )  หมายถึง ผลแหงกุศลกรรม , ผลบุญ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เลือกกันดี ๆ นะครับ… 
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เฉลยแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  ตัวการันต และ ไมทัณฑฆาต 

 

---------------------------------------------------- 
 

ตอนที่ 1 

 

1.  เชาวปญญา   2.  คชศาสตร   3.  หิมพานต 
4.  คณาจารย   5.  บัลลังก   6.  ความทุกข 
7.  บาทบงสุ   8.  พระขรรค   9.  สรณคมน 
10. เผาพงศ 
 
ตอนที่ 2 

 

1.  ( กัณฐเทศน , กัณฑเทศน )  หมายถึง เครื่องไทยธรรมถวายพระเทศน 
 

2.  ( กิตติศัพท ,กิตตศิัพย )  หมายถึง เสียงเลาลือ ,เสียงสรรเสริญ ,เสียงยกยอง 

 

3.  ( เกณท , เกณฑ )   หมายถึง หลักที่กําหนดไว 
 

4.  ( คเชนท , คเชนทร )  หมายถึง ชาง , ชางพลาย 

 

5.  ( คฤหาสถ , คฤหาสน )  หมายถึง เรือนอันสงาผาเผย 

 

6.  ( ไนทคลับ , ไนตคลับ )  หมายถึง สถานเริงรมญที่เปดเวลากลางคืน 

 

7.  ( ประสบการน , ประสบการณ ) หมายถึง ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทํา,ไดเห็น 

 

8.  ( มัธยัสต , มัธยัสถ )  หมายถึง ใชจายอยางประหยัด 

 

9.  ( รามเกียตริ์ , รามเกียรติ ์)  หมายถึง ชื่อวรรณคดีเรือ่งหน่ึง 

 

10. ( อานิสงส , อานิสงฆ )  หมายถึง ผลแหงกุศลกรรม , ผลบุญ 

      

 
 
 
 
 
 

สบายมากใชไหมครับ… 
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แบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
เร่ือง  ตัวการันต และ ไมทัณฑฆาต 

 

--------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (  ) ทับตวัอักษรหนาคําที่เขียนถูกตองที่สุด 
1.ปรีชาเปนคน………. จึงมีเงินฝากธนาคาร 
เปนจํานวนมาก 
     ก.  มัธยัสถ          ข.  มัธยัสต 
     ค.  มัธยัสถ          ง.  มัธยัทต 
2.พระ………. ปกกลดอยูในปาชานเมือง 
     ก.  ธุดงศ            ข.  ธุดงส 
     ค.  ธุดงค            ง.  ธุดงด 
3.การประปาเตรียมขุด………. ใตดิน 
     ก.  อุโมงค           ข.  อุโมงต 
     ค.  อุโมงถ           ง.  อุโมงศ 
4.นี่คือ………. ของตระกูล ล่ําซํา 
     ก.  คฤหาสถ        ข.  คฤหานส 
     ค.  คฤหาสน        ง.  คฤหาสณ 
5.ฤดูหนาว  เรียกอีกอยางวา  ฤดู………. 
     ก.  เหมันต          ข.  เหมันด 
     ค.  เหมันส          ง.  เหมันถ 
6.ขงเบงเปน………. ผูหนึ่งในสมัยของพระเจา
เห้ียนเต 
     ก.  นักปราชญ      ข.  นักปราชณ 
     ค.  นักปราชฐ       ง.  นักปราชฌ 
7.เขาทําทารังเกียจ………. เพ่ือนของเขาเอง 
     ก.  เดียดฉันจ       ข.  เดียดฉันท 
     ค.  เดียดฉันต       ง.  เดียดฉันน 
8.พระอินทรเปนผูครองสวรรคชั้น………. 
     ก.  ดาวดึงค         ข.  ดาวดึงศ 
     ค.  ดาวดึงส         ง.  ดาวดึงว 
 

9.สาวเครือฟา  เปนละคร………. 
     ก.  ดึกดําบรรรณ   ข.  ดึกดําบรรน 
     ค.  ดึกดําบรรดิ์     ง.  ดึกดําบรรพ 
10.นางผีเสื้อสมุทรกําลัง………. สะกด        
พระอภัยมณี 
     ก.  รายมนด         ข.  รายมนตร 
     ค.  รายมณต        ง.  รายมณตร 
11.ดวย………. ที่เขาไดทาํไวในชาตินี้  จึงทําให
เขาประสบความสุข  ความสําเร็จทุกอยาง 
     ก.  อานิสสงส       ข.  อานิสสงฆ 
     ค.  อานิสงส         ง.  อานิสสงก 
12.พระไตรปฎกถือวาเปน………. สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
     ก.  คัมภีภ            ข.  คัมภีส 
     ข.  คัมภีด            ง.  คัมภีร 
13.นักบวชถือวาเปนผูที่มี………. 
     ก.  พรหมจรรน     ข.  พรหมจรรย 
     ค.  พรหมจันทร     ง.  พรหมจัณฑ 
14.ศาลชั้นกลางสําหรับตัดสินความคือศาล
…….. 
     ก.  อุธรณ            ข.  อุทธรณ 
     ค.  อุทธรน           ง.  อุทธรห 
15.นายม่ันเขามา………. ตอพระรวงเจา 
     ก.  อภิวันท          ข.  อภิวันต 
     ค.  อภิวัณฑ         ง.  อภิวรรท 
16.อนุชามานั่ง………กับอนุชิตถึงเรื่องการเลือก
สถานที่เรียนตอ 
     ก.  ปรารมย         ข.  ปรารมภ 
     ค.  ปรารมณ        ง.  ปรารมน 
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17.งานเลี้ยง……… คืนน้ีจัดไดดีจริง ๆ  
     ก.  สังสันทน          ข.  สังสันต 
     ค.  สังสรรค           ง.  สังสรรพ 
18.คุณพอไป……… พระ 9 รูป เพ่ือมาสวดมนต
ในวันทําบุญขึน้บานใหม 
     ก.  นิมนด             ข.  นิมนท 
     ค.  นิมนต             ง.  นิมนตร 
 

19.นิทัศนมีความ……… มาก เม่ือสอบไดเกรด4
ทุกวิชา 
     ก.  เปรมปรีด       ข.  เปรมปรีด์ิ 
     ค.  เปรมปรีศ       ง.  เปรมปรีศิ ์
20.หนุมานโศกา……… เม่ือพระรามถูกลักพา
ตัวไป 
     ก.  จาบันย          ข.  จาบัลน 
     ค.  จาบัลณ          ง.  จาบัลย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85 

เฉลยแบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  ตัวการันต และ ไมทัณฑฆาต 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

1 ก. 6 ก. 11 ค. 16 ข. 

2 ค. 7 ข. 12 ง. 17 ค. 

3 ก. 8 ค. 13 ข. 18 ค. 

4 ค. 9 ง. 14 ข. 19 ข. 

5 ก. 10 ข. 15 ก. 20 ง. 
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 
 

เร่ือง   คําพองเสียง 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ ………………………………………. นามสกุล …………………………………………. 

 

หอง …………….  เลขที…่………….  

 

วิชา   ภาษาไทย     รหัสวชิา   32101     วันที ่……… เดือน ………………….. พ.ศ. ……….. 
 

โรงเรียน …………………………………………………………………………. 
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คําช้ีแจงในการทําแบบฝกทักษะ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเรื่อง คําพองเสียง มี 2 ตอน คือ ตอนที่1 และตอนที่2 
จัดทําขึ้นเพ่ือชวยใหนักเรียนเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง โดยใชหลักเกณฑตาง ๆ ที่ไดเรียน
มาแลว  นักเรียนจะตองปฏิบัตติามวธิีการทําแบบฝกทักษะอยางเครงครัด จึงจะทําใหมีความรู 
ความเขาใจและสามารถเขยีนคําพองเสียงไดถูกตองยิ่งขึ้น แบบฝกนี้ใชเวลาในการทํา 30 นาท ี
 

วิธีการทําแบบฝกทักษะ 

 

1.  ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจเสียกอน  จึงเขียนคําตอบลงในแบบฝก 
2.  เม่ือนักเรียนทําแบบฝกตอนที่ 1  เสร็จเรียบรอยแลว  ใหทําตอนที่ 2  ตอไป 
3.  ตรวจคําตอบพรอมกันทั้ง 2 ตอน  จากคําเฉลยที่อยูแผนสุดทาย 
4.  หากมีขอผิด ใหนักเรียนกลับไปทบทวนใหม  และเขียนคําตอบอีกครั้งจะทําให 
     เขาใจดียิ่งขึ้น 
5.  นักเรียนไมควรดูเฉลยกอนที่จะทําแบบฝกทักษะเสร็จ 
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  คําพองเสียง 

 

---------------------------------------------------- 
 

ตอนที่ 1 

 

คําสั่ง  ใหนักเรียนขีดเสนใตคําที่เขียนถกูตองเหมาะสมกับประโยคหรือขอความ 

 

1.  ( กด , กรด , กลด )  มีรสเปรี้ยว  โดยปกติใชกัด หรือทําใหสิ่งอ่ืนแปรไป 

 

2.  ชวย ( กอก , กรอก , กลอก )  น้ําใสขวดหนอยนะ 

 

3.  คุณนายเกรี้ยว ( กาด , กราด , กลาด ) เพราะคนใชทําผิดคําสั่ง 

 

4.  เปนเด็กเปนเล็กไมควร ( เกา , กาว , กราว ) ราวผูหลักผูใหญ 
 

5.  หนาแดง (กร่ํา , กล่ํา , ก่ํา ) ไปเลย  ไปตากแดดทีไ่หนมา 

 

6.  เรื่องนั้นเปน ( เก็ด , เกร็ด , เกล็ด ) พงศาวดาร 

 

7.  หมูอวนตัวนั้นออกลูกมาเปน ( คอก ๆ , ครอก ๆ , คลอก ๆ ) เลย 

 

8.  เราตอง ( พัด , พรัด , พลัด ) พรากจากกันแลวนะ 

 

9.  ( ไพ , ไพร , ไพล ) เปนวานที่ตนและใบคลายขิง  หัวสีเหลืองคลายขมิ้น  ใชทาํยาไทย 

 

10. อยายืนเอามือ ( ไพ , ไพร , ไพล ) หลัง  ดูไมสุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูกันดี ๆ นะครับ…  
คําคอนขางคลายกัน 
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ตอนที่ 2 

 

คําสั่ง  ใหนําคําที่กําหนดใหมาใสใหตรงกับความหมายของคํานั้น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
1.  ……………พงศาวดาร หมายถึง เรื่องที่เขียนเลาถึงบรรยากาศที่นาสนใจ หรือ 

สนุกขบขันในที่ประชุมกอนที่จะมีผลสรุปออกมา    

 

2.  ……………ชา  หมายถึง ชื่อไมลมลุก  ใชสูบปนกบัยาสูบทําใหมึนเมา   

 

3.  ……………อายุ  หมายถึง ครบกําหนดอายุราชการ 

 

4.  ……………แชง  หมายถึง คําใหรายใหเปนไปตาง ๆ  นา ๆ   

 

5.  ……………หนังสือ  หมายถึง ขอความที่เขยีนแทรกไวบนหัวกระดาษ หรือ 
หนังสือราชการ  

 

6.  ……………ปลา  หมายถึง สวนที่เปนแผน ๆ ซอนเหลื่อมกัน หอหุมตัวปลา  
และสัตวเลื้อยคลานบางชนดิ 

 

7.  ……………สมุทร  หมายถึง ทะเลน้ํานม 

 

8.  ขู……………โชก  หมายถึง ทําใหกลวั  แสดงกิริยาอาการจะทําราย 

 

9.  ……………ดาร  หมายถึง ปาดง , ทางลําบาก , อัตคัต    

 

10. ทะเล……………  หมายถึง หวงน้ําใหญทีมี่แผนดินลอมรอบ 
 
 
 
 
 
 

สาบ เกร็ด กัน เกษียณ 

กรร เกษียน สาป กัญ 

เกล็ด เกษียร

ไมยากเกินไปหรอกครับ 
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เฉลยแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  คําพองเสียง 

 

---------------------------------------------------- 
 

ตอนที่ 1 

 

1.  ( กด , กรด , กลด )  มีรสเปรี้ยว  โดยปกติใชกัด หรือทําใหสิ่งอ่ืนแปรไป 

 

2.  ชวย ( กอก , กรอก , กลอก )  น้ําใสขวดหนอยนะ 

 

3.  คุณนายเกรี้ยว ( กาด , กราด , กลาด ) เพราะคนใชทําผิดคําสั่ง 

 

4.  เปนเด็กเปนเล็กไมควร ( เกา , กาว , กราว ) ราวผูหลักผูใหญ 
 

5.  หนาแดง (กร่ํา , กล่ํา , กํ่า ) ไปเลย  ไปตากแดดทีไ่หนมา 

 

6.  เรื่องนั้นเปน ( เก็ด , เกร็ด , เกล็ด ) พงศาวดาร 

 

7.  หมูอวนตัวนั้นออกลูกมาเปน ( คอก ๆ , ครอก ๆ , คลอก ๆ ) เลย 

 

8.  เราตอง ( พัด , พรัด , พลัด ) พรากจากกันแลวนะ 

 

9.  ( ไพ , ไพร , ไพล ) เปนวานที่ตนและใบคลายขิง  หัวสีเหลืองคลายขมิ้น  ใชทาํยาไทย 

 

10. อยายืนเอามือ ( ไพ , ไพร , ไพล ) หลัง  ดูไมสุภาพ 
 

ตอนที่ 2 

 

1.  เกร็ดพงศาวดาร หมายถึง เรื่องที่เขียนเลาถึงบรรยากาศที่นาสนใจ หรือสนุกขบขัน 
ในที่ประชุมกอนที่จะมีผลสรุปออกมา    

 

2.  กัญชา  หมายถึง ชื่อไมลมลุก  ใชสูบปนกบัยาสูบทําใหมึนเมา   

 

3.  เกษียณอายุ  หมายถึง ครบกําหนดอายุราชการ 

 

4.  สาปแชง  หมายถึง คําใหรายใหเปนไปตาง ๆ  นา ๆ   

 

5.  เกษียนหนังสือ หมายถึง ขอความที่เขยีนแทรกไวบนหัวกระดาษ หรือ 
หนังสือราชการ  

 

6.  เกล็ดปลา  หมายถึง สวนที่เปนแผน ๆ ซอนเหลื่อมกัน หอหุมตัวปลา  
และสัตวเลื้อยคลานบางชนดิ 

 

7.  เกษียรสมุทร หมายถึง ทะเลน้ํานม 

 

8.  ขูกรรโชก  หมายถึง ทําใหกลวั  แสดงกิริยาอาการจะทําราย 

 

9.  กันดาร  หมายถึง ปาดง , ทางลําบาก , อัตคัต    

 

10. ทะเลสาบ  หมายถึง หวงน้ําใหญทีมี่แผนดินลอมรอบ 



 91 

แบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  คําพองเสียง 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

คําชี้แจง  จงขีดเสนใตคําทีเ่ขียนผิด  แลวแกคํานั้นใหถูกตองดวย 
 

                        แกเปน 
 

1.  กฎหมาย        ปรากฎ  น้ํากรด                กดขี่                  .………………...  

 

2.  กรวจน้ํา             หลังคากรวด       กรวดทราย            ประกวด             .………………...    
 

3.  กันดาล (กลาง)    กันต (ตัด , โกน)   กัลปาวสาน           กัลลปงหา           .………………...   

 

4.  โอกาศ         เกงกาจ        ผักกาด                 อากาศ              .………………...    
 

5.  เหตุการณ          รัชกาล           กาญจน (ทอง)        แผนการณ          .………………...  

  

6.  เกษียณอายุ        เกษียนขอความ   เกษียรสมุทร           กระเบียดกระเษยีร.………………...    
 

7.  กลไก                เกรียงไกร          ทางไกล                เขาไกลาศ           .………………...   

 

8.  เบญจขันธ          ขันหมาก            พระแสงขรรค         เขตขันฑ            .………………...    
 

9.  โจษจัน              ขนมจันทอับ        จันทรุปราคา          ลูกอินลูกจัน        .………………...   

 

10.จัญไร                จัณฑาล             น้ําจัณฑ                อัฒจันทน           .………………...    
 

11.กาชาด               รสชาด              สัญชาติ                สัญชาตญาณ       ………………...  

  

12.ชอนใช              ไชโย                 ชัยชนะ                 ไชยเภท             .………………...    
 

13.ผไท                  คนไทย              หฤทัย                  ไทเทเนียม          .………………... 
  
 

14.สํานวน              ขาวนวล             คําณวน                นวลลออ             .………………...    
 

15.บิณฑบาตร         ลูกบาศก            บาดทะยัก             กากบาท             ………………...  

  

16.ผาเจียระบาต       ตักบาตร            บาทยุคล               เงินบาท             .………………...    
 

17.ผลัดเสื้อผา          ผลัดแผนดิน        ผลัดวันประกนัพรุง  ผัดผอน              .………………...  

  

18.พรรคพวก          สวามิภักดิ์           ดวงพักตร             พักพรอม            .………………...    
 

19.ปราศรัย             อาศัย                อัธยาสัย                กระษัย              .………………...   
 

20.องอาจ               อืดอาด              อาสน                   อาดเอื้อม            .………………...  
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เฉลยแบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  คําพองเสียง 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

                     แกเปน 
 

1.  กฎหมาย        ปรากฎ  น้ํากรด             กดขี่                  ปรากฏ 

 

2.  กรวจน้ํา             หลังคากรวด       กรวดทราย        ประกวด              กรวดน้ํา    
 

3.  กันดาล (กลาง)    กันต (ตัด , โกน)   กัลปาวสาน       กัลลปงหา            กัลปงหา   

 

4.  โอกาศ         เกงกาจ        ผักกาด             อากาศ               โอกาส    
 

5.  เหตุการณ          รัชกาล           กาญจน (ทอง)    แผนการณ           แผนการ  

  

6.  เกษียณอายุ        เกษียนขอความ   เกษียรสมุทร       กระเบียดกระเษียร กระเบียดกระเสียร 
 

7.  กลไก                เกรียงไกร          ทางไกล            เขาไกลาศ            เขาไกรลาส   

 

8.  เบญจขันธ          ขันหมาก            พระแสงขรรค     เขตขันฑ             เขตขัณฑ    
 

9.  โจษจัน              ขนมจันทอับ        จันทรุปราคา      ลูกอินลูกจัน         ขนมจันอับ   
 

10.จัญไร                จัณฑาล             น้ําจัณฑ            อัฒจันทน            อัฒจันทร    
 

11.กาชาด               รสชาด              สัญชาติ            สัญชาตญาณ        รสชาต ิ 

  

12.ชอนใช              ไชโย                 ชัยชนะ             ไชยเภท              ชอนไช    
 

13.ผไท                  คนไทย              หฤทัย              ไทเทเนียม           ไผท   

 

14.สํานวน              ขาวนวล             คําณวน            นวลลออ              คํานวณ    
 

15.บิณฑบาตร         ลูกบาศก            บาดทะยัก         กากบาท              บิณฑบาต  

  

16.ผาเจียระบาต       ตักบาตร            บาทยุคล           เงินบาท              ผาเจียระบาด    
 

17.ผลัดเสื้อผา          ผลัดแผนดิน        ผลัดวันประกนัพรุง  ผัดผอน           ผัดวันประกันพรุง  

  

18.พรรคพวก          สวามิภักดิ์           ดวงพักตร         พักพรอม             พรักพรอม  
 

19.ปราศรัย             อาศัย                อัธยาสัย            กระษัย               อัธยาศัย 

 

20.องอาจ               อืดอาด              อาสน               อาดเอื้อม             อาจเอ้ือม 
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 
 

เร่ือง   การใช  ซ  ทร 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ ………………………………………. นามสกุล …………………………………………. 

 

หอง …………….  เลขที…่………….  

 

วิชา   ภาษาไทย     รหัสวชิา   32101     วันที ่……… เดือน ………………….. พ.ศ. ……….. 
 

โรงเรียน …………………………………………………………………………. 
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คําช้ีแจงในการทําแบบฝกทักษะ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเรื่อง การใช ซ ทร มี 2 ตอน คือ ตอนที่1 และตอนที่2 
จัดทําขึ้นเพ่ือชวยใหนักเรียนเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง โดยใชหลักเกณฑตาง ๆ ที่ไดเรียน
มาแลว  นักเรียนจะตองปฏิบัตติามวธิีการทําแบบฝกทักษะอยางเครงครัด จึงจะทําใหมีความรู 
ความเขาใจและสามารถเขยีนคําที่ใช ซ ทร ไดถูกตองยิ่งขึ้น แบบฝกนี้ใชเวลาในการทํา30นาท ี
 

วิธีการทําแบบฝกทักษะ 

 

1.  ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจเสียกอน  จึงเขียนคําตอบลงในแบบฝก 
2.  เม่ือนักเรียนทําแบบฝกตอนที่ 1  เสร็จเรียบรอยแลว  ใหทําตอนที่ 2  ตอไป 
3.  ตรวจคําตอบพรอมกันทั้ง 2 ตอน  จากคําเฉลยที่อยูแผนสุดทาย 
4.  หากมีขอผิด ใหนักเรียนกลับไปทบทวนใหม  และเขียนคําตอบอีกครั้งจะทําให 
     เขาใจดียิ่งขึ้น 
5.  นักเรียนไมควรดูเฉลยกอนที่จะทําแบบฝกทักษะเสร็จ 
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  การใช ซ  ทร 

 

---------------------------------------------------- 
 

ตอนที่ 1 

 

คําสั่ง  ใหนักเรียนเขียนคําใหถูกตองจากคําอานตอไปน้ี 

 

คําอาน ความหมาย คําศัพท 
 

1. ซาม – วัย 
 

หญิงสาววัยรุน 
 

……………………… 
 

2. ซุด – โซม 
 

เสื่อมไปเพราะรวงโรย 
 

……………………… 
 

3. โซม 
 

เสื่อมสภาพเดิม 
 

……………………… 
 

4. โซม – มะ – นัด 
 

ความเศราโศก 
 

……………………… 
 

5. ไซ 
 

ชื่อไมตนมีหลายชนิด 
 

……………………… 
 

6. ซอม – มะ – ซอ 
 

ไมโอโถง 
 

……………………… 
 

7. โซม 
 

รุมกัน , ชวยกัน 
 

……………………… 
 

8. ไซ 
 

เปนคําสําหรบัเนนความหมายของคําหนา       
มีความหมายไปในทางวาอยางนั้น 

 

……………………… 

 

9. พุด – ซา 
 

ชื่อไมชนิดหนึ่ง กิ่งมีหนาม ผลมีทั้งกลมและร ี
 

……………………… 
 

10. แซก – แซง 
 

สอดเขาไปเกีย่วของ 
 

……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะใช ซ  หรือ  ทร ดีหนอ ?... 
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ตอนที่ 2 

คําสั่ง  ใหนักเรียนอานขอความแลวเติมคาํในชองวางของขอความทีก่ําหนดให  โดยเลือกคําขางลาง 
         ที่ถูกตองมาใสในชองวาง 
 

 นายทรงทราบ……………….. หาซื้อปูนตรานก……………….. เดินจน……………….. 
……………….. จนจะคลาย………………..  จึงไปน่ังพักใตตน………………..  พอหายเหนื่อย 
ก็ลุกขึ้น  แตรางกาย………………..  จิตใจก็………………..  จึง……………….. กลับบาน 
พอกลับบาน  ปรากฏวาภรรยาซื้อปูนมาไดแลว  นายทรงทราบก็มีความรูสึก……………….. จิตใจ 

 

(1) ซอกแทรก  ซอกแซก 

 

(2) อินทรี   อินซี 

 

(3) ทรวดทรง  ทรวดทรง 

 

(4) ซุดโซม   ทรุดโทรม 

 

(5) ทรากศพ  ซากศพ 

 

(6) พุดทรา   พุทรา 

 

(7) ซวดเซ   ทรวดเซ 

 

(8) สบเซา   ซบเซา 

 

(9) ซมซาน   ทรมซาน 

 

(10) ทราบซาน  ซาบซาน 
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เฉลยแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  การใช ซ  ทร 

 

---------------------------------------------------- 
 

ตอนที่ 1 

 

คําอาน ความหมาย คําศัพท 
 

1. ซาม – วัย 
 
 

หญิงสาววัยรุน 
 

 

ทรามวัย 
 

2. ซุด – โซม 
 

เสื่อมไปเพราะรวงโรย 
 

ทรุดโทรม 
 

3. โซม 
 

เสื่อมสภาพเดิม 
 

โทรม 
 

4. โซม – มะ – นัด 
 

ความเศราโศก 
 

โทรมนัส 
 

5. ไซ 
 

ชื่อไมตนมีหลายชนิด 
 

ไทร 
 

6. ซอม – มะ – ซอ 
 

ไมโอโถง 
 

ซอมซอ 
 

7. โซม 
 

รุมกัน , ชวยกัน 
 

 

โซรม 
 

8. ไซ 
 

เปนคําสําหรบัเนนความหมายของคําหนา       
มีความหมายไปในทางวาอยางนั้น 

 

 

ไซร 

 

9. พุด – ซา 
 

ชื่อไมชนิดหนึ่ง กิ่งมีหนาม ผลมีทั้งกลมและร ี
 

พุทรา 
 

10. แซก – แซง 
 

สอดเขาไปเกีย่วของ 
 

แทรกแซง 
 
ตอนที่ 2 

 

 นายทรงทราบ  ซอกแซก  หาซื้อปูนตรานก  อินทรี  เดินจน  ทรวดทรง   ทรุดโทรม  
จนจะคลาย  ซากศพ  จึงไปน่ังพักใตตน  พุทรา  พอหายเหนื่อยก็ลุกขึ้น  แตรางกาย  ซวดเซ 
จิตใจก ็ ซบเซา  จึง  ซมซาน  กลับบาน   พอกลับบานปรากฏวาภรรยาซื้อปูนมาไดแลว   
นายทรงทราบก็มีความรูสกึ  ซาบซาน  จิตใจ 
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แบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  การใช ซ  ทร 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (  ) ทับตวัอักษรหนาคําที่เขียนถูกตองที่สุด 
 

1.มเหสีของพระเวสสันดร คือพระนาง………. 
     ก.  มัทซี               ข.  มัทรี 
     ค.  มัทศรี              ง.  มัทธรี 
2.พบ………. 3 คน นั่งอยูที่ริมระเบียง 
     ก.  ซามวัย            ข.  ซรามวัย 
     ค.  ทรามวัย           ง.  สรามวัย 
3.เขาเดิน………. กลับบานดวยความผดิหวัง 
     ก.  เซทรัง             ข.  เทรซัง 
     ค.  เซซัง               ง.  เซซรัง 
4.วัดใหญมีตน………. ปลูกอยูหนาวัด  3  ตน 
     ก.  ไซ                  ข.  ไทร 
     ค.  ใซ                   ง.  ใทร 
5.ผาฝายนิยมใชตัดเสื้อ เพราะ………. ซับเหงื่อ
ไดดี 
     ก.  ซึมซับ             ข.  ทรึมซับ 
     ค.  ซึมทรัพย          ง.  ซึมซ้ับ 
6.เห็นหรุมรุม……….เศรา   รุมรุมเราคือไฟฟอน 
เจ็บไกลใจอาวรณ   รอนรมุรุมกลุมกลาง………. 
     ก.  ทรวง              ข.  ซวง 
     ค.  ทวง                ง.  ซรวง 
7.เขาถือ………. ไปหาปลา 
     ก.  ไทร                ข.  ไซร 
     ค.  ใทร                 ง.  ไซ 
8.จิตมนุษยนี…้…….  ยากแทหยั่งถึง 
     ก.  ไซ                 ข.  ใซร 
     ค.  ไซร                ง.  ไซร 
 

9.สุภัทร……….  ในน้ําใจของเพื่อนที่ชวยเหลือ
เขามาตลอด 
     ก.  ทราบซึ้ง         ข.  ซาบซึ้ง 
     ค.  ซาบซึ้ง           ง.  ซาบซรึ้ง 
10.ผูกอการรายเขามา………. ในหมูบานทาง
ภาคใต 
     ก.  แซกแซง         ข.  แทรกแซง 
     ค.  แทรกแทรง      ง.  แสกแซง 
11.ผูหญิงคนนั้นไมมี……….เลย มองดูอวนกลม
ไปทั้งตวั 
     ก.  ซวดซง           ข.  ซวดทรง 
     ค.  ทรวดซง          ง.  ทรวดทรง 
12.วังสุโขทัยในปจจุบันน้ี………. ลงไปมาก 
     ก.  ซุดโทรม         ข.  ซุดโซม 
     ค.  ทรุดโซม         ง.  ทรุดโทรม 
13.รอนขับรถ………. ไปตามซอยตาง ๆ  
     ก.  ซอกแทรก       ข.  ซอกแซก 
     ค.  ซอกแซก         ง.  ซอกแทรก 
14.นก………. เปนสัญลักษณของความยิ่งใหญ 
     ก.  อินทรี            ข.  อินซี 
     ค. อินทรทรี          ง.  อินทรีย 
15.ฐานะความเปนอยูของเขา………. ลงไปมาก 
     ก.  ทรวดเซ         ข.  ซวดเซ 
     ค.  ซวดเซ           ง.  ทรวดเทร 
16.ตํารวจคนหา………. ผูเคราะหรายรายนั้น 
ไมพบ 
     ก.  ทรากศพ         ข.  ทรากสพ 
     ค.  ซากศพ           ง.  ซากสพ 
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17.ฉันเดินหาซื้อ………. ไปฝากคุณแม 
     ก.  พุทรา              ข.  พุทธา 
     ค.  พุดทรา            ง.  พุดซา 
18.ตลาดนัดวนัน้ีผูคนดู………. ไป 
     ก.  ทรบเซา           ข.  ซบเทรา 
     ค.  ซบเซา             ง.  ทรบเทรา 

19.พอเห็นก็………. ฤดีรักบหักหาย 
     ก.  ทราบซาน      ข.  สาบซาน 
     ค.  ซาบซาน        ง.  ซาบซาน 
20.สมชายตอง………. กลับมาดวยความผิดหวัง 
     ก.  ซมซาน         ข.  ทรมซาน 
     ค.  ซมทราน        ง.  ซมซราน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โชคดีนะคะ… 
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เฉลยแบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  การใช ซ  ทร 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

1 ข. 6 ก. 11 ข. 16 ค. 

2 ค. 7 ง. 12 ง. 17 ก. 

3 ค. 8 ค. 13 ข. 18 ค. 

4 ข. 9 ข. 14 ก. 19 ง. 

5 ก. 10 ข. 15 ข. 20 ก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถูกทุกขอใชไหมครับ
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 
 

เร่ือง   การใช  น  ณ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ ………………………………………. นามสกุล …………………………………………. 

 

หอง …………….  เลขที…่………….  

 

วิชา   ภาษาไทย     รหัสวชิา   32101     วันที ่……… เดือน ………………….. พ.ศ. ……….. 
 

โรงเรียน …………………………………………………………………………. 
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คําช้ีแจงในการทําแบบฝกทักษะ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเรื่อง การใช น ณ  มี 2 ตอน คือ ตอนที่1 และตอนที่2 
จัดทําขึ้นเพ่ือชวยใหนักเรียนเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง โดยใชหลักเกณฑตาง ๆ ที่ไดเรียน
มาแลว  นักเรียนจะตองปฏิบัตติามวธิีการทําแบบฝกทักษะอยางเครงครัด จึงจะทําใหมีความรู 
ความเขาใจและสามารถเขยีนคําที่ใช น ณ ไดถูกตองยิ่งขึ้น แบบฝกนี้ใชเวลาในการทํา 30นาท ี
 

วิธีการทําแบบฝกทักษะ 

 

1.  ใหนักเรียนอานคําสั่งใหเขาใจเสียกอน  จึงเขียนคําตอบลงในแบบฝก 
2.  เม่ือนักเรียนทําแบบฝกตอนที่ 1  เสร็จเรียบรอยแลว  ใหทําตอนที่ 2  ตอไป 
3.  ตรวจคําตอบพรอมกันทั้ง 2 ตอน  จากคําเฉลยที่อยูแผนสุดทาย 
4.  หากมีขอผิด ใหนักเรียนกลับไปทบทวนใหม  และเขียนคําตอบอีกครั้งจะทําให 
     เขาใจดียิ่งขึ้น 
5.  นักเรียนไมควรดูเฉลยกอนที่จะทําแบบฝกทักษะเสร็จ 
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  การใช น  ณ 

 

---------------------------------------------------- 
 

ตอนที่ 1 

 

คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมพยญัชนะ  น  ณ  ที่เปนตัวสะกดลงในคําตอไปนี้ใหถูกตอง 
 
1.      หมายถึง สงาผาเผย  

 
2.    หมายถึง ชายหนุม  

 
3.    หมายถึง เครื่องประดับ : การแตง  

 
4.    หมายถึง แนวปา , ทิวไม  

 
5.    หมายถึง พระปญญาทีท่ําใหตรัสรูเปนพระพุทธเจา 

 
6.    หมายถึง พระอินทร 

 
7.    หมายถึง สงใหถึงมือ : ตี : ถวายของพระ  

 
8.    หมายถึง นอมไหว 

 
9.    หมายถึง หมอนํ้ารูปตาง ๆ  คอยาว 

 
10.    หมายถึง การเพงอารมณแนวแน 
 
 
 
 
 

ภูมิฐา….. 

มา…..พ 

มั…..ฑนา 

พนาส…..ฑ 

โพธิญา….. 

มัฆวา….. 

ประเค….. 

ประ…..ต 

ค…..โท 

ฌา….. 
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ตอนที่ 2 

 

คําสั่ง  ใหนักเรียนเขียนคําใหถูกตองจากคําอานตอไปน้ี 

 

คําอาน ความหมาย คําศัพท 
 

1. ไปร – สะ – นี  
 

วิธีการสงหนังสือและหีบหอสิ่งของ  โดยมี
องคการที่ตั้งขึน้เปนเจาหนาที่รับสง 

 

……………………… 

 

2. กัน – เทด  
 

สิ่งของสําหรับถวายพระเทศน 
 

……………………… 
 

3. ตริน – นะ – ไม  
 

สนามหญา : ทําดวยหญา 
 

……………………… 
 

4. ปะ – ติ – พาน  
 

กลาวแกหรือตอบโตฉบัพลนัดวยเชาวน 
 

……………………… 
 

5. ขัน – ทด – สะ – กอน  
 

น้ําตาลกรวด , เครื่องยาไทยอยางหนึ่ง 
 

……………………… 
 

6. ทัน – ทะ – สะ – ถาน  
 

เรือนจําพิเศษประเภทหนึ่ง 
 

……………………… 
 

7. พัน – นะ – นา  
 

กลาวเปนเรื่องเปนราวอยางละเอียดใหผูฟง 
นึกเห็นเปนภาพ 

 

……………………… 

 

8. ปก – สิน  
 

นก 
 

……………………… 
 

9. วา – นิด  
 

พอคา 
 

……………………… 
 

10. คะ – นะ – นา ,  
     คัน – นะ – นา ,  
     คน – นะ – นา 

 

นับ 
 

……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะเลือกตัวไหนดีหนอ… 



 105 

เฉลยแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  การใช น  ณ 

 

---------------------------------------------------- 
 

ตอนที่ 1 

 

 
1.      หมายถึง สงาผาเผย  

 
2.    หมายถึง ชายหนุม  

 
3.    หมายถึง เครื่องประดับ : การแตง  

 
4.    หมายถึง แนวปา , ทิวไม  

 
5.    หมายถึง พระปญญาทีท่ําใหตรัสรูเปนพระพุทธเจา 

 
6.    หมายถึง พระอินทร 

 
7.    หมายถึง สงใหถึงมือ : ตี : ถวายของพระ  

 
8.    หมายถึง นอมไหว 

 
9.    หมายถึง หมอนํ้ารูปตาง ๆ  คอยาว 

 
10.    หมายถึง การเพงอารมณแนวแน 
 
 
 
 
 
 

ภูมิฐาน 

มาณพ 

มัณฑนา 

พนาสณฑ 

โพธิญาณ 

มัฆวาน 

ประเคน 

ประณต 

คนโท 

ฌาน 
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ตอนที่ 2 

 

คําอาน ความหมาย คําศัพท 
 

1. ไปร – สะ – นี  
 

วิธีการสงหนังสือและหีบหอสิ่งของ  โดยมี
องคการที่ตั้งขึน้เปนเจาหนาที่รับสง 

 

ไปรษณีย 

 

2. กัน – เทด  
 

สิ่งของสําหรับถวายพระเทศน 
 

กัณฑเทศน 
 

3. ตริน – นะ – ไม  
 

สนามหญา : ทําดวยหญา 
 

ตฤณมัย 
 

4. ปะ – ติ – พาน  
 

กลาวแกหรือตอบโตฉบัพลนัดวยเชาวน 
 

ปฏิภาณ 
 

5. ขัน – ทด – สะ – กอน  
 

น้ําตาลกรวด , เครื่องยาไทยอยางหนึ่ง 
 

ขัณฑสกร 
 

6. ทัน – ทะ – สะ – ถาน  
 

เรือนจําพิเศษประเภทหนึ่ง 
 

ทัณฑสถาน 
 

7. พัน – นะ – นา  
 

กลาวเปนเรื่องเปนราวอยางละเอียดใหผูฟง 
นึกเห็นเปนภาพ 

 

พรรณนา 

 

8. ปก – สิน  
 

นก 
 

ปกษิน 
 

9. วา – นิด  
 

พอคา 
 

วาณิช 
 

10. คะ – นะ – นา ,  
     คัน – นะ – นา ,  
     คน – นะ – นา 

 

นับ 
 

คณนา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมยากอยางท่ีคิดใชไหมหละ… 
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แบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  การใช น  ณ 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (  ) ทับตวัอักษรหนาคําที่เขียนถูกตองที่สุด 
 

1.ปรีดาไปสงจดหมาย ณ ที่ทําการ………. 
     ก.  ไปรษณีย        ข.  ไปรษนีย 
     ค.  ไปรษณี          ง.  ไปรษน ี
2.คุณลุงไป………. พระสงฆจํานวน 9 รปู  เพ่ือ
มาสวดในวันทําบุญขึ้นบานใหม 
     ก.  นิมณต           ข.  นิมนท 
     ค.  นิมนต            ง.  นิมนตร 
3.สามเณรยอดเทศนไดจับใจคนฟง  จนผูฟง
ศรัทธาติด………. กันมาก 
     ก.  กัณฑเทศณ     ข.  กันฑเทศน 
     ค.  กัณฑเทศน      ง.  กัณฑเทศน 
4.สนามราช………. สมาคมมีการแขงขันมา        
ทุกวันอาทติย 
     ก.  ตฤณมัย         ข.  ตฤนมัย 
     ค.  ตฤนไมย         ง.  ตฤณไมย 
5.สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราช……….       
แกคณะบุคคลที่เขาเฝา 
     ก.  ปฏิสันถาร       ข.  ปฏิสันถาน 
     ค.  ปฏิสันฐาณ      ง.  ปฏิสันฐาน 
6.ลักขณาเปนผูที่มี……….ไหวพริบดีมากผูหนึ่ง 
     ก.  ปฏิพาน          ข.  ปฏิพาณ 
     ค.  ปฏิภาณ          ง.  ปฏิภาน 
7.เราตองสงเงินทาง………. จึงจะถึงมือผูรับ
แนนอน 
     ก.  ธนานัติ           ข.  ธนาณัต ิ
     ค.  ธณาณัติ          ง.  ธนาณัติ์ 
 

8.พรสุดาเปนคนที่มีความ………. แกสัตวทั่วไป 
     ก.  เมตาปรานี        ข.  เมตตาปรานี 
     ค.  เมตตาปราณี      ง.  เมตาปราณี 
9.………. หมายถึง สิ่งที่มีความหวานใชแทน
น้ําตาลได 
     ก.  ขันทศกร          ข.  ขันฑสกร  
     ค.  ขัณทศกร          ง.  ขัณฑสกร 
10.สถานที่ทีก่ักขังนักโทษมีชื่อเรียกวา………. 
     ก.  ทัณฑสถาน       ข.  ฑัณฑสถาน 
     ค.  ฑัณทสถาน       ง.  ทันตสถาน 
11.อังคารไดรับรางวัลในการเขียนเรียงความ   
แบบ……….โวหาร 
     ก.  พรรณนา          ข.  พรรนณา 
     ค.  พรรณา            ง.  พรรนา 
12.สมเด็จเจาแตงโมสั่งใหฟนตนไมใหญทีบ่ัง
………. 
     ก.  มณฑป            ข.  มณฑบ 
     ค.  มณดบ             ง.  มนฑป 
13.ยาม……….รัญจวนปนปวนอุรา 
     ก.  สายัณ              ข.  สายัณห 
     ค.  สายันต             ง.  สายัณต 
14.……….บินถลาเลนลม 
     ก.  ปกษิน             ข.  ปกษิณ 
     ค.  ปกสิน              ง.  ปกสิณ 
15.ครู อาจารย นั้นคือ………. 
     ก.  ปูชนียบุคคล      ข.  ปูชณียบุคคล 
     ค.  ปูชนียบุคคล      ง.  ปูชณียบุคคล 
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16.สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถทรงมี
พระราช………. แกขาราชบริพาร 
     ก.  สาวนีย            ข.  เสาวนีย 
     ค.  สาวณีย            ง.  เสาวณีย 
17.สมโภชเปน……….หนุมผูคาสินคา              
แพรพรรณ 
     ก.  วานิช              ข.  วาณิช 
     ค.  วาณิชย            ง.  วานิชย 
18.ตัวละครไทยตองใส………. ดวยจึงจะดูครบ
เครื่อง 
     ก.  กุณฑล            ข.  กุนฑล 
     ค.  กุณฑณ           ง.  กุณฑน 
 

19.มิตตวินทุ เปน………. หนุมที่เกิดในตระกูล
คฤหบด ี
     ก.  มานพ            ข.  มานบ 
     ค.  มาณพ            ง.  มาณบ 
20.ทหารชายแดนเปนผูดูแล……….ของประเทศ 
     ก.  เขตขนั           ข.  เขตขัณฑ 
     ค.  เขตขณัต         ง.  เขตขัณท 
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เฉลยแบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
 

เร่ือง  การใช น  ณ 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

1 ก. 6 ค. 11 ก. 16 ข. 

2 ค. 7 ข. 12 ก. 17 ข. 

3 ค. 8 ข. 13 ข. 18 ก. 

4 ก. 9 ง. 14 ก. 19 ค. 

5 ก. 10 ก. 15 ค. 20 ข. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผมถูกทุกขอครับ… 
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แบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

------------------------------------------------ 
 

คําชี้แจง 
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบเลอืกตอบชนิด 4 ตัวเลือก  มีทั้งหมด 30 ขอ  ใชเวลา 40 นาที 
2. ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถกูตองที่สุดเพยีงคําตอบเดียว  แลวทําเครือ่งหมาย   ทับ

ตัวอักษร  ก  ข  ค  หรือ  ง  ในกระดาษคําตอบ 
3. หามขีดเขียน หรือทําเครื่องหมายใด ๆ  ในแบบทดสอบ 

 

ตัวอยางคําถาม 
0)  คําใดเขียนสะกดคําผิด 
     ก.  สบู  ข.  สพัด  ค.  สพาน  ง.  สทาน 
 

แบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
 

คําสั่ง  คําใดเขียนสะกดคําผิด 
1)    ก.  กะหรี่ปบ           
       ข.  หมวกกะโล 
       ค.  ชามกะลา          
       ง.  ปลากระพง 
2)    ก.  กะละมัง            
       ข.  กะละแม 
       ค.  กะลาสี             
       ง.  กะโปโร 
3)    ก.  ขมักเขมน         
       ข.  ขะมุกขะมอม 
       ค.  ขะมอมขะแมม    
       ง.  ขะเยอแขยง 
4)     ก.  ฉะฉาน             
       ข.  ฉะน้ัน 
       ค.  ฉะน้ี                
       ง.  ฉะบับ 
 

คําสั่ง  คําใดเขียนสะกดคําถูกตอง 
5)    ก.  กวยจ๊ับ 
       ข.  กงไช 
       ค.  กวยจ้ี 
       ง.  กวยเตียว 
6)    ก.  เกี้ยมอ๊ี 
       ข.  เกี้ยวน้ํา 
       ค.  เกี๊ยะ 
       ง.  กางเกงขากวย 
7)    ก.  ตั้งฉาย 
       ข.  ตั้งโอ 
       ค.  เต็นท 
       ง.  เตาเจี๊ยว 
8)    ก.  แบนแต็ดแต 
       ข.  แทกซี่ 
       ค.  แท็งกน้ํา 
       ง.  โนตเพลง 
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แบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
 

9) พวกเราเมือ่เรียนจบ ม.3 แลวควรมีการ 
พบปะ……..กันปละครั้ง 
       ก.  สังสรรค 
       ข.  สังสรร 
       ค.  สังสัน 
       ง.  สังสันต 
10) ทางโรงเรียนไดจัด……..เรื่องโรคเอดสเพ่ือ
เผยแพรความรูแกผูสนใจทัว่ไป 
       ก.  นิทัศการ 
       ข.  นิทรรศการ 
       ค.  นิทัศนการ 
       ง.  นิทรรศการณ 
11) คนที่ประกอบอาชพีไมสุจริตมักจะพบกับ
ความ……..ในชีวติ 
       ก.  บันลัย 
       ข.  บันไล 
       ค.  บัณลัย 
       ง.  บรรลัย 
12) …….. หมายถึง  ที่นอน 
       ก.  บันจถรณ 
       ข.  บรรจถรน 
       ค.  บัณจถรณ 
       ง.  บรรจถรณ 
คําสั่ง  คําใดเขียนสะกดคําถูกตอง 
13)  ก.  กัณฐเทศน 
       ข.  กาญจน 
       ค.  กัลป 
       ง.  โสกันตร 
 

14)  ก.  กิตติศัพย 
       ข.  จํานง 
       ค.  กุสุมต 
       ง.  จํานรรค 
15)   ก.  คริสตมาส 
       ข.  เซลูลอย 
       ค.  คฤหัสน 
       ง.  คฤหาสถ 
16)   ก.  เคาทเตอร 
       ข.  จตุรงต 
       ค.  น้ําจัณฑ 
       ง.  ลงทัณท 
17)   ก.  โอกาศ 
       ข.  อากาศ 
       ค.  เกงกาจ 
       ง.  ผักกาด 
18)  ก.  เหตุการณ 
       ข.  กาญจน (ทอง) 
       ค.  กาฬโรค 
       ง.  แผนการณ 
19)   ก.  เกษียณอายุ 
       ข.  เกษียนขอความ 
       ค.  เกษียรสมุทร 
       ง.  กระเบียดกระเษยีร 
20)   ก.  บิณฑบาตร 
       ข.  ลกูบาศก 
       ค.  บวงบาศ 
       ง.  บาทหลวง 
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แบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
 

21) สุภัทร……..ในน้ําใจของเพื่อนที่ชวยเหลือ
เขามาตลอด 
       ก.  ทราบซึ้ง 
       ข.  ซาบซึ้ง 
       ค.  ซาบซึ้ง 
       ง.  ซาบซรึ้ง 
22) ผูหญิงคนนั้นไมมี……..เลย มองดูอวนกลม
ไปทั้งตวั 
       ก.  ซวดซง 
       ข.  ซวดทรง 
       ค.  ทรวดซง 
       ง.  ทรวดทรง 
23) วังสุโขทัยในปจจุบันน้ี……..ลงไปมาก 
       ก.  ซุดโทรม 
       ข.  ซุดโซม 
       ค.  ทรุดโซม 
       ง.  ทรุดโทรม 
24) นก…….. เปนสัญลักษณของความยิ่งใหญ 
       ก.  อินทรี 
       ข.  อินซี 
       ค.  อินทรทร ี
       ง.  อินทรีย 
25) สามเณรเพชรเทศนไดจับใจคนฟงจนผูฟง
ศรัทธาติด……..กันมาก 
       ก.  กัณฑเทศณ 
       ข.  กันฑเทศน 
       ค.  กัณฑเทศน 
       ง.  กัณฑเทศน 
 

26) สมศักดิ์เปนผูที่มี……..ไหวพริบดีมากผูหนึ่ง 
       ก.  ปฏิพาน 
       ข.  ปฏิพาณ 
       ค.  ปฏิภาณ 
       ง.  ปฏิภาน 
27) เราตองสงเงินทาง…….. จึงจะถึงมือผูรับ
แนนอน 
       ก.  ธนานัต ิ
       ข.  ธนาณัติ 
       ค.  ธณาณัติ 
       ง.  ธณาณัติ์ 
28) แดงตอยไดรับรางวัลในการเขียนเรียงความ
แบบ……..โวหาร 
       ก.  พรรณนา 
       ข.  พรรนณา 
       ค.  พรรณา 
       ง.  พรรนา 
29) ยาม……..  รัญจวนปนปวนอุรา 
       ก.  สายัณ 
       ข.  สายัณห 
       ค.  สายันต 
       ง.  สายัณต 
30) สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถทรงมี
พระราช……..  แกขาราชบริพาร 
       ก.  สาวนีย 
       ข.  เสาวนีย 
       ค.  สาวณีย 
       ง.  เสาวณีย 
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เฉลยแบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

------------------------------------------------ 
 

1 ง. 16 ค. 

2 ง. 17 ก. 

3 ก. 18 ง. 

4 ง. 19 ง. 

5 ก. 20 ก. 

6 ค. 21 ข. 

7 ค. 22 ง. 

8 ค. 23 ง. 

9 ก. 24 ก. 

10 ข. 25 ค. 

11 ง. 26 ค. 

12 ง. 27 ข. 

13 ค. 28 ก. 

14 ข. 29 ข. 

15 ก. 30 ข. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมยากเกินไป…ใชไหมครับ 
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ภาคผนวก ค 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตาราง 5 คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลังไดรบัการใชแบบฝก
ทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคํา  

 

คนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน ผลตาง (D) ผลตางยกกําลังสอง (D2) 
1 20 24 4 16 
2 19 24 5 25 
3 19 24 5 25 
4 21 27 6 36 
5 18 23 5 25 
6 19 24 5 25 
7 20 25 5 25 
8 22 28 6 36 
9 19 26 7 49 
10 19 27 8 64 
11 20 29 9 81 
12 19 26 7 49 
13 19 27 8 64 
14 21 27 6 36 
15 20 25 5 25 
16 20 27 7 49 
17 19 26 7 49 
18 20 27 7 49 
19 20 26 6 36 
20 19 25 6 36 
21 18 26 8 64 
22 18 23 5 25 
23 18 26 8 64 
24 19 26 7 49 
25 18 24 6 36 
26 19 24 5 25 
27 19 24 5 25 
28 20 23 3 9 
29 18 25 7 49 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

คนที ่ คะแนนกอนการ
ทดลอง 

คะแนนหลังการ
ทดลอง 

ผลตาง (D) ผลตางยกกําลังสอง (D2) 

30 17 24 7 49 
31 18 25 7 49 
32 18 23 5 25 
33 17 27 10 100 
34 18 23 5 25 
35 19 25 6 36 
36 20 26 6 36 
37 19 24 5 25 
38 18 23 5 25 
39 17 23 6 36 
40 18 25 7 49 
41 19 23 4 16 
42 20 25 5 25 
43 19 24 5 25 
44 20 24 4 16 
45 18 23 5 25 
46 18 22 4 16 
47 18 24 6 36 
48 18 23 5 25 
49 19 24 5 25 
50 18 23 5 25 

รวม 946 1241 295 1835 

X  18.92 24.82 5.90 36.70 
S.D. 1.066 1.600 1.389 17.815 
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ตาราง 6 คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน ของแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคํา  
 

คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน 

1 2 3 4 5 6 7 

นักเรียน 
คนที ่

(20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) 

รวม 
(140) 

1.  16 16 16 16 15 16 16 111 
2.  15 16 16 15 14 16 16 108 
3.  16 17 17 16 15 17 16 114 
4.  17 16 16 17 16 17 17 116 
5.  15 16 15 15 14 16 16 107 
6.  17 17 16 17 16 16 15 114 
7.  16 16 15 16 15 15 15 108 
8.  18 18 17 18 17 17 17 122 
9.  16 17 16 16 15 16 16 112 
10.  16 16 15 16 15 16 16 110 
11.  17 17 16 17 16 16 16 115 
12.  16 16 15 16 15 15 16 109 
13.  16 16 15 16 15 15 15 108 
14.  17 17 16 17 16 16 16 115 
15.  17 17 16 17 16 15 16 114 
16.  17 17 16 17 16 16 15 114 
17.  16 17 16 16 15 15 16 111 
18.  17 17 16 17 16 15 16 114 
19.  18 17 16 18 17 16 16 118 
20.  15 16 15 15 14 15 17 107 
21.  15 15 14 15 14 14 16 103 
22.  15 16 16 15 14 14 16 106 
23.  14 15 14 14 13 14 15 99 
24.  16 18 17 16 15 16 17 115 
25.  15 16 15 15 14 16 15 106 
26.  16 17 16 16 15 16 16 112 
27.  16 16 15 16 15 16 16 110 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน 

1 2 3 4 5 6 7 

นักเรียน 
คนที ่

(20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) 

รวม 
(140) 

28.  16 16 15 16 15 16 16 110 
29.  16 17 16 16 15 15 16 111 
30.  14 15 14 14 13 14 15 99 
31.  16 18 17 16 15 17 17 116 
32.  15 16 15 15 14 15 16 106 
33.  14 15 14 14 13 15 15 100 
34.  15 16 15 15 14 16 16 107 
35.  17 17 16 17 16 17 17 117 
36.  17 18 17 17 16 16 17 118 
37.  16 16 15 16 15 17 16 111 
38.  14 15 14 14 13 16 16 102 
39.  14 15 14 14 13 16 16 102 
40.  15 16 15 15 14 16 15 106 
41.  16 17 16 15 15 17 16 112 
42.  17 17 15 17 16 17 17 116 
43.  16 16 16 16 15 16 16 111 
44.  16 17 16 16 15 17 16 113 
45.  15 16 15 15 14 15 15 105 
46.  15 16 15 15 14 16 16 107 
47.  15 16 15 15 14 16 16 107 
48.  15 17 16 15 14 16 16 109 
49.  16 16 15 16 15 16 16 110 
50.  15 17 15 15 14 16 16 108 
รวม 790 820 774 789 740 790 798 5501 

X  15.80 16.40 15.48 15.78 14.80 15.80 15.96 110.02 
S.D. 1.010 0.808 0.839 1.016 1.010 0.833 0.605 5.113 
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ตาราง 7 วิเคราะหหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดคํา ตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 

 

คะแนนทดสอบระหวางเรียน 

1 2 3 4 5 6 7 

นักเรียน 
คนที ่

(20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) 

รวม 
(140) 

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน  

(30) 

1.  17 16 17 15 16 16 16 113 24 
2.  16 17 17 16 15 17 16 114 24 
3.  17 17 18 17 16 17 16 118 24 
4.  18 17 17 17 17 17 17 120 27 
5.  16 17 16 16 16 16 16 113 23 
6.  15 17 17 15 17 18 16 115 24 
7.  17 17 15 17 16 16 15 113 25 
8.  19 18 17 18 18 16 17 123 28 
9.  17 18 17 17 16 18 16 119 26 
10.  17 17 16 17 16 17 16 116 27 
11.  18 17 17 16 17 15 16 116 29 
12.  16 17 16 17 16 16 16 114 26 
13.  17 17 16 17 16 16 17 116 27 
14.  18 18 17 18 17 16 16 120 27 
15.  17 17 17 17 18 18 17 121 25 
16.  18 15 17 17 17 16 15 115 27 
17.  17 16 17 16 16 17 16 115 26 
18.  17 17 17 17 17 15 16 116 27 
19.  18 15 17 17 17 17 16 117 26 
20.  16 17 16 17 16 16 17 115 25 
21.  17 16 15 16 15 15 16 110 26 
22.  15 15 16 16 17 15 16 110 23 
23.  16 17 15 15 14 15 15 107 26 
24.  17 16 18 17 16 16 17 117 26 
25.  16 17 16 16 15 16 15 111 24 
26.  17 17 17 17 16 16 16 116 24 
27.  17 14 15 17 18 16 16 113 24 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

คะแนนทดสอบระหวางเรียน 

1 2 3 4 5 6 7 

นักเรียน 
คนที ่

(20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) 

รวม 
(140) 

คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน 

(30) 

28.  17 16 16 17 17 17 17 117 23 
29.  15 17 17 17 16 16 16 114 25 
30.  14 16 15 15 15 15 17 107 24 
31.  16 18 18 17 16 16 17 118 25 
32.  16 17 16 16 15 16 16 112 23 
33.  14 15 15 15 15 16 15 105 27 
34.  15 15 16 15 17 17 16 111 23 
35.  16 17 17 17 17 16 17 117 25 
36.  18 18 16 15 16 15 17 115 26 
37.  16 17 15 15 17 17 17 114 24 
38.  15 15 14 15 16 16 16 107 23 
39.  14 16 15 15 17 16 16 109 23 
40.  16 17 16 15 15 17 17 113 25 
41.  17 16 17 16 16 17 16 115 23 
42.  18 15 17 17 17 17 17 118 25 
43.  16 16 15 16 16 16 16 111 24 
44.  17 15 17 17 17 16 17 116 24 
45.  15 17 15 16 17 16 15 111 23 
46.  16 14 16 16 15 17 17 111 22 
47.  15 15 16 16 14 16 17 109 24 
48.  16 15 17 16 17 17 16 114 23 
49.  17 14 15 17 16 17 16 112 24 
50.  16 16 16 16 15 16 16 111 23 
รวม 821 816 813 815 810 814 811 5700 1241 
เฉลี่ย 16.42 16.32 16.26 16.3 16.2 16.28 16.22 114 24.82 
รอยละ 82.10 81.60 81.30 81.50 81.00 81.40 81.10 81.43 82.87 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล        นางสาวจุติตา   คงดวง 
วันเดือนปเกิด        11  กันยายน  2522 
สถานที่เกิด        อําเภอเมือง    จังหวัดตรัง 
สถานที่อยูปจจุบัน       9 / 25   การเคหะคลองจั่น   ถนนเสรีไทย    แขวงบึงกุม     

     เขตบางกะป   กรุงเทพมหานคร   10240 
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน     ครูผูชวย   
สถานที่ทํางานปจจุบัน       โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา  กิ่งอําเภอเขาชะเมา   จังหวัดระยอง 
 
ประวตัิการศึกษา        
 พ.ศ. 2537       มัธยมศึกษาตอนตน      โรงเรียนบูรณะรําลึก   จังหวัดตรัง  

พ.ศ. 2540       มัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนบูรณะรําลึก   จังหวัดตรัง 
 พ.ศ. 2544       กศ.บ. ปริญญาตรี  (คณะศึกษาศาสตร   วิชาเอกภาษาไทย)   

     จากมหาวิทยาลัยทักษณิ  จังหวัดสงขลา 
 พ.ศ. 2549       กศ.ม. ปริญญาโท  (คณะศึกษาศาสตร   วิชาเอกการมัธยมศึกษา   

     (การสอนภาษาไทย) )   
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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