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การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพ่ือสรางแบบฝกทักษะการเขียน ตัวสะกดมาตรา กก 

กด กบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและศึกษาความกาวหนา
ภายหลังการใชแบบฝกโดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม)  
จํานวน 20 คน  

 ผลการศึกษาวิจัยพบวา ไดแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดที่มีประสิทธิภาพ 87.13/89.25 
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน และผู เรียนกลุมตัวอยางมีทักษะและความสามารถในการเขียน 
ตัวสะกดมาตรา กก กด กบ หลังการใชแบบฝกสูงกวากอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 แสดงวา แบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ สามารถนําไปใชจริงได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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 This study was conducted with the purpose of Writing skills practice of spelling  
“Mae Kok Kod Kob” for primary 3 students in an English Program and measuring the 
learners’ progress in writing skills practice of spelling before and after using the writing 
exercise, the sample student group is primary 3 students in an English Program from 
Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) about 20 students. 
 The results of this study revealed that Writing skills practice of spelling “Mae Kok 
Kod Kob” for primary 3 students in an English Program showed the efficiency of  
87.13/89.25 After the experiment, students ’s abilities to write spelling of “Mae Kok Kod 
Kob” are better as shown in the statistical record level .01 This means that Writing skills 
practice of spelling “Mae Kok Kod Kob” for primary 3 students in an English Program is 
efficient to be used in teaching. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูประการ 
 

 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความอนุ เคราะหและความกรุณาอยางสูงยิ่ งจาก 
อาจารยพัทธยา จิตตเมตตา อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่กรุณาเสียสละเวลาใหคําปรึกษาและ
คําแนะนํา ตลอดจนตรวจแกสารนิพนธจนเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในคุณูประการ
ของทานมาในโอกาสนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยพัธนี โชติกเสถียร และอาจารยภรพัสุ สรอยระยาในความ
เมตตาของทานที่กรุณารับเปนผูเชี่ยวชาญ สละเวลาตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และชี้แนะ
ขอบกพรอง ซึ่งผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของทานในการสรางเครื่องมือฯ ใหมี
ประสิทธิภาพ 
 งานวิ จัยในค ร้ัง น้ีคงไมสามารถลุล วงสํ า เร็ จไปได  ถาไม ได รับความกรุณาจาก  
รองศาสตราจารย นพคุณ คุณาชีวะ ผู อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
(ฝายประถม) และ Mr. Shamus Neary หัวหนาโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ที่กรุณา
อนุญาตใหผูวิจัยทดลองเก็บขอมูลกับนักเรียน และ นางสาวอัมภิรา สิงหณรงค ที่อนุญาตใหผูวิจัย
เก็บขอมูลกับนักเรียนและชวยทดลองใชเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและขอขอบคุณ
เปนอยางสูง 
 ขอขอบพระคุณอาจารยลักขณา แกวตระกูล ที่กรุณารับเปนเปนผูเชี่ยวชาญคอยชวยให
คําปรึกษาและใหกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา 
 ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนที่เปนแรงใจและใหความชวยเหลือผูวิจัยทุกดานดวยดี 
โดยเฉพาะ นางหนึ่งฤทัย ศรีรัตนกุล นางสาวณัฐวดี สภาพรต นางสาวอิมธิรา ออนคํา และ 
นายจิตรภณ โรจนกิรติการ ที่สละเวลาชวยเหลือและใหกําลังใจตลอดการวิจัยครั้งน้ี 

 ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) ที่ใหความรวมมือแกผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยดีมาโดยตลอด 

  เหนือส่ิงอ่ืนใดผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวอันเปนที่รักยิ่ง ที่ใหชีวิต 
ใหความรู สนับสนุนการศึกษา และใหอิสระในความคิดและการตัดสินใจ ทําใหผูวิจัยมีกําลังกาย 
กําลังใจ กําลังสติปญญาในการศึกษา จนประสบความสําเร็จทุกวันน้ี 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือส่ือสารของคนในชาติ ทําใหสามารถติดตอและเขาใจกันไดดีเปน
เอกลักษณไทย และเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคาที่ทุกคนควรภาคภูมิใจ และรักษาไวสืบตอไป 
ฐะปะนีย นาครทรรพ (2516: 1) ไดกลาววา ภาษาไทยเปนภาษาที่หน่ึงและเปนภาษาประจําชาติ
ไทย ซึ่งมีความสําคัญตอคนไทย เพราะนอกจากจะมีความสําคัญในดานสื่อความหมายโดยทั่วไป
แลวภาษาไทยยังเปนเครื่องหมายแสดงความเปนชาติ เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 
เปนเครื่องมือในการติดตอระหวางคนไทยดวยกัน และภาษาไทยเปนปจจัยสําคัญในการถายทอด
วัฒนธรรมในการส่ือสาร การศึกษาเลาเรียน การประกอบอาชีพและการเมืองการปกครอง จึงทําให
เห็นคุณคาของภาษา ตลอดจนสามารถใชเปนเคร่ืองมือส่ือความคิด และสรางความเขาใจอันดีตอกัน
ในการสนทนาได  
 เนื่องจากภาษาไทยมีคุณคาและสําคัญย่ิงสําหรับคนไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนด
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  การเรียนการสอนภาษาไทยมุงเนนใหผูเรียนมี
พัฒนาการทางภาษาทั้งดานการฟง การพูด การอาน การเขียน จึงแบงทักษะการใชภาษาออกเปน 4 
ประเภท คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ซึ่งทักษะทั้ง 4 นี้มีความจําเปนตองฝกซํ้าๆ 
ทบทวนบอยๆ ตามกฎแหงการฝกของธอรนไดคที่วาส่ิงใดที่คนไดทําบอยๆ หรือมีการฝกเสมอๆ คน
ยอมทําส่ิงน้ันไดดี คนขาดการฝกฝนยอมทําส่ิงน้ันไดไมดีและจะคอยๆ ลืมเลือนไป ทักษะการเขียน
นับวาเปนทักษะที่สําคัญอยางหนึ่งเพราะการเขียนเปนเคร่ืองมือในการสื่อความหมายไดคงทนและ
ปรากฏเปนหลักฐานไดดีกวาทักษะอ่ืน เพราะจารึกไวเปนตัวอักษร ไมลบเลือนไดเร็วเหมือนคําพูด 
การเขียนจึงเปนเครื่องมือในการติดตอระหวางอดีตถึงปจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงชั้น
ที่ 1 ในระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 จึงจัดใหวิชาภาษาไทย เปนวิชาสําคัญวิชาหนึ่งที่มีอิทธิพลตอ 
การเรียนวิชาอ่ืนๆ  ซึ่งไมวาจะเรียนรูสิ่งใดตองใชทักษะภาษาไทยทั้งการฟง การพูด การอาน และ
การเขียนทั้งส้ิน  สุรัตน ชวงสูงเนิน (2528: 4) กลาวถึงการเขียนวาการเขียนขั้นแรกคือ การเขียน
สะกดคําใหถูกตอง แลวจึงเขียนเปนประโยค ตอไปก็เขียนเปนเรื่องราว การเขียนสะกดคําผิดจะทํา
ใหการส่ือความหมายผิดไปดวย การเขียนสะกดคําใหถูกตองจึงเปนทักษะสําคัญอยางหน่ึงของ     
การเขียนแตปจจุบันปญหาท่ีพบในดานการศึกษา คือ การขาดประสิทธิภาพในดานการอาน และ 
การเขียน โดยเฉพาะการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาสวนใหญมีความบกพรองดาน คําศัพท  
การสะกดคํา การใชภาษา นักเรียนยังไมรูความหมายของคําและยังสะกดคําตางๆ ไมได ขจีรัตน 
หงสประสงค (2524: 3) ไดแยกประเภทการเขียนสะกดคําผิดไวดังน้ี  คือ ผิดพยัญชนะตน ผิดสระ
เสียงสั้น ยาว ผิดตัวสะกดท้ังที่ตรงมาตราและไมตรงมาตรา ผิดการใชวรรณยุกต ผิดที่ตัดหรือเติม
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ตัวอักษร ผิดการใช ร  ล และ ว ควบกล้ํา ผิดการใช รร ผิดการใชสระไอ และ อัย ผิดการประ
วิสรรชนีย ผิดตัวการันต  ผิดทั้งคํา และอ่ืนๆ 
 ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครูผูสอนที่จะตองแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะครูผูสอนภาษาไทย 
จะตองชวยฝกฝนทักษะดานการเขียนสะกดคําของนักเรียนใหถูกตอง เพ่ือใชในการสื่อความหมาย
ใหชัดเจน ซึ่งควรเริ่มเตรียมความพรอมในการเขียนสะกดคําตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา 
และในการเรียนระดับสูงขึ้น การเขียนตัวสะกดตองคํานึงถึงมาตราตัวสะกดเปนสําคัญ ดังที่ พระยา
อุปกิตศิลปสาร (2522) กลาววา มาตราตัวสะกดเปนเรื่องหนึ่งที่มีเน้ือหากวางขวาง เพราะมีถึง 9 
มาตรา คือ มาตราแม  ก กา แมกง แมกน แมกม แมเกย แมเกอว แมกก แมกด และแมกบ ในแตละ
มาตราตัวสะกด ก็ยังมีตัวสะกดที่ไมตรงมาตรา คือ มีพยัญชนะหลายตัวอานออกเสียงสะกด
เหมือนกันแตเขียนดวยตัวสะกดตางกัน เชน ในมาตรากก  มาตรากด และมาตรากบ ซึ่งนอกจาก
เปนคําตายพยางคปดที่ออกเสียงยากแลวนักเรียนยังมีความสับสนในเรื่องของการเขียนสะกดคําที่
ถูกตอง  เชน  ตัวอยางคําในมาตรา กบ  นักเรียนจะทราบกันดีวาคําทุกคําที่มี บ เปนตัวสะกดและ
เขียนสะกดคําไดถูกตองกันเปนสวนใหญซึ่งแตกตางกับเวลาที่เขียนสะกดคําไมตรงมาตรา เชน คํา
วา ผลลัพธ กับ ความลับ อานออกเสียงแมกบเหมือนกัน แตเขียนดวยตัวสะกดท่ีตางกัน และ
ความหมายก็แตกตางกัน เม่ือนักเรียนไมมีโอกาสไดฝกเพียงพอในเร่ืองนี้ ก็จะทําใหอานไมออก 
เขียนไมไดและนําไปใชไมถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง (ฝายประถม) วา นักเรียนไมสามารถเขียนคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราไดอยาง
ถูกตอง เม่ือใหนักเรียนเขียนคําอานของคําตางๆ นักเรียนไมสามารถเขียนตัวสะกดในมาตรานั้นๆ 
ได เชน คําวา สามารถ อานวา สา - มาด แตนักเรียนมักจะเขียนเปน สามาด หรือ สามาตร เพราะ
ไมทราบวาตัวสะกด รถ ออกเสียงมาตรา กด ซึ่งปญหาเหลาน้ีเกิดจากการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ ใน
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนหลักจึงทําใหนักเรียน
มีโอกาสไดฝกฝนทักษะทางภาษาไทยเปนสวนนอย หากนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนซ้ําๆ ย้ํา และ
ทบทวนโดยการใชแบบฝกที่เหมาะสมก็จะทําใหนักเรียนมีพัฒนาการในดานการเขียนสะกดคําที่ดีขึ้น 
และในการฝกสะกดคํานับเปนการฝกทักษะทางภาษา ดังที่ มาสวิมล รักบานเกิด (2526: 81) พบวา
แบบฝกเปนเคร่ืองมือในการฝกฝนทักษะการเขียนสะกดคําใหแกนักเรียนซ่ึงทําใหนักเรียนสามารถ
เขียนสะกดคําไดดีมากขึ้น  
 การฝกทักษะทางภาษา อาศัยเฉพาะแบบเรียนและแบบฝกหัดในบทเรียนยังไมเพียงพอ
สําหรับการฝกทักษะการเขียนสะกดคํา ครูผูสอนจะตองทําแบบฝกทักษะชวยเสริมใหนักเรียน
นอกเหนือจากบทเรียนที่มีเพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซ่ึงผูวิจัยเห็นวาแบบฝก
ทักษะเรื่องมาตราตัวสะกดมีความสอดคลองตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) จึงสนใจที่จะศึกษาคนควาและสอนในหลักสูตร
โครงการภาคภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เน่ืองจากนักเรียนเหลาน้ีเรียนวิชาตางๆ เปน
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ภาษาอังกฤษ 80 เปอรเซ็นต และเรียนวิชาภาษาไทยเพียง 20 เปอรเซ็นต ดังน้ันจึงคอนขางมี
จุดออนในเร่ืองการใชอักขรวิธีในภาษาไทยควรจะตองมีการสงเสริมและพัฒนาทักษะในดานตัวสะกด 
จึงยกเน้ือหาเฉพาะเร่ือง ตัวสะกดมาตรากก มาตรา กด และมาตรา กบ  มาสรางแบบฝกเพ่ือทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และที่สําคัญเปนการเพ่ิมพูนคําศัพทใหนักเรียนมีวงศพัททีก่วาง
ขึ้นซ่ึงเปนประโยชนกับนักเรียนอีกทั้งเปนแนวทางใหครูผูสอนที่ตองการสรางแบบฝกเสริมทักษะ
ใหแกนักเรียนไดเปนอยางดี 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาและสรางแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรากก กด กบ 
 2.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคําจากแบบฝกที่สรางขึ้นสําหรับนักเรียน 
 3.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรากก กด กบ 
ตามเกณฑมาตรฐานระดับ 80/80 
  
ความสําคัญของการวิจัย 
 เปนการซอมเสริมและเพิ่มพูนคําศัพทใหแกนักเรียน เพ่ือใหมีความรูและพัฒนาทักษะการ
เขียนตัวสะกดมาตรากก กด กบ ใหดียิ่งขึ้นอันจะเปนผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและเปน
แนวทางในการสรางสื่อการสอนสําหรับครู รวมถึงผูที่เก่ียวของไดคิดหรือปรับปรุงแกไขการสราง
แบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรากก กด กบ ในระดับตางๆ ตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ผูวิจัยสรางแบบฝกทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย เร่ือง ตัวสะกด มาตรากก มาตรากด 
และมาตรากบ ตามเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2544 
และหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2547 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง (ฝายประถม) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
โดยคนควาจากเอกสารตางๆ ดังนี้ 
  1.1 คูมือการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของกรมวิชาการ 
  1.2 แบบเรียนภาษาไทยเลมที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของกรมวิชาการ 
  1.3 แบบเรียนภาษาไทยเลมที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของกรมวิชาการ 
  1.4 แบบเ รียนวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปที่  3 โครงการหลักสูตร 
ภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 
  1.5  หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร อาจารยเปลื้อง ณ นคร และ อาจารยกํา
ชัย ทองหลอ  
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 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) จํานวน 20 คน นักเรียนเหลาน้ี
ไดผานการเรียนเรื่อง มาตราตัวสะกดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยสูงกวาเกณฑ
เฉลี่ย เทากับเกณฑเฉลี่ย และต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยของโรงเรียนคละกัน 
 3.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง กลุมตัวอยางใชแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกด 
มาตรากก กด กบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ในการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย เปนระยะเวลา 2 สัปดาห สัปดาหละ 4 วันรวม 8 วันซ่ึงใชเวลา 20 นาทีกอน
หมดคาบเรียนวิชาภาษาไทยในแตละคาบ 
 4.  เน้ือหาในแบบฝกมุงเนนทักษะเกี่ยวกับการจําแนกตัวสะกด การเขียนสะกดคํา 
ความหมายของคํา และการนําคําไปใชอยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งไดแบงออกเปน 3 ชุด ชุดละ 10 
แบบฝก 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 แบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรากก กด กบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ที่สรางขึ้นจะมีประสิทธิภาพในระดับ 80/80 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. แบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรากก กด กบ หมายถึง แบบฝกที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น
เองจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับตัวสะกด รวม 3 ชุด ไดแก มาตรากก มาตรากด และ
มาตรากบ 
 2. แบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบเร่ืองการเขียนตัวสะกดมาตรากก กด กบ ซึ่ง
ทดสอบความรู ความเขาใจกอนและหลังทําแบบฝก 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ หมายถึง นักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม)  
 4. ประสิทธิภาพของแบบฝก หมายถึง ผลการฝกจากแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกด
มาตรา กก กด กบ เปนไปตามเกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80/80 
  80 ตัวแรก  หมายถึง รอยละของคะแนนเฉล่ีย ที่ไดมาจากการทําแบบฝกใน 
แตละชุดโดยเฉลี่ยรอยละ 80 
  80  ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ย ที่ไดมาจากการทําแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์หลังจากทําแบบฝกแลวไดถูกตอง โดยเฉลี่ยรอยละ 80 
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความกาวหนาของผูเรียนในการเขียนตัวสะกด 
มาตรา กก มาตรากด และมาตรากบ ซึ่งวัดไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบหลังฝก 



 5 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย โดยจะกลาวตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของในหัวขอตอไปน้ี 
  1.1 เอกสารที่เก่ียวของกับการเขียนสะกดคําและแบบฝกทักษะทางภาษา 
  1.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเขียนสะกดคําและแบบฝกทักษะทางภาษา 
 2.  กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 3.  สรางเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรากก กด กบ 
และแบบทดสอบกอนและหลังการฝก นําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจรูปแบบ เน้ือหา
และภาษาแลวนํามาพิจารณาปรับปรุง 
 4.  นําแบบฝกทักษะและแบบทดสอบไปทดลองใชกับกลุมยอยจํานวน 1 คนและ 3 คน 
เพ่ือนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข 
 5.  นําแบบฝกทักษะไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการหลักสูตร 
ภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) ซึ่งเปนกลุมตัวอยางจริง
จํานวน 20 คน 
 6.  วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบ  
และหาประสิทธิภาพของแบบฝก โดยใชเกณฑมาตรฐานระดับ 80/80 
 7.  นําเสนอผลการวิจัย 
 8.  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) จํานวน 24 คน 
  
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2553 
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 
จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน จํานวน  20 คน  ซึ่งเรียนวิชาตางๆ เปนภาษาอังกฤษ  80 
เปอรเซ็นต เรียนวิชาภาษาไทย 20 เปอรเซ็นต นักเรียนเหลาน้ีไดผานการเรียนเรื่องมาตราตัวสะกด
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยสูงกวาเกณฑเฉลี่ย เทากับเกณฑเฉลี่ย และต่ํากวา
เกณฑเฉลี่ยของโรงเรียนคละกัน 
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การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 
 1.  แบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรากก กด กบ 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบฝก 
 3.  แบบทดสอบกอนและหลังทําแบบฝก 
 

การสรางแบบฝกทักษะการเขียนเร่ืองตัวสะกดมาตรา กก มาตรา กด และ 
มาตรากบ 
 1.  ศึกษาโครงการสอน คูมือครู ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.  ศึกษาเนื้อเร่ืองตัวสะกดมาตรา กก มาตรา กด และมาตรา กบ จากหนังสือหลักภาษา 
ของพระยาอุปกิตศิลปสาร อาจารยเปลื้อง ณ นคร อาจารยกําชัย ทองหลอ 
 3.  ศึกษาตัวอยางแบบฝกจากหนังสือ หลักภาษา การใชภาษา งานวิจัย วิทยานิพนธ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน หลักจิตวิทยา และเอกสารตางๆ เพ่ือศึกษาวิธีการสราง
รูปแบบ และลักษณะที่ดีของแบบฝก เพ่ือใหเหมาะสมกับเรื่องมาตราตัวสะกด 
 4.  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบฝกโดยกําหนดไวในแบบฝกแตละตอนเพื่อให
ครูผูสอนและนักเรียนทราบจุดมุงหมายที่แนนอนกอนใชและทําแบบฝก 
 5.  สรางแบบฝกในลักษณะตางๆ  ไดแก  การเติมคํา การเลือกตอบ การจับคู การสรางคํา 
และการสรางประโยค โดยมีแบบฝกในลักษณะตางๆ ดังนี้ 
  แบบที่ 1 การแยกสวนประกอบของคําเพ่ือการเขียนสะกดคําที่ถูกตอง 
  แบบที่ 2 จับคูคํากับการอานใหถูกตอง 
  แบบที่ 3 การเติมตัวสะกดใหเปนคําที่ถูกตอง 
  แบบที่ 4 การเขียนคําจากคําอานในแตละมาตราตัวสะกด 
  แบบที่ 5 การระบายสีคําใหถูกตองตามมาตราตัวสะกด 
  แบบที่ 6 การเขียนคําใหถูกตองตามภาพ 
  แบบที่ 7 การเขียนตอบจากคําอาน 
  แบบที่ 8 การเขียนคําใหถูกตองจากตัวอักษรที่กําหนดให 
  แบบที่ 9  วงกลมลอมรอบคําในมาตราตัวสะกด 
  แบบที่ 10  เติมคําในประโยคเพื่อใหรูจักความหมายของคําและสามารถนําไปใชได
ถูกตองเหมาะสม 
 6. นําแบบฝกไปทดลองใชกับกลุมทดลองและกลุมตัวอยาง  ซึ่งขั้นทดลองกลุมยอย ใช
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง (ฝายประถม) ซึ่งไมไดเปนกลุมตัวอยางจํานวน 1 คน และ 3 คน แลวนําผลมาปรับปรุง
และแกไขแบบฝกและในขั้นทดลองกลุมตัวอยางจริง ใชนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 
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2553 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 
จํานวน  20 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาคนควา ซึ่งแบงออกเปนหัวขอ 
ดังนี้ 
 1. เอกสารที่เก่ียวของ 
  1.1 ความหมายและความสําคัญของการเขียนสะกดคํา 
  1.2 แบบฝกทักษะทางภาษา 
  1.3 ประโยชนของแบบฝก 
 2. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  2.1 งานวิจัยในประเทศ 
   2.1.1 งานวิจัยที่เก่ียวกับการสะกดคํา 
   2.1.2 งานวิจัยที่เก่ียวกับแบบฝก 
  2.2 งานวิจัยตางประเทศ 
   2.2.1 งานวิจัยที่เก่ียวกับการสะกดคํา 
   2.2.2 งานวิจัยที่เก่ียวกับแบบฝก 
 
1. เอกสารที่เก่ียวของ 
 1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการสะกดคํา 
 การเขียนสะกดคําใหถูกตองหรือการสะกดคําเปนสาขาหนึ่งของการเขียน หรือจะกลาววา
เปนการเรียนเขียนตามคําบอกก็ได การสะกดคําเปนทักษะที่สําคัญ และจําเปนอยางยิ่งตอ
ชีวิตประจําวันและความเปนอยูของบุคคลในยุคปจจุบัน เพราะการสะกดคําไดถูกตองจะชวยใหอาน
หนังสือออกและเขียนหนังสือไดถูกตอง ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของการเรียนวิชาตางๆ  
 
 ความหมายและความสําคัญของการเขียนสะกดคํา 
 มาสวิมล  รักบานเกิด (2526: 9) กลาวไววา การเขียนสะกดคําหมายถึง การเขียนโดย
เรียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และตัวสะกดการันต เรียบเรียงใหถูกตองและไดความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและตามอักขรวิธี 
 ปทุม หนูมา (2542: 11) ไดใหความหมายของการเขียนสะกดคําวา หมายถึงความสามารถ
ในการเขียนคําโดยเรียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และตัวสะกด ตัวการันตไดถูกตองตามหลักภาษา 
และตรงตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 
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 อรพรรณ ภิญโญภาพ (2529: 12) ไดใหความหมายของการสอนเขียนสะกดคําไววา การ
สอนเขียนสะกดคําเปนการฝกทักษะการเขียนใหถูกตองตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแก
ผูเรียน และจะตองใหผูเรียนเขาใจกระบวนการประสมคํา รูหลักเกณฑที่จะเรียบเรียงตัวอักษรในคํา
หนึ่งๆ ใหไดความหมายที่ตองการเพ่ือนําประโยชนไปใชในการสื่อสาร 
 จากความหมายที่กลาวมา สรุปไดวา การเขียนสะกดคํา หมายถึง การเขียนคําโดยเรียง
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกดและตัวการันต ไดถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษาและถูกตอง
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 เพ่ือใหสามารถออกเสียงเขาใจ
ความหมาย สื่อความหมาย และติดตอส่ือสารไดถูกตอง 
 ความสําคัญของการเขียนสะกดคําน้ัน  อมรรัตน คงสมบูรณ (2536: 13) ไดกลาววาการ
เขียนสะกดคํานับวาเปนทักษะการเขียนที่สําคัญมาก ครูผูสอนภาษาไทยทุกคนควรจะไดฝกฝนให
นักเรียนเขียนสะกดคําใหถูกตองเพราะเปนพื้นฐานของการเขียนดานอ่ืนๆ ถาเด็กอานออกเขียนได
ถูกตองเด็กก็จะสามารถนําประโยชนจากการเขียนไปใชในวิชาอ่ืนๆ ไดอยางดีมีประสิทธิภาพ 
 วรรณี โสมประยูร (2526: 503) กลาววา การเขียนสะกดคําเปนพ้ืนฐานที่จําเปนของการ
เรียนอยางหน่ึง เพราะเด็กตองรูจักสะกดคําไดถูกตองกอน จึงสามารถเขียนประโยคและเรื่องราวได 
ถาเด็กเขียนสะกดคําผิดเสมอ จะไมสามารถแสดงใหผูอ่ืนเขาใจความคิดของตนเองดังน้ันการเขียน
สะกดคําใหถูกตอง นับวาเปนสิ่งสําคัญในการเขียนอยางยิ่งเด็กควรเขียนสะกดคําใหถูกตองตั้งแตเริม่
เรียนคํา เพ่ือชวยใหเด็กรูจักคําตางๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน ชวยใหเด็กใชคําตางๆ ไดถูกตอง 
กวางขวาง ครูจึงตองฝกฝนนักเรียนอยางสมํ่าเสมอทุกระดับชั้น 
 อดุลย ภูปลื้ม (2539: 12) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการเขียนสะกดคํา ไววา การเขียน
สะกดคํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตประจําวัน และความเปนอยูของบุคคลในปจจุบันเพราะการ
เขียนสะกดคําถูกตอง ชวยใหผูเขียนอานและเขียนหนังสือไดถูกตอง สื่อความหมายไดชัดเจน และมี
ความม่ันใจในการเขียน ทําใหผลงานที่เขียนมีคุณคาเพ่ิมขึ้นจากความเห็นของนักการศึกษาดังกลาว 
สรุปไดวา การเขียนสะกดคําเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการใชภาษา การอาน การเขียน และการสื่อ
ความหมาย การเขียนสะกดคําเปนทักษะที่มีความจําเปนในการเรียนวิชาอ่ืนๆ และการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน สงผลใหผูเขียนเกิดความภาคภูมิใจและมีความม่ันใจในการเขียน ฉะน้ันครูจึงตอง
ฝกฝนนักเรียน ใหสามารถเขียนสะกดคําใหถูกตอง และตองฝกฝนอยางสมํ่าเสมอเพ่ือชวยในการ
เรียนวิชาอ่ืนๆและเกิดความม่ันใจในการเรียน 
 ประเทิน มหาขันธ (2519: 60) กลาววา การสอนสะกดคําจะไดผลดีตอเม่ือครูสอนใหเด็ก
ออกเสียง เพราะเด็กไดฟง ไดเปลงเสียงดวยตนเอง ไดมองเห็นภาพของตัวอักษรที่คูกับเสียงน้ัน ทํา
ใหเด็กสะกดคําไมผิดพลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนวัยเร่ิมตนเรียนรู
เก่ียวกับภาษา ครูในระดับประถมศึกษาจึงควรใหความสนใจในระดับสูงขึ้นตอไป  
 กระทรวงศึกษาธิการ(2533: 65) ไดกําหนดจุดมุงหมายในการเขียนสะกดคําในระดับ
ประถมศึกษาไวดังนี้ 
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 1.  ใหนักเรียนสามารถเขียนสะกดคําตาง ๆ ไดถูกตองตามแบบแผนที่นิยมใชกัน 
 2.  ใหนักเรียนไดรูจักคําตาง ๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน 
 3.  สงเสริมใหนักเรียนรูจักใชคําตาง ๆ ไดกวางขวางขึ้น 
 4.  ใหนักเรียนคนควาและคิดหาคําใหม ๆ ไดตามที่ตองการ 
 5.  ใหนักเรียนออกเสียงคําตางๆไดถูกตอง 
 
 หลักการเขียนสะกดคํา 
 ประเทิน มหาขันธ (2519: 65) ไดเสนอแนะวา การสอนสะกดคํามีขั้นตอน 5 ขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 
 1.  ความหมายและการออกเสียง ครูตองใหเด็กเขาใจความหมายของคํา มองดูคําๆ นั้น 
และสามารถพูดออกมาใหเปนประโยคโดยใชคําน้ันไดถูกตอง 
 2.  การมองเห็นรูปคําในขั้นน้ีครูตองใหเด็กเห็นรูปคําที่สะกด ใหเด็กแยกคําน้ันออกเปน
พยางคๆ ออกเสียงแตละพยางคแลวสะกดเปนคําอีกคร้ังหน่ึง การมองเห็นรูปคําจะชวยใหการสะกด
ไดมาก เม่ือเด็กไดเห็นคําในขอความจะเปนพยางคเดียวหรือหลายพยางค ควรใหเด็กเห็นทั้งหมด
เสียกอนแลวจึงแยกเปนสวนยอย 
 3.  การรําลึกถึงคําใหมองดูทั้งคําแลวสะกดตัวโดยไมตองมองคําๆ นั้นเสร็จแลวตรวจดูวา
การสะกดคําของตนถูกตองหรือไม หากสะกดผิดก็ใหกลับไปทําขั้น 1 – 3 
   4.  การเขียนคําในขั้นน้ีเด็กจะฝกหัดเขียนคําใหถูกตองตรวจสอบการเขียนและการสะกดคํา
ใหถูกตองเรียบรอย 
 5.  การทบทวน ใหเด็กเขียนคําโดยไมตองดูแบบ หากเขียนถูกถึง 3 คร้ังก็แสดงวาเด็กรูคํา
นั้นแลว ในขั้นน้ีถาจะใหเด็กจดจําไดมากยิ่งขึ้นก็ควรใหเด็กลองนําไปใช เชน ใชในการเขียนประโยค 
เขียนเรียงความ และเขียนจดหมาย เปนตน 
 สราวดี เพ็งศรีโคตร (2539: 25) ไดสรุปหลักการสอนเขียนสะกดคําไววา การสอนให
นักเรียนสามารถเขียนสะกดคําไดถูกตองแมนยําครูตองตระหนักถึงความสําคัญของการเขียนสะกด
คําและหลักการเขียนสะกดคํา ซึ่งพอจะสรุปวิธีการสอนเขียนสะกดคําภาษาไทยไดดังนี้ 
 1.  ใหนักเรียนมองเห็นรูปคําวามีลักษณะอยางไรประกอบดวยพยัญชนะ สระ วรรณยุกต 
และตัวสะกดอะไรบาง 
 2.  ฝกใหนักเรียนออกเสียงคําน้ันๆ ใหชัดเจนเปนคําๆ 
 3. ใหนักเรียนสะกดคําปากเปลาโดยวิธีแจกลูกสะกดคําโดยออกเสียงดังๆ อยางชัดเจน 
 4.  ครูควรสอนใหนักเรียนรูและเขาใจความหมายของคําน้ันๆ และยกตัวอยางการใชคํา
นั้นๆ ใน สถานการณตางๆ 
 5.  ฝกใหลงมือเขียนสะกดคําน้ันๆ หลายๆ คร้ัง 
 6.  ใหนักเรียนระลึกคําที่เขียน แลวเขียนสะกดคําโดยไมตองดูแบบ 
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 7.  ตรวจสอบดูวาถูกตองหรือไม ถาไมถูกตองใหกลับไปดูคําน้ันใหม 
 8.  ใชคําที่เขียนน้ันมาแตงประโยค โดยอาจแตงดวยปากเปลาก็ได 
 9.  ทบทวนการเขียนอีกคร้ังหน่ึงโดยทําแบบฝกทักษะหลักการเขียนสะกดคําหลากหลาย
วิธีที่ผูสอนสามารถจะเลือกสอนใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียนไดแตในการสอนเขียนสะกดคําควรยึด
หลักที่สําคัญประกอบดวยการใหนักเรียนรูความหมายของคํา การใหเห็นรูปของคําวาประกอบดวย
พยัญชนะ สระ วรรณยุกตและตัวสะกดอะไรหลังจากน้ันก็ใหนักเรียนเขียนเลียนแบบคําน้ันหลายๆ 
คร้ังเขียนไมดูแบบและการนําไปใชกับสถานการณอ่ืนที่ตางกัน 
 นอกจากนี้ สามารถ ศักด์ิเจริญ (2517: 90 - 91) ไดเสนอแนะวา ครูควรจะมีสวนเก่ียวของ
กับการเสริมทักษะการเขียนสะกดคํา ดังนี้ 
 1.  เห็นความสําคัญ ควรถือเปนหนาที่ตองรับผิดชอบโดยตรงในการอบรมใหนักเรียนเกิด
เจตคติที่ดีตอภาษาไทย 
 2.  หม่ันชี้แจงเม่ือพบเห็นคําที่เขียนสะกดผิดจากสื่อมวลชนตางๆ ตองพยายามชี้แจงให
นักเ รียนเขาใจลักษณะคําผิดเหลา น้ันแลวชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงการเขียนสะกดคํา 
ที่ถูกตอง 
 3.  แสดงแบบอยาง ครูควรเปนแบบอยางที่ดี ควรระมัดระวังการพูดและการเขียนของ
ตนเอง 
 4.  ชางฝกฝน ครูควรพยายามหากิจกรรมมาใหนักเรียนฝกทักษะการเขียนสะกดคําอยู
เสมอ 
 5.  คนความหมาย ครูตองสอนความหมายของคําควบคูกันไปดวยทุกครั้ง 
 6.  ใชอุปกรณ ควรมีอุปกรณ เชน ปายประกาศ แผนภูมิ บัตรคํา ฯลฯ 
 7.  ตรวจสอบแบบฝกหัด ควรมีแบบฝกหัดการเขียนสะกดคําอยางสมํ่าเสมอ และเม่ือ
นักเรียนเขียนผิดควรแกคําผิดน้ันทันที 
 8.  พัฒนาผล ตองมีการวัดผลการเขียนสะกดคําของเด็ก ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม 
เพ่ือแกไขขอบกพรอง การวัดผลตองทําอยางสมํ่าเสมอ 
 9.  ทุกคนรวมมือ ครูที่สอนวิชาอ่ืนควรใหความรวมมือแกไขขอบกพรองในการเขียนสะกด
คํา 
 กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2524: 49-50) ไดเสนอแนะกระบวนการสอนเขียน
สะกดคําควรเปนดังนี้ 
 1.  ใหนักเรียนฝกออกเสียงคําที่จะเขียนใหชัดเจนและถูกตอง 
 2.  ใหนักเรียนรูความหมายของคําน้ัน 
 3.  ใหนักเรียนสะกดคําใหได 
 สมบัติ มหาเรศ (2521: 87-88) ไดเสนอแนะแนวคิดในการสะกดคําวา ควรดําเนินการตาม
วิธีการ 7 ขั้น ดังนี้ 
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 1. ใหยึดหลักการในการเขียนสะกดคํานักเรียนควรจะไดเขียนสะกดคําที่ตองการใชใน
ชีวิตประจําวันและเปนคําที่นักเรียนสนใจทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการเขียนสะกดคําใหแก
ตนเอง 
 2. กระบวนการสะกดคํา กอนที่จะสอนใหนักเรียนเขียนสะกดคํา ครูควรใหนักเรียนไดมี
โอกาสออกเสียงและแปลความหมายของคําน้ันๆ ดวย นอกจากนี้ยังตองฝกแยกเสียง พยางค คํา 
ตอจากน้ันจึงหลับตานึกมองซํ้าใหเกิดความทรงจําใหไดกอน แลวจึงใหสะกดคํา กระบวนการเหลาน้ี 
ควรกระทําซํ้าหลายคร้ังเพ่ือใหเกิดความชํานาญ 
 3. ขั้นตอนในการสะกดคํามีดังนี้ 
  3.1  เรียนรูคําตางๆ และขยายคํา 
  3.2  ออกเสียงคํา พยางค เชน คําวา หนาตานารัก เปนตน 
  3.3  อภิปรายใหเขาใจเก่ียวกับคําที่มีความหมายเหมือนกันและตางกัน 
  3.4  หลับตาสะกดในใจ 
  3.5  ชวยเหลือคนที่ออนในการสะกดคํา 
  3.6  สะกดซํ้าคําตางๆ 
  3.7  เขียนเปนประโยค 
 4. การทําแผนการสอนประจําสัปดาห 
 5. หลักเกณฑการเลือกคําใหมมาสะกดคํา มีดังนี้ 
  5.1  สะกดคําที่เปนคําพอง 
  5.2  สะกดคําที่ไดยินเสียงครูพูด 
  5.3  สะกดคําที่ไดจากการอาน 
 6. การจัดกิจกรรมสะกดคํา การสะกดคําจะมีผลดี ถาใหอานไดกอนแลวจึงเขียน หรือไมก็
ใหเขียนจากคําที่เคยเขียนผิด เขียนตกหลน และใหหัดสะกดคําตามที่ตนพอใจ 
 7. การสะกดคําเปนรายบุคคลเปนกิจกรรมใหนักเรียนทํางานตามความสามารถของแตละ
คนไดอยางดียิ่ง และไมควรใชเวลาเกิน 15 นาที ตอการเขียนสะกดคําแตละคร้ัง เพราะถานาน
จนเกินไปกวาน้ีนักเรียนจะไมสนใจในการทํางาน 
 จากเอกสารที่เก่ียวของกับแบบฝกเปนสิ่งที่อางอิงไดวา แบบฝกเปนเคร่ืองมือที่สําคัญตอ
การเรียนทักษะทางภาษาของนักเรียน แบบฝกที่ดีควรมีความหมายตอเด็ก อยูในความสนใจของ
เด็ก เปนแบบฝกหลายๆ ลักษณะ และเริ่มจากงายไปหายาก มีรูปภาพประกอบเพ่ือเราความสนใจ
ใหอยากทําแบบฝก เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานและอยากเรียน ซึ่งทําใหเด็กประสบผลสําเร็จใน   
การเรียน 
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 1.2 แบบฝกทักษะทางภาษา 
 ในการสรางแบบฝกสําหรับนักเรียนมีองคประกอบหลายประการ นักการศึกษาหลายทาน
ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับลักษณะของแบบฝกที่ดี ไวดังนี้ 
 ริเวอร (Rivers. 1968: 97-105) กลาวถึงลักษณะแบบฝกไว  8 ประการ คือ 
 1. บทเรียนทุกเรื่องควรใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกมากพอกอนที่จะเรียนเรื่องตอไป 
 2. การฝกแตละครั้งควรฝกเพียงแบบฝกเดียว 
 3. ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูแลว 
 4. สิ่งที่ฝกแตละครั้งควรเปนแบบฝกส้ันๆ 
 5 .คําพูดหรือเน้ือหาในแบบฝกควรเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
 6. แบบฝกควรใหนักเรียนไดใชความคิดดวย 
 7. แบบฝกควรมีหลายๆแบบเพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย 
 8. การฝกควรฝกในสิ่งที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 ฮาลเรสส (สมบูรณ ทินกร. 2535: 32-33; อางอิงจาก Halress. 93-94) ไดกลาวถึงลักษณะ
ของแบบฝกที่ดีไววา การเขียนแบบฝกตองแนนในภาษาที่ใชใหเหมาะสมกับนักเรียน และควรสราง
โดยใชหลักจิตวิทยาในการแกและสนองตอบ ดังนี้ 
 1. ใชแบบฝกหลายๆ ชนิด เพ่ือเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ 
 2. แบบฝกที่จัดทําขึ้นน้ัน ตองใหนักเรียนสามารถแยกออกมาพิจารณาไดวาแตละแบบแต
ละขอตองการทําอะไร 
 3.  ใหนักเรียนไดฝกการตอบแบบฝกแตละชนิดแตละรูปแบบวามีวิธีการตอบอยางไร 
 4.  นักเรียนไดมีโอกาสสนองตอบตอส่ิงเรา ดวยการแสดงออกทางความสามารถ 
และความเขาใจลงในแบบฝก 
 5.  นักเรียนนําสิ่งที่เรียนรูจากบทเรียน มาตอบในแบบฝกหัดตรงเปาหมายที่สุด 
 ดวงเดือน ออนนวม (2536: 37) ไดเสนอแนะลักษณะของแบบฝกหัดที่ดี ดังนี้ 
 1.  แบบฝกหัดที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งคําส่ังและวิธีทํา คําส่ังหรือตัวอยางไมควรยาว
เกินไป เพราะจะทําใหเขาใจยากควรปรับใหงายเหมาะสมกับผูใช ทั้งน้ีเพ่ือใหนักเรียนสามารถศึกษา
ไดดวยตนเองถาตองการ 
 2.  แบบฝกหัดที่ดีควรมีความหมายตอผูเรียนและตรงตามจุดมุงหมายของการฝก ลงทุน
นอย ใชไดนานและทันสมัยอยูเสมอ 
 3.  ภาษาและภาพที่ใชในแบบฝกหัดควรเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรูของผูเรียน 
 4.  แบบฝกหัดที่ดีควรแยกฝกเปนเรื่องๆ แตละเรื่องไมควรยาวเกินไป แตควรมีกิจกรรม
หลายรูปแบบ เพ่ือเราใหนักเรียนเกิดความสนใจและไมเบื่อหนายในการทํา และเพ่ือฝกทักษะใด
ทักษะหนึ่งจนเกิดความชํานาญ 
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 5. แบบฝกหัดที่ดีควรมีทั้งที่กําหนดคําตอบให และแบบใหตอบโดยเสรีการเลือกใชคํา 
ขอความ หรือรูปภาพในแบบฝกหัดควรเปนส่ิงที่นักเรียนคุนเคย และตรงกับความสนใจของนักเรียน 
เพ่ือวาแบบฝกหัดที่สรางขึ้นจะไดกอใหเกิดความเพลิดเพลิน และความพอใจแกผูใช ซึ่งตรงกับ
หลักการเรียนรูที่วานักเรียนมักจะเรียนรูไดเร็วในการกระทําที่กอใหเกิดความพึงพอใจ 
 6.  แบบฝกหัดที่ดี ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ใหรูจักคนควารวบรวมสิง่ที่
พบเห็นบอยๆ หรือที่ตัวเองเคยใชจะทําใหนักเรียนเขาใจในเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้น และจะรูจักนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองมีหลักเกณฑและมองเห็นวาสิ่งที่เขาไดฝกฝนนั้นมีความ
ความหมายตอเขาตลอดไป 
 7.  แบบฝกหัดที่ดีตองมีผลตอบสนองความแตกตางๆ ระหวางบุคคลผูเรียนแตละคนมี
ความแตกตางกันในหลายดานฉะนั้นการทําแบบฝกหัดแตละเรื่องควรจัดทําใหมากพอและมีทุกระดับ
ตั้งแตงายปานกลางจนถึงระดับคอนขางยากเพ่ือที่วาทั้งเด็กเกงระดับกลาง และเด็กออนจะไดทําตาม
ความสามารถทั้งนี้เพ่ือใหเด็กทุกคนไดประสบความสําเร็จในการทําแบบฝกหัด 
 8.  แบบฝกหัดที่ดี ควรเราความสนใจของนักเรียนตั้งแตกิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมคร้ัง
สุดทาย 
 9.  แบบฝกหัดที่ดี ควรไดรับการปรับปรุงควบคูไปกับหนังสือแบบเรียนอยูเสมอและควร
ใชไดดีทั้งในและนอกหองเรียน 
 10. แบบฝกหัดที่ดีนั้นควรเปนแบบฝกที่สามารถประเมินและจําแนกความเจริญงอกงาม
ของเด็กไดงาย 
 การสรางแบบฝกหัดใหมีประสิทธิภาพน้ัน  ตองอาศัยหลักการในการสรางหลายประการ 
ดังที่ กอ สวัสดิพาณิชย (2514: 2) ไดใหขอเสนอแนะในการฝกทักษะไวดังนี้ 
 1.  ครูตองเตรียมแบบฝกใหรอบคอบวาตองการจะใหเกิดทักษะใดใชแบบฝกไหน อยางไร 
 2.  ใชแบบฝกส้ันๆ แตหลายๆ แบบ เพ่ือไมใหเกิดความเบื่อหนาย 
 3.  ใหฝกในสภาพการณที่แตกตางกัน  เชน  คัดบนกระดาน หรือคัดบนกระดาษมาปดให
อาน 
 4.  ประเมินผลแบบฝก ตองประเมินเพื่อดูวา เด็กเกิดความชํานาญในทักษะนั้นเพียงใด 
 นอกจากน้ี  รัชนี ศรีไพรวรรณ (2517: 18) ไดกลาวถึง หลักการจัดทําแบบฝกไววา แบบ
ฝกตองมีรูปแบบที่จูงใจและเปนไปตามลําดับความยากงาย  ซึ่งเพ่ือใหเด็กมีกําลังใจทําใหมี
จุดมุงหมายวาจะฝกดานใดเพ่ือใหเด็กเขาใจ แบบฝกหัดตองมีความถูกตองในการใช  เด็กทํา
แบบฝกหัดทุกคร้ังตองใหเหมาะสมกับเวลาเหมาะกับความสนใจควรทําแบบฝกหัดหลายๆครั้ง
เพ่ือใหเด็กเรียนไดกวางขวางและทนทานพอสมควร  ซึ่งคําที่นํามาสรางแบบฝกเพ่ือฝกในแตละคาบ 
ไมควร 10 คําเพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนการเขียนไดเต็มที่จะประสบผลสําเร็จไมเกิดความ
ทอถอยเสียกอนซ่ึงเปนการเสริมกําลังใจอีกดานหนึ่ง และ เพียรจิต อ้ิงโพธิ์ (2529: 29) กลาวถึงการ
สรางแบบฝกที่ดีไววา ควรสรางแบบฝกใหมีหลายๆ รูปแบบ เชน การเติมคํา การจับคู ตอเติมตาราง 
หรือใชเพลงและเกมตางๆ ประกอบการเรียนการสอน แมวามีจุดประสงคสําคัญที่เนนการเขียนแตก็
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ไมละเลยการฝกทักษะการฟง การอาน การพูด ที่จําเปนจะตองไดรับการฝกไปพรอมๆกัน 
นอกจากน้ีตองคํานึงถึงความยากงายของคําที่นํามาฝกและมีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบกิจกรรม
เพ่ือไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย 
 จากแนวความคิดการสรางแบบฝกที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการสรางแบบฝกควร
คํานึงถึงรูปแบบที่นาสนใจใชแบบฝกส้ันๆ ตามลําดับความยากงาย เหมาะสําหรับความสามารถของ
นักเรียนเพ่ือเปนการเสริมกําลังใจของนักเรียนนอกจากนี้ แบบฝกควรมีจุดมุงหมายที่แนนอนวาจะ
ฝกดานใด และมีการกําหนดเวลาในการทําแบบฝกที่เหมาะสม 
 
 1.3 ประโยชนของแบบฝก 
 แบบฝกมีประโยชนตอการเรียนทักษะมาก ดังที่ เพ็ตตี้ (Petty. 1963: 469 - 472 ) ได
กลาวไวดังนี้ 
 1.  เปนสวนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะทางภาษา 
 2.  เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระครูไดมากเพราะแบบฝกหัดเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยาง
เปนระบบ 
 3.  ชวยเสริมทักษะทางการใชภาษาแบบฝกเปนเคร่ืองมือที่ชวยเด็กในการฝกฝนทักษะ
ทางการใชภาษาใหดีขึ้นซึ่งตองอาศัยการสงเสริมและความเอาใจใสของครูผูสอนดวย 
 4.  ชวยในเรื่องของความแตกตางๆ ระหวางบุคคลเน่ืองจากเด็กมีความสามารถทางภาษา
แตกตางกัน  การใหเด็กทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะชวยใหเด็กประสบ
ผลสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น ดังน้ันแบบฝกหัดจึงไมใชสมุดฝกที่ครูจะใหแกเด็กบทตอบทหรือหนา
ตอหนา แตเปนแหลงประสบการณเฉพาะสําหรับเด็กที่ตองการความชวยเหลือพิเศษและเปน
เคร่ืองชวยที่มีคาของครูที่จะสนองความตองการรายบุคคลในชั้นเรียน 
 5. ชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน ลักษณะการฝกเพ่ือชวยใหเกิดผล 
ดังกลาวน้ัน ไดแก 
  5.1  ฝกทันทีหลังจากที่เด็กไดเรียนรูในเรื่องน้ันๆ 
  5.2  ฝกซํ้าหลาย ๆ คร้ัง 
  5.3  เนนเฉพาะในเรื่องที่ผิด 
 6.  แบบฝกที่ใชเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนแตละครั้ง 
 7.  แบบฝกที่จัดทําขึ้นเปนรูปเลม เด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทางเพื่อทบทวน
ตนเองไดตอไป 
 8.  การใหเด็กทําแบบฝกหัด ชวยใหครูมองเห็นจุดเดน หรือปญหาตางๆ ของเด็กไดชัดเจน 
ซึ่งจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุง แกไขปญหาน้ันๆ ไดทันทวงที 
 9.  แบบฝกที่จัดทําขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยูในหนังสือแบบเรียน จะชวยใหเด็กไดฝกฝน
อยางเต็มที่ 



 16 

 10. แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการที่
จะตองเตรียมสรางแบบฝกอยูเสมอในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกจากตําราเรียนหรือ
กระดานดํา ทําใหมีเวลาและโอกาสไดฝกฝนทักษะตางๆ มากขึ้น 
 11. แบบฝกชวยประหยัดคาใชจาย เพราะการจัดพิมพขึ้นเปนรูปเลมที่แนนอนยอมลงทุน
ต่ํากวาการที่จะใชวิธีพิมพลงกระดาษไขทุกคร้ังไปนอกจากน้ียังมีประโยชนในการที่ผูเรียนสามารถ
บันทึกและมองเห็นความกาวหนาของตนเองไดอยางมีระบบและเปนระเบียบ 
 ลอเรนซ และลอลลี (Lawrance; & Lolly. 1972: 286) ไดเสนอแนะวา ควรใชสิ่งของ 
รูปภาพ ที่นักเรียนเคยเห็น นําไปสูการทําแบบฝกหัดการสะกดคํา และใหนักเรียนฝกสะกดคํา โดย
อาศัยรูปแบบเปนหลักเพ่ือเตือนความจําของนักเรียนในเร่ืองการเขียนสะกดคําวาควรมีการแนะนํา
ใหนักเรียนเรียนรูความหมายของคําโดยใช รูปภาพหนังสือ สําหรับนักเรียนควรมีรูปภาพ เพ่ือเปด
โอกาสใหนักเรียนมีประสบการณในเรื่องความหมายของคําดังน้ันแบบฝกเหมาะสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาควรมีรูปภาพเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูคําศัพทพรอมกับความหมายของคําน้ันๆ ทําให
ครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนตลอดจนสามารถชวยเด็กใหเรียนไดดีที่สุดตาม
ความสามารถของเขาดวย 
 1.  ฝกใหเด็กมีความเชื่อม่ันและสามารถประเมินผลงานของตนเองได 
 2.  ฝกใหเด็กทํางานตามลําพัง โดยมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
 วีระ ไทยพาณิช (2528: 175) ไดกลาวถึงประโยชนของการใชแบบฝกไววาแบบฝกเปน
เคร่ืองมือที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ เกิดจากการทําจริงเปนประสบการณตรงที่ผู เรียนไดมี
จุดมุงหมายที่แนนอน ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียน สามารถเรียนรูและจดจําส่ิงที่เรียนไดดี 
และนําการเรียนรูนั้นไปใชในสถานการณเชนเดียวกันได 
 จากขอความที่กลาวขางตน สรุปไดวา แบบฝกมีประโยชนตอนักเรียนอยางยิ่ง เปน
เคร่ืองมือชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้น และทําใหนักเรียนเกิดทักษะ มีความชํานาญเกิด
ความเชื่อม่ันและความเขาใจ กอใหเกิดกําลังใจและสงผลใหนักเรียนมีความสําเร็จในการเรียนรูไดอีก
ดวย 
 
2. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 2.1 งานวิจัยในประเทศ 
 งานวิจัยที่เก่ียวกับการสะกดคํา 
 อินทร ศรีคุณ (2507: 84 - 85) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางการฟง การอาน การ
เขียนสะกดคํา และการแตงความของนักเรียนที่กําลังเรียนซ้ําชั้นประถมปที่ 4 และนักเรียนชั้น
ประถมปที่ 5 จํานวน 246 คน ในโรงเรียน 6 แหงของจังหวัดนครราชสีมา พบวา ความสามารถ
ทางการฟง การอาน การเขียนสะกดคํา และการแตงความมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
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 ในปเดียวกัน สมประสงค สถาปตานนท (2507: 50 - 54) ไดสรางแบบทดสอบการสะกด
คําชั้นประถมปที่ 1 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการสะกดคําของนักเรียน 11 โรงเรียนในภาคการศึกษา 
1 พบวา เด็กที่มีวัยตางกันมีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําใกลเคียงกัน และเด็กชั้นประถมปที่ 2 มี
ผลสัมฤทธิ์สูงกวาเด็กที่ตกซํ้าชั้นประถมปที่ 1 
 ตอมา ดวงเดือน สุภีกิตย (2522: 112) ไดศึกษาความยากงายในการเขียนสะกดคําของ
นักเรียนชั้นประถมปที่ 1 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ความสามารถในการเขียนสะกดคํามี
ความสัมพันธกับการรับรูความหมายของคํา  
 ไขศรี วรรธกวิธา (2524: 83) ไดศึกษาการสอนอานไทย ชั้นประถมปที่1โดยใชหลักการ
จัดลําดับขั้นการเรียนรู พบวา ถาสอนอานแจกลูกสะกดคําโดยใหเขียนสะกดคําไปพรอมกับการอาน 
และซอมเสริมขอบกพรองในการอาน จะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการอานทางดานการจับคู
คํากับรูปภาพ การเติมคํา และการสะกดคําดีกวากลุมที่ไดรับการสอนตามปกติ และทําใหนักเรียนจํา
คําสะกดไดแมนยํา เขียนหนังสือคลองมากขึ้น 
 ตอมา สุรัตน ชวงสูงเนิน (2528: 67) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคํา
ยากของนักเรียนชั้นประถมปที่ 1 โดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคํายากกับการสอนปกติ พบวา 
นักเรียนที่ใชแบบฝกการเขียนสะกดคํายากมีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคํายากสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนปกติ 
 ศุภมาส ดานพานิช (2541: 60) ไดศึกษาการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกด
ไมตรงมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปที่ 2ซึ่งใชกลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรจํานวน 56 คนซ่ึงมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 แสดงวาสามารถใชในการเรียนการสอนได 
 นอกจากน้ี สุนีย แกวของแกว (2549: 55) ศึกษาความบกพรองทางการเรียนรูเร่ืองของ
การเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนบาน
บอทอง อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา จํานวน 7 คนโดยสรางเคร่ืองมือการพัฒนาทักษะการเขียน
สะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 มีประสิทธิภาพ 87.07/87.34 ซึ่งสูงกวาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 สงผลใหผูเรียนมี
พัฒนาการทางทักษะการเขียนสะกดคําสูงขึ้นอยางมนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 จากผลงานการวิจัยเก่ียวกับการสะกดคําจึงพอสรุปไดวาในการเรียนทักษะทางภาษาของ
นักเรียนระดับประถมศึกษานั้น ความสามารถในการเขียนสะกดคํามีความสัมพันธกับการอาน การ
ฟง การเขียนความ และการเขาใจความหมายของคํา 
 

 งานวิจัยที่เก่ียวกับแบบฝก 
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบฝก ไดมีผูทําการวิจัยไว ดังนี้ 
 นิภา  ชวนะพานิช  (2518 : 61 -62 )  ไดศึ กษาและสร างแบบฝก หัดทักษะเรื่ อ ง 
การใชสระเสียงยาวสําหรับชั้นประถมศึกษาตอนตน โดยการรวบรวมจากแบบฝกหัดที่มีอยูแลวจาก
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โรงเรียนตางๆ ดวยกันโดยเรียงจากงายไปหายากแลวใชแบบสํารวจความคิดเห็นของอาจารยใน
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 50 คน และอาจารยในโรงเรียนสมาชิกในกรุงเทพฯ 50 คน 
ผลการวิจัยปรากฏวาลักษณะของแบบฝกการเขียนคําที่มีสระเสียงยาวสวนใหญที่มีอยูในแบบฝก
ใชได และเหมาะสมกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตน  
 สมศรี เพ็ชรยิ้ม (2519: บทคัดยอ) ไดสรางแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เร่ือง “ตัวสะกด
มาตราแมกด” สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางคือนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํานวน 100 คน เคร่ืองมือที่ใชในการคนควาคร้ังนี้คือ แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย 
เร่ือง “ตัวสะกดมาตราแมกด” ผลการวิจัยพบวา แบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 92.72/84.00 คือ 
นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตองโดยเฉลี่ยรอยละ 92.72และทําขอทดสอบหลังจากทําแบบ
ฝกสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนทําแบบฝก อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 แสดงวานักเรียนทําแบบฝกแลว
มีความรูเพ่ิมขึ้น 
 ศิรินาถ เพชรทองคํา (2520: 57-58) ไดสรางแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เร่ือง “สระเสียง
สั้น” สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 โดยนําแบบฝกหัดที่สรางไปสอบถามความคิดเห็นจาก
อาจารยในสังกัดกรมสามัญศึกษา 6 แหง จํานวน 50 คน และอาจารยโรงเรียนสาธิตใน
กรุงเทพมหานคร 5 แหง จํานวน 40 คน รวม 90 คน ผลปรากฏวา แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่อง
สระเสียงสั้น สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 อยูในเกณฑเหมาะสมที่จะนําไปใหนักเรียนใชเปน
แบบฝกหัดเสริมทักษะเก่ียวกับสระเสียงสั้นเปนอยางมาก 
 ในป พ.ศ. 2522 กัญญา ปญญสุทธิ์ (2522: บทคัดยอ) ไดสรางแบบฝกทักษะวิชา
ภาษาไทย เร่ือง การผันวรรณยุกต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยนําแบบฝกที่สรางไป
ทดลองกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 50 คน ผลการวิจัยปรากฏวา 
คะแนนเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบกอนการทําแบบฝกมากกวาคะแนนเฉลี่ยของการทํา
แบบทดสอบหลังการทําแบบฝก อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 แสดงวาแบบฝกน้ีชวยใหนักเรียนมี
ความรูเพ่ิมขึ้น 
 ในปเดียวกัน ณรงค ม่ันเศรษฐวิทย (2522: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการสรางแบบฝก
การเขียนอักษรนํา สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียน
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบบฝกการเขียน
อักษรนําสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยปรากฏวาแบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
92.41/90.40 ผลการทําแบบทดสอบกอนและหลังทําแบบฝกมีความแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญที่
ระดับ .01 แสดงวาแบบฝกที่สรางขึ้นทําใหผูเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นและแบบฝกที่สรางขึ้นสามารถ
นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 บุญมา สังขโพธิ์ (2523: 39-46) ไดสรางแบบฝกการเขียนสะกดคําสําหรับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 โดยนําไปทดลองกับนักเรียนโรงเรียนบานกาศเมฆ จังหวัดลําปาง จํานวน 50 คน นําผลมา
วิเคราะหหาประสิทธิภาพ 98.74/84.20 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวเล็กนอยแตคะแนนการทดสอบ
กอนเรียนดวยแบบฝกและหลังการเรียนดวยแบบฝกแตกตางกัน อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.01 นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกการเขียนสะกดคําพวกนี้แลวมีความกาวหนากวากอนเรียนดวย 
แบบฝกน้ี 
 ขจีรัตน หงษประสงค (2524: 44 - 45) ไดสรางแบบฝกการเขียนคําพองเสียงสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทําการทดลองกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรจํานวน 60 คน ผลปรากฏวาความสามารถในการเขียนคําพองเสียง กอนฝกและหลัง
ฝก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังจากทําการฝก นักเรียนมีผลการ
เรียนดีขึ้น 
 ยุพดี พูลเวชประชาสุข (2525: 56) ไดสรางแบบฝกการเขียนสะกดคําสําหรับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โดยเปรียบเทียบกับการเขียนตามคําบอกและนําไปทดลองกับนักเรียน โรงเรียน
วัดบึงทองหลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร จํานวน 72 คน ผลปรากฏวา นักเรียนที่เรียนโดยใช
แบบฝกการเขียนสะกดคํา มีผลการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการเขียนตามคําบอก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ตอมาในป พ.ศ. 2526 มาสวิมล รักบานเกิด ( 2526: 76 ) ทดลองสอนโดยใชแบบฝกการ
เขียนคําสะกดคํายากวิชาภาษาไทยกับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3 โดยเปรียบเทียบกับการสอนตาม
กิจกรรมในแผนการสอนและไปทดลองกับนักเรียนโรงเรียนวัดบางสะแก ในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 60 คน ผลปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคํายาก มี
ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสูงขึ้นกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคํายากกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามกิจกรรมใน
แผนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ในปเดียวกัน รุจี สุขเสมอ (2526: 84 – 98) ไดศึกษาระดับความยากงายของคําและนําคํา
ยากมาสรางแบบฝกสะกดคํายากสําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 4 โดยนําไปทดลองกับนักเรียนใน
โรงเรียนวัดโพธิ์ทองบน อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี จํานวน 30 คน ปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ในการเขียน
สะกดคําหลังจากการทดสอบสูงกวาผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคํากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สมชัย ไชยกูล (2526: บทคัดยอ) ไดสรางแบบการออกเสียงคําที่สะกดดวยแมกก กด และ
กบ สําหรับนักเรียนที่พูดภาษามลายูระดับประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัดยะลา โดยนําแบบฝกที่สรางไป
ทดลองกับนักเรียนโรงเรียนบานบันนังมูโยและโรงเรียนบานพงยือไรจํานวน 50 คน ผลการวิจัย
ปรากฏวา คาความกาวหนาของคะแนนเฉลี่ยกอนฝกและหลังฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 บุญรัตน มีสมบูรณ (2529: 40) ไดสรางแบบฝกภาษาไทยเร่ืองตัวสะกดมาตรา กนสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4โรงเรียนบานวัดฉาง จังหวัดระยองจํานวน 50 คนผลการวิจัยพบวา
แบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.54/90.05 และคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังการทําแบบ
ฝกมากกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการทําแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01แสดงวานักเรียนทํา
แบบฝกน้ีแลวมีความสามารถในการสะกดคําในมาตรา กน เพ่ิมมากขึ้น 
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 ทัศนวลัย เนียมบุบผา (2551: 40) ไดศึกษาคนควาและสรางแบบฝกทักษะการเขียนสระ
ลดรูปและเปลี่ยนรูปในภาษาไทยสําหรับนักเรียนชาวตางประเทศโดยมีกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ัง
นี้คือนักเรียนชาวตางประเทศระดับ Year 5 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา
2551โรงเรียนนานาชาติฮารโรว จํานวน 12 ไดคาประสิทธิภาพเฉลี่ยรวมรอยละ 52.44แตหลังจากใช
แบบฝกไดคาประสิทธิภาพรวม 97.32 ซึ่งมีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 70/70 มีนัยสําคัญทางสถติิ
ที่ระดับ.01ซึ่งสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 
  
 2.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสะกดคํา  
 อิลเลส (Iles. 1974: 4047 - 4048 - A) ไดศึกษาผลสัมฤทธของการเขียนสะกดคําของ
นักเรียนระดับ 2 ถึงระดับ 7 โดยการสอนสะกดคําตามลําดับตัวอักษรของพิทแมน (Pitman’s Initial 
Teaching Alphabet) กับการสอนตามลําดับตัวอักษรแบบเดิม ผลปรากฏวา นักเรียนที่เรียนการสอน
สะกดคําแบบพิทแมนไดคะแนน การสะกดคําสูงกวานักเรียนที่เรียนจากการสอนสะกดคําแบบเดิม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เดลลี่ (Dailey. 1975: 5677 - A) ไดศึกษาเปรียบเทียบการสะกดคําของนักเรียนระดับ 3 
ถึงระดับ 6 โดยใชการสอนแบบการสะกดคําตามปกติ กับการสอนแบบเรียงตามลําดับอักษรกอนใน
โรงเรียนชุมชนครอฟอรดสวิลด (Crawfordsville Community School) พบวา นักเรียนที่เรียนดวย
การสอนทั้งสองแบบไดคะแนนการสะกดคําไมแตกตางกันแตการสอนแบบการเรียงตามลําดับอักษร
กอนไดผลดีในทุกระดับ สวนการสอนแบบการสะกดคําตามปกติจะไดผลดีในระดับ 4 
 พินเตอร (Pinter. 1977: 710 - 711 - A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการสะกดคําดวยการใช
เกมชวยฝกโดยทดลองกับนักเรียนระดับ 3 จํานวน 900 คนในรัฐเพนซิลวาเนียพบวาผลสัมฤทธิ์ใน
การสอนสะกดคําของนักเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย       
 
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบฝก 
 ชวอรส (Schwartz. 1977: 55) ไดศึกษาความสามารถในการสะกดคําของนักเรียนระดับ 2 
ถึงระดับ 6 จํานวน 160 คน โดยใชรูปภาพที่มีความหมายและแบบทดสอบการเขียนสะกดคําแบบ
เลือกตอบและแบบทดสอบการเขียนตามคําบอก พบวานักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชรูปภาพที่มี
ความหมาย มีแนวโนมของผลการเรียนสะกดคําสูงกวานักเรียนที่เรียนการเขียนสะกดคําแบบ
ธรรมดา 
 ในปเดียวกัน ลอเรย (Lowrey. 1977: 817 - A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใชแบบฝกทักษะ
กับนักเรียนในระดับ 1 ถึงระดับ 3 จํานวน 87 คน พบวานักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชแบบฝกทักษะ
มีคะแนนการทดสอบหลังทําแบบฝกหัดมากกวาคะแนนกอนทําแบบฝกหัดและแบบฝกหัดเปน
เคร่ืองมือที่ชวยนักเรียนในการเรียนรูทางดานภาษาไดดี   
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 จากผลงานวิจัยที่เก่ียวกับการสะกดคําและการสรางแบบฝกชนิดตางๆ เปนการอางอิงได
วา แบบฝกเปนเคร่ืองมือชนิดหน่ึงที่ชวยเพิ่มพูนทักษะทางดานภาษาใหแกนักเรียน โดยเฉพาะการ
เขียนสะกดคําจําเปนตองไดรับการฝกฝนอยูเสมอ ดังน้ันแบบฝกจึงชวยเพิ่มพูนทักษะทางดานภาษา
ไดมาก 
 
 
 



บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเพ่ือสรางแบบฝกทักษะและนําไปทดลองใช ซึ่งแบบฝกน้ีเปน
แบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดในมาตรา กก มาตรา กด และมาตรา กบ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  มีวัตถุประสงค เ พ่ือฝกใหผู เ รียนเขียน 
สะกดคําในมาตราดังกลาวและสามารถนําไปใชไดถูกตอง ในการสรางแบบฝกนี้ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 2.  สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 3.  ประเมินประสิทธิภาพของแบบฝก 
 4.  ดําเนินการทดลองแบบฝกกับกลุมทดลองและกลุมตัวอยางที่กําหนด 
 5.  ใชสถิติวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบ และหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝก โดยใชเกณฑสัมฤทธิ์ผลรายวัตถุประสงค 80/80 
 6.  นําเสนอผลการศึกษาคนควา  
 7.  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
          ประชากร 
         ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) จํานวน 24 คน 
           
 กลุมตัวอยาง 
        กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2553 
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 
จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน จํานวน  20 คน  ซึ่งเรียนวิชาตางๆ เปนภาษาอังกฤษ  80 
เปอรเซ็นต เรียนวิชาภาษาไทย 20 เปอรเซ็นต นักเรียนเหลาน้ีไดผานการเรียนเรื่องมาตราตัวสะกด
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยสูงกวาเกณฑเฉลี่ย เทากับเกณฑเฉลี่ย และต่ํากวา
เกณฑเฉลี่ยของโรงเรียนคละกัน 
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2. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 
 1. แบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตัวสะกดมาตรา กก กด กบ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบฝก 
 3. แบบทดสอบกอนและหลังทําแบบฝก 
 
3.  การประเมินประสิทธิภาพแบบฝกและแบบทดสอบ 
      การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการประเมินประสิทธิภาพแบบฝกดังนี้ 
 1. ประเมินโดยการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยนําแบบฝก แบบทดสอบกอนฝกและ
แบบทดสอบหลังฝก เสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบเนื้อหา ภาษา 
รูปแบบ แบบทดสอบ และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา ซึ่งผูเชี่ยวชาญ ไดแก 
               1.1  อาจารยพัธนี โชติกเสถียร ผูเชี่ยวชาญภาษาไทย และอาจารยพิเศษ 
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
    1.2  อาจารยภรพัสุ สรอยระยา อาจารยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  1.3  อาจารยลักขณา แกวตระกูล อาจารยสอนวิชาภาษาไทยโครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม)   
   ผลการตรวจสอบแบบฝกของผูเชี่ยวชาญ สรุปประเด็นสําคัญของการแกไขและ
ปรับปรุงดังน้ี 
   1) ภาพบางภาพมองเห็นไมชัดเจนควรปรับเปลี่ยนภาพใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
   2) คําสั่งกับแบบฝกไมสอดคลองกันในบางแบบฝก 
   3) แบบฝกกอนเรียนบางขอตอบได 2 อยางซ่ึงควรใหมีความเปนปรนัยชัดเจนขึ้น 
   4) แบบฝกทักษะควรมีเลขกํากับหนาทุกหนาและควรมีอักขระครบถวน 
   5) ควรตรวจสอบความถูกตองทั้งขอมูลและตัวสะกดใหละเอียด 
 2. ประเมินโดยการทดลองกับกลุมยอย 
  หลังจากผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและใหคําแนะนําแลว ผูวิจัยรวบรวมขอคิดเห็นและ
คําแนะนําเก่ียวกับขอบกพรองตางๆ นําไปปรับปรุง โดยไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาสาร
นิพนธ แลวนํามาทดลองกับผูเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือปรับปรุงขอบกพรองของแบบฝกตอไป 
ซึ่งการทดลองใชมี 3 คร้ัง คือ  
  ครั้งที่ 1 เปนการตรวจสอบขอบกพรองและปญหาตางๆเกี่ยวกับการใชแบบฝกโดยให
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 1 คน ลองใชแบบฝก และทําแบบทดสอบ แลวผูวิจัยสังเกตและซักถามเก่ียวกับแบบฝกและ
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แบบทดสอบเพ่ือหาขอบกพรองแลวนําไปปรับปรุงแกไข และไดพบขอบกพรองของแบบฝกและ
แบบทดสอบโดยการสัมภาษณ พอสรุปไดดังนี้ 
  1) ภาพไมคอยชัดเจนทําใหเกิดความเขาใจสับสน 
  2) ควรมีตัวอยางคําในแตละมาตราสะกดใหทบทวนกอนที่จะทําแบบฝกเพ่ือชวยในการ
กระชับวงศัพทใหมีความกะทัดรัดมากขึ้น 
  3) คําชี้แจงในการทําแบบฝกบางตอนยังไมคอยชัดเจน 
หลังจากการทดลองหาคุณภาพของแบบฝกครั้งที่ 1 แลว ผูวิจัยไดปรับปรุงแบบฝกและแบบทดสอบ
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
            คร้ังที่ 2 เปนการตรวจสอบแนวโนมของประสิทธิภาพแบบฝก โดยใหนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน ซึ่ง
ผูเรียนมีความสามารถแตกตางกันในการเขียน คือ ออน ปานกลาง และเกง ลองใชแบบฝกและทํา
แบบทดสอบ ผูวิจัยสังเกตและซักถามเก่ียวกับแบบฝกเพื่อหาขอบกพรองแลวนําไปปรับปรุงแกไขอีก
คร้ังหนึ่ง ซึ่งก็ไดพบขอบกพรองของแบบเรียนและแบบทดสอบโดยการสัมภาษณผูเรียนสรุปไดดังนี้ 
  1) คําศัพทบางคํายากเกินไป 
  2) มีเวลาในการทําแบบฝกนอยเกินไปควรเพ่ิมระยะเวลาใหมากขึ้นอีกเล็กนอย 
หลังจากทดลองหาคุณภาพแบบฝกคร้ังที่ 2 แลว ผูวิจัยไดปรับปรุงแบบฝก และแบบทดสอบใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
  คร้ังที่ 3 นําแบบฝกที่ปรับปรุงแลวคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 ไปทดลองใชจริงกับกลุม
ตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  จํานวน 20 คน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑ 80/80 
 
 ผลการประเมินคุณภาพแบบฝก 
 ผลการประเมินคุณภาพแบบเรียนโดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานไดผลการประเมินดังนี้ 
 
ตาราง 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกดานจุดประสงค 
 

ระดับความคดิเห็น 
เรื่องที่ประเมิน 

+1 0 -1 
1. จุดประสงคระบุพฤติกรรมอยางชัดเจน 3   
2. จุดประสงคสามารถประเมินผลได 2 1  
3. จุดประสงคสอดคลองกับเนื้อหา 3   
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 จากตาราง 1 แสดงวา ผลการประเมินคุณภาพแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก 
กด กบ สําหรับนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษดานจุดประสงคโดย
ผูเชี่ยวชาญ สวนใหญอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 0.89 
 
ตาราง 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกดานเน้ือหา 
 

ระดับความคดิเห็น 
เรื่องที่ประเมิน 

+1 0 -1 
1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคและกิจกรรมการฝก 3   
2.  เน้ือหาถูกตองครบถวน  3  
3.  เน้ือหากระชับรัดกุมเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 3   
4.   เน้ือหาสอดคลองกับระดับของภาษาความตองการและความสนใจของ

ผูเรียน 
3   

 
         จากตาราง 2 แสดงวา ผลการประเมินคุณภาพแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก 
กด กบ สําหรับนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 
สวนใหญอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 0.75 
 
ตาราง 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกดานกิจกรรมการฝกและสื่อการเรียนรู 
 

ระดับความคดิเห็น 
เรื่องที่ประเมิน 

+1 0 -1 
1. ลําดับขั้นตอนของกิจกรรมเหมาะสมกับเวลา 2 1  
2. กิจกรรมเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 2 1  
3. กิจกรรมใหโอกาสผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 3   
4. กิจกรรมชวยใหผูเรียนมีโอกาสฝกทักษะการเขียนตัวสะกด 3   
5. สื่อสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรมการฝก 3   
6. สื่อมีการใชภาษาที่ถูกตองสื่อความหมายชัดเจน 2 1  
7. สื่อมีรูปแบบสวยงามนาสนใจ  3  
 
 จากตาราง 3 แสดงวา ผลการประเมินคุณภาพแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก 
กด กบ สําหรับนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษดานกิจกรรมการฝกและสื่อ
การเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ สวนใหญอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 0.71 
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ตาราง 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกดานการประเมินผล 
 

ระดับความคิดเห็น 
เรื่องที่ประเมิน 

+1 0 -1 
1. วิธีประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค 3   
2. วิธีประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน 3   

3. วิธีประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการฝก 2 1  

 
          จากตาราง 4 แสดงวา ผลการประเมินคุณภาพแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก 
กด  กบ  สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น ป ะ ถมศึ กษ าป ที่  3  หลั ก สู ต รภ า คภ าษ า อั ง ก ฤษด า น 
การประเมินผลโดยผูเชี่ยวชาญ สวนใหญอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 0.89 
 

 สรุปไดวา  ผลการประเมินคุณภาพแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรากก กด กบ 
สําหรับนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยผูเชี่ยวชาญสวนใหญอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 1.08 สามารถนําไปใชเปนสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนได 
 

4. ดําเนินการทดลองหาประสิทธิภาพแบบฝก 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ จํานวน 20 คน โดยกําหนดเวลาในการทดลองเปนระยะเวลา 2 สัปดาห 
สัปดาหละ 4 วันรวม 8 วัน คือ วันที่ 16-24 เดือนกันยายน 2553 ซึ่งใชเวลา 20 นาทีกอนหมดคาบ
เรียนวิชาภาษาไทยในแตละคาบดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
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ตาราง 5 ระยะเวลาในการทดลอง 

 

5. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 2. ศึกษาผลความกาวหนาของผูเรียนที่ไดรับการฝกดวยแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกด
มาตรา กก กด กบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด  
กบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษโดยใชสูตรของเสาวณีย  
สิกขาบัณฑิต (2528: 294-295) โดยตั้งเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 
 
 
 
 

สัปดาหที่ วันที ่ รายการดําเนินการทดลอง เวลา 
1 1 ปฐมนิเทศและทําแบบทดสอบกอนฝก 20 นาที 
 2 แบบฝกชุดที่ 1 มาตรา กก  

(แบบฝกที่  1 - 5) 
20 นาที 

 3 แบบฝกชุดที่ 1 มาตรา กก  
(แบบฝกที่  6 -10) 

20 นาที 

 4 แบบฝกชุดที่ 2 มาตรา กด  
(แบบฝกที่  1- 5 ) 

20 นาที 

2 1 แบบฝกชุดที่ 2 มาตรา กด  
(แบบฝกที่  6-10) 

20 นาที 

 2 แบบฝกชุดที่ 3 มาตรา กบ  
(แบบฝกที่  1- 5 ) 

20 นาที 

 3 แบบฝกชุดที่ 3 มาตรา กบ  
(แบบฝกที่  6-10) 

20 นาที 

 4 ทําแบบทดสอบหลังฝก 20 นาที 
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  และ 

    2
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         E1 เปน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในแบบฝก คิดเปนรอยละจากการทํา 
    แบบทดสอบทายแบบฝกแตละชุด 
         E2 เปน ประสิทธิภาพของผลลัพธจากการทําแบบทดสอบหลังใชแบบฝก 
        ∑X เปน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบทายแบบฝกแตละชุด 
        ∑F เปน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังใชแบบฝก 
         N เปน จํานวนผูเรียน 
         A เปน คะแนนเต็มของแบบทดสอบทายแบบฝก 
         B เปน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังใชแบบฝก 
  
 2. สถิติที่ใชในการศึกษาผลความกาวหนาของผูเรียนกอนและหลังรับการฝกดวยแบบฝก
ทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษโดยใชสูตร t-test (Dependent Sample) ของ ประภาพรรณ  เส็งวงศ  (2550: 99-104)  
 

    
2 2

D
t  

n D - ( D)
n - 1




 
 

 
  D เปน   ผลตางของคะแนนจากครั้งหลังกับคร้ังแรก (กอนฝกและหลังฝก) 
  ∑D เปน  การนําผลตางของคะแนนครั้งหลังกับคร้ังแรกของผูเรียนแตละคนมา 
     บวกกัน  
  ∑D2 เปน  การนําผลตางของคะแนนครั้งหลังกับคร้ังแรกของผูเรียนแตละคนยก   
    กําลังสองแลวนํามาบวกกัน 
    (∑D)2 เปน  การนําผลตางของคะแนนครั้งหลังกับคร้ังแรกของผูเรียนแตละคนมาบวกกัน 
    แลวยกกําลังสอง      
   N เปน  จํานวนผูเรียนทั้งหมด 
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 โดยระดับนัยสําคัญกําหนดไวมี 3 ระดับดังนี้ 
 .05 หมายถึง เชื่อม่ันไดรอยละ 95 (โอกาสที่ไมเปนตามขอสรุปมีเพียงไมเกิน 5%) 
 .01 หมายถึง เชื่อม่ันไดรอยละ 99 (โอกาสที่ไมเปนตามขอสรุปมีเพียงไมเกิน 1%) 
 .001 หมายถึง เชื่อม่ันไดรอยละ 99.9 (โอกาสที่ไมเปนตามขอสรุปมีไมเกิน 0.1%) 
  
 
 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
            จากการสรางและทดลองใชแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษตามขั้นตอนดังที่ไดกลาวไวในบทที่ 3 
ผูวิจัยไดผลการทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝกและศึกษาความกาวหนาของผูเรียนที่ไดรับการ
ฝกดวยแบบฝก สรุปไดดังตอไปน้ี 
 
1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 N      แทน  จํานวนผูเรียนซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง 
 ∑X    แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบทายแบบฝก 
 ∑F    แทน   คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังใชแบบฝก 
 E1     แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในแบบฝกคิดเปนรอยละจากการทํา 
    แบบทดสอบทายแบบฝกแตละชุด 
 E2     แทน   ประสิทธิภาพของผลลัพธจากการทําแบบทดสอบหลังใชแบบฝก 
 A       แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบทายแบบฝก 
 B       แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังใชแบบฝก 
 
2. การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1.  วิ เคราะหขอมูลจากผลคะแนนท่ีนักเรียนไดจากการทดสอบทายแบบฝกเพ่ือ
เปรียบเทียบเกณฑ E1 (80 ตัวแรก) 
 2.  วิเคราะหขอมูลจากผลคะแนนที่นักเรียนไดจากการทดสอบหลังใชแบบฝกเพ่ือ
เปรียบเทียบเกณฑ E2 (80 ตัวหลัง) 
 3.  วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรากก กด กบ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 4.  เปรียบเทียบผลการทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกโดยใชสถิติ t-test แบบ 
Dependent เพ่ือศึกษาความกาวหนาของนักศึกษาที่ไดรับการฝกดวยแบบฝกชุดน้ี 
 
3. ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนําแบบฝกที่สรางขึ้นไปทดลองกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิต
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) จํานวน 20 คน จากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบทาย
แบบฝก แบบทดสอบกอนใชแบบฝกและแบบทดสอบหลังใชแบบฝก มีผลการวิเคราะหขอมูล
ดังตอไปน้ี 
  
ตาราง 6 แสดงคะแนนของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบทายแบบฝก 
 

คะแนนการทาํแบบทดสอบทายแบบฝก คนที ่
(N = 20) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
คะแนนเต็ม 50 50 50 

1 35 40 42 
2 40 43 48 
3 39 45 47 
4 42 41 45 
5 45 43 48 
6 44 46 43 
7 45 37 48 
8 42 45 46 
9 36 40 39 
10 42 48 44 
11 47 45 49 
12 39 44 46 
13 41 49 39 
14 50 50 50 
15 50 48 47 
16 40 43 47 
17 46 39 41 
18 42 45 48 
19 36 34 40 
20 41 44 46 

      รวม ∑X 842 869 903 
   เฉลี่ย ∑X 

N 
42.1 43.45 45.15 
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 จากตาราง 6 สามารถหาคา E1 ประสิทธภิาพของกระบวนการฝกของแตละแบบฝก ดังนี้ 
 
 แทนคาในสตูรของเสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2528: 294-295) 
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X
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ตาราง 7 ประสิทธิภาพกระบวนการของแบบฝก 
 

แบบฝก  
 ชุดที่1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

คาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทายแบบฝก 42.1 43.45 45.15 
คารอยละ (E1) 84.2 86.9 90.3 
คาเฉลี่ยรอยละ  87.13  

 
 จากตาราง 7 พบวา พบวาคะแนนของการทดสอบทายแบบฝก 3 ชดุมีประสิทธิภาพ
กระบวนการอยูระหวางรอยละ 84.2 - 90.3 ผานเกณฑที่ตั้ง (E1 = 80) ซึ่งแตละแบบฝกมี
ประสิทธิภาพกระบวนการตามลําดับดังน้ี 
 แบบฝกชุดที่ 1 มาตรา กก ประสิทธิภาพ รอยละ 84.2 
 แบบฝกชุดที่ 2 มาตรา กด ประสิทธิภาพ รอยละ 86.9 
 แบบฝกชุดที่ 3 มาตรา กบ ประสิทธิภาพ รอยละ 90.3 
 สรุปวาแบบฝกทักษะการเขยีนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ มีประสทิธิภาพกระบวนการเฉลี่ยคดิเปนรอยละ 87.13 ผานเกณฑ
มาตรฐานตวัแรก แสดงวากระบวนการเรียนการสอนแบบฝก 3 ชุดมีประสิทธิภาพตามเปาหมายที่ 
ตั้งไว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

ตางราง 8 คะแนนการทําแบบทดสอบหลังใชแบบฝก 
  

คะแนนการทาํแบบทดสอบทายแบบฝก คนที ่
(N = 20) กอนใชแบบฝก หลังใชแบบฝก 
คะแนนเต็ม 20 20 

1 9 16 
2 12 18 
3 13 17 
4 14 18 
5 12 18 
6 14 19 
7 12 18 
8 15 18 
9 11 16 
10 10 15 
11 13 18 
12 12 18 
13 13 17 
14 15 20 
15 13 19 
16 8 17 
17 13 20 
18 12 18 
19 11 18 
20 12 19 
รวม  ∑F = 357 

 
 จากตาราง 8 สามารถหาคา E2 ประสิทธภิาพของผลลพัธจากคะแนนการทําแบบทดสอบ
หลังใชแบบฝก ดังนี้ 
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 แทนคาในสตูรของเสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2528: 294-295) 
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357
20   100 = 89.25
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        คาเฉลี่ยของคะแนนการทําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์หลังใชแบบฝก คิดเปนรอยละ 89.25 
หรือแบบฝกมีประสิทธิภาพผลลัพธ 89.25 สูงกวาเกณฑมาตรฐานตวัหลังที่กําหนดไว (E2 = 80) 
 
ตางราง 9 ประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑกําหนด 80/80 
 

คะแนนเต็ม เน้ือหา E1 E2 
1 แบบฝกชุดที่ 1 มาตรา กก 84.2  
2 แบบฝกชุดที่ 2 มาตรา กด 86.9 89.25 
3 แบบฝกชุดที่ 3 มาตรา กบ 90.3  
  เฉลี่ย 87.13 89.25 

 
 จากตาราง 9 เห็นไดวา แบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 87.13/89.25 สูงกวา 
เกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตัง้ไว แสดงวาแบบฝกมีประสิทธิภาพ สามารถทําใหผูเรียนมีทักษะในการ
เขียนสะกดคําในมาตรา กก กด กบ ไดถูกตองมากขึ้น 
 ตอไปผูวิจัยจะเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนและหลงัการใชแบบฝกโดยใชสถิติ t-test 
แบบ Dependent เพ่ือศึกษาความกาวหนาของนักเรียนที่ไดรับการฝกดวยแบบฝก ดังนี้ 
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ตางราง 10 คะแนนการทดสอบวัดความกาวหนากอนและหลังการใชแบบฝก 
 

คะแนนการทาํ 
แบบทดสอบทายแบบฝก 

คนที ่
(N = 20) 

กอนฝก หลังฝก 
ผลตาง D D² 

คะแนนเต็ม 20 20   
1 9 16 7 49 
2 12 18 6 36 
3 13 17 4 16 
4 14 18 4 16 
5 12 18 6 36 
6 14 19 5 25 
7 12 18 6 36 
8 15 18 3 9 
9 11 16 5 25 
10 10 15 5 25 
11 13 18 5 25 
12 12 18 6 36 
13 13 17 4 16 
14 15 20 5 25 
15 13 19 6 36 
16 8 17 9 81 
17 13 20 7 49 
18 12 18 6 36 
19 11 18 7 49 
20 12 19 7 49 
รวม   ∑D = 118 ∑D² = 675 
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 แทนคาในสตูรของประภาพรรณ เส็งวงค (2550: 99 – 104) 
 

    
2 2

D
t  

n D - ( D)
n - 1




 
 

 

    
2

113
 18.29

20 675 113
20 - 1

 
 

 

 
          คา t = 18.29 แสดงวา หลังจากที่ผูเรียนกลุมตัวอยางไดรับการฝกดวยแบบฝกทักษะการ
เขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบของผูเรียนสูง
กวากอนใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ สรุปไดวาการใชแบบฝกทักษะการเขียน
ตัวสะกดมาตรา กก กด กบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษทําให
ผูเรียนมีความกาวหนาในการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ ไดถูกตองมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
      
                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการศึกษาวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาและสรางแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ 
 2.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคําจากแบบฝกที่สรางขึ้นสําหรับนักเรียน 
 3.  เ พ่ือหาประสิทธิภาพและความกาวหนาของแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกด 
มาตรากก กด กบ และนํามาทดลองใชกับนักเรียน 
 
ความสําคัญของการศึกษาวิจัย 
 ผลการศึกษาครั้งน้ีทําใหไดแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และเห็นพัฒนาการการเขียนตัวสะกด
เปนแนวทางในการสรางส่ือการสอนสําหรับครู รวมถึงผูที่เก่ียวของไดคิดหรือปรับปรุงแกไขการสราง
แบบฝกทักษะการเขียน เรื่อง ตัวสะกดมาตรา กก มาตรา กด และมาตรา กบ ในระดับตางๆ ซึ่งเปน
การสอนซอมเสริมและเพ่ิมพูนคําศัพทแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการหลักสูตร 
ภาคภาษาอังกฤษเพ่ือใหมีความรูและพัฒนาทักษะการเขียนตัวสะกด มาตรา กก มาตรา กด และ 
มาตรา กบ ไดดียิ่งขึ้นอันจะเปนผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการตอไป 
 
การดําเนินการศึกษาวิจัย 
 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) จํานวน 24 คน 
 กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิ จัย เปนนักเ รียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่1 
ปการศึกษา 2553 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(ฝายประถม) จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน จํานวน  20 คน  ซึ่งเรียนวิชาตางๆ เปนภาษาอังกฤษ  
80 เปอรเซ็นตเรียนวิชาภาษาไทย 20 เปอรเซ็นต นักเรียนเหลาน้ีไดผานการเรียนเร่ือง 
มาตราตัวสะกดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยสูงกวาเกณฑเฉลี่ย เทากับ 
เกณฑเฉลี่ย และต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยของโรงเรียนคละกัน 
  
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 1.  แบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบดวยแบบฝก 3 ชุด ไดแก  
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  1.1  แบบฝกชุดที่ 1 มาตรากก ซึ่งประกอบดวย 
   แบบที่ 1  แยกสวนประกอบของคํามาตรากก 
   แบบที่ 2  จับคูคํามาตรากก กับการอานที่ถูกตอง 
   แบบที่ 3  เติมตัวสะกดในคํามาตรากก ใหถูกตอง 
   แบบที่ 4  เขียนคํามาตรากก จากคําอาน 
   แบบที่ 5  ระบายสีคําในมาตรากก ใหถูกตอง 
   แบบที่ 6  เขียนคํามาตรากก ใหถูกตองตามภาพที่กําหนด 
   แบบที่ 7  เขียนตอบคําถามคํามาตรากก จากคําอาน 
   แบบที่ 8  เขียนคาํมาตรากก ใหถูกตองจากตัวอักษรที่กําหนด 
   แบบที่ 9  วงกลมลอมรอบคําในมาตรากก 
   แบบที่10  เติมคํามาตรากก ในประโยค 
  1.2  แบบฝกชุดที่ 2 มาตรากด ซึ่งประกอบดวย 
   แบบที่ 1  แยกสวนประกอบของคํามาตรากด 
   แบบที่ 2  จับคูคํามาตรากด กับคําอานที่ถูกตอง 
   แบบที่ 3  เติมตัวสะกดในคํามาตรากด ใหถูกตอง 
   แบบที่ 4  เขียนคํามาตรากด จากคําอาน 
   แบบที่ 5  ระบายสีคําในมาตรากด ใหถูกตอง 
   แบบที่ 6  เขียนคํามาตรากด ใหถูกตองตามภาพที่กําหนด 
   แบบที่ 7  เขียนตอบคําถามคํามาตรากด จากคําอาน 
   แบบที่ 8  เขียนคํามาตรากด ใหถูกตองจากตัวอักษรที่กําหนด 
   แบบที่ 9  วงกลมลอมรอบคําในมาตรากด 
   แบบที่10  เติมคํามาตรากด ในประโยค       
  1.3  แบบฝกชุดที่ 3 มาตรากบ ซึ่งประกอบดวย 
   แบบที่ 1  แยกสวนประกอบของคํามาตรากบ 
   แบบที่ 2  จับคูคํามาตรากบ กับคําอานที่ถูกตอง 
   แบบที่ 3  เติมตัวสะกดในคํามาตรากบ ใหถูกตอง 
   แบบที่ 4  เขียนคํามาตรากบ จากคําอาน 
   แบบที่ 5  ระบายสีคําในมาตรากบ ใหถูกตอง 
   แบบที่ 6  เขียนคํามาตรากบ ใหถูกตองตามภาพที่กําหนด 
   แบบที่ 7  เขียนตอบคําถามคํามาตรากบ จากคําอาน 
   แบบที่ 8  เขียนคํามาตรากบ ใหถูกตองจากตัวอักษรที่กําหนด 
   แบบที่ 9  วงกลมลอมรอบคําในมาตรากบ 
   แบบที่10  เติมคํามาตรากบ ในประโยค 
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 2.  แบบทดสอบการเขียนตัวสะกดคํามาตรา กก กด กบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ กอนฝกและหลังฝก 
 
 การสรางและทดลองเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบฝก 
 2. ตั้งจุดมุงหมายในการสรางแบบฝกโดยกําหนดไวในแบบฝกแตละตอนเพ่ือใหครูผูสอน
และนักเรียนทราบจุดมุงหมายที่แนนอนกอนใชและทําแบบฝก 
 3.  คิดรูปแบบและสรางแบบฝกในลักษณะตางๆ แบงออกเปน 3 ชุดชุดละ10 แบบฝกในแต
ละชุดมีการคัดเลือกคําศัพทใหเหมาะสมกับระดับของผูเรียนและสอดคลองกับเนื้อหาในแบบฝกโดย
ลําดับเน้ือหาจากงายไปหายากเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะการเขียนตัวสะกดในมาตรา กก กด กบ และ
สามารถนําไปใชในประโยคไดถูกตอง 
     4.  นําแบบฝกและแบบทดสอบไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
แลวปรับปรุงแกไข 
      5.  นําแบบฝกที่สรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ โดยไดดําเนินการทดลอง 3 คร้ัง 
  คร้ังที่ 1 ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
จํานวน 1 คนซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางใชเวลา 30 นาที แลวนําแบบฝกมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
        คร้ังที่ 2 ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
จํานวน 3 คนซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางใชเวลา 40 นาที แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองอีกคร้ัง 
  ครั้งที่ 3 ทดลองกับกลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ จํานวน 20 คนโดยใชเวลา 2 สัปดาหสัปดาหละ 4 วันรวม 8 วันซ่ึงใชเวลา 20 
นาทีกอนหมดคาบเรียนวิชาภาษาไทยในแตละคาบ 
  3.6 เก็บรวบรวมคะแนนการทําแบบทดสอบทายแบบฝกแตละชุดและคะแนนจากการ
ทําแบบทดสอบกอนฝกและหลังฝกของกลุมตัวอยางเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกจากคะแนนของกลุมตัวอยางที่ไดจากการทดลอง
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 2. เปรียบเทียบผลการทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกโดยใชสถิติ t-test แบบ 
Dependent เพ่ือศึกษาความกาวหนาของนักศึกษาที่ไดรับการฝกดวยแบบฝกชุดน้ี 
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สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1.  ประสิทธิภาพจากการทดลองใชแบบฝกกับกลุมตัวอยาง พบวาแบบฝกที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ดังนี้ 
  ชุดที่ 1 มาตรา กก มีประสิทธิภาพกระบวนการ  84.2 
  ชุดที่ 2 มาตรา กด มีประสิทธิภาพกระบวนการ  86.9 
  ชุดที่ 3 มาตรา กบ มีประสิทธิภาพกระบวนการ  90.3 
ซึ่งแบบฝกไดประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) โดยเฉลี่ย 87.13 และประสิทธิภาพผลลัพธ (E2) เปน 
89.25 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 80/80 
 2.  ผลการทดลองเม่ือผูเรียนกลุมตัวอยางไดรับการฝกดวยแบบฝกที่สรางขึ้นทําใหผูเรียนมี
ความสามารถในการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ หลังใชแบบฝกดีกวากอนใชแบบฝกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
 1.  แบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพตามกระบวนการของแบบฝก E1 = 87.13 และ
ประสิทธิภาพผลลัพธ E2 = 89.25 สรุปไดวาแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ 87.13/89.25 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 ความสามารถในการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ ของนักเรียน
กลุมตัวอยางหลังการใชแบบฝก พบวาดีกวากอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แสดงใหเห็นวา แบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถทําใหทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก 
กด กบ ของผูเรียนถูกตองและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสราง
แบบฝกของผูวิจัยคนอื่นๆ เชน สมศรี เพ็ชรยิ้ม (2519) ไดทําการวิจัยเร่ืองการสรางแบบฝกทักษะ
วิชาภาษาไทย เรื่อง “ตัวสะกดมาตราแมกด” สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางคือนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 100 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบฝกทักษะ
วิชาภาษาไทย เร่ือง “ตัวสะกดมาตราแมกด” ผลการวิจัยพบวา แบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
84.00/92.72 คือ นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตองโดยเฉลี่ยรอยละ 84.00และทําขอทดสอบ
หลังจากทําแบบฝกสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนทําแบบฝก อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 บุญรัตน มี
สมบูรณ (2529) ไดสรางแบบฝกภาษาไทย เร่ือง”ตัวสะกดมาตราแมกน” สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานวัดฉาง จังหวัดระยอง จํานวน 50 คน ผลการวิจัยพบวา แบบฝกที่
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.54 / 90.05 และคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังการทําแบบฝก
มากกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการทําแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวานักเรียนทํา
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แบบฝกน้ีแลวมีความสามารถในการสะกดคําในมาตราแมกนเพ่ิมขึ้น  ศุภมาส ดานพานิช (2541) ได
ศึกษาการสร างแบบฝกการเขียนสะกดคําที่ มีตั วสะกดไมตรงมาตราชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 ซึ่งใชกลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 56 คนซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 สามารถ
นําไปใชในการเรียนการสอนได และสุนีย แกวของแกว (2549) ศึกษาความบกพรองทางการเรียนรู
เร่ืองของการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2548 
โรงเรียนบานบอทอง อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา จํานวน 7 คนโดยสรางเคร่ืองมือการพัฒนา
ทักษะการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ 87.07/87.34ซึ่งสูงกวาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 สงผล
ใหผูเรียนมีพัฒนาการทางทักษะการเขียนสะกดคําสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 2.  แบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ 87.13/89.25 โดยประสิทธิภาพตัวแรกซึ่งเปน
คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนการทําแบบทดสอบทายแบบฝกของผูเรียนต่ํากวาตัวหลังซ่ึงเปน
ประสิทธิภาพของผลลัพธจากคะแนนการทําแบบทดสอบหลังใชแบบฝกของผูเรียน เน่ืองจากผูเรียน
ไดรับการฝกทักษะการเขียนตัวสะกด มาตรา กก กด กบ ดวยรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลายและ
เรียงตามลําดับจากงายไปหายาก เม่ือผูเรียนไดฝกซํ้าๆ บอยๆ อยางตอเน่ืองสามารถทําใหผูเรียน
เกิดทักษะและเขียนตัวสะกดไดถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้นซ่ึงสงผลใหประสิทธิภาพผลลัพธสูงกวา
ประสิทธิภาพกระบวนการของแบบฝก 
 3.  จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการเขียน 
ตัวสะกดมาตรา กก กด กบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ พบวา
ความสามารถในการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ ของผูเรียนกลุมตัวอยางหลังการใชแบบฝกดี
ขึ้นมากกวากอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุผลดังนี้ 
  3.1  กิจกรรมการฝกในแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีทั้งกิจกรรมการฝกอานและฝกเขียน
ผูเรียนจะไดฝกอานจากตัวอยางคําในแตละมาตราตัวสะกดกอนการทําแบบฝกทุกคร้ังเม่ือผูเรียน
อานไดก็จะเกิดการจดจําจนสามารถเขียนตัวสะกดไดถูกตองแมนยําขึ้นรวมทั้งเนื้อหาในแบบฝก 
หลายรูปแบบและไดเรียงตามลําดับจากงายไปหายาก ฝกจากการแยกสวนประกอบของคําไปจนถึง
การนําคําไปใชในประโยคใหถูกตอง ทั้งนี้ชวยใหผูเรียนฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก  
กด กบ อยางเปนระบบและไมเกิดความทอแทเบื่อหนาย จึงทําใหการฝกมีประสิทธิภาพ ผูเรียน
สามารถเขียนตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนมากย่ิงขึ้น  
  3.2  ในการทําแบบฝกทักษะฉบับน้ี นักเรียนใหความสนใจและกระตือรือรน หากมีขอ
สงสัยในการทําแบบฝกก็จะซักถามจนมีความเขาใจชัดเจนและติดตามการแกไขของครูเม่ือตนเองมี
ขอผิดพลาดที่ตองแกไขซึ่งไมเคยมีแบบฝกทักษะที่แยกเฉพาะมาตรา กก กด กบ แบบนี้มากอน การ
ฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจึงสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนซึ่งตองการฝกการเขียนตัวสะกด มาตรา กก กด กบ โดยเฉพาะตัวสะกดท่ีไมตรงมาตรา 
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เพ่ือใหเขียนถูกตองและเปนการเพ่ิมพูนวงศัพทใหแกนักเรียนซ่ึงสงผลใหแกไขการเขียนตัวสะกดที่
เปนปญหาประสบความสําเร็จ 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1  แบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรา กก กด กบ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสรางส่ือการสอน
สําหรับครูรวมถึงผูที่เก่ียวของไดคิดหรือปรับปรุงแกไขการสรางแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกด 
มาตรา กก กด กบ  ในระดับตางๆ เพ่ือใหมีความรูและพัฒนาการเขียนตัวสะกดใหมากย่ิงขึ้นเพื่อ
ความกาวหนาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยตอไป 
  1.2  ผูเรียนสามารถใชแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกด มาตรา กก กด กบ นี้ในการฝก
ดวยตนเองนอกเวลาเรียนเพ่ือฝกใหเกิดทักษะการเขียนตัวสะกดที่ถูกตองชัดเจนมากขึ้น 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
  2.1  ควรมีการวิจัยสรางแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดในมาตราตัวสะกดอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะตัวสะกดที่ไมตรงตามมาตรา เพ่ือใชเปนสื่อการสอนในการพัฒนาทักษะการเขียนตัวสะกด
ใหมีความถูกตองชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
  2.2  ควรมีการวิจัยสรางสื่อการฝกทักษะการเขียนตัวสะกดในรูปแบบอ่ืนๆ เชน  
วีดิทัศน ซีดีรอม เกม หรือในรูปแบบมัลติมีเดีย เปนตน 
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 แบบทดสอบกอนฝก 
 

คําช้ีแจง    ทําเคร่ืองหมาย  ทับตัวอักษรหนาคําตอบที่ถูกที่สุด 
  จากขอ  ๑-๓ ขอใดเขียนสะกดคาํไดถูกตอง  
 

  ๑. ก.  ลาจาก   
   ข.  เครื่องจัก  
   ค.  บริจาก 
   ง.   ยุกสมัย 
 
  ๒.   ก.  สุนัก   
   ข.  เมกหมอก  
   ค.  หลอกลอ 
   ง.  บุกคล 
 
  ๓.  ก.  ประมุข   
   ข.  หมากสุข  
   ค.  วันสุก 
   ง.   ความทุขก 
 
  ๔.   คําใดมีตัวสะกดใน มาตรา กก ตาง จากคําอ่ืน 
   ก.  เมฆ  
   ข.  ลาก  
   ค.  โชค 
   ง.  เลข 
 
  ๕.   คุณแม............เงินเพื่อทําบุญทีว่ัดใกลบาน  ควรเตมิคํามาตรา กก ในขอใด  
   ก.  บริเวณ   
   ข.  บริจาค   
   ค.  บริการ 
   ง.  บริโภค 
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  จากขอ ๖-๘ ขอใดเขียน ผิด 
  ๖. ก.  สาเหต 
   ข.  อํานาจ 
   ค.  ประเทศ 
   ง.  เพชร 
 
  ๗. ก.  กระดาษ 
   ข.  ประสาด 
   ค.  ปรารถนา 
   ง.  ทิศใต 
 
  ๘.   ก.  มารยาท 
   ข.  น้ํามันกาต 
   ค.  ประวัตศิาสตร 
   ง.  บรรยากาศ 
 
  ๙.   ขอใดเขียนสะกดคําจากคําอานไดถูกตอง 
   ก.  โอ-กาด   เขียนวา  โอกาศ 
   ข.  อา-กาด   เขียนวา  อากาส 
   ค.  ประ-กาด เขียนวา  ประกาต 
   ง.  เกง-กาด  เขียนวา  เกงกาจ 
 
  ๑๐. ขอใดเขียนคําวา “ ประ-หวัด-ต-ิสาด ” ไดถูกตอง 
   ก.  ประวัติศาสตร 
   ข.  ประวัตศาสตร 
   ค.  ประวัตติศาสตร 
   ง.  ประวัติสาศตร 

  ๑๑. คุณแมปลูกตน   ในกระถาง จากภาพขอใดเขียนสะกดคําไดถูกตอง 
   ก.  กระบองเพ็ด 
   ข.  กระบองเพ็ชร 
   ค.  กระบองเพชร 
   ง.  กระบองเพช 
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  ๑๒. ขอใดเปนคําทีส่ะกดดวย มาตรา กด ทั้งหมด 
   ก.  สามารถ , ดอกไม 
   ข.  ด่ืมนม , สาเหต ุ
   ค.  ตลาด , รัฐบาล 
   ง.  พิศวาส , โอฬาร 
 
  ๑๓. คําใดเปนคําในมาตรา กบ  
    ก.  จบ ข.   จัด    
   ค.  จัก ง.   จัน 
 
  ๑๔. ขอใดเขียนไดถูกตอง 
        ก.  ยีราบ ข.  ภาป    
   ค.  ลาภ ง.   ธูบ 
 
  ๑๕. ขอใด ไมใช คําที่สะกดในมาตรา กบ ทัง้หมด 
     ก.  โลภ  อาบ ข.  รูป   ทัพ    
   ค.   หอบ  บาน         ง.  ศัพท  ลาภ 
 
  ๑๖. “ปากําลัง.......ผา” ควรเตมิคําใดในชองวาง 
   ก.  แกว ข.  เย็บ    
   ค.  เสื้อ ง.  เล็ม 
 

 
  ๑๗.                    +  า +                         คือคําในขอใด 
 
 
   ก.  บาป ข.  ปาบ   
   ค.  บาพ ง.  พาบ 
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  ๑๘.   จากภาพขอใดเขียนถูกตอง 
        ก.  โทรสับ ข.  โทรศัพท   
   ค.  โทรซับ ง.  โทรสัพท 
 
 
     ๑๙.  เขียนอยางไร  
 
   ก. สัปปะรด ข.   สัปะรด   
   ค.   สับปะรด ง.  สับปรด 
 
  ๒๐. คําใดเขียนผิด 
        ก.  แมลงสาบ ข.  คําสาบ   
   ค. ทะเลสาบ ง.  เหม็นสาบ   
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                                         แบบทดสอบหลังฝก 
 

คําช้ีแจง    ทําเคร่ืองหมาย  ทับตัวอักษรหนาคําตอบที่ถูกที่สุด 
  จากขอ ๑-๕ ขอใดเขียนสะกดคาํไดถูกตอง 
 
  ๑. ก.  วรรคตอน   
   ข.  จักวาล  
   ค.  ยุกใหม 
   ง.   บริจาก 
 
  ๒.   ก.  บุกคล   
   ข.  เมกฝน  
   ค.  ไขมุก 
   ง.   สุนัก 
 
  ๓. ก.  สามัครค ี   
   ข.  กอนเมฆ   
   ค.  พรรกพวก 
   ง.   พยัฆค 
 
  ๔.  คําใดมีตัวสะกดในมาตรา ตาง จากคําอ่ืน 
   ก.  สํานัก  
   ข.  เอกเขนก  
   ค.  โรค 
   ง.  สุขา 
 
  ๕.  คุณครูใหเขียน.............คําถามในสมุด ควรเติมคํามาตรา กก ในขอใด 
   ก.  ประโยค   
   ข.  ประโยชน   
   ค.  ประชุม 
   ง.  ประหยัด 
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  ๖.  คําใดเปนคําสุภาพของคําวา “ หมา ” ควรเตมิคํามาตรา กก ในขอใด 
   ก.  สุกร   
   ข.  กระบอื                           
   ค.  สุนัข 
   ง.  เจาตูบ 
 
  จากขอ ๗-๙ ขอใดเขียน ผิด 
  ๗. ก.  สาเหตุ 
   ข.  อํานาด 
   ค.  เพชร 
   ง.  ประเทศ 
 
  ๘. ก.  กระดาษ 
   ข.  ประสาท 
   ค.  ทิษใต 
   ง.  ธุรกิจ 
 
  ๙.   ก.  มารยาท 
   ข.  กาตพิษ 
   ค.  กษัตริย 
   ง.  ประวัติศาสตร 
 
  ๑๐. ขอใดเขียนสะกดคําจากคําอานไดถูกตอง 
   ก.  โอ-กาด    เขียนวา  โอกาศ 
   ข.  อา-กาด    เขียนวา  อากาส 
   ค.  ประ-กาด  เขียนวา  ประกาต 
   ง.  บัน - ยา - กาด   เขียนวา   บรรยากาศ 
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  ๑๑. “ มีสลึงพึงบรรจบใหครบ.............อยาใหขาดสิ่งของตองประสงค” 
   ควรเติมคํามาตรา กด ในขอใดจึงสัมผัสคลองจองและไดใจความ 
   ก.  ครัน 
   ข.  บาท 
   ค.  ถวน 
   ง.  สมบูรณ 
 
  ๑๒. คําใดเปนคําในมาตรา  กบ  
   ก.  สวย ข.  เดช      
   ค.  เทพ ง.  นาค 
 
  ๑๓. ขอใดเขยีนไดถูกตอง 
   ก.  โลบ ข.  ธูป       
   ค.  พิลาป ง.   คําศับ 
 
  ๑๔. ขอใดเปนคําใน มาตรา กบ ทั้งหมด 
   ก.  รัฐ  สัปดาห       ข.  สาป  กราฟ     
   ค.  ปลอบ  ปลา       ง.  เศษ  ทรัพย 
 
  ๑๕. “  ประเทศไทยอยูใน..............เอเชีย ”  
   ก.  ทวีป ข. ทวีบ               
   ค.  ประทบี ง.  ประทีป 
 
 

 ๑๖.       +  –ะ +              ว   +  ปา    คือคําในขอใด          
 
   ก.  สัตยปา ข.  สัตวปา    
   ค.  ศตัวปา ง.  สัตปา 
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  ๑๗ .    จากภาพขอใดเขียนถูกตอง 
    ก. ชางพาบ ข.   ชางภาพ   
   ค.   ชางพาภ ง.  ชางภาบ 

  ๑๘. ภาพ   ตรงกับคําในขอใด 
         ก.  ยีราบ ข.  ยีราพ   
   ค.  ยีราฟ ง.  ยีราป 
 
  ๑๙. คําในใดเขียนสะกดคํามาตรา กบ ไม ถูกตอง 
         ก.  ประทับ ข.  ทัพพี   
   ค.  ปรารภ ง.  แมทับ   
 
  ๒๐. คุณครูพูด...............ใจความสําคัญจากนิทานใหนักเรียนฟง  ควรเติมคําในขอใด 
         ก.  ยุบ ข.  นับ     
   ค.  สรุป ง.  ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

บัญชตีาราง 
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บัญชีตาราง 
 

 ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกดานจุดประสงค 
 ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกดานเน้ือหา 
 ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกดานกิจกรรมการฝกและสื่อการเรียนรู 
 ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกดานการประเมินผล 
 ตารางแสดงระยะเวลาในการทดลอง 
 ตารางแสดงคะแนนของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบทายแบบฝก 
 ตารางแสดงประสิทธิภาพกระบวนการของแบบฝก 
 ตางรางแสดงคะแนนการทาํแบบทดสอบหลังใชแบบฝก 
 ตางรางแสดงประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑกําหนด 80/80 
 ตางรางแสดงคะแนนการทดสอบวัดความกาวหนากอนและหลังการใชแบบฝก 
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกดานจุดประสงค 
 

ระดับความคดิเห็น เรื่องที่ประเมิน 
+1 0 -1 

1. จุดประสงคระบุพฤติกรรมอยางชัดเจน 3   
2. จุดประสงคสามารถประเมินผลได 2 1  
3. จุดประสงคสอดคลองกับเนือ้หา 3   
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกดานเน้ือหา 
 

ระดับความคดิเห็น เรื่องที่ประเมิน 
+1 0 -1 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคและกิจกรรมการฝก 3   
2.  เน้ือหาถูกตองครบถวน  3  
3.  เน้ือหากระชับรัดกุมเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 3   
4.  เน้ือหาสอดคลองกับระดับของภาษาความตองการและความสนใจ

ของผูเรียน 
3   
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกดานกิจกรรมการฝกและสื่อการเรียนรู 
 

ระดับความคดิเห็น เรื่องที่ประเมิน 
+1 0 -1 

1. ลําดับขั้นตอนของกิจกรรมเหมาะสมกับเวลา 2 1  
2. กิจกรรมเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 2 1  
3. กิจกรรมใหโอกาสผูเรียนทกุคนมีสวนรวม 3   
4. กิจกรรมชวยใหผูเรียนมีโอกาสฝกทักษะการเขียน

ตัวสะกด 
3   

5. สื่อสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรมการฝก 3   
6. สื่อมีการใชภาษาที่ถูกตองสื่อความหมายชัดเจน 2 1  
7. สื่อมีรูปแบบสวยงามนาสนใจ  3  
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกดานการประเมินผล 
 

ระดับความคดิเห็น เรื่องที่ประเมิน 
+1 0 -1 

1. วิธีประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค 3   
2. วิธีประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน 3   

3. วิธีประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการฝก 2 1  
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ตารางแสดงระยะเวลาในการทดลอง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาหที่ วันที ่ รายการดําเนินการทดลอง เวลา 
1 1 ปฐมนิเทศและทําแบบทดสอบกอนฝก 20 นาที 
 2 แบบฝกชุดที่ 1 มาตรา กก  

(แบบฝกที่  1 - 5) 
20 นาที 

 3 แบบฝกชุดที่ 1 มาตรา กก  
(แบบฝกที่  6 -10) 

20 นาที 

 4 แบบฝกชุดที่ 2 มาตรา กด  
(แบบฝกที่  1- 5 ) 

20 นาที 

2 1 แบบฝกชุดที่ 2 มาตรา กด  
(แบบฝกที่  6-10) 

20 นาที 

 2 แบบฝกชุดที่ 3 มาตรา กบ  
(แบบฝกที่  1- 5 ) 

20 นาที 

 3 แบบฝกชุดที่ 3 มาตรา กบ  
(แบบฝกที่  6-10) 

20 นาที 

 4 ทําแบบทดสอบหลังฝก 20 นาที 
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ตารางแสดงคะแนนของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบทายแบบฝก 
 

คะแนนการทาํแบบทดสอบทายแบบฝก  
คนที ่

(N = 20) ชุดที่ 
1 

ชุดที่ 
2 

ชุดที่ 
3 

คะแนนเต็ม 50 50 50 
1 35 40 42 
2 40 43 48 
3 39 45 47 
4 42 41 45 
5 45 43 48 
6 44 46 43 
7 45 37 48 
8 42 45 46 
9 36 40 39 
10 42 48 44 
11 47 45 49 
12 39 44 46 
13 41 49 39 
14 50 50 50 
15 50 48 47 
16 40 43 47 
17 46 39 41 
18 42 45 48 
19 36 34 40 
20 41 44 46 

      รวม ∑X 842 869 903 
   เฉลี่ย ∑X 

N 
42.1 43.45 45.15 
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ตารางแสดงประสิทธิภาพกระบวนการของแบบฝก 
 

แบบฝก  
 

ชุดที่1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

คาเฉลี่ยของคะแนนการ
ทดสอบทายแบบฝก 

42.1 43.45 45.15 

คารอยละ (E1) 84.2 86.9 90.3 
คาเฉลี่ยรอยละ  87.13  
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ตางรางแสดงคะแนนการทาํแบบทดสอบหลังใชแบบฝก 
  

คะแนนการทาํแบบทดสอบทายแบบฝก  
คนที ่

(N = 20) 
 

 
กอนใชแบบฝก 

 
หลังใชแบบฝก 

คะแนนเต็ม 20 20 
1 9 16 
2 12 18 
3 13 17 
4 14 18 
5 12 18 
6 14 19 
7 12 18 
8 15 18 
9 11 16 
10 10 15 
11 13 18 
12 12 18 
13 13 17 
14 15 20 
15 13 19 
16 8 17 
17 13 20 
18 12 18 
19 11 18 
20 12 19 
รวม  ∑F = 357 
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ตางรางแสดงประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑกําหนด 80/80 
 

คะแนนเต็ม เน้ือหา E1 E2 
1 แบบฝกชุดที่ 1 มาตรา กก 84.2  
2 แบบฝกชุดที่ 2 มาตรา กด 86.9 89.25 
3 แบบฝกชุดที่ 3 มาตรา กบ 90.3  
  เฉลี่ย 87.13 89.25 
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ตางรางแสดงคะแนนการทดสอบวัดความกาวหนากอนและหลังการใชแบบฝก 
 

คะแนนการทาํ 
แบบทดสอบทายแบบฝก 

 
คนที ่

(N = 20) 
 

 
กอนฝก 

 
หลังฝก 

ผลตาง D D² 

คะแนนเต็ม 20 20   
1 9 16 7 49 
2 12 18 6 36 
3 13 17 4 16 
4 14 18 4 16 
5 12 18 6 36 
6 14 19 5 25 
7 12 18 6 36 
8 15 18 3 9 
9 11 16 5 25 
10 10 15 5 25 
11 13 18 5 25 
12 12 18 6 36 
13 13 17 4 16 
14 15 20 5 25 
15 13 19 6 36 
16 8 17 9 81 
17 13 20 7 49 
18 12 18 6 36 
19 11 18 7 49 
20 12 19 7 49 
รวม   ∑D = 118 ∑D² = 675 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

แบบประเมินคุณภาพของแบบฝกจากผูเชี่ยวชาญ  
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แบบประเมินคุณภาพของแบบฝกจากผูเชี่ยวชาญ 
แบบฝกทักษะการเขียนตวัสะกดมาตรา กก กด กบ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงตามความคิดเห็นของทานโดยพิจารณาเกณฑ 
 ความเหมาะสมซึ่งแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
  +1  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมาก 
            0   หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
 -1  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอย   

ระดับความ
คิดเห็น     หัวขอ ประสิทธิภาพ 

+1   0 -1 
1.1 จุดประสงคระบุพฤติกรรมอยางชัดเจน    
1.2 จุดประสงคสามารถประเมินผลได    1.จุดประสงค 
1.3 จุดประสงคสอดคลองกับเนื้อหา    
2.1 เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคและกิจกรรม 
การฝก 

   

2.2 เน้ือหาถูกตอง ครบถวน    
2.3 เน้ือหากระชับรัดกุม เหมาะสมกับเวลาที่กําหนด    

2. เน้ือหา 

2.4 เน้ือหาสอดคลองกับระดับภาษา ความตองการ
และความสนใจของผูเรียน 

   

3.1 ลําดับขั้นตอนของกิจกรรมเหมาะสม ตอเน่ือง 
และลงตัวกับเวลา 

   

3.2 กิจกรรมเหมาะสมกับระดับของผูเรียน    
3.3 กิจกรรมใหโอกาสผูเรียนทุกคนมีสวนรวม    

3. กิจกรรม
การฝก 

3.4 กิจกรรมชวยใหผูเรียนมีโอกาสฝกทักษะการ
เขียนตวัสะกด 

   

4.1 สื่อสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรมการฝก    
4.2 สื่อมีการใชภาษาที่ถูกตอง สื่อความหมายชัดเจน    

4.สื่อการ
เรียนรู 

4.3 สื่อมีรูปแบบสวยงามนาสนใจ    
5.1 วิธีประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค    
5.2 วิธีประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน    

5. การ
ประเมินผล 

5.3 วิธีประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการฝก    
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
                       

ลงชื่อ ............................................ผูประเมิน 
(....................................................................) 
วันที่................/........................./....................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

แบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกด มาตรา กก กด กบ สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
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 ตัวสะกดมาตรากก กด กบ  

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 
Writing  skills  practice  of  spelling 

“ Mae Kok Kod Kob ” for primary 3 students 
in  an  English program 
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คํานํา 

แบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรากก กด กบสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ ๓ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนแบบฝกเสริมทักษะ และเพิ่มพูน
คําศัพทแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ เพ่ือใหมีความรู
และพัฒนาทักษะการเขียนตัวสะกด มาตรากก  มาตรา กด และมาตรา กบ ใหดียิ่งขึ้น 
ซึ่งประกอบดวยคําแนะนําในการใชแบบฝก  แบบทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝก แบบฝก 
มี ๓ ชุด คือ มาตรากก  มาตรา กด และ มาตรา กบ ชุดละ ๑๐ แบบฝกซ่ึงมีตัวอยางคําในแตละ
มาตราและกิจกรรมการฝกหลายรูปแบบ เพ่ือใหเหมาะสมกับพ้ืนฐานความรูทางภาษาไทยของ
ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา แบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรากก กด กบ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษฉบับน้ี จะเปนประโยชนแกผูเรียน
และครูผูสอนวิชาภาษาไทยในการใชเปนสื่อการสอน หรือใชเปนแบบฝกชวยเสริมทักษะ 
นอกเหนือจากบทเรียนเพื่อใหผูเรียนมีความรูหลากหลายจนเกิดความแมนยําอันจะเปนผลให
เกิดความกาวหนาทางวิชาการตอไป 

 
        คําขวัญ   ชูเอียด 

                                                                                                                    ผูจัดทํา 
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สารบัญ 

    หนา 
คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตรากก กด กบ       ๑
แบบทดสอบกอนฝกการเขยีนตัวสะกดตวัสะกดมาตรากก กด กบ       ๓ 
 
แบบฝกทักษะ ชุดที่ ๑  มาตรากก       ๑๐ 
ตัวอยางคํามาตรากก         ๑๑ 
แบบที่ ๑ แยกสวนประกอบของคํามาตรากก     ๑๒ 
แบบที่ ๒ จับคูคํามาตรากก กับคําอานที่ถูกตอง     ๑๓ 
แบบที่ ๓ เติมตัวสะกดในคํามาตรากก ใหถูกตอง     ๑๔ 
แบบที่ ๔ เขียนคํามาตรากก จากคําอาน      ๑๕ 
แบบที่ ๕ ระบายสีคําในมาตรากก ใหถูกตอง     ๑๖ 
แบบที่ ๖ เขียนคํามาตรากก ใหถูกตองตามภาพที่กําหนด    ๑๗ 
แบบที่ ๗ เขียนตอบคําถามคํามาตรากก จากคําอาน    ๑๘ 
แบบที่ ๘ เขียนคํามาตรากก ใหถูกตองจากตัวอักษรที่กําหนด   ๑๙ 
แบบที่ ๙ วงกลมลอมรอบคําในมาตรากก      ๒๐ 
แบบที่ ๑๐ เติมคํามาตรากก ในประโยค      ๒๑ 
แบบฝกทักษะ ชุดที่ ๒  มาตรากด       ๒๒ 
ตัวอยางคํามาตรากด         ๒๓ 
แบบที่ ๑ แยกสวนประกอบของคํามาตรากด     ๒๗ 
แบบที่ ๒ จับคูคํามาตรากด กับคําอานที่ถูกตอง     ๒๘ 
แบบที่ ๓ เติมตัวสะกดในคํามาตรากด ใหถูกตอง     ๒๙ 
แบบที่ ๔ เขียนคํามาตรากด จากคําอาน      ๓๐ 
แบบที่ ๕ ระบายสีคําในมาตรากด ถูกตอง      ๓๑ 
แบบที่ ๖ เขียนคํามาตรากด ใหถูกตองตามภาพที่กําหนด    ๓๒ 
แบบที่ ๗ เขียนตอบคําถามคํามาตรากด จากคําอาน    ๓๓ 
แบบที่ ๘ เขียนคํามาตรากด ใหถูกตองจากตัวอักษรที่กําหนด   ๓๔ 
แบบที่ ๙ วงกลมลอมรอบคําในมาตรากด      ๓๕ 
แบบที่ ๑๐ เติมคํามาตรากด ในประโยค      ๓๖ 
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                    หนา 
แบบฝกทักษะ ชุดที่ ๓  มาตรากบ             ๓๗ 
ตัวอยางคํามาตรากบ              ๓๘ 
แบบที่ ๑ แยกสวนประกอบของคํามาตรากบ          ๔๐ 
แบบที่ ๒ จับคูคํามาตรากบ กับคําอานที่ถูกตอง          ๔๑ 
แบบที่ ๓ เติมตวัสะกดมาตรากบใหถูกตอง           ๔๒ 
แบบที่ ๔ เขียนคํามาตรากบ จากคําอาน           ๔๓ 
แบบที่ ๕ ระบายสีคําในมาตรากบ ใหถูกตอง          ๔๔ 
แบบที่ ๖ เขียนคํามาตรากบ ใหถูกตองตามภาพที่กําหนด         ๔๕ 
แบบที่ ๗ เขียนตอบคําถามคํามาตรา กบ จากคําอาน         ๔๖ 
แบบที่ ๘ เขียนคํามาตรากบ ใหถูกตองจากตัวอักษรที่กําหนด        ๔๗ 
แบบที่ ๙ วงกลมลอมรอบคําในมาตรากบ           ๔๘ 
แบบที่ ๑๐ เติมคํามาตรากบ ในประโยค           ๔๙  
แบบทดสอบหลังฝกการเขยีนตัวสะกดตัวสะกดมาตรากก กด กบ        ๕๐ 
เฉลยสําหรับครู               ๕๔ 
แบบบันทึกผลการทําแบบฝกและแบบทดสอบ           ๖๘ 
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 คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะการเขียน 

ตัวสะกดมาตรา กก กด กบ  
 

กอนฝก ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนฝก  จากน้ันดูตัวอยางคําในแตละมาตราที่มีกอน
การทําแบบฝกแตละชุด แลวพยายามจําการเขียนตัวสะกดในแตละมาตราใหแมนยํา 
ขณะฝก ๑. แบบฝกทักษะฉบับนี้เปนแบบฝกที่จะชวยเสริมการฝกทักษะเขียนให
นักเรียนมีความรูเ ร่ือง ตัวสะกดในมาตรา กก มาตรากด และมาตรากบ โดยเฉพาะซึ่ง
ประกอบดวยคําชี้แจงและกิจกรรมตางๆ จะชวยใหนักเรียนเพลิดเพลินในขณะฝกทําซ่ึงแบง
ออกเปน ๓ ชุด ชุดละ ๑๐ แบบฝก  คือ 
 แบบฝกที่  ๑  แยกสวนประกอบของคํา 
 แบบฝกที่  ๒  จับคูคํากับคําอานที่ถูกตอง 
 แบบฝกที่  ๓  เติมตัวสะกดใหเปนคําที่ถูกตอง 
 แบบฝกที่  ๔  เขียนคําจากคําอานในแตละมาตราตัวสะกด 
 แบบฝกที่  ๕  ระบายสีคําใหถูกตองตามมาตราตัวสะกด 
 แบบฝกที่  ๖  เขียนคําใหถูกตองตามภาพ 
 แบบฝกที่  ๗  เขียนตอบคําถามจากคําอาน 
 แบบฝกที่  ๘  เขียนคําใหถูกตองจากตัวอักษรที่กําหนดให 
 แบบฝกที่  ๙  วงกลมลอมรอบคําในมาตราตัวสะกด 
 แบบฝกที่ ๑๐  เติมคําในประโยค 
  ๒. ใหนักเรียนทําแบบฝกเรียงจากแบบฝกที่ ๑ ไปถึงแบบฝกที่ ๑๐ แตละแบบ
ฝกมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน นักเรียนตองได ๓ คะแนนขึ้นไปจึงจะผาน  ใชเวลาในการทํา
กิจกรรมแบบฝกละไมเกิน ๑๐ นาที 
  ๓. ในการทําแบบฝกใหเขียนคําตอบหรือกากบาทใหชัดเจน 
  ๔. อานทบทวนในแตละแบบฝกวาเขียนสะกดคําถูกตองหรือไม 
หลังฝก ๑. เม่ือครูผูสอนตรวจใหคะแนนในแตละแบบฝกถาคะแนนต่ํากวา ๓ ให
นักเรียนกลับไปแกไขและทําความเขาใจในแบบฝกน้ันๆ  
  ๒. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังฝก เพ่ือวัดผลความกาวหนาของการเขียน
สะกดคํา มาตรา กก กด กบ 

๓. นักเรียนควรนําแบบฝกทักษะฉบับนี้กลับไปทบทวน เพ่ือทําความเขาใจการ
เขียนสะกดคําที่ถูกตองรวมถึงวงศัพทตางๆท่ีรวมอยูในแบบฝก เพ่ือพัฒนาไปสู
ลําดับขั้นตอไป   
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 แบบทดสอบกอนฝก 

 
 
 
คําช้ีแจง    ทําเคร่ืองหมาย  ทับตัวอักษรหนาคําตอบที่ถูกที่สุด 
               จากขอ  ๑-๓ ขอใดเขียนสะกดคาํไดถูกตอง  
 
๑.  ก.  ลาจาก   

ข.  เครื่องจกั  
ค.  บริจาก 
ง.   ยุกสมัย 

 
๒.    ก.  สุนัก   

ข.  เมกหมอก  
ค.  หลอกลอ      
ง.  บุกคล 

 
๓.    ก.  ประมุข   

ข.  หมากสุข  
ค.  วันสุก 
ง.   ความทุขก 

 
๔.  คําใดมีตัวสะกดใน มาตรา กก ตาง จากคําอื่น 
  ก. เมฆ  

ข. ลาก  
ค. โชค 
ง.  เลข 
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๕.   คุณแม............เงินเพื่อทําบุญที่วัดใกลบาน  ควรเติมคํามาตรา กก ในขอใด  
  ก.  บริเวณ   

ข.  บริจาค   
ค.  บริการ 
ง.  บริโภค 

 
จากขอ ๖-๘ ขอใดเขียนผิด 
๖.  ก.  สาเหต 
  ข.  อํานาจ 
  ค.  ประเทศ 
  ง.  เพชร 
 
๗.  ก.  กระดาษ 
  ข.  ประสาด 
  ค.  ปรารถนา 
  ง.  ทิศใต 
 
๘.        ก.  มารยาท 

ข.  น้ํามันกาต 
ค. ประวตัิศาสตร 
ง. บรรยากาศ 

 
๙.      ขอใดเขียนสะกดคําจากคําอานไดถูกตอง 

ก.  โอ-กาด   เขียนวา  โอกาศ 
 ข.  อา-กาด   เขียนวา  อากาส 
 ค.  ประ-กาด เขียนวา  ประกาต 
 ง.  เกง-กาด  เขียนวา  เกงกาจ 
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๑๐.    ขอใดเขียนคําวา “ ประ-หวัด-ต-ิสาด ” ไดถูกตอง 
 ก.  ประวตัิศาสตร 
 ข.  ประวตัศาสตร 
 ค.  ประวัตตศิาสตร 
 ง.  ประวตัิสาศตร 

๑๑. คุณแมปลูกตน   ในกระถาง จากภาพขอใดเขียนสะกดคําไดถูกตอง 
 ก.  กระบองเพ็ด 
 ข.  กระบองเพ็ชร 
 ค.  กระบองเพชร 
 ง.  กระบองเพช 
 
๑๒. ขอใดเปนคําท่ีสะกดดวย มาตรา กด ทั้งหมด 
 ก.  สามารถ , ดอกไม 
 ข.  ด่ืมนม , สาเหตุ 
 ค.  ตลาด , รัฐบาล 
 ง.  พิศวาส , โอฬาร 

 
๑๓.    คําใดเปนคําในมาตรา กบ  

  ก.  จบ  ข.  จัด   ค.  จัก          ง.   จนั 
 

๑๔.   ขอใดเขียนไดถูกตอง 
     ก.  ยีราบ ข. ภาป   ค.  ลาภ         ง.   ธบู 
 

๑๕.   ขอใด ไมใช คําท่ีสะกดในมาตรา กบ ทัง้หมด 
  ก.  โลภ  อาบ ข. รูป   ทพั   ค.  หอบ  บาน        ง.  ศัพท  ลาภ 
 

๑๖.    “  ปากําลัง.......ผา ” ควรเติมคําใดในชองวาง 
ก.  แกว  ข. เย็บ   ค.  เส้ือ  ง.  เล็ม 

 



     
 

 

  90 

 

 
 

๑๗.                 +  า +                         คือคําในขอใด 
 
 

ก.  บาป  ข.  ปาบ  ค.  บาพ  ง.  พาบ 
 

๑๘.   จากภาพขอใดเขียนถูกตอง 
     ก.  โทรสับ ข.  โทรศัพท  ค.  โทรซับ  ง.  โทรสัพท 
 
๑๙.  เขียนอยางไร  
 

ก. สัปปะรด  ข.   สัปะรด  ค.   สับปะรด      ง.  สับปรด 
 
๒๐. คําใดเขียนผิด 
     ก.  แมลงสาบ  ข.  คําสาบ  ค.  ทะเลสาบ        ง. เหม็นสาบ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทําไดไหมครับ  สูสูนะครับ 
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 แบบฝกทักษะชุดท่ี ๑ 
          มาตรา กก 
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         มาตรา กก 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           แบบฝกทักษะ ชุดที่  ๑  

เพ่ือน ๆ จําไดหรือไมวาคําในมาตรา กก  มีอะไรบาง 

    ก    เปนตัวสะกด 
      กุก           โจก          ซัก         หาก              

พิลึก        ดอกไม         ยักษ          ทุกข  ประยุกต
อนุรักษ     สัญลักษณ 

     
ข    เปนตัวสะกด 

  เลขหก         ความสุข  ประมุข         สุนัข    สุขภาพ 
           
   ค    เปนตัวสะกด 

ประโยค พยัคฆ  บุคคล           บริโภค         
บริจาค       วรรคตอน     พรรคพวก     อุปสรรค        วิหค 
                  ภาคเหนือ      โชคดี    
 
   ฆ    เปนตัวสะกด 

กอนเมฆ มัฆวาน 
และยังมี  กร  คร เปนตัวสะกด  ดวยนะครับ เชน คําวา  
กงจักร      จักรกล      จักรวาล      เคร่ืองจักร     สมัคร 

คําในมาตรา กก คือคําที่มี ก ข ค ฆ เปนตัวสะกดคะ   

  เรามาดูตัวอยางคํามาตรา กก กันนะคะ ! 
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            แบบฝกทักษะ ชุดที่  ๑  
 
 

แบบฝกที่  ๑                      

              

แยกสวนประกอบของคําตอไปนี้ใหถูกตอง 

คํา พยัญชนะตน สระ ตัวสะกด 
เสียง

วรรณยุกต 
ตัวการันต 

     
       ๑.  ยักษ 
     

     
       ๒.  หาก 
     

     
       ๓.  กุก 
     

     
       ๔.  ทุกข 
     

     
       ๕.  โจก 
     

     
       ๖.  สุข 
     

     
       ๗.  เลข 
     

     
       ๘.  หยิก 
     

     
      ๙.  เปลือก 
     

     
      ๑๐. เมฆ 
     

มาตรา    กก 
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แบบฝกที่  ๒      

 
 
..............๑.  บุคคล     ก.  พัก - พวก 
 
..............๒.  พรรคพวก    ข.  สัน - ยะ  - ลัก 
 
..............๓.  พยัคฆ     ค.  มัก - คะ  - วาน 
 
..............๔.  กอนเมฆ    ฆ.  บุก - คน 
 
..............๕.  มัฆวาน     ง.   เลก - หก 
 
..............๖.   สัญลักษณ    จ.  กอน - เมก 
 
..............๗.  จักรวาล    ฉ.  ประ - โหยก 
 
..............๘.  ประโยค     ช.  จัก - กระ - วาน 
 
..............๙.  บริโภค     ซ.  พะ - ยัก 
       
..............๑๐. เลขหก     ฌ.  บอ - ริ - โพก 
       
           
      
            
        
                   โชค                               ดี                                นะคะ 
 

นําตัวอักษรหนาคําทางขวามือมาใสในชองวางหนาคําทาง 
                            ซายมือใหสัมพันธกัน 
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แบบฝกที่  ๓ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

                

  เติมพยัญชนะตัวสะกดมาตรา กก ใหเปนคําที่มีความหมาย 

๑. ยุ_เกา 

๓. เล_แปด 

๒. โช_ดี 

 ๔. เช้ือโร_ 

๕. โศ_เศรา 

๗. พิลึ_ 

๖. ประยุ_ต 

๘. วิห_ 

   ๑๐. ภา_ใต ๙. พรร_พวก 
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แบบฝกที่ ๔ 

 
                        เขียนคําจากคําอานที่กําหนดใหถูกตอง 

                                                 ตัวอยาง     ประ-มุก     เขียนเปน    ประมุข  

๑.   สะ – หมัก  เขียนเปน  ...................................... 

 

๒.   โจด – เลก  เขียนเปน ….................................... 

 

๓.   ความ – สุก     เขียนเปน ....................................... 

 

๔.   เมก – หมอก  เขียนเปน ....................................... 

 

๕.   วัก – ตอน  เขียนเปน     ....................................... 
 

๖. วิ – หก  เขียนเปน ....................................... 

 

๗. กง – จัก  เขียนเปน ....................................... 

 

๘. พะ – ยัก  เขียนเปน ....................................... 

 

๙. บอ – ริ – จาก  เขียนเปน ....................................... 

 
๑๐. อะ – นุ – รัก    เขียนเปน ....................................... 

ใหนักเรียนเขียนคํามาตรา  กก ใหถูกตอง 
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แบบฝกที่  ๕ 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระบายสีคําที่อยูในมาตรากก ใหถูกตองและสวยงาม 

   เพื่อน ๆ ทําถูกหมดไหมคะ!  

เพื่อนๆระบายสีคําในมาตรากก ใหถูกตองนะคะ 

ชาติ 

บุคคล 

พิราบ 
บริจาค 

กาว 
ยาก 

ประโยค รูปภาพ 
หนังสือ 

มัฆวาน
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แบบฝกที่  ๖  

 
    

 

     

 
๑.  ๒.   ๓. 

     
         

 

 
 

         

 

๔.  ๕.  

   

    ใหนักเรียนเขียนคาํมาตรา กก ใตภาพท่ีกําหนดให 

 
     

 
     

 
๖.  ๗.  ๘.  

     

 

 
 

        

 

๙.  ๑๐.  
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     ทํากิจกรรมตอไปไดเลยคะ 

แบบฝกที่  ๗ 
 

 
 

 
 

 
 

๑. คําวา  วิ - หก  เขียนโดยใชพยัญชนะใดเปนตัวสะกด 
ตอบ ……………………………… 
 

๒. คําวา  จัก - กล  เขียนโดยใชพยัญชนะใดเปนตัวสะกด 
ตอบ ……………………………… 

 
๓. คําใดเขียนโดยมี  ก  เปนตัวสะกด 

    ตอบ ……………………………เขียนเปน....................... 
 

๔. คําใดเขียนโดยมี  ข  เปนตัวสะกด 
ตอบ ……………………………เขียนเปน....................... 
 

๕. คําใดเขียนโดยมี  ฆ  เปนตัวสะกด  
ตอบ  ……………………………เขียนเปน....................... 
 

 
                                 
 
 

อานคําอานในมาตรา  กก ตอไปนี้แลวตอบคําถามใหถูกตอง 

สุ - นัก     กอน - เมก  
ตัด - ตอน  วิ - หก 
สุก - ดิบ  จัก -  กล 
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แบบฝกที่  ๘ 
 

                                   
๑.               

  สุ   พ   า     ภ  ข 

                                                                 ………………………………    
 
๒. 

  สั   ก   ญ     ลั  ณ   ษ 

          ……………………………… 
 
๓. 

  มั   ร    ส     ค 

          ……………………………… 
       
๔. 

  ย   พ   ค     ฆ 

               ……………………………… 
 
๕. 

  ริ   บ   โ      ค   ภ 

               ……………………………… 
 
 
 

เรียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตตอไปนี้ 
ใหเปนคําในมาตรา กก 

ทําเสร็จแลวดีใจจังเลย  ! 



     
 

 

  101 

 

 
       แบบฝกที่  ๙      

 
น   จั ญ ช ต ยุ ค ณ ล ย 

ค   ก ร พ ยั ค ฆ ศุ อ ท 

ข   ร ฑ ส เ ม ฆ น ว ม 

ก   ว อ ย ฬ ก ด ใ ด   โ 

ซ   า ทิ ฉ ล า ก ป ภ   ช 

ฆ   ล บ ย อุ ป ส ร   ร   ค 

คิ   ก เ ล ข เ ล พ อ   ดี 

ฤ ข รั ก ษ า ห จ ไ ผ 

ส ษ ฎ ฟ ฝ ธ ท   ทั   ก  ษะ 

 
๑. ......................................   ๖.  

 
 
๒.       ๗.  
 
 
๓.       ๘.  
 
 
๔.       ๙.  

 
 
๕.       ๑๐.  

วงลอมรอบคําที่อยูในมาตรา  กก  แลวนํามาเขียนใน
ชองวางที่กําหนดใหถูกตอง 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
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  นาค       โจก      เมฆ    ซัก 
          สมัคร     นัก      กุก         

สําหรับวันนี้ขอลากอนนะคะ  สวัสดีคะ! 

แบบฝกที่   ๑๐  
 
 

 

 
 
   
   
 

๑. ฉันชอบรับประทาน.............................ตอนเชา 
 

๒. พอของฉันมีอาชีพเปน.........................ในโรงแรมช่ือดัง 
 

๓. ทุกคนอยาลืมสงใบ............................งานนะครับ 
 

๔. ฉันคิดวาฝนจะตกเพราะมี..................หนามาก 
 

๕. คุณแม........................ชุดนักเรียนของฉัน 
 

 
  
 
 
 
 
 

                

นําคําที่กําหนดใหเตมิลงในชองวางของประโยคใหถูกตอง 
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 แบบฝกทักษะชุดท่ี ๒ 
          มาตรา กด 
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    เรามารูจักคําใน
มาตรา กด กันนะครับ 

 คํามาตรา กด คือ คําที่มี   ด จ ช ซ ฎ ฏ   
ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส    เปนตัวสะกด 

มาตรา กด 

 
 
 
                            เรามาดู ตัวอยางคํามาตรา กด กันคะ 
 
                                                                   ตัวอยาง 
 
    
                                         ด    เปนตัวสะกด 
                                        น้ํามันกาด      วาดรูป      เห็ด          
    จ    เปนตัวสะกด 
                       ขี้เกียจ    ตํารวจ    ธุรกิจ   ปศาจ   พินิจ   อํานาจ 
  ช    เปนตัวสะกด 
              นักปราชญ    ปลูกพืช   ประโยชน    มหาราช     
 ซ   เปนตัวสะกด  
                                                     กาซพิษ 
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                                                                    ตัวอยาง 
 
 
          
      
       ฎ   เปนตัวสะกด 
      กบฎ      กฎระเบียบ     กฎหมาย     
            ฏ   เปนตัวสะกด 
       ปรากฏ    ปรากฏการณ 
    ฐ    เปนตัวสะกด 
                                 รัฐบาล        อิฐ        อูฐ 
       ฑ    เปนตัวสะกด 
                                                           ครุฑ 
       ฒ    เปนตัวสะกด 
 พัฒนา   วัฒนธรรม   อัฒจันทร 
     ต    เปนตัวสะกด 
        กษัตริย  ซื่อสัตย  บัณฑิต   บิณฑบาต  สัตว  อนุญาต   
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                                                                 ตัวอยาง 
 
 

     
ถ    เปนตัวสะกด 

      รถ     อนาถ 
       ท    เปนตัวสะกด 
             บทกลอน  ประเภท   ประสาท   แพทย  มารยาท  วิทย ุ  
      ธ    เปนตัวสะกด 
                                  โกรธ    ปฏิเสธ    อาวุธ 
    ศ    เปนตัวสะกด 
      ทิศเหนือ  บรรยากาศ  ประเทศ  ปริศนา  อากาศ   ยศ 
             ษ    เปนตัวสะกด 
                                    กระดาษ     ยาพิษ    ลูกศิษย    
         ส     เปนตัวสะกด 
                 พัสดุ    รส    รสชาติ    วัสดุ    โอรส 
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        นอกจากนี้ยังมี  ชร  ติ  ตุ  ตร  ทร  รถ  เปนตัวสะกด   เชน 
    ชร     เปนตัวสะกด 
             กระบองเพชร           เพชรพลอย         
     

ติ      เปนตัวสะกด 
          ชาติ        โชติชวง       ญาติ       ธรรมชาติ         รสชาติ       สมบัต ิ
 
    ตุ      เปนตัวสะกด 
         สาเหตุ        เหตุผล      อุบัติเหตุ   
  
             ตร     เปนตัวสะกด 
             ตักบาตร        ธนบัตร         เนตร         มิตรสหาย 
 
             ทร เปนตัวสะกด 
    มหาสมุทร                 สมุทรปราการ 
 
            รถ เปนตัวสะกด 
               ปรารถนา                  สามารถ 
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แบบฝกทักษะ ชุดที่  ๒  
 
   

แบบฝกที่  ๑     
       

       

แยกสวนประกอบของคําตอไปนี้ใหถูกตอง 

คํา พยัญชนะตน สระ ตัวสะกด 
เสียง

วรรณยุกต 
ตัวการันต 

     
       ๑.  กาซ 
     

     
       ๒.  รถ 
     

     
       ๓.  เหตุ 
     

     
       ๔.  ชาติ 
     

     
       ๕.  เนตร 
     

     
       ๖. ยศ 
     

     
      ๗. เพชร 
     

     
      ๘.  สัตว 
     

     
      ๙. ปราชญ 
     

     
      ๑๐. ครุฑ   
     

มาตรา   กด 
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แบบฝกที่  ๒     

 
 
..............๑.   ประเทศชาติ    ก.  ปราด - ถะ - หนา 
 
..............๒.   บรรยากาศ    ข.  ประ - หวัด  - ติ - สาด 
 
..............๓.   ประวัติศาสตร    ค.  มะ - หา  - สะ - หมุด 
 
..............๔.   สาเหตุ     ฆ.  บัน - ยา - กาด 
 
..............๕.   ปรารถนา    ง.   ลูก - สิด 
 
..............๖.   โอกาส     จ.  โอ - กาด 
 
..............๗.  กษัตริย     ฉ.  สา - เหด 
 
..............๘.  มหาสมุทร    ช.  ประ - เทด - ชาด 
 
..............๙.  วัสดุ     ซ.   กะ - สัด 
       
..............๑๐. ลูกศิษย    ฌ.  วัด - สะ -ด ุ
       
           
     
        
                   โชค                                ดี                              นะคะ 

นําตัวอักษรหนาคําทางขวามือมาใสในชองวางหนาคําทาง 
                            ซายมือใหสัมพันธกัน 
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แบบฝกที ่ ๓     
   

  
                                           
    ๑. ธงชา.............       ๒. อากา...............            
                                                                                                                                                          
 
 
                                
   ๓.กระดา...............            ๔.  วิเศ...................... 
                                     
         
 
  
   ๕. มิ...........สหาย         ๖ . ประเท............. 
                                          
                                                                              
   
         
    ๗. วิ.........ยุ                                                             ๘.  ตักบา................                  
  

                   
 
  
   ๙.  ตํารว..............               ๑๐.ปฏิเส..............  

เติมตัวสะกดในมาตรา กด ใหเปนคําที่ถูกตองและมีความหมาย 
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    แบบฝกที่   ๔  
         

  คําอาน                                      คําเขียน 
 
๑.  
                                                                                                                              
๒.                                                                                            
                      
๓.                                                                                                                    
 
๔.                                                                                          
 
๕. 
 
 ๖.                   
 
๗. 
 
๘. 
 
๙. 
 
๑๐.  
 
 
 
 
 

  เขียนคํามาตรา กด จากคําอานที่กําหนดใหถูกตอง 

   แพด ………………………

ครุด ………………………

  ซื่อ-สัด ………………………

สา-มาด ………………………

ประ-โยด ………………………

รด - ชาด ………………………

ปรา - กด ………………………

   อา-วุด ………………………

 กด -หมาย ………………………

ทุ-ระ-กิด ………………………

 ไชโย! ทําเสร็จแลวดีใจจังเลย 
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แบบฝกที่  ๕ 
 

 
  
  
   

   
     
     

        
 
 
                                                               

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบายสีคําที่มีตัวสะกดในมาตรา กด ใหถูกตองและสวยงาม 

อํานาจ

   ปริศนา 

   กษัตริย    ประสาท 

  กาฬโรค 

รัฐบาล

   เลขคูณ 

ความทุกข 

  แวนตา    พักผอน 
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แบบฝกที่  ๖    

๑. 
 

 
 

                     __________________ 
__________________ 

 

๓.  
 

 
     
               __________________ 

                   __________________ 

 
 

๒. 

 
 
                                __________________ 

__________________ 

 

๔.  

 
              __________________ 

                  __________________ 

 

๕.                           

                       
                                                                                 __________________ 

       __________________ 

  

 ใหนักเรียนเขียนคาํมาตรา กด ใตภาพท่ีกําหนดให 
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ทํากิจกรรมตอไปไดเลยคะ ! 

 
แบบฝกที่  ๗ 

 
 
 
 
 

 
 
 

๑. คําวา  มะ - หา - สะ - หมุด   เขยีนโดยใชพยญัชนะใดเปนตัวสะกด 
    ตอบ ……………………………… 
 

๒. คําวา  โกรด  เขยีนโดยใชพยัญชนะใดเปนตวัสะกด 
ตอบ ……………………………… 
 

๓. คําใดเขียนโดยมี  จ  เปนตัวสะกด 
ตอบ ……………………………เขียนเปน............................ 
 

๔. คําใดเขียนโดยมี  ศ  เปนตัวสะกด 
ตอบ  ……………………………เขียนเปน............................ 
 

๕. คําใดเขียนโดยมี  ฒ เปนตัวสะกด 
ตอบ ……………………………เขียนเปน............................ 
 
                                                       

 
 

อานคําอานในมาตรา กด ตอไปน้ีแลวตอบคําถามใหถูกตอง 

ปริด  - สะ - หนา        บิน - ทะ - บาด 
พิ - นิด        โกรด    
มะ - หา - สะ - หมุด          พัด - ทะ - นา 
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แบบฝกที่ ๘    
 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                               
๑.                                                                                                                       

  ป  จ   ศ     า 

                                                       ………………………………    
            
๒. 

  า   อ   ธ     วุ 

          ……………………………… 
 
๓. 

  ป   ระ   ท     เ   ภ    

          ……………………………… 
       
๔. 

  อ   ร  โ       ส 

                 ……………………………… 
 
๕. 

  พิ   ย   ษ    า 

  ……………………………… 
        

                                   

เรียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตตอไปนี้ 
ใหเปนคําในมาตรา กด 

ความพยายามอยูที่ไหน
ความสําเร็จอยูที่นั่นคะ ! 
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แบบฝกที่  ๙         
         
 

ร   ถ ญ เ ส ย บั ณ ฑิ ต 

บ   ก ร พ ม บ ฆ ศุ ก ท 

ข   ร ฑ ช บั เ ฮ น ห ม 

ก   ว อ ร ติ ก ด ใ ด   ก 

อั   ฒ จั น ท ร ก ป ภ   ร 

ข   ล บ ก อู ฐ ส ย   ร   อ 
ธ   น บั ต ร เ ล วั ส   ดุ 

ศ ข ม ห า ร า ช ไ ผ 

ส ษ ช ฟ ก ร ะ   ด   า  ษ 

 
๑. ......................................   ๖.  

 
                                                    
๒.       ๗.  
 
 
๓.       ๘.  
 
 
๔.       ๙.  

 
 
๕.                ๑๐.                                                                 

วงกลมลอมรอบคําในมาตรา กด  แลวนํามาเขียนใน
ชองวางที่กําหนดให 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
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 ขี้เกียจ      รส             ประโยชน           อนุญาต
 ธรรมชาติ       บทกลอน  กระดาษ  
  มารยาท           ตักบาตร         สามารถ          โชติชวง 

ตอนที่ ๑๐ 
 

                                                                                                                                                       
 
 
 

๑. .....................................ชวยใหโลกมีสีสัน 
 
๒. ธงชัยมีความ...........................................เลนฟุตบอลได 
 
๓. นิชาถูกคุณครูทําโทษ เพราะ..........................ทําการบาน 
 
๔. การกินอาหารที่มี............................จะทําใหรางกายแข็งแรง 
 
๕. คุณแมตําน้ําพริกที่มี.......................เผ็ดมาก 

 
๖. นักเรียนอาน...............................ไดอยางไพเราะ 

 
๗. สุธีขอ....................................คุณแมออกไปนอกบาน 

 
๘. ชบาตัด...................................เปนรูปปลา 

 
๙. มะลิเปนผูมี.......................งามจึงเปนตัวอยางที่ดีใหแกเพื่อนไดเสมอ 

 
๑๐. คุณยา..............................ทุกๆวันพระ 

 

  นําคําที่กําหนดใหเติมลงในชองวางใหไดประโยคที่สมบูรณ 
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 แบบฝกทักษะชุดท่ี ๓ 
          มาตรา กบ 
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            มาตรา กบ 

                                                                                         
                                                                                                                                            

                                            ตัวอยางคํามาตรา กบ 

                                                                                    
                                  บ   เปนตัวสะกด 

   สิบ    ยุบ     กราบ      ทราบ      ปลอบ     ซุบซิบ   พิราบ 
   กุหลาบ       ตะครุบ    แมลงสาบ    สับปะรด 
 
       ป   เปนตัวสะกด 
   กษาปณ กัปตัน       คําสาป    ทวีป        ธูป     บาป 
   บุปผา  รูปภาพ      สถูป           สรุป        สัปดาห   
  
      พ    เปนตัวสะกด 
   กาพยกลอน   กองทัพ      คําศัพท      เคารพ     ทรัพย 
   เทพเจา           โทรศัพท    ผลลัพธ     ภาพยนตร  
   ลพบุรี             สารภาพ     สุภาพ        สุขภาพ    เสพย 
      อาชีพ        อาภัพ        อพยพ     

 
 

ตอไปเปนคําในมาตรา กบ ครับ 

     คําในมาตรา กบ  คือคําที่มี    
บ ป พ ฟ ภ  เปนตัวสะกด น่ันเองครับ 
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                                         ตัวอยางคํามาตรา กบ 
 
 
 
      ฟ    เปนตัวสะกด  
    กราฟ  กอลฟ           ไมโครเวฟ           ยีราฟ 
 
      ภ    เปนตัวสะกด 

                                   ลาภ            โลภ ปรารภ 
     

 
                                                           

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

เรามาฝกเขียนคํา
มาตรา กก กด กบให 
ถูกตองกันนะครับ ! 



     
 

 

  121 

 

       แบบฝกทักษะ ชุดที่  ๓  
 

 
แบบฝกที่  ๑                      

               

แยกสวนประกอบของคําตอไปนี้ใหถูกตอง 

คํา พยัญชนะตน      สระ ตัวสะกด 
      เสียง 
วรรณยุกต 

ตัวการันต 

     
     ๑.  กราฟ 
     

     
     ๒.  ศัพท 
     

     
         ๓.  ภาพ 
     

     
         ๔.  กาพย 
     

     
         ๕.  ลาภ 
     

     
      ๖.  ทรัพย 
     

     
         ๗.  บาป 
     

     
         ๘.  ธูป 
     

     
         ๙.  โลภ 
     

     
        ๑๐. ปลอบ 
     

มาตรา  กบ 
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แบบฝกที่   ๒     
   
 
..............๑.   รูปภาพ     ก.  กาบ - กลอน 
 
..............๒.   อาภัพ     ข.  ลบ - บุ  - รี  
 
..............๓.   ลพบุรี     ค.  สุก - ขะ  - พาบ 
 
..............๔.   แมลงสาบ    ฆ.  อา - พับ 
 
..............๕.   กองทัพ     ง.   มะ - แลง - สาบ 
 
..............๖.   สถูป     จ.  ทะ - วีบ 
 
..............๗.  กาพยกลอน    ฉ.  กอง - ทับ 
 
..............๘.  สุขภาพ     ช.  ซับ - สิน 
 
..............๙.  ทวีป     ซ.  สะ - ถูบ 
       
..............๑๐.ทรัพยสิน    ฌ.  รูบ - พาบ   

                                                                   
 

  โชค                              ดี                               นะคะ 

นําตัวอักษรหนาคําทางขวามือมาใสในชองวางหนาคําทาง 
                            ซายมือใหสัมพันธกัน 
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      แบบฝกที่  ๓      
 
  
 
 

       ๑. คําสา..........                                         ๒. กษา......ณ 
   

  
              
 
        ๓. โชคลา........               ๔. ยีรา...........  
           
 
      
 
        ๕.  จุดธู..........       ๖. สุภา.......... 
 

 
 

       ๗. ปราร..........       ๘.  อาภั......... 

 
 
               ๙. กั........ตัน                               ๑๐.ไมโครเว...... 
 

 
 
               

  เติมตัวสะกดมาตรา กบ ใหเปนคําที่มีความหมาย 

ถูกทุกขอใชไหม ทํากิจกรรมใหม    
เลยนะครับ 



     
 

 

  124 

 

 
แบบฝกที่  ๔    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนคํามาตรา กบ จากคําอานที่กําหนดใหถูกตอง 

๑. จุด -ธูบ 
เขียนวา..................... 
 

๒. สะ - หรุบ 
เขียนวา..................... 
 

๓.    เทบ - พะ - เจา 
เขียนวา..................... 
  

๔. ซับ - สิน 
เขียนวา..................... 
 

๕.    อบ - พะ - ยบ 
เขียนวา..................... 
 

๖. สา -ระ -พาบ 
เขียนวา..................... 

๗. ทะ - วีบ 
เขียนวา..................... 
 

๘. ยี - ราบ 
เขียนวา..................... 
 

๙. โลบ - มาก 
เขียนวา..................... 
 

๑๐. ซุบ - ซิบ 
เขียนวา..................... 
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แบบฝกที่ ๕       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบายสีคําที่อยูในมาตรา กบ ใหถูกตองและสวยงาม 

บิน อพยพ 

กระบะ ใสพาน 

ไฟ 

สร ุป เคารพ 

ปรารภ 

กษาปณ เรือใบ 
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แบบฝกที่  ๖    

๑. 
 

 
 

                   __________________ 
__________________ 

 

๓.  
 
 

 
               __________________ 

                   __________________ 

 
 

๒. 

 
                               __________________ 

__________________ 

 

๔.  

 
              __________________ 

                  __________________ 

 

๕.                        
    
 
 
                    

                                                                            __________________ 

       __________________ 

  

 ใหนักเรียนเขียนคาํมาตรา กบ ใตภาพท่ีกําหนดให 
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   ทํากิจกรรมตอไปไดเลยครับ ! 

 

      แบบฝกที่ ๗                                   
      
        

 
 
                                                                                                

                                                         ยี-ราบ    บุบ - ผา สับ - ดา  
  เทบ-พะ-เจา    โลบ  กราบ 

 
 

๑. คําวา  สับ - ดา  เขียนอยางไร 
    ตอบ ……………………………… 
 

๒. คําวา  ยี-ราบ  เขียนโดยใชพยัญชนะใดเปนตวัสะกด 
ตอบ ……………………………… 
 

๓. คําใดเขียนโดยมี  พ  เปนตัวสะกด 
ตอบ …………………………..เขียนเปน........................ 
 

๔. คําใดเขียนโดยมี  ภ  เปนตัวสะกด 
ตอบ  ……………………………เขียนเปน........................ 
 

๕. คําใดเขียนโดยมี  บ  เปนตัวสะกด 
ตอบ …………………………...เขียนเปน........................ 

  

 
 

อานคําตอไปนี้แลวตอบคําถามใหถูกตอง 



     
 

 

  128 

 

แบบฝกที่  ๘   

 
 
๑. 

  ล   ภ   โ     

                                                                  ………………………………    
 
๒. 

 พ    ย   เ      ส 

          ……………………………… 
 
๓. 

  ท   ร   บ  า  

          ……………………………… 
       
๔. 

  ล   ฟ   อ     ก 

              ……………………………… 
 
๕. 

  ผ   ล   พ    ลั    ธ 

……………………………… 

      
 

          เรียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตตอไปนี้ใหเปนคําใน 
                                    มาตรา กบ ที่ถูกตอง 

ทําเสร็จแลวดีใจจังเลย  ! 
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 แบบฝกที่  ๙         
 

ภ   า พ ย น ต ร ค ฑ ร 

ป   ก ศั พ ท บ ฆ ำ ก อ 

ข   ร ฑ ช บ เ ฆ ส ว า 

ก   ว อ ร สั ก ด   า ด   ชี 

ยุ   ติ ธ ว บ ร ก ป ไ   พ 

โ   ล ภ ม ปะ ค ส ย   ร   อ 

ธ   น บ ยี ร  า ฟ ง ส   แ 

ย ด สั ป   ด า ห ช ม ท 

ป ล อ บ ใ จ บุ   ป   ผ   า 

 
๑. ......................................   ๖.  
 
 
๒.       ๗.  
 
 
๓.       ๘.  
 
 
๔.       ๙.  
 
 
๕.                                                                        ๑๐. 

 

ใหนักเรียน วงกลมลอมรอบคําที่อยูในมาตรา  กบ 
 แลวนํามาเขียนในชองวางที่กําหนดให  

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
 

....................................
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         แบบฝกที่   ๑๐  

 
 
 นกพิราบ              ธูปเทียน 
    โทรศัพท 

         ลาภ                      กาพยกลอน 
   กราฟ 
                                                                    

 
 
 

๑. ความไมมีโรคนับเปน........................อันประเสริฐ 
 

๒. คุณครูวาดแผนภูมิรูป..........................ในวิชาคณิตศาสตร 
 

๓. คุณยายเตรียมดอกไม....................ไปไหวพระที่วัด 
 

๔. ทุกคนใช..........................ในการติดตอสื่อสาร 
 

๕. นองใหอาหาร............................ที่สนามหลวง 
                        

 

นําคําที่กําหนดใหเตมิลงในประโยคใหถูกตองสมบูรณ 
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                                         แบบทดสอบหลังฝก 
 
 
คําช้ีแจง    ทําเคร่ืองหมาย  ทับตัวอักษรหนาคําตอบที่ถูกที่สุด 
 
จากขอ ๑-๕ ขอใดเขียนสะกดคาํไดถูกตอง  
 
๑.  ก.  วรรคตอน   

ข.  จักวาล  
ค.  ยุกใหม 
ง.   บรจิาก 

 
๒.    ก.  บุกคล   

ข.  เมกฝน  
ค.  ไขมุก 
ง.   สุนัก 

 
๓.  ก.  สามัครค ี   

ข.  กอนเมฆ   
ค.  พรรกพวก 
ง.   พยัฆค 

 
๔.  คําใดมีตัวสะกดในมาตรา  ตาง จากคําอื่น 
  ก. สํานัก  

ข. เอกเขนก  
ค. โรค 
ง.  สุขา 
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๕.  คุณครูใหเขียน.............คําถามในสมุด ควรเติมคํามาตรา กก ในขอใด 
  ก. ประโยค   

ข. ประโยชน   
ค. ประชมุ 
ง. ประหยัด 
 

๖.  คําใดเปนคําสุภาพของคําวา “ หมา ” ควรเตมิคํามาตรา กก ในขอใด 
  ก.  สุกร   

ข.  กระบอื                           
ค.  สุนัข 
ง.  เจาตูบ 

 
จากขอ ๗-๙ ขอใดเขียนผิด 
๗. ก.  สาเหตุ 
 ข.  อํานาด 
 ค.  เพชร 
 ง.  ประเทศ 
 
๘. ก.  กระดาษ 
 ข.  ประสาท 
 ค.  ทิษใต 
 ง.  ธุรกิจ 
 
๙.     ก.  มารยาท 

ข. กาตพิษ 
ค. กษัตริย 
ง. ประวตัิศาสตร 
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๑๐.    ขอใดเขียนสะกดคําจากคําอานไดถูกตอง 
 ก.  โอ-กาด    เขียนวา  โอกาศ 
 ข.  อา-กาด    เขียนวา  อากาส 
 ค.  ประ-กาด  เขียนวา  ประกาต 
 ง.  บัน - ยา - กาด   เขียนวา   บรรยากาศ 
 
๑๑. “ มีสลึงพึงบรรจบใหครบ.............         อยาใหขาดสิ่งของตองประสงค ” 
 ควรเติมคํามาตรา กด ในขอใดจึงสัมผัสคลองจองและไดใจความ 

ก. ครัน 
ข. บาท 
ค. ถวน 
ง. สมบูรณ 

 
๑๒. คําใดเปนคําในมาตรา  กบ  

ก.  สวย        ข.  เดช     ค.  เทพ    ง.   นาค 
 

๑๓. ขอใดเขียนไดถูกตอง 
ก.  โลบ        ข.  ธปู      ค.  พิลาป            ง.   คําศับ 

 
๑๔.    ขอใดเปนคําใน มาตรา กบ ทั้งหมด 

ก.  รัฐ  สัปดาห      ข.  สาป  กราฟ    ค.  ปลอบ  ปลา      ง.  เศษ  ทรัพย 
 

๑๕. “  ประเทศไทยอยูใน..............เอเชีย ”  
ก.  ทวีป        ข. ทวบี              ค.  ประทีบ              ง.  ประทีป 

 

๑๖.       +  –ะ +              ว   +  ปา    คือคําในขอใด          
 

ก.  สัตยปา         ข. สัตวปา   ค.  ศัตวปา  ง.  สัตปา 
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               ไมยากเลยใชไหมครับ   
                งายนิดเดียวเอง ! 
 

 

๑๗ .     จากภาพขอใดเขียนถูกตอง 
 ก. ชางพาบ         ข.   ชางภาพ         ค.   ชางพาภ         ง.  ชางภาบ 

๑๘. ภาพ   ตรงกับคําในขอใด 
      ก.  ยีราบ          ข.  ยีราพ  ค.  ยีราฟ  ง.  ยีราป 
 
๑๙.  คําในใดเขียนสะกดคํามาตรา กบ ไม ถูกตอง 
      ก.  ประทับ  ข.  ทัพพ ี  ค.  ปรารภ          ง. แมทับ   
 
๒๐.  คุณครพููด...............ใจความสําคัญจากนิทานใหนักเรียนฟง  ควรเติมคาํในขอใด 
      ก.  ยุบ   ข. นับ    ค.  สรุป  ง.  ทราบ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนฝก 

 
 

 
 

    ๑. ก        ๒. ค          ๓. ก   ๔. ข 
    ๕.ข  ๖. ก   ๗.ข   ๘. ข 
    ๙. ง         ๑๐.ก  ๑๑.ค  ๑๒.ค 
   ๑๓.ก        ๑๔.ค  ๑๕.ค  ๑๖.ข 
   ๑๗.ก        ๑๘.ข   ๑๙.ค  ๒๐.ข 
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มาตรา  กก 

เฉลยแบบฝกที่ ๑ 

คํา พยัญชนะตน สระ ตัวสะกด 
เสียง

วรรณยุกต 
ตัวการันต 

     

ย -ะ ก ตรี ษ   ๑. ยักษ 
     
     

ห -า ก เอก -   ๒. หาก 
     
     

ก – ุ ก ตรี -   ๓. กุก 
     
     

ท – ุ ก ตรี ข   ๔. ทุกข 
     
     

จ โ- ก ตรี -   ๕. โจก 
     
     

ส – ุ ข เอก -   ๖.  สุข 
     
     

ล เ- ข โท -   ๗. เลข 
     
     

หย – ิ ก เอก -   ๘.  หยิก 
     
     

ปล เ – ื อ ก เอก - 
 

๙.  เปลือก 
 

     

     

ม เ- ฆ โท -  ๑๐. เมฆ  
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       เฉลยแบบฝกท่ี ๒  
 
     ๑. ฆ                    ๒.  ก                ๓.  ซ                ๔.  จ                ๕.  ค 
      
     ๖.  ข                   ๗.  ช                ๘.  ฉ                ๙.  ฌ      ๑๐. ง 
 
 
       
                                                       เฉลยแบบฝกท่ี ๓ 
 
  ๑. ยุคเกา       ๒. โชคดี      ๓. เลขแปด    ๔. เชื้อโรค        ๕. โศกเศรา 
      
  ๖. ประยุกต    ๗.  พิลึก      ๘. วิหค          ๙. พรรคพวก  ๑๐. ภาคกลาง 
 

 
       
      เฉลยแบบฝกท่ี ๔ 

  
๑. สมัคร     ๒. โจทยเลข     ๓. ความสุข    ๔. เมฆหมอก   ๕. วรรคตอน 
      
๖. วิหค       ๗.  กงจักร        ๘. พยัคฆ       ๙. บริจาค       ๑๐. อนุรักษ 
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                                         เฉลยแบบฝกท่ี ๕ 
 
  

๑. ยาก      ๒. บริจาค      ๓. ประโยค      ๔. บุคคล       ๕. มัฆวาน 
  
 

 
     เฉลยแบบฝกท่ี ๖ 

  
  ๑. บวก          ๒. คิดเลข       ๓. ดอกไม      ๔. เคก             ๕. หนากาก 
      
  ๖. กอนเมฆ   ๗. สุนัข           ๘. พยัคฆ       ๙.รถตุกตุก     ๑๐.วิหค,นก  
 

  
                                        เฉลยแบบฝกท่ี ๗  

                             
                            ๑. วิหค 
                            ๒. จักรกล 
    ๓. สุก-ดิบ        เขียนเปน      สุกดิบ 
                            ๔. สุ-นัก           เขียนเปน      สุนัข 
                            ๕. กอน-เมก    เขียนเปน       กอนเมฆ 
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                                          เฉลยแบบฝกท่ี ๘ 
 
  ๑. สุขภาพ        ๒. สัญลักษณ       ๓. สมัคร       ๔. พยัคฆ      ๕. บริโภค 

 
 
 

        เฉลยแบบฝกท่ี ๙ 
 

 
๑. จักรวาล     ๒. เลข        ๓. รักษา         ๔. ยุค            ๕. พยัคฆ 

 
๖. เมฆ           ๗. ฉลาก     ๘. อุปสรรค    ๙. ทักษะ     ๑๐. โชคดี 

 
 
         

          เฉลยแบบฝกท่ี ๑๐ 
 

๑. โจก        ๒. กุก       ๓. สมัคร       ๔. เมฆ       ๕. ซัก 
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       มาตรา  กด 
เฉลยแบบฝกที่ ๑ 

คํา พยัญชนะตน สระ ตัวสะกด 
เสียง

วรรณยุกต 
ตัวการันต 

     

ก -า ซ ตรี -   ๑. กาซ 
     
     

ร โ-ะ ถ ตรี -   ๒.  รถ 
     
     

ห เ- ุ ตุ เอก -    ๓. เหตุ 
     
     

ช -า ติ โท -    ๔. ชาติ 
     
     

น เ- ตร โท -    ๕. เนตร 
     
     

ย โ-ะ ศ ตรี -    ๖.  ยศ 
     
     

พ เ- ชร ตรี -    ๗. เพชร 
     
     

ส -ะ ต เอก ว    ๘.  สัตว 
     
     

ปร -า ช เอก ญ 
 

๙.  ปราชญ 
      

     

คร – ุ ฑ ตรี -   ๑๐. ครุฑ  
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              เฉลยแบบฝกท่ี ๒ 
  
 
     ๑. ช                    ๒.  ฆ                ๓.  ข                ๔.  ฉ               ๕.  ก 
      
     ๖.  จ                   ๗.  ซ                ๘.  ค                ๙.  ฌ      ๑๐. ง 
 
 
       
                                                       เฉลยแบบฝกท่ี ๓ 
 
    ๑. ธงชาติ       ๒. อากาศ    ๓. กระดาษ      ๔. วิเศษ        ๕. มิตร 
      
    ๖. ประเทศ     ๗. วิทยุ        ๘. ตักบาตร     ๙. ตํารวจ    ๑๐. ปฏิเสธ 
 

 
       
      เฉลยแบบฝกท่ี ๔ 

  
      ๑. แพทย     ๒. ครุฑ         ๓. ซื่อสัตย    ๔. สามารถ      ๕. ประโยชน 
      
      ๖. รสชาติ    ๗.  ปรากฏ    ๘. อาวุธ       ๙. กฎหมาย    ๑๐. ธุรกิจ 
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                                         เฉลยแบบฝกท่ี ๕ 
 
  
๑. ปริศนา      ๒. กษัตริย      ๓. อํานาจ      ๔. ประสาท       ๕. รัฐบาล 

  
 

 
     เฉลยแบบฝกท่ี ๖ 

  
  ๑. กระบองเพชร    ๒. เห็ด       ๓. วาดรูป      ๔. ตํารวจ        ๕. สัตว 
      
   
 

  
                                        เฉลยแบบฝกท่ี ๗ 

                             
                             ๑. มหาสมุทร 
                             ๒. โกรธ 
                             ๓. พิ-นิด                เขียนเปน      พินิจ 
                             ๔. ปริด-สะ-หนา    เขียนเปน      ปริศนา 
                             ๕. พัด-ทะ-นา        เขียนเปน       พัฒนา 

  
 



     
 

 

  143 

 

 
 
                                          เฉลยแบบฝกท่ี ๘ 
 

  ๑. ปศาจ        ๒. อาวุธ       ๓. ประเทศ       ๔. โอรส      ๕. ยาพิษ 
 
 
 

        เฉลยแบบฝกท่ี ๙ 
 

 
๑. รถ     ๒. เพชร        ๓. สมบัติ         ๔. บัณฑิต             ๕. อัฒจันทร 

 
   ๖. อูฐ    ๗. ธนบัตร    ๘. วัสดุ            ๙. มหาราช         ๑๐. กระดาษ 

 
 
         

          เฉลยแบบฝกท่ี ๑๐ 
 

๑. ธรรมชาติ    ๒. สามารถ    ๓. ขี้เกียจ     ๔. ประโยชน     ๕. รส 
 
๖. บทกลอน   ๗. อนุญาต    ๘. กระดาษ  ๙. มารยาท      ๑๐.ตักบาตร 
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มาตรา  กบ 

เฉลยแบบฝกที่ ๑ 

คํา พยัญชนะตน สระ ตัวสะกด 
เสียง

วรรณยุกต 
ตัวการันต 

     

กร -า ฟ ตรี -   ๑.  กราฟ 
     
     

ศ -ะ พ เอก ท   ๒.  ศัพท 
     
     

ภ -า พ โท -    ๓. ภาพ 
     
     

ก -า พ เอก ย    ๔. กาพย 
     
     

ล -า ภ โท -    ๕. ลาภ 
     
     

ทร -ะ พ ตรี ย    ๖. ทรัพย 
     
     

บ -า ป เอก -    ๗. บาป 
     
     

ธ - ู ป โท -    ๘.  ธูป 
     
     

ล โ- ภ โท - 
 

๙.  โลภ 
      

     

ปล –อ บ เอก -  ๑๐. ปลอบ  
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 เฉลยแบบฝกท่ี ๒ 
  
 
     ๑. ฌ                   ๒.  ฆ                ๓.  ข                ๔.  ง               ๕.  ฉ 
      
     ๖.  ซ                   ๗.  ก                ๘.  ค                ๙.  จ              ๑๐. ช 
 
 
       
                                                       เฉลยแบบฝกท่ี ๓ 
 
    ๑. คําสาป      ๒. กษาปณ     ๓. โชคลาภ  ๔. ยีราฟ       ๕. จุดธูป 
      
    ๖. สุภาพ        ๗. ปรารภ       ๘. อาภัพ      ๙. กัปตัน    ๑๐. ไมโครเวฟ 
 

 
       
      เฉลยแบบฝกท่ี ๔ 

  
      ๑. จุดธูป        ๒. สรุป         ๓. เทพเจา    ๔. ทรัพยสิน      ๕. อพยพ 
      
      ๖. สารภาพ    ๗.  ทวีป       ๘.  ยีราฟ      ๙. โลภมาก      ๑๐. ซุบซิบ 
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                                เฉลยแบบฝกท่ี ๕ 
 
  

๑. อพยพ      ๒. ปรารภ      ๓. เคารพ      ๔. สรุป       ๕. กษาปณ 
  
 

 
     เฉลยแบบฝกท่ี ๖ 

  
  ๑. กุหลาบ    ๒. โทรศัพท       ๓. แมลงสาบ      ๔. สิบโมง      ๕. ตะครุบ 
      
   
 

  
                                        เฉลยแบบฝกท่ี ๗ 

                             
                             ๑. สัปดาห 
                             ๒. ยีราฟ 
                             ๓. เทบ-พะ-เจา      เขียนเปน      เทพเจา 
                             ๔. โลบ                   เขียนเปน      โลภ 
                             ๕. กราบ                เขียนเปน       กราบ 
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                                        เฉลยแบบฝกท่ี ๘ 
 

  ๑. โลภ        ๒. เสพย       ๓. ทราบ       ๔. กอลฟ      ๕. ผลลัพธ 
 
 
 

        เฉลยแบบฝกท่ี ๙ 
 

 
    ๑. ภาพยนตร    ๒. ศัพท        ๓. คําสาป      ๔. อาชีพ         ๕. โลภ 

 
    ๖. สับปะรด      ๗. ยีราฟ       ๘. สัปดาห      ๙. ปลอบใจ  ๑๐. บุปผา 

 
 
         

          เฉลยแบบฝกท่ี ๑๐ 
 

      ๑. ลาภ    ๒. กราฟ    ๓. ธูปเทียน     ๔. โทรศัพท      ๕. นกพิราบ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังฝก 

 
 

 
 

 
    ๑. ก        ๒. ค          ๓. ข   ๔. ง 
    ๕.ก         ๖. ค   ๗. ข   ๘. ค 
     ๙.ข        ๑๐.ง  ๑๑. ข ๑๒.ค 
   ๑๓.ข        ๑๔.ข  ๑๕. ก  ๑๖.ข 
   ๑๗.ข        ๑๘.ค   ๑๙. ง ๒๐.ค 
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  แบบบันทึกผลการทําแบบฝกและแบบทดสอบ 
 

สรุปคะแนนการทําแบบฝกและการทดสอบกอนฝกและหลังฝก 
ชื่อ...........................................ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓/.........เลขที่.......... 
 

ชุดที่ ๑ มาตรา กก 
แบบฝกที ่

 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

 
  ๖ 

 
๗ 

 
๘ 

 
๙ 

 
๑๐ 

 
รวม 

คะแนนเตม็ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕๐ 
ผาน  /  ไดคะแนน            

 
ชุดที่ ๒ มาตรา กด 

แบบฝกที ่
 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

 
  ๖ 

 
๗ 

 
๘ 

 
๙ 

 
๑๐ 

 
รวม 

คะแนนเตม็ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕๐ 
ผาน  /  ไดคะแนน            

 
ชุดที่ ๓ มาตรา กบ 

แบบฝกที ่
 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

 
  ๖ 

 
๗ 

 
๘ 

 
๙ 

 
๑๐ 

 
รวม 

คะแนนเตม็ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕๐ 
 ผาน  /  ไดคะแนน            

 

    แบบทดสอบ กอนฝก 
 

หลังฝก 
 

 
รวม 

 
คะแนนเต็ม ๒๐ ๒๐ ๔๐ 

      ไดคะแนน    

                 ผลการพฒันา      O เพ่ิมข้ึน      O เทาเดิม     O ลดลง 



     
 

 

  150 

 

 
   บรรณานุกรม 

 
ถวัล  มาศจรัส. (๒๕๔๘).  คูมือความคิดสรางสรรคในการจัดทํานวัตกรรม  

การศึกษา.  กรุงเทพฯ: ธารอักษร. 
พิสมัย เลิศชนะ. (ม.ป.ป.). หลักภาษาไทยชุดที่ ๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๓. 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม).  กรุงเทพฯ:   
         สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.        
ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๖). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   

พ.ศ. ๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ: นานมีบุคพับลิเคชั่นส. 
วรรณี  โสมประยูร. (๒๕๓๗). การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา.           
           กรุงเทพฯ:โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช. 
สุนันทา  สุนทรประเสริฐ. (๒๕๓๕). การผลิตชุดการสอนและชุดการสอน   

ภาษาไทย เร่ือง“มาตราตัวสะกด”.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว.      

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  กระทรวงศึกษาธิการ.(๒๕๔๘). 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที   
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2.  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว. 
 
 
 
 

 



     
 

 

  151 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 153 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล     นางสาวคําขวญั ชูเอียด 
วันเดือนปเกิด    20 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2527 
สถานที่อยูปจจุบัน   87 เอส.เค.พี ซอยอุดมสันติ ถนนรามคําแหง 56 แขวงหัวหมาก 
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