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นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อคุณภาพผู้เรียน 

 

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสรมิทักษะการเขียนสะกดค าในมาตรา

ตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัว ส าหรับนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 3                 The Development of Spelling 

Exercises on the Thai Words Spelling with Different Final 

Consonants for Prathom Suksa 3 Students 

ผู้วิจัย  พรรณี  คงชนะ 

ปีที่ท าวิจัยเสร็จ พ.ศ.2551 

ความเป็นมาของการท าวิจัย 

การเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศกึษา มุง่สอนและส่งเสริมทักษะของผู้เรียนทางด้านภาษา

ท้ังการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษาวรรณคดีและวรรณกรรม ให้ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ ในบรรดาทักษะเหล่านี้การเขียนเป็นทักษะการแสดงออกท่ีส าคัญ เป็นพฤติกรรมการ

ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจของตนเอง ออกมาให้ผู้อื่นรับรู้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ

สื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ ดังนั้นการใชภ้าษาเขียนจึงมีความส าคัญท่ีผู้เขียนต้องใช้ความระมัดระวังในการ

ใช้ภาษาของตนเองด้วยการเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง ดังนั้นการเขียนสะกดค าจึงมีความจ าเป็นและเป็น

พื้นฐานท่ีส าคัญในทักษะการเขียนดังท่ี วรรณี โสมประยูร (2539: 156) ได้กลา่วว่า  

การสะกดค าเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นของการเขียนอย่างหนึ่ง เพราะต้องสะกดค าให้ถูกต้องก่อนจึง

สามารถเขียนประโยคและเร่ืองราวได้ ถ้าเด็กเขียนสะกดค าไม่ได้ เด็กจะไม่สามารถเข้าใจเร่ืองราวของผู้อื่น 

และแสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิดของตนเองไมไ่ด้ กล่าวคือ สื่อสารกันไมไ่ด้น่ันเอง ดังนัน้การเขียนสะกดค าให้

ถูกต้องนับว่าเป็นสิ่งส าคัญมาก ในการเขียนเด็กควรเขียนสะกดค าให้ถูกต้องเสียแต่เร่ิมเรียนค า เพื่อช่วยให้

เด็กรูจ้ักค าต่างๆ ท่ีจ าเป็นในชวีติประจ าวัน และชว่ยให้เด็กใชค้ าต่างๆ ได้ถูกต้องและกว้างขวาง 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของผู้วิจัย

พบวา่ สิ่งท่ีเป็นปัญหาส าหรับการเขียนประการหนึ่งคือ นักเรียนสว่นมากเขียนสะกดค าไมถู่กตอ้ง โดยเฉพาะ

การเขียนสะกดค าท่ีมีพยัญชนะตัวสะกดใช้หลายตัวในมาตราตัวสะกดเดียวกัน ผู้เรียนเกิดความสับสนไม่

แน่ใจ และเขียนผิด ส่งผลให้การสื่อสารบกพร่อง ผิดพลาด ท าให้ผู้อ่าน ไม่เข้าใจความหมาย และยังมี

ผลกระทบต่อการเรียนวิชาอื่นอีกด้วย เพราะเมื่อนักเรียนสะกดค าผิด ความหมายของค าก็ผิดไปด้วย ดังนั้น

การเขียนสะกดค าจึงเป็นปัญหาด้านการใช้ภาษาท่ีส าคัญอย่างหนึ่งท่ีครูผู้สอนจะต้องเร่งแก้ไข ปรับปรุง และ

พัฒนาทักษะการเขียนให้ถูกต้อง โดยการฝึกฝนให้เกิดความช านาญ ด้วยการสร้างหรือพัฒนาแบบฝึกเสริม

ทักษะเพ่ือช่วยแก้ปัญหาการเขียนสะกดค าของนักเรียน ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนประสบปัญหาดังกล่าว จึงได้

พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ การเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัว ส าหรับนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านจันทึง อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียน

สะกดค าให้เกิดความช านาญ และเป็นพื้นฐานในการเรียนชัน้สูงต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดการท าวจิัยท่ีผู้วิจัย

ได้ศึกษาค้นคว้าจากแนวคิดทฤษฎแีละงานวจิัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา แบบฝึกเสริม

ทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัว ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

สรุปเป็นแผนภาพได้ดังน้ี 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมี

พยัญชนะใชห้ลายตัว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ตามเกณฑ ์80/80 

2.  เพื่อหาประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้

หลายตัว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ตามเกณฑป์ระสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป 

3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัว 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการใชแ้บบฝึกเสริมทักษะ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ ใช้แบบวิจัยกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลัง One-Group Pretest-Posttest 

Design เนื่องจากมีนักเรียนเพยีงห้องเดียวดังภาพ 

วัดผลก่อนการทดลอง นวัตกรรม วัดผลหลังการทดลอง 

O1 X O2 

ภาพที่ 2   

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านจันทึง อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2551 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง 

เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1.  แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง การเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัว 

จ านวน 4 แผนการเรียนรู้ คือ การเขียนสะกดค ามาตรา แม่กน แมก่ก แมก่บ และแมก่ด 

ตัวแปรต้น 

แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าใน

มาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัว

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 

ตัวแปรตาม 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าใน

มาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลาย

ตัว 
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2.  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัว ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 จ านวน 36 แบบฝึก 

3.  แบบฝึกหัดการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใชห้ลายตัว จ านวน 4 แบบฝึกหัด 

4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัว

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 จ านวน 40 ข้อ 

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมอื 

1.  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัว 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ผู้วิจัยได้ด าเนนิการดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระหลักการใชภ้าษา 

1.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัว 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 4 แผนการเรียนรู้ คือ การเขียนสะกดค ามาตราแม่กน การ

เขียนสะกดค ามาตราแม่กก การเขียนสะกดค ามาตราแม่กบ และการเขียนสะกดค ามาตราแม่กด แผนการ

เรียนรู้ละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 

1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจพิจารณาและน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม

ค าแนะน า 

2.  สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัว ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 จ านวน 36 แบบฝึก กับอกี 4 แบบฝึกหัด โดยมีขัน้ตอนการด าเนนิการดังนี้  

2.1 ศกึษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คู่มือครู หนังสือเรียน สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ีี 3  

2.2 ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค ามาตรา

ตัวสะกด 

2.3 ศกึษาหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ 

2.4 สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค า ในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัว 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มาตราแม่กน แมก่ก แม่กบ แมก่ด โดยมีการฝึกมาตราละ 9 แบบฝึก 

คือ แบบฝึกท่ี 1 ฤๅษีแปลงสาร แบบฝึกท่ี 2 อ่านแล้วเขียนค า แบบฝึกท่ี 3 สัมพันธ์เป็นคู่ แบบฝึกท่ี 4 ทายดู

ฉันคือใคร แบบฝึกท่ี 5 ค าไหนถูกต้อง แบบฝึกท่ี 6 ลองแยกส่วนประกอบ แบบฝึกท่ี 7 เลือกค าท่ีชอบแต่ง

ประโยค แบบฝึกท่ี 8 ลุ้นโชคเขียนค า แบบฝึกท่ี 9 ฝึกซ้ าทบทวน และแบบฝึกหัดท้ายแบบฝึกอีกมาตราละ 10 

ข้อ 

2.5 น าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัว ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้อง แล้วน ามาปรับปรุง

แก้ไขตามค าแนะน า 
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2.6 น าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัว ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ไปทดลองคร้ังท่ี 1 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 

อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จ านวน 3 คน ท่ีมีความรู้เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน เพื่อหา

ข้อบกพร่องแลว้น ามาปรับปรุงแก้ไข 

2.7 น าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค า ในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใชห้ลายตัว ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ไปทดลองคร้ังท่ี 2 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านหาดใน 

อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จ านวน 9 คน ท่ีมีความรู้เก่ง ปานกลางและอ่อน อยา่งละ 3 คน สนทนาเพื่อหา

ข้อบกพร่องเกี่ยวกับค าชี้แจง ภาพประกอบ เนื้อหา และรูปเล่ม น าผลท่ีได้มาแก้ไขปรับปรุงเพื่อน าไปใชจ้รงิ 

2.8 น าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัวไป

ทดลองจรงิกับนักเรียนกลุ่มตัวอยา่ง ซึ่งเป็นนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านจันทึง อ าเภอท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร ปีการศกึษา 2551 จ านวน 30 คน 

3.   สร้างแบบดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใชห้ลายตัว 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ผู้วิจัยได้ด าเนนิการดังนี้ 

3.1 ศกึษาเอกสารหลักสูตร คู่มือครู เอกสารท่ีเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 

3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้

หลายตัว แบบปรนัย จ านวน 50 ข้อ 

3.3   ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชด้ัชนี

ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด (IOC) จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 คน และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

3.4 บันทึกผลการพิจารณาลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนในแตล่ะขอ้ แลว้หาคะแนนเฉลี่ย

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท้ังหมดเป็นรายขอ้ปรากฏว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิมคีวามสอดคล้องท้ัง 50 

ข้อ 

3.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค า ในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใชห้ลาย

ตัว จ านวน 50 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม อ าเภอท่าแซะ

จังหวัดชุมพร จ านวน 20 คน เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก ผลการวเิคราะห์มีบางข้อท่ีต้อง

ปรับปรุง แล้วคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีมีค่าความยากง่าย 0.2 – 0.8 ไว้จ านวน 40 ข้อ ซึ่ง

หมายถงึแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้น าไปใชส้อบได้ 

3.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใชห้ลาย

ตัว จ านวน 40 ข้อ ที่หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกแลว้ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 

3 โรงเรียนบ้านหาดในอ าเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร จ านวน 40 คน น าผลการทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่ น 

ปรากฏว่ามคี่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.87 ซึ่งหมายถงึแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีสร้างขึน้น าไปใชส้อบได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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1.  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใชห้ลายตัว

ไปทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านจันทึง 

อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอยา่ง 

2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วจิัยสร้างขึ้นและใช ้แบบฝึกเสริม

ทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัวในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้

นักเรียนฝึกทุกวัน วันละ 1 ช่ัวโมง ใชเ้วลาฝึกท้ังหมด 12 วัน 

3.  เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกท้ัง 36 แบบฝึกและท าแบบฝึกหัดท้ัง 4 แบบฝึกหัดแล้ว ก็น าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมพียัญชนะใชห้ลายตัวจากข้อ 1 มาทดสอบหลังเรียนอีก

คร้ังหนึ่ง 

4.  น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบท้ังสองคร้ังคือก่อนใช้แบบฝึกและหลังใช้แบบฝึกของนักเรียนมา

วเิคราะห์ โดยใชก้ารทดสอบที t - test dependent 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ 

1.  วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะ

ใชห้ลายตัว ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตรของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2525: 

491) ดังนี้ 

100
A

N

X

E1 



 

100
B

N

F

E2 



 

ผลการวิเคราะห์ ดังตาราง 

ตารางที่ 1 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหวา่งเรียน 

จ านวนนักเรียน คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 100 ค่าเฉลี่ยคดิเปน็ร้อยละ 

30 997 83.10 83.10 

ตารางที่ 2  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

จ านวนนักเรียน คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 40 ค่าเฉลี่ยคดิเปน็ร้อยละ 

30 978 32.60 81.50 

จากตารางท่ี 1 และ 2 สรุปได้ว่าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมี

พยัญชนะใชห้ลายตัวส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 มีประสิทธิภาพ 83.10/81.50 
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2. การวิเคราะห์หาประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมี

พยัญชนะใช้หลายตัว ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามเกณฑ์ประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป โดยใช้สูตร

ของ บุญชม ศรีสะอาด (2544: 158) 

ดัชนปีระสิทธิผล =  ผลรวมของคะแนนหลังเรียนของทุกคน - ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนของทุก

คน 

   (จ านวนนักเรียน  คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนของทุกคน  

หรือ  




B

Bp

x-nF

x-X
EI  

 

ผลการวิเคราะห์ ดังตาราง 

ตารางท่ี 3    แสดงค่าประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะ

ใช ้หลายตัว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 

N F ExP ExB EI 

30 40 978 711 0.55 

จากตารางท่ี 3 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้

หลายตัว ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าประสิทธิผล 0.55 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิผล 

0.50 ขึ้นไป 

3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดท่ีมี

พยัญชนะใช้หลายตัว ระหวา่งก่อนและหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะ โดยใชสู้ตรของ พวงรัตน์ ทวีรัตน ์(2540: 165) 

ดังนี้ 

1-N

D)(-DN

D
t

22





 

ผลการวิเคราะห์ ดังตาราง 

ตารางท่ี 4   เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัวก่อน

และหลังการใชแ้บบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนกลุ่มตัวอยา่ง 

จ านวน

นักเรียน 

คะแนนรวม

ทดสอบก่อน

เรียน 

คะแนนรวม

ทดสอบหลัง

เรียน 

รวมผลต่างของ

คะแนนทดสอบ

ก่อนและหลัง

เรียน 

รวมผลต่างคะแนน

ทดสอบก่อนและ

หลังเรียนยกก าลัง

สอง 

t 
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30 711 978 267 3127 9.58** 

** มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (.01,df29 = 2.462) 

จากตารางท่ี 4 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลาย

ตัวของกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .01 

สรุปผลการวิจัย 

1. ได้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัว ส าหรับ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 36 แบบฝึก แบบฝึกหัดจ านวน 4 แบบฝึกหัด และแบบฝึกเสริมทักษะ

การเขียนสะกดค าที่สร้างขึน้มปีระสิทธิภาพ 83.10/81.50 

2.  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัว ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสร้างขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.55 ซึ่งสรุปได้ว่านักเรียนสามารถท า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัวหลังเรียนด้วย

แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ 55.00 หรอืนักเรียนมคีวามรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.00  

3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัวของนักเรียน                

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 

การอภปิรายผล 

1.  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัวส าหรับนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.10/81.50 ซึ่งการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน

สะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัวนี้ ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการสร้างอย่างมีระบบและ

วธีิการสร้างอย่างเหมาะสม จากการศึกษาหลักสูตร คู่มือครู เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแบบฝึก การ

วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา จุดประสงค์ และหลักการสร้างแบบฝึกท่ีดี และแบบฝึกท่ีสร้างขึ้นได้รับการ

ตรวจสอบแก้ไขและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและการสร้างแบบฝึก ซึ่งผู้วิจัยได้แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นักเรียนได้รับการฝึกจากแบบฝึกเสริมทักษะ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ฝึก

ด้วยตนเองทุกคร้ังและได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ท าให้นักเรียนไม่เบ่ือหน่าย มี

ความสนใจท่ีจะฝึกมากยิ่งขึน้ ผู้วิจัยประเมินผลพบวา่นักเรียนมทัีกษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดที่มี

พยัญชนะใชห้ลายตัวสูงขึน้ เขียนค าได้ถูกตอ้งมากขึน้ 

2.  ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมี

พยัญชนะใช้หลายตัว ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปรากฏว่าแบบฝึกท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิผล 0.55 ซึ่ง

เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากความสมบูรณ์ของแบบฝึกเสริมทักษะ ความมี

ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะท้ังด้านกระบวนการและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค า 
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จึงท าให้ผู้เรียนมีคะแนนการสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ 55.00 หรือผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 55.00 

3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัวส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ีี 3 หลังการใชแ้บบฝึกเสริมทักษะสูงกวา่ก่อนใชแ้บบฝึกเสริมทักษะอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะที่ผู้วจิัยสร้างขึ้นชว่ยให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสะกดค า

ในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัวได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติคุณ รัตนเดชก าจาย 

(2542) กรวิการ์ ร่ืนรมย์ (2545) บัณฑิตา แจ้งจบ (2545) ว่าท่ี ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี (2546) และ ปิยาภรณ์ 

สร้อยระย้า (2547) ที่ได้สร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าแล้วน าไปสอนกับนักเรียนกลุ่ม

ทดลอง ปรากฏวา่นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค า มคีวามสามารถทางการเขียน

สะกดค าสูงขึ้นเช่นกัน แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะสามารถพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักเรียนได้ ดังนั้น

การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัวสามารถ

พัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าและการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนักเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะ 

1.  จากผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลาย

ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ ครูจึง

ควรสร้างหรือพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าชนิดอื่นๆ เช่น ตัวการันต์ ค าท่ีประวิสรรชนีย์ และไม่

ประวสิรรชนยี ์ให้นักเรียนได้ฝึกเพื่อความช านาญต่อไป 

2.  ควรน าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใช้หลายตัวไปวิจัย

กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ หรือไปวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าในมาตราตัวสะกดท่ีมี

พยัญชนะใช้หลายตัวระหว่างนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทักษะและเรียนโดยไม่ใชแ้บบฝึกเสริมทักษะ

เพื่อจะได้ทราบผลการพัฒนาด้านทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียน 

 


