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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 1)เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดค าไม่ตรงมาตรา
ตวัสะกด ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือหาค่าดชันี
ประสิทธิผลของการเรียนรู้เร่ืองการอ่านและการเขียนสะกดค าไม่ตรงมาตราตวัสะกด   3) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอ่านและการเขียนสะกดค าไม่ตรงมาตราตวัสะกดกบัเกณฑ์ร้อยละ 70  4) เพ่ือ
ศกึษาความคงทนของความรู้ทางการเรียนภาษาไทยเร่ืองการอ่านและการเขียนสะกดค าไม่ตรงมาตราตวัสะกด 
5) เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่แบบฝึกเร่ืองการอ่านและการเขียนสะกดค าไม่ตรงมาตราตวัสะกด 
กลุ่มตวัอย่าง คือนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3/3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน จ านวน 40 คน ซึง่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา
ค้นคว้าได้แก่  1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า 2)แบบฝึก
ทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 3)แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.87  4) แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้มีค่าความ
เช่ือมัน่ 0.91    ผลการวิจยัพบวา่  

1. แบบฝึกทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3/3 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 84.16 / 80.75  ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ 80/80   ท่ีตัง้ไว้ 

2.ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้เร่ืองการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกดส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/3 มีคา่เท่ากบั 0.52 แสดงวา่นกัเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 52 

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด ส าหรับ 
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/3หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสงูกวา่ร้อย
ละ 70 ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 

4.ความคงทนของความรู้ทางการเรียนภาษาไทยเร่ืองการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตรา
ตวัสะกด ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/3  มีความคงทนในการจ าไมแ่ตกตา่ง 

5. ความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/3 ท่ีมีตอ่แบบฝึกเร่ืองการอา่นและการเขียนสะกด
ค าไมต่รงมาตราตวัสะกด ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/3  สว่นใหญ่อยู่ระดบัมาก 
ค าส าคัญ :  แบบฝึกทกัษะ กิจกรรมการเรียนรู้  ความคงทนในการจ า  ความพงึพอใจ   
 
1 โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
1 Kasetsart University Laboratory School, Kamphaengsaen Campus 
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Abstract 
 The purposes of this study were to 1) develop a  series of skill drills for reading and writing of 
irregularly- spelled Thai words for Prathom 3 (Grade 3 equivalent) students to reach the criteria of 80 / 
80 learning efficiency, 2) determine the index of learning effectiveness in reading and writing of 
irregularly- spelled Thai words by Prathom 3 (Grade 3 equivalent)  students, 3) compare the students’ 
learning achievements with the criteria of 70 %, 4) to study learning retention among Prathom 3 
students in reading and writing of irregularly- spelled Thai words, and 5) examine the Prathom 3 
students’ satisfaction with using  the series of skill drills. The samples were verified by Purposive 
Sampling totaling 40 students in Prathom 3/3 of Kasetsart University Laboratory School, 
Kamphaengsaen Campus. The instruments contained 4 types: 1) the learning management plans 
using skill drills for reading, 2) skill drills for reading and writing of irregularly- spelled Thai words for 
students of Prathom 3, 3) a 4-choice objective test of learning achievement with the reliability at 0.87, 
and 4) a questionnaire to measure the students’ learning satisfaction with the reliability at 0.91. The 
data were analyzed in terms of arithmetic mean, standard deviation and dependent t-test. 
 The study results were found as follows: 

1. The skill drills for reading and writing of irregularly- spelled Thai words for Prathom  
3 (Grade 3 equivalent) students have the learning efficiency of 84.16 / 80.75  higher than the 
specified criteria of 80/80.     

2.  The index of learning effectiveness in reading and writing of irregularly- spelled  
Thai words by Prathom 3 (Grade 3 equivalent) students is 0.52, suggesting that the students 

had the learning progress at 52 %.  
3. The students’ learning achievement for post-test are significantly higher than pre-test at 

the .01 level with statistical significance and also higher than the specified criteria of 70 % 
4. The learning retentions among Prathom 3 students in reading and writing of irregularly- 

spelled Thai words are not different. 
5.  The Prathom 3  students were satisfied with learning using the skill drills at  the 

moderate and high level. 
Keywords : skill drills, learning activity, remembering retention, satisfaction  
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ค าน า 
การอ่านและการเขียนเป็นทกัษะท่ีส าคญัในการส่งเสริมสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความรู้สกึของ

มนุษย์ เป็นเคร่ืองมือส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั ภาษาไทยจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัต่อการพัฒนาบุคคลใน
ชาติ  การเรียนภาษาไทยจึงเป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ดงัท่ีกรมวิชาการ (2551 : 3) กล่าวถึงหลกัสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551(2551:37) ว่าภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็น
เคร่ืองมือการติดต่อสื่อสารเพ่ือความเข้าใจ และความสมัพันธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน
และการด ารงชีวิตร่วมกนัในสงัคมประชาธิปไตยได้อย่างสนัติสขุ ดงันัน้จึงได้บรรจุลงหลกัสตูรให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
ตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษา  

จากการศกึษาด้านการใช้ภาษาไทยพบวา่ ผู้ เรียนท่ีบกพร่องทางการอ่านและการเขียนมีสาเหตสุ่วนหนึ่ง
มาจากตวัผู้ เรียนไมเ่ห็นความส าคญัของการเรียนภาษาไทย ไมส่นใจท่ีจะอา่นและเขียนให้ถกูต้อง ถ้าพบค าท่ีอ่าน
ไม่ได้จะอ่านข้ามค า บางครัง้จะเติมค าใหม่ ส่วนด้านการเขียนมกัเขียนสะกดค าผิดทัง้พยัญชนะต้น สระ และ

ตวัสะกด และตวัการันต์ (กนกวรรณ สมโต, 2549 :5) จากผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการเขียนสะกดค าพบว่า 

เร่ืองการใช้พยญัชนะตวัสะกด การสะกดการันต์ และการเลือกใช้ค าเป็นเร่ืองท่ีพบมากท่ีสดุ (สภุจิตร คงสวุรรณ

, 2550 : 42) นกัการศกึษากลา่ววา่สว่นใหญ่เกิดจากการไมร่ะมดัระวงัขณะเขียน ขาดการฝึกฝน  ไมรู้่ความหมาย
ของค า ไม่พยายามศึกษาหลกัเกณฑ์ทางภาษา อีกทัง้ยังได้รับตวัอย่างการใช้ภาษาผิดจากสื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่อมวลชนตา่ง ๆ จนเกิดความเคยชิน การจะขจดัปัญหาการเขียนสะกดค าผิดของผู้ เรียนได้จ าเป็นจะต้องอาศยัผู้
มีส่วนเก่ียวข้องคือครู ผู้ปกครอง และสื่อต่าง ๆ  ควรมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาไทย เพ่ือท่ีจะได้
น าไปใช้ในการเรียนการสอน การสอนท่ีมีประสิทธิภาพผู้สอนต้องมีเทคนิคในการสอน ท่ีจะท าให้ผู้ เรียนมีเจตคติท่ี
ดีตอ่การเรียนรู้  การสอนต้องมีล าดบัขัน้ตอนจากง่ายไปสูย่าก สอนให้เกิดความเพลิดเพลินสนกุสนาน ให้ผู้ เรียนมี
สว่นร่วมในการท ากิจกรรม และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  รวมถงึการมีสื่อหรือแบบฝึกท่ีน่าสนใจ 

จากการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2554  พบว่า
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เม่ือประเมินแต่ละทักษะพบว่าการอ่านและการ
เขียนสะกดค า อยู่ในเกณฑ์ต ่ากวา่ร้อยละ 60 แสดงวา่ด้านการอา่นและการเขียนสะกดค ายงัต้องปรับปรุงแก้ไขให้
มีประสิทธิภาพ ดงันัน้ผู้สอนจงึสนใจท่ีจะพฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการใช้แบบฝึก  เพราะพบว่า แบบฝึก
จะเป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีดี นักเรียนสามารถฝึกปฏิบตัิ เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทกัษะเพ่ิมขึน้ ทัง้เป็นการช่วยลด
ภาระการสอนของและประหยดัเวลาของครู  ผู้ เรียนสามารถทบทวนบทเรียนท่ีเรียนได้ด้วยตนเองและพฒันาไป
ตามศกัยภาพ นอกจากนัน้ท ายังท าให้ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 และผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดบัมาก (กนกวรรณ  สมโต, 2549 : บทคดัย่อ) จากเหตผุลท่ี
กลา่วมาท าให้ผู้ วิจยัมีสร้างแบบฝึกทกัษะทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค าเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและมีเจตคติหรือความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาไทยให้สูงขึน้ พร้อมกับ
พฒันาการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพฒันาแบบฝึกทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด ส าหรับนกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2. เพ่ือหาคา่ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้เร่ืองการอ่านและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตรา 

ตวัสะกด  ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3   
3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตรา 

ตวัสะกด ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 กบัเกณฑ์ร้อยละ 70   
4. เพ่ือศกึษาความคงทนของความรู้ทางการเรียนภาษาไทยเร่ืองการอา่นและการเขียนสะกดค าไม่ 

ตรงมาตราตวัสะกด ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3   
5. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีตอ่แบบฝึกเร่ืองการอา่นและการ 

เขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด 
 

สมมุตฐิานของการวิจัย 
1.  แบบฝึกทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด ส าหรับนกัเรียนชัน้ 

ประถมศกึษาปีท่ี 3  มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2.  ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้เร่ืองการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด   

ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 หลงัเรียนสงูกวา่เรียน 
3.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด 

ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
4. ความคงทนของความรู้ทางการเรียนภาษาไทยเร่ืองการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รง 

มาตราตวัสะกด  ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  ท่ีสอนโดยแบบฝึกทกัษะเร่ืองการอา่นและการเขียน
สะกดค า  มีความคงทนในการจ าไมแ่ตกตา่งกนัหลงัจากระยะเวลาผ่านไป 14 วนั 

5. ความพงึพอใจตอ่แบบฝึกทกัษะเร่ืองการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด   
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 อยู่ในระดบัพอใจมาก 
 

วิธีการศึกษา 
ประชากร  
 นกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา  จงัหวดันครปฐม 
จ านวน 120 คน  
กลุ่มตัวอย่าง 

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/3 จ านวน 40 คน ซึง่ได้มาโดยการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive  sampling)  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด  4 

เร่ือง  จ านวน 8 แผน แตล่ะแผนมีแบบฝึกทกัษะเร่ืองละ10 แบบฝึก  รวม 40 แบบฝึก   
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางเรียนเร่ืองการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด  

จ านวน 40 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
ผู้ วิจยัได้น าเคร่ืองมือดงักลา่วไปให้ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒิุตรวจแล้วเลือกข้อค าถามตัง้0.5 ขึน้ไป

และปรับปรุงแก้ไข หลงัจากนัน้น ามาทดลองใช้กบัผู้ เรียนท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 10 คน และวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) ได้ 84.16 /80.75  คา่ความเช่ือมัน่โดยใช้ KR20 ได้เท่ากบั 
0.87 คา่ความยากง่ายและอ านาจจ าแนก 0.25 - 0.91 แล้วน าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองกบักลุม่
ตวัอย่าง 

3. แบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมีตอ่แบบฝึกเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 3 ระดบั จ านวน 15  
ข้อ โดยแปลคา่ความหมายจากเกณฑ์ของบญุชม ศรีสะอาด (2545 : 740 – 80)  ดงันี ้

ความพงึพอใจมาก  มีคา่เฉลี่ย  2.51 - 3.00 
ความพงึพอใจปานกลาง  มีคา่เฉลี่ย  1.51 - 2.50 
ความพงึพอใจน้อย  มีคา่เฉลี่ย  1.00 - 1.50 

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
1. เตรียมความพร้อมและแจ้งวิธีการเรียนให้นกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับการสอนโดยแบบฝึกทกัษะการ

อา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด ให้นกัเรียนเข้าใจวิธีการเรียนรู้ก่อนจะเร่ิมการทดลอง   
2. ท าการทดสอบก่อนเรียน (pre-test)  โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้

เป็นแบบทดสอบปรนยั 4  ตวัเลือก จ านวน  40 ข้อ  ในเวลา  60 นาที 
3. ด าเนินการทดลองตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทกัษะการอา่นและการเขียน 

สะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด จ านวน 4  เร่ือง แบ่ง 8 แผนการเรียนรู้ ก าหนดเวลาเรียนครัง้ละ 2 คาบ คาบละ 
50 นาที ใช้เวลารวม 16  ครัง้ 

 4. ท าการทดสอบหลงัเรียน (post-test)  ครัง้ท่ี 1  โดยใช้เคร่ืองมือข้อท่ี  2  ผ่านไป 14 วนั ทดสอบหลงั
เรียน (post-test)  ครัง้ท่ี 2 โดยใช้เคร่ืองมือเดิม เพ่ือศกึษาความคงทนในการเรียน 

5.  วิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รง 
มาตราตวัสะกด  โดยการน าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบฝึกหดัระหว่างเรียน คะแนนพฤติกรรม และคะแนนการ
ทดสอบหลงัเรียนของแบบฝึกทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด  มาค านวณหาค่า E1/ 
E2 

6. ท าการเปรียบเทียบ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้  ศกึษาความคงทนทางการเรียน และความพงึพอใจ
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/3 ท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะ 

7. เก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
8  สรุปผลการวิจยัและความคิดเห็น  
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ผลการวิจัยและอภปิราย 

จากการวิเคราะห์ผลการใช้แบบแบบฝึกทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกดของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/3 พบวา่ แบบฝึกทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค ามีประสิทธิภาพ   ท าให้ผล
การเรียนของนกัเรียนสงูขึน้  นกัเรียนมีความคงทนในการจ าความรู้ได้ดี  ปรากฏผลดงัตาราง 
ตาราง  1 การหาประสิทธิภาพของชดุแบบฝึกทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด                                

ตามเกณฑ์  80/80  
คะแนนระหวา่งเรียน   คะแนนหลงัเรียน   

คะแนนเตม็ คะแนนรวมท่ีได้ E1 คะแนนเตม็ คะแนนรวมท่ีได้ E2 
80 953 84.16 40 1292 80.75 
จากตารางท่ี  1 แสดงให้เห็นวา่ ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน

สะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด 84.16 /80.75 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  E1/ E2  คือ  80/80  แสดงว่า
แบบฝึกทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   
ตาราง 2 การหาคา่ดชันีประสทิธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รง 

มาตราตวัสะกด  
จ านวนนักเรียน คะแนนเตม็  40          ผลรวมคะแนน 

 
40 

ทดสอบก่อนเรียน 953 
ทดสอบหลงัเรียน 1292 

คา่ดชันีประสิทธิผล(E.I) 0.52 
จากตารางท่ี  2  พบวา่ ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค า

ไมต่รงมาตราตวัสะกด –ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  มีคา่เท่ากบั 0.52   แสดงวา่ นกัเรียนท่ีเรียนรู้ด้วย
แบบฝึกทกัษะ มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึน้ คิดเป็นร้อยละ 52 
ตาราง  3   การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียน (Post test)   

คะแนน N x S.D.  T sig 
ทดสอบก่อนเรียน 40 23.83 4.98 

1.3036** .001 
ทดสอบหลงัเรียน 40 32.30 4.47 
จากตารางท่ี  3  พบวา่   คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึก

ทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกดของผู้ เรียนก่อนเรียนสงูกวา่หลงัเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01   แสดงวา่แบบฝึกทกัษะการอา่นการเขียนสะกดค า สง่ผลให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูขึน้ 
ตาราง  4  การศกึษาความคงทนทางการเรียนรู้ภาษาไทยหลงัเรียนครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2    

คะแนน N x S.D. t sig 
ทดสอบหลงัเรียน (Post test) 40 32.30 4.4733 

1.3036** .001 
ทดสอบหลงัเรียน 14 วนั 40 32.80 3.9040 
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จากตารางท่ี  4 พบวา่ เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลงัเรียนครัง้ท่ี  1 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/3  กบัคะแนนทดสอบหลงัเรียนผ่านไป 14 วนั  ผลการทดสอบพบวา่นกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/3 มีผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไมแ่ตกตา่งกนั แสดงวา่ความคงทนในการจ าความรู้ของ
นกัเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค าหลงัการทดสอบทัง้สองครัง้ยงัคงสภาพอยู่ 

ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีตอ่แบบฝึกเร่ืองการอา่น 
และการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกดพบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจมาก  ดงัตาราง 5  
ตาราง 5  แสดงผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีตอ่แบบฝึกเร่ืองการอา่น 

และการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด  จ านวน 4 เร่ือง  

 
จากตารางท่ี  5  พบวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชดุแบบฝึกทกัษะการ

อา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 2.62) เม่ือแยกเป็นรายข้อ
พบวา่มีระดบัความพงึพอใจมาก 10 ข้อ  และระดบัความพงึพอใจปานกลาง 5 ข้อ 

 
 
 
 

รายการประเมิน X S ระดับ 
ความพงึพอใจ 

1. ฉนัชอบเรียนภาษาไทยเพราะอาจารย์สอนดี 2.82 0.24 มาก 
2. ฉนัชอบเรียนภาษาไทยเพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีสนกุ 2.61 0.39 มาก 
3. ฉนัชอบเรียนภาษาไทยเพราะท าให้อา่นหนงัสือเก่ง 2.17 0.69 ปานกลาง 
4. ฉนัรู้สกึกระตือรือร้นท่ีจะเรียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทกัษะ 2.52 0.32 มาก 
5. ฉนัชอบท าแบบฝึกทกัษะภาษาไทย 2.73 0.35 มาก 
6. หลงัจากท าแบบฝึกแตล่ะชดุแล้วฉนัอยากท าแบบฝึกชดุตอ่ไป 2.47 0.44 ปานกลาง 
7. การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทกัษะเป็นวิธีท่ีน่าสนใจ 2.82 0.24 มาก 
8. ฉนัและเพ่ือนมีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีหลากหลาย 2.78 0.39 มาก 
9. ฉนัชอบท างานร่วมกบัเพ่ือน 2.43 0.58 ปานกลาง 
10. ฉนัรู้สกึดีใจท่ีได้ช่วยเหลือเพ่ือนคนท่ีเรียนไมท่นั 2.46 0.48 ปานกลาง 
11. ฉนัชอบท่ีอาจารย์มีแบบฝึกทกัษะให้ท าหลากหลาย 2.78 0.39 มาก 
12. ฉนัอยากให้อาจารย์น าเร่ืองอ่ืน ๆ มาสอนโดยใช้แบบฝึกทกัษะด้วย 2.78 0.39 มาก 
13. ฉนัมีความสขุอยากให้ถงึชัว่โมงวิชาภาษาไทยเร็ว ๆ 2.73 0.35 มาก 
14. ฉนัสนกุกบัการเรียนภาษาไทยเพราะมีแบบฝึกหลากหลาย 2.74 0.32 มาก 
15. ฉนัภมูิใจท่ีได้เก็บเหน็ผลงานของตนเอง 2.48 0.46 ปานกลาง 

ระดบัความพงึพอใจโดยรวม 2.62 0.40 มาก 
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สรุปผล 
การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกดส าหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี  3 สรุปผลได้ดงันี ้
1. แบบฝึกทกัษะการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด ส าหรับนกัเรียนชัน้ 

ประถมศกึษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 84.16 / 80.75  ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ 80/80   ท่ีตัง้ไว้ 
2. ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้เร่ืองการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด  

ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 มีคา่เท่ากบั 0.52 แสดงวา่นกัเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 52 

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด ส าหรับ 
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสงูกวา่ร้อยละ 
70 ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 

4. ความคงทนของความรู้ทางการเรียนภาษาไทยเร่ืองการอา่นและการเขียนสะกดค าไมต่รง 
มาตราตวัสะกด ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  มีความคงทนในการจ าไมแ่ตกตา่งกนั 

5. ความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีตอ่แบบฝึกเร่ืองการอา่นและการ 
เขียนสะกดค าไมต่รงมาตราตวัสะกด ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 สว่นใหญ่อยู่ระดบัพอใจมาก 

 
อภปิรายผล 

การท่ีแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าไม่ตรงมาตราตัวสะกด  ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี  3/3  ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.16 / 80.75  ซึง่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะแบบฝึกได้พัฒนาขึน้อย่างเป็นระบบ ซึ่งแบบฝึกในแต่ละชุดมีองค์ประกอบดงันี ้ 
แผนการจดัการเรียนรู้  ใบความรู้ แบบฝึกหดั และแบบทดสอบท้ายบท ในการพฒันาแบบฝึกแต่ละชุดนัน้  ผู้ วิจยั
ได้พฒันาขึน้ตามล าดบัขัน้ตอนอย่างมีระบบและวิธีการท่ีเหมาะสม   ศกึษารูปแบบการท าแบบฝึก จิตวิทยาเด็ก   
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับผู้ เรียน  มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาพ่ีพบจากการเรียนการสอน ท่ีประสบอยู่   
สามารถแก้ปัญหาทีพบได้ตระประเด็น  ในการจดัการเรียนการสอนเน้นการจดัประสบการณ์ให้นกัเรียนเป็นผู้ลง
มือท ากิจกรรม  มีการอภิปราย ซกัถาม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกการวิเคราะห์ท ากิจกรรมในหลายรูปแบบ  
เรียนจากง่ายไปหายาก  ท าให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในเนือ้หา  แล้วครูและนกัเรียนจึงร่วมกนัสรุปบทเรียน จาก
องค์ประกอบดงักล่าวจึงส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพบว่าหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และสงูกว่าร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้    ค่าดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้มีความก้าวหน้า
ทางเพ่ิมขึน้ร้อยละ 52    และเม่ือเวลาผ่านไประยะหนึง่วดัคา่ความคงทนของความรู้ด้านการจ าพบว่าไม่แตกต่าง  
แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกท่ีสร้างขึน้เป็นแบบฝึกท่ีมีประสิทธิภาพสามารถท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และคงสภาพ

ความจ าได้ดีกวา่การสอนแบบปกติปกติ  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ อมัพวรรณ์ โคโตสี (2550:บทคดัย่อ) เร่ือง
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการสะกดค าพบว่าผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และผู้ เรียนมีเจตคติท่ีดีแบบ    ดงันัน้การใช้แบบฝึกทกัษะในการสอนการ
อ่านและการเขียนสะกดค าเป็น นบัว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจและสามารถอ่าน
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และเขียนสะกดค าได้ดีกว่าการสอนแบบปกติ ผู้ สอนต้องใช้เทคนิคการสอน เพ่ิมกิจกรรม เกม มีการอภิปราย
ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้ เรียนได้รับค าชมเชยเป็นแรงเสริม เมื่อท าคะแนนกลุ่ มได้ดี มีความสุข 
เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนสามารถคงสภาพความรู้ ความจ า เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งได้ดี จน
สามารถถ่ายโยงความรู้และสะสมมวลประสบการณ์ได้อย่างเป็นระบบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศกึษา ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
1. การจดักรรมการเรียนรู้ โดยแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดไม่ตรงมาตราตวัสะกด 

ครูผู้สอนควรศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัรูปแบบการสร้างแบบฝึกท่ีหลากหลาย เร่ืองท่ีจะสอน รวมถึงเทคนิคการสอนท่ี
จะน ามาใช้ให้เหมาะสมกบัวยัผู้ เรียน 

2. การจดักรรมการเรียนรู้ โดยแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดไม่ตรงมาตราตวัสะกด 
ควรฝึกจากเร่ืองท่ีง่ายไปหายากหรือฝึกจากบทอา่นท่ีเป็นบทร้อยแก้วแล้วจงึฝึกบทอา่นท่ีเป็นบทร้อยกรอง 

3. การจดักรรมการเรียนรู้ โดยแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดไม่ตรงมาตราตวัสะกด 
ควรฝึกซ า้อย่างต่อเน่ืองและส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสยัรักการอ่านน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัหรือบูรณาการการ
เรียนรู้กบัเนือ้หาวิชาอื่น   

 
เอกสารอ้างอิง 

กนกวรรณ สมโต. 2549. การสร้างแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายอักษร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลยัราช
ภฎัพระนคร. 

กรมวิชาการ. 2546. คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย.  โรงพิมพ์ครุุสภา 

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ :  

_______. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : องค์การรับสง่สินค้า 

และพสัดภุณัฑ์  (ร.ส.พ.), มปป.  

คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ, ส านกังาน. 2545.แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านและเขียน 

ภาษาไทยระดับประถมศึกษา เล่ม 1. โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, กรุงเทพฯ.   
บญุชม ศรีสะอาด. 2553.  การวิจัยเบือ้งต้น. พิมพลกัษณ์, สวีุริยาสาส์น, กรุงเทพฯ. 

สภุจิตร คงสวุรรณ. 2550. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทกัษะการเขียนค าที่ไม่ตรง 

ตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลศรี

วิไล ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาหนองคาย เขต 3. วิทยานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต, 

  มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม. 

อมัพวรรณ์ โคโตสี. 2550.การพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทกัษะการสะกดค า กลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัสารคาม. 


