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54255303: สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคญั: การเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา / แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน 
 ณัฏฐนาถ  สุกสี: การสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์:  ผศ.ดร.
มีชยั เอ่ียมจินดา, ผศ.ดร.กรภสัสร อินทรบ ารุง และผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวฒิุกลุ. 142 หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1)  การสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพ่ือพฒันาการเขียน
สะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชแ้บบฝึกร่วมกบั
ภาพการ์ตูน เพ่ือพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพ่ือพฒันาการเขียน
สะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการ
วิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนอยู่ในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 30 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย  1) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา   
2) แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเร่ืองตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา  3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา  และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึก
ร่วมกบัภาพการ์ตูน  สถิติท่ีใช้ในการวิจยัคือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
 ผลการวิจยั พบวา่  
 1. แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพ่ือพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 91.29/89.33 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพ่ือ
พฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัเรียน    
มีเกณฑสู์งกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ความคิด เห็นของนัก เรียนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  3 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพ่ือพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่
ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยภาพรวมเห็นดว้ยมาก (  =  2.90,S.D. =  0.30)   
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WORD SPELLING EXERCISES IN COMBINATION WITH CARTOONS FOR THIRD GRADE 

STUDENTS. THESIS ADVISORS: ASST.PROF.MEECHAI IEAMJINDA, Ph.D., ASST.PROF. 

KORNPHASSORN INTARABUMRUNG, Ph.D.  AND ASST.PROF.SIWANIT AUTTHAWUTTIKUL, 

Ph.D., 142 pp. 

 The purposes of this research  were to 1) develop the Thai word spelling exercises in 
combination with cartoons for third grade students and to be effective as be 80/80 criterion, 2) to compare 
learning achievement of a development of writing Thai word spelling exercises in combination with cartoons 
for third grade before and after learning, and 3) investigate student’s opinions towards learning activities after 
using the development of Thai writing skill using Thai word spelling exercises in combination with cartoons for 
third grade. The sample group studies used in this study were 30 students from Wat Chaiyaprueksamala School 
in the first semester of  2015 academic year by Simple Random Sampling and used the school was random unit. 
The instruments used in study were 1) lesson plan of Thai word spelling, 2) the exercises of Thai word spelling 
in combination with cartoons, 3) The test of Thai word spelling ability, and 4) Student’s opinions  learning 
writing Thai word spelling by using the exercises in combination with cartoons. Data were analyzed by using 
the statistic of Mean, Standard deviation, and content analysis. 

 The research findings were as:  
 1.  The development of Thai writing skill using Thai word spelling exercises in combination 

with cartoons for third grade students was 91.29/89.33 . It showed that the development of writing Thai word 
spelling exercises in combination with cartoons was higher effective than criteria.  

 2.  Achievement of students using the development of writing Thai word spelling exercises in 
combination with cartoon cartoons for third grade students was higher than the previous level of statistical 
significance .05 

 3.  Student’s opinions towards learning writing skill by using the development of Thai writing 
skill using Thai word spelling exercises in combination with cartoons for third grade students were appropriate 
in a good level. (  =  2.90,S.D. =  0.30)      
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วทิยานิพนธ์เร่ืองการสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความ
อนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มีชยั เอ่ียมจินดา   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรภสัสร อินทร
บ ารุง  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล  ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีสละ
เวลาอนัมีค่าเพื่อให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ของวทิยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยา่งสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์มประสงค์ น่วมบุญลือ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อ่วมเจริญผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา 
ค าแนะน า  ตรวจแกข้อ้บกพร่องเพื่อความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนของวทิยานิพนธ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณ นางสุมาลี สุธีกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล   นางกลัยา 
พานิชวงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 2 ผูเ้ช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทย   และนางประไพ อกัษรดี ครูวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทับกระดาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษา ท่ีกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของเคร่ืองมือท่ีใช ้      
ในการวจิยั 

 ขอกราบขอบพระคุณผู้บ ริหาร ค รู และนัก เรียนโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
กรุงเทพมหานคร  ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการทดลองใชเ้คร่ืองมือ ขอขอบคุณกลัยาณมิตรทุกท่าน
ท่ีคอยให้ค  าปรึกษาให้ความช่วยเหลือ คอยสนับสนุนและเป็นก าลังใจในการท างานตลอดมา         
จนท าใหว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  

 ขอกราบขอบพระคุณ ครู อาจารยทุ์กท่าน ท่ีสั่งสอนให้ความรู้และวิชาการต่าง ๆ แก่
ผูว้ิจยัมาตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั และสุดทา้ยน้ีขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา อนัเป็นท่ีรักและ
เคารพสูงสุดในชีวิตท่ีไดม้อบความรัก ความเมตตา ความห่วงใย คอยอบรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ในการด าเนินชีวิต คุณค่าและคุณประโยชน์ท่ีเกิดจากงานวิจยัเล่มน้ี ผูว้ิจยัขอมอบแด่ทุกท่านท่ี
กล่าวถึงดว้ยความรักยิง่ 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
   ปัจจุบนัน้ีโลกของเราอยู่ในยุคท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รอบตัวเรามีการเปล่ียนแปลงอย่างตลอดเวลาและรวดเร็ว ทั้ งทางด้านวิทยาการ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม  ดงันั้นการเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ เพื่อให้กา้วทนัสถานการ์ต่างๆ
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพนั้น เราจึงควรมุ่งส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของเยาวชนไทยซ่ึงเป็นก าลงัส าคญั
ของชาติในอนาคต ดงัวสิัยทศัน์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่ง
พฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก (ส านกัวชิาการ, 2551:12)  
 ในการจดัการศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ภาษาในการส่ือสาร ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ภาษาจึงมีความส าคญัต่อทุกชนชาติ ส าหรับประเทศไทยใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร
ความหมาย ฉะนั้นภาษาไทยจึงมีความส าคญัยิ่ง เน่ืองจากภาษาไทยมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน 
เป็นภาษาประจ าชาติท่ีแสดงความเป็นไทย นับได้ว่าเป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงความเป็นชาติไทย   
เป็นเอกลกัษณ์ท่ีควรด ารงไว ้และภาษาไทยยงัเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์
จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพฒันาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันา
อาชีพให้มีความมัง่คัง่ทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากน้ีภาษาไทยยงัเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษด้านวฒันธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสุนทรียภาพโดยบันทึกเป็น
วรรณคดี และวรรณกรรมอันล ่ าค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติท่ีควรค่าแก่การเรียนรู้และ 
อนุรักษ ์สืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป (ส านกัวชิาการและมาตรฐานศึกษา, 2544: 3) 
  ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจ้ดัใหเ้รียนวชิาภาษาไทยไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดย
มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ 5 สาระ ไดแ้ก่ สาระท่ี 1 การอ่าน  สาระท่ี 2 การเขียน  สาระท่ี 3 การฟัง 
การดู และการพูด สาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษา และสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรมอยา่งสัมพนัธ์กนั 
ผูเ้รียนตอ้งมีการฝึกฝนเพื่อความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร และเน่ืองดว้ยทกัษะแต่ละ
ทกัษะก็มีความสัมพนัธ์กนั เช่น ทกัษะการอ่าน การฟัง การดู นั้นเป็นทกัษะของการรับรู้เร่ืองราว
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และประสบการณ์  ส่วนทักษะการพูดและการเขียนเป็นทักษะของการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ อาจจะเป็นการพูดแสดงความคิดเห็น การเขียนอธิบายเร่ืองราว การเรียนวิชา
ภาษาไทยจึงเป็นการเรียนเพื่อการส่ือสารให้ผูเ้รียนสามารถรับรู้ขอ้มูลและถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร
หรือประสบการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ                                      
  จากสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 สาระน้ี ทกัษะการเขียนนบัวา่เป็นทกัษะท่ียุง่ยากซบัซ้อนกวา่
ทกัษะอ่ืน ๆ เพราะผูท่ี้จะเขียนได้ดีจะต้องเป็นผูท่ี้ฟังมาก อ่านมาก มีความรู้ และประสบการณ์
กวา้งขวาง พร้อมทั้งยงัสามารถเลือกใช้ถ้อยค า ส านวนมาเรียบเรียงเป็นภาษาเขียนไดถู้กตอ้งและ
สละสลวย ทกัษะการเขียนจะเกิดในบุคคลใด ๆ ได ้บุคคลนั้นจะตอ้งใช้เวลาฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอ 
(สนิท สัตโยภาส, 2545: 142) อีกทั้งในการเขียนนั้นผูเ้ขียนเองก็ยงัตอ้งคิดถึงตวัผูรั้บสารดว้ย การมี
ความรู้เก่ียวกบัการเขียนอยา่งดีจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีไม่ควรมองขา้ม เช่น การมีความรู้พื้นฐานในเร่ือง
ท่ีจะเขียน และจะเขียนอยา่งไรจึงจะสามารถส่ือให้ผูรั้บสารเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามได ้นัน่ถือ
วา่การเขียนนั้นสัมฤทธ์ิผล  ดงัท่ี ปรียา หิรัญประดิษฐ์ (2541: 68) ไดก้ล่าววา่ ตอ้งค านึงถึงผูอ่้านวา่มี
พื้นฐานความรู้ความคิดเป็นอย่างไร ควรเขียนอย่างไร จึงจะเกิดผลตามความประสงค์ ต่อจากนั้น   
จึงก าหนดรูปแบบ วิธีการเขียน การใช้ภาษา และเน้ือหาท่ีเหมาะกบัผูอ่้าน การเขียนจึงจะประสบ
ความส าเร็จตามความตั้งใจ อีกทั้งปัจจยัประการหน่ึงของงานเขียนท่ีดี คือ การเขียนสะกดค าท่ี
ถูกตอ้งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหส่ื้อความหมายไดดี้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของ ผดุง อารยะวิญญู 
(2544: 23) ท่ีกล่าวไวว้า่ การเขียนเป็นทกัษะท่ีสูงท่ีสุดในกระบวนการทางภาษา เป็นการแสดงออก
ถึงแนวความคิดของผูเ้ขียน โดยผูเ้ขียนจะตอ้งน าค าในภาษามาร้อยเรียงกนัอยา่งเป็นระเบียบถูกตอ้ง
ตามหลกัภาษาไทยตลอดจนเขียนสะกดค าไดถู้กตอ้ง หากสะกดผดิความหมายก็ผดิไปดว้ย การเขียน
ใหถู้กตอ้งนั้นจะตอ้งใชก้ารฝึกฝนในการสะกดค า เน่ืองจากการเขียนสะกดค าเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นท่ี
จะเขียนให้เป็นประโยคหรือเร่ืองราวนั้นตอ้งเร่ิมจากการฝึกสะกดค าให้ถูกตอ้งก่อน ดงันั้นการฝึก
ทกัษะการเขียนสะกดค าในการเรียนการสอนระดบัประถมนั้นนบัวา่เป็นเร่ืองส าคญั  อีกทั้งการเขียน
สะกดค ายงัเป็นพื้นฐานท่ีครูตอ้งฝึกฝนให้นกัเรียนตั้งแต่เร่ิมเรียน เพื่อให้นกัเรียนเกิดความมัน่ใจใน
การแสดงความคิดเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษร และสามารถท าให้ผูอ่้านส่ือความไดถู้กตอ้ง ตลอดจน
สามารถน าประโยชน์จากการเขียนไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิลาวณัย ์สุภิ
รักษ,์ 2550: 10)  
  การเขียนสะกดค าเป็นเร่ืองท่ีควรใหค้วามส าคญั เน่ืองจากการเขียนสะกดค าผิด จะเป็น
ผลให้ความหมายของค า ๆ นั้นเปล่ียนไป ท าให้การส่ือสารไม่ตรงกนั จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี   
การสอนเขียนสะกดค าท่ีมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนได้มีเคร่ืองมือในการฝึกฝนทกัษะการเขียน
สะกดค าและเป็นผลใหน้กัเรียนน าไปใชส่ื้อสารในชีวติประจ าวนัได้ 
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  หากกล่าวถึงสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดนั้น อรทยั นุตรดิษฐ ์(2540: 3-4) ไดศึ้กษา
เร่ืองการสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดค า ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษามีปัญหาของการเขียนสะกดค าผิดมาก เน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น การมี
ประสบการณ์มาผิด การเขียนตามเสียงพูด เสียงอ่านหรือเขียนผิดเพราะการเดา ซ่ึงถา้จะวิเคราะห์
สาเหตุท่ีแทจ้ริงของการเขียนสะกดค าผิดของนักเรียนนั้น น่าจะเป็นเพราะนักเรียนสับสนในเร่ือง
ของเสียงท่ีอ่าน เสียงพูด กบัตวัอกัษรท่ีใช้เขียน ซ่ึงตรงกบัความเห็นของ วรรณี โสมประยรู (2544: 
157-159)  และวิลาวณัย ์สุภิรักษ์ (2550: 21) ท่ีว่าสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดนั้นมาจากการไม่
ทราบความหมายของค า การใช้แนวเทียบผิด การออกเสียงผิด มีประสบการณ์ผิด และการไม่รู้
หลกัเกณฑท์างภาษา ซ่ึงสาเหตุดงักล่าวเกิดจาการขาดการสังเกต ขาดการฝึกฝน มีความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองหลกัเกณฑ์ทางภาษายงัไม่ดีพอ นอกจากน้ียงัมีค ายืมมาจากภาษาอ่ืนอีกมากซ่ึงมีหลกัเกณฑ์
ในการเขียนและการใชค้  าแตกต่างกนัออกไปอีก   ฉะนั้นจึงมีค าบางค าท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่เขียนผิด
บ่อย ๆ เพราะอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ทางภาษาท่ีก าหนดเป็นค าท่ีมีหลายพยางค์ หรือมีตวัสะกด
การันตต่์าง ๆ ยากแก่การจดจ า จึงมกัมีการเขียนผดิอยูบ่่อย ๆ (เอกฉทั จารุเมธีชน, 2547: 141-148) 
 ดงันั้น ปัญหาดงักล่าวควรไดรั้บการแกไ้ขโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ซ่ึงครูผูส้อนมีความส าคญั
โดยตรงท่ีจะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้แก่นักเรียน โดยมีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้
สนุกสนานและมีประสิทธิภาพควบคู่กันไป และพยายามส่งเสริมให้นักเรียนมีความชอบใน
ภาษาไทย    
  ผูว้ิจยัเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญั
ของการเขียนสะกดค า และมีความตอ้งการท่ีจะมุ่งพฒันาทกัษะการเขียนสะกดค าใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  จึงไดมี้การสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้จากคุณครูผูส้อนวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
โรงเรียน        วดัชยัพฤษมาลาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 พบว่า นักเรียนยงัคงมีการเขียน
สะกดค าผิดทั้งในเร่ืองสระ พยญัชนะ วรรณยุกต์ และตวัสะกดบ่อยคร้ังมาก  ผูว้ิจยัจึงได้ท าการ
ทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิในเร่ืองการเขียนสะกดค า และหลงัจากทดสอบนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 แลว้ พบวา่ นกัเรียนมีปัญหาในการเขียนสะกดผดิ โดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 ปัญหาการเขียนสะกดค าผดิของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดั 
 ชยัพฤกษมาลา 
 

ปัญหาการเขียนสะกดค าผดิท่ีพบ ร้อยละ 
1.  การเขียนตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 34.56 
2.  การเขียนสะกดการันต ์ 30.08  
3.  การเขียนค าท่ีประวสิรรชนีย ์และไม่ประวสิรรชนีย ์ 28.80 
4.  การเขียนค าบรร บนั และ รร 20.48 
5.  การเขียนพยญัชนะควบกล ้า 14.72 

  
  จากตารางท่ี 1 พบวา่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนวดัชยัพฤษมาลามีปัญหา
ในการเขียนสะกดค าเร่ืองตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ปัญหาดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงมาตรา
ตวัสะกดในภาษาไทยนั้นมีทั้งหมด 9 แม่ ไดแ้ก่  แม่ก กา แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กง แม่กน แม่เกย 
และแม่เกอว แต่ท่ีมีตวัสะกดนั้นมีเพียง 8 แม่ ยกเวน้แม่ ก กา ซ่ึงมาตราตวัสะกดทั้ง 8 แม่ แบ่งออก
ตามลกัษณะไดด้งัน้ี (กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 158) 
  1.  มาตราตวัสะกดท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราเพียงตวัเดียว  มี 4 แม่ ได้แก่  แม่กง    
แม่เกย แม่กม และแม่เกอว  
  2.  มาตราตวัสะกดท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา มี 4 แม่  ไดแ้ก่  
แม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กด 
  เน่ืองจากมาตราตวัสะกดท่ีมีไม่ตรงตามมาตรานั้นมีตวัสะกดในแต่ละมาตรามากกว่า    
1 ตวั ดงันั้น นกัเรียนอาจจะสับสนในเขียนสะกดค า ดงัท่ี ประญติั บุตรมาลา (2548: 51-52) ไดศึ้กษา
เร่ืองการทดลองใช้แบบฝึกทักษะค าคล้องจองประกอบเพลง  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า แบบฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพต ่ากว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก
นกัเรียนส่วนหน่ึงไม่สามารถจ าแนกไดว้า่ตวัสะกดแต่ละมาตรามีตวัสะกดใดบา้ง จึงท าให้นกัเรียน
ไม่สามารถวิเคราะห์ไดว้่าค  าท่ีมีตวัสะกดตวัใด สัมผสัคลอ้งจองกบัค าท่ีมีตวัสะกดใด โดยเฉพาะ   
ค  าท่ีสะกดไม่ตรงตามมาตรา จะเป็นเร่ืองท่ีมีปัญหามากส าหรับนักเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทาง        
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  ซ่ึงปัญหาดงักล่าวขา้งตน้นั้นก็เป็นปัญหา
ท่ีตวัผูว้จิยัเองก็ไดป้ระสบมาจากการสอนนกัเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เช่นกนั ดงันั้นแลว้ผูว้จิยั
จึงมีความเห็นว่า ควรมีการพฒันาทกัษะในดา้นการเขียนสะกดค าดว้ยตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามาตรา 
อนัไดแ้ก่ แม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กด 
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  ในการสอนนักเรียนให้เกิดความมัน่ใจในการเรียน สามารถเขียนสะกดค าได้อย่าง
ถูกตอ้ง คล่องแคล่วและแม่นย  านั้น  ผูส้อนเองก็ควรท่ีจะมีความสามารถรอบดา้น ไม่วา่จะเป็นการ
ใชเ้ทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ การเลือกจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียน    สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนุกสนานไม่น่าเบ่ือ สร้างเจตคติท่ีดีให้กบัผูเ้รียน นอกจากนั้น ควรสอนให้
สัมพนัธ์กนัทั้ง 4 ทกัษะ คือ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน เพื่อให้นกัเรียนน าการเขียนไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  (บุญเพญ็ สุวรรณศร, 2548: 29)   ดงันั้น การจดัการเรียน
การสอนจึงควรมีการวางแผนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้เทคนิค การสอนท่ีน่าสนใจมี
ส่ือและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีความสนใจในส่ิงท่ีก าลงัเรียน เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนวชิาภาษาไทย 
  วิธีหน่ึงท่ีมีการคน้ควา้วิจยั และพบว่าผลการวิจยัสามารถแกปั้ญหาเขียนสะกดค าผิด   
ไดดี้วิธีหน่ึง คือ แบบฝึก ซ่ึงแบบฝึกเป็นนวตักรรมท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจบทเรียนไดดี้
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดของ กนัตด์นยั วรจิติพล (2542: 37) วา่ แบบฝึกช่วยให้นกัเรียน
ได้ฝึกฝนทกัษะทางภาษาท่ีคงทน ช่วยลดภาระให้ครู และทราบถึงปัญหาต่างๆของนักเรียนได้
ชัดเจนข้ึน นอกจากน้ียงัช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนส่ืงท่ีเรียนไปแล้วได้ด้วยตนเอง และ     
ทราบถึงความกา้วหนา้ในการเรียนของตน นอกจากน้ีจากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัของ เนาวรัตน์ 
ช่ืนมณี (2540: บทคดัย่อ)   เร่ืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะภาษาไทยการสะกดค ายาก เร่ืองเป็ดหาย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  กรวิการ์ ร่ืนรมย ์(2543: บทคดัย่อ) รายงานการวิจยัเร่ืองการสร้างแบบฝึก
ทกัษะการเขียนสะกดค าวิชาภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ในสังกดัส านกังาน
การศึกษาจงัหวดัระยอง  และวงศเ์ดือน  แสงผึ้ง (2550: บทคดัยอ่) เร่ืองการพฒันาแบบฝึกการเขียน
สะกดค าโดยใชข้อ้มูลทอ้งถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ แบบฝึกท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  จาก
ข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า แบบฝึกเป็นส่ือการเรียนท่ีน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพในการเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยดา้นการเขียน และยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยพฒันานกัเรียนให้
เกิดทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย หากนกัเรียนไดฝึ้กฝนบ่อย ๆ ยอ่มจะท าใหเ้กิดทกัษะทางภาษา
ดีข้ึน อนัจะเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียนวชิาอ่ืน ๆ ต่อไป   
 นอกจากแบบฝึกจะมีส่วนช่วยในพฒันาทักษะการเขียนสะกดค าแล้วนั้ น แนวทาง
ส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะช่วยกระตุน้ให้แบบฝึกน่าสนใจและดึงดูดใจผูเ้รียนมากข้ึน ก็คือ การใช้
ภาพการ์ตูน  ดงัท่ี หทยั ตนัหยง (2539: 14) กล่าวว่า หนังสือเรียนส าหรับเด็กประถมศึกษาตอ้งมี
องค์ประกอบส าคัญทั้ งด้านรูปภาพ โครงสร้างเน้ือหา แก่นสาระ การจูงใจ การสร้างฉากและ          
ตวัละคร และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ภาพ ซ่ึงภาพจะเป็นส่ือให้เกิดความเขา้ใจ ความสนใจ ความต่ืนเตน้ 
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ความสวยสดงดงาม นอกจากน้ีกรมวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 35) ยงัไดส้ ารวจความ
สนใจและรสนิยมของเด็กและเยาวชน พบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาชอบอ่านการ์ตูนมากท่ีสุด อีก
ทั้ งคนในแวดวงหนังสือส าหรับเด็กต่างก็ยอมรับว่า “การ์ตูนอยู่คู่กับเด็ก” ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูน
โทรทศัน์ ภาพยนตร์การ์ตูน และหนงัสือการ์ตูน ทั้งท่ีอยูใ่นแบบหนงัสือพิมพร์ายวนั นิตยสารและ
การ์ตูนเล่ม ลว้นแลว้แต่ไดรั้บการตอ้นรับอยา่งปรีด์ิเปรมจากผูดู้ ผูอ่้านในวยัเยาวท์ั้งส้ิน  
  อีกทั้งพะนอม แกว้ก าเนิด (2533: 16) ยงัไดก้ล่าวไวว้า่ หนงัสือการ์ตูนนั้นมีเอกลกัษณะ
ท่ีเด่นอยู่แล้ว เร่ืองการให้ความสนุกสนาน เขา้ใจไม่ยาก เป็นส่ือท่ีทุกชาติสามารถเขา้ใจ อย่างไร      
ก็ตามได้เสนอแนะว่าควรจะมีบทบาทอ่ืนเพิ่มข้ึนด้วยในอีกหลายด้าน อาทิ เป็นส่ือการศึกษาให้
ความรู้ ความคิด คุณธรรม ตลอดจนเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่าง ๆ แก่ผูอ่้านได ้ซ่ึงความเห็นน้ี
ตรงกบั  
 ซาร่าห์ ฟิลิปส์ (2545: 73)  กล่าววา่ ภาพการ์ตูนเป็นส่ือการเรียนรู้มิติใหม่ท่ีสามารถใช้
ในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากภาพการ์ตูนนั้นสามารถแยกแยะรายละเอียด
ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ผู ้เรียนจึงได้รับการกระตุ้นให้ถ่ายทอดความคิด จินตนาการได้อย่าง
หลากหลายและง่ายดาย และความเห็นของ พิททแ์มน (Pittman, 1978: 283) กล่าววา่ ส่ิงท่ีอยูร่อบ ๆ
ตวัไม่วา่จะเป็นเคร่ืองใชใ้ด ๆ ในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน เช่น เส้ือผา้ เคร่ืองเขียน แบบเรียน ลว้น
แต่มีภาพการ์ตูนเขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นส่วนประกอบอยูด่ว้ยเสมอ เน่ืองจากภาพการ์ตูนเป็นเสมือนส่ิง
กระตุ้น และดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน ดังนั้ นจึงมีผูท้  าการศึกษาวิจยัโดยใช้ภาพการ์ตูนอย่าง
แพร่หลาย เช่น จากผลการวิจยัของ สุพิมล ทรงประดิษฐ์ (2543: 39) ท่ีใช้ภาพการ์ตูนประกอบ
บทเรียนซ่อมเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ส าหรับผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบา้นตรวจ จงัหวดัสุรินทร์ พบว่า คะแนนผลการทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการ
สอนโดยใชภ้าพการ์ตูนประกอบบทเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน และผลการวจิยัของสระศรี  ภิรมยโ์ยธี 
(2547: บทคดัยอ่) จากการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษโดยใชภ้าพการ์ตูนเป็นส่ือ
การเรียนรู้   ผลปรากฏวา่การสอนโดยใช้ภาพการ์ตูนเป็นส่ือการเรียนรู้ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกว่าการสอนตามปกติ จากท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ีจึงสรุปได้ว่า ภาพการ์ตูนมีคุณค่าอย่างยิ่งเม่ือ
น ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
  ดว้ยเหตุผลและความส าคญัของแบบฝึกและภาพการ์ตูนท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะเร่ืองการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
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กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.  การสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่
ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้แบบฝึก
ร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน     
เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

กำรสร้ำงแบบฝึกร่วมกบัภำพกำร์ตูนเพือ่
พฒันำทกัษะกำรเขียนสะกดค ำทีม่ี
ตวัสะกดไม่ตรงตำมมำตรำ  
ส ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที ่3 
1.  ศึกษาหลกัสูตร คู่มือการใชห้ลกัสูตร
แกนกลาง พทุธศกัราช 2551 
2.  ศึกษาหนงัสือ ต ารา เอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการเขียนสะกดค าท่ีไม่
ตรงตามมาตรา 
3.  ศึกษาหนงัสือ ต ารา เอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบฝึก 
4.  ศึกษาหนงัสือ ต ารา เอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าพการ์ตูน 
5.  ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวจิยั
เก่ียวกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้
และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิดา้นการ
เขียนสะกดค า และแบบสอบถามความ
คิดเห็น 
6.  สร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน 
เพื่อพฒันาทกัษะการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ควำมคดิเห็นของนกัเรียน 
ความคิดเห็นของนกัเรียน
ท่ีมีต่อแบบฝึกร่วมกบัภาพ
การ์ตูน 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ทกัษะการเขียนสะกดค าท่ี
มีตวัสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา 

 
กระบวนกำรจดักำร
เรียนรู้ 
1.  ขั้นน าเขา้สู่ 
     บทเรียน 
2.  ขั้นด าเนินกิจกรรม 
3.  นกัเรียนใชแ้บบฝึก 
     ร่วมกบัภาพการ์ตูน  
     เพื่อพฒันาการ  
     เขียนสะกดค าท่ีมี 
     ตวัสะกดไม่ตรง 
     ตามมาตรา 
4.  ขั้นสรุป 
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ค ำถำมในกำรวจัิย 
 1.  แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์80 ท่ีก าหนดหรือไม่ 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันา  
การเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สูงกวา่ก่อน
การจดัการเรียนรู้หรือไม่ 
 3.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความคิดเห็นต่อการใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน
เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
อยูใ่นระดบัใด 
 

สมมติฐำนของกำรวจัิย 
 1.  แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการ
เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความคิดเห็นต่อการใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน
เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
อยูใ่นระดบัดี 
 

ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
    1.1 ประชากรท่ี ใช้ในการวิจัย  คือ  นัก เรียน ท่ีก าลัง ศึกษ าอยู่ ในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนวดัชัยพฤกษมาลา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558  
รวม 2 หอ้ง จ านวน 60 คน 
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Simple Random Sampling)ได้
นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 1โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา 
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน 
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  2.  ตวัแปรท่ีศึกษา  
  2.1 ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน 
   2.2 ตวัแปรตาม คือ 
    2.2.1   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าท่ีไม่ตรงตามมาตรา  
    2.2.2    ความคิดเห็นของนกัเรียนเร่ืองการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกร่วมกบั
ภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
  3.  เน้ือหาท่ีน ามาใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ค าศพัท์ท่ีได้คดัเลือกจากหนังสือเรียนวิชา
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และบญัชีค าพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โดย
การคดัเลือกและรวบรวมค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราทั้ง 4 มาตรา ไดแ้ก่ มาตราแม่กบ มาตรา
แม่กก มาตราแม่กน และมาตราแม่กด  เน่ืองจากมาตราแม่กน และมาตราแม่กด เป็นมาตราท่ีมี
จ านวนตวัสะกดท่ี ไม่ตรงตามมาตรามากกว่ามาตราอ่ืน ๆ  ดงันั้น จึงมีจ านวนค าศพัท์ท่ีคดัเลือกมา
ไดม้ากกวา่มาตราอ่ืน  ซ่ึงรวมแลว้ไดค้  าศพัทท่ี์สะกดไม่ตรงตามมาตราทั้งส้ินจ านวน 242 ค า ดงัน้ี 
  3.1   มาตรากก  มีจ านวน 20 ค า 
  3.2  มาตรากบ  มีจ านวน 20 ค า 
  3.3  มาตรากน  มีจ านวน 65 ค า 
  3.4   มาตรากด  มีจ านวน 137 ค า 
    จากนั้นน าค าศพัท์ทั้ง 242 ค า มาคดัเลือกเพื่อน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน
และสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน โดยการให้นกัเรียนทดสอบเขียนตามค าบอก จากนั้นน าค าท่ี
อยู่ในระดบัค ายากมากและค ายาก มาจดัเป็นชุดแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน ให้ไดชุ้ดละ 20 ค า ดงั
ตารางแสดงการวเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคว์ชิาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (หนา้ 43) 
 4.  ระยะเวลาในการทดลอง  
  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โดยใชก้ารทดลองจ านวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่โมง 
โดยชัว่โมงแรกและชัว่โมงสุดทา้ยของการทดลองจะเป็นการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลงั
เรียน  รวมทั้งส้ิน 10 ชัว่โมง 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัผูว้ิจยัจึงไดใ้ห้ความหมายค าศพัทเ์ฉพาะส าหรับการวิจยั
ดงัน้ี 
 1.  การเขียนสะกดค า หมายถึง การน าพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ ตวัสะกด ตวัการันต ์
มาเรียบเรียงเป็นค าอย่างถูกต้องตามอกัขรวิธี และมีความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พุทธศกัราช 2554 
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  2.  แบบฝึก หมายถึง เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อฝึกทกัษะการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราใหถู้กตอ้ง   
  3.  ทกัษะการเขียน หมายถึง  ความรู้ความสามารถของนกัเรียนในการเรียนโดยใชแ้บบ
ฝึกการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
วดัชัยพฤกษมาลา หลังการเรียนส้ินสุดลง ซ่ึงวดัได้จากคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง    
การเรียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน   
  4.  ภาพการ์ตูน หมายถึง ภาพประกอบหนังสือเรียนท่ีเขียนข้ึนอย่างง่ายโดยจงใจให้
ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ขนาด สัดส่วน สีสัน กิริยาท่าทาง ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งน้ี
เพราะมีจุดประสงคใ์นการใชป้ระกอบค าศพัทเ์พื่อใหเ้ร้าใจ สะดุดตา 
  5.  เกณฑ์ 80/80  หมายถึง จ านวนค าตอบในแบบฝึกการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่
ตรงตามมาตราท่ีนกัเรียนท าไดถู้กตอ้งตามเกณฑ ์80/80 
  80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ท่ีนกัเรียนสามารถท าแบบฝึกระหว่าง
เรียนเก่ียวกบัตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราแต่ละชุดไดถู้กตอ้ง 
  80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ท่ีนกัเรียนสามารถท าแบบทดสอบหลงั
เรียนเก่ียวกบัตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราแต่ละชุดไดถู้กตอ้ง 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใช้แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาทกัษะ
การเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีต่อการใช้แบบฝึก
ร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 11 

 

 
บทที ่2 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

  การวจิยัเร่ือง การสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนสะกดค าท่ี
มีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารต่าง ๆและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก าหนด
ประเด็นการศึกษาดงัน้ี 
 1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศกัราช 
2551 
 2. หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.1 ความส าคญัของภาษาไทย 
  2.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  2.3 ตวัช้ีวดั 
 3.  การเขียนสะกดค า 
  3.1 ความหมายของการเขียนสะกดค า 
  3.2 ความส าคญัของการเขียนสะกดค า 
  3.3 สาเหตุของการเขียนสะกดค าผดิ 
  3.4 การสอนเขียนสะกดค า 
  3.5 การพฒันาทกัษะการเขียนในระดบัประถมศึกษา 
 4.  แนวคิดการพฒันาแบบฝึกโดยใชภ้าพการ์ตูน 
  4.1 แบบฝึก 
  4.2 ภาพการ์ตูน 
 5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนสะกดค า 
  5.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าพการ์ตูน 
 

หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย พุทธศักรำช 2551 
 

  การศึกษาระดบัประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้
และทกัษะพื้นฐานทางภาษาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช
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2551 ไดก้ าหนดให้วิชาภาษาไทยเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ เน่ืองจากภาษาไทยเป็นทกัษะ 
ท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง ดงันั้นจึงไดก้ าหนดให้มี 5 สาระการเรียนรู้ย่อยเช่นเดิม คือ สาระท่ี 1 
การอ่าน สาระท่ี 2 การเขียน สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด สาระท่ี 4 หลกัการใช้ภาษาไทย 
และสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม แต่ไดก้ าหนดตวัช้ีวดัชั้นปีไวส้ าหรับแต่ละชั้น โดยก าหนด
คุณภาพผูเ้รียนแต่ละชั้นไว ้คือ เม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผูเ้รียนจะตอ้งมีคุณภาพดงัน้ี 
  1. อ่านออกเสียงค า  ค  าคลอ้งจอง  ขอ้ความ  เร่ืองสั้ น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้
ถูกต้อง คล่องแคล่วเข้าใจความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน ตั้ งค  าถามเชิงเหตุผล ล าดับ
เหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าอธิบายจากเร่ือง
ท่ีอ่านได ้เขา้ใจความหมายของขอ้มูลจากแผนภาพ แผนท่ีและแผนภูมิ อ่านหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ 
และมีมารยาทในการอ่าน 
  2.  มีทักษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั เขียนบรรยาย บนัทึกประจ าวนั 
เขียนจดหมายลาครู เขียนเร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์ เขียนเร่ืองตามจินตนาการ และมีมรยาทใน    
การเขียน 
  3.  เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ ตั้ งค  าถาม ตอบค าถาม รวมทั้ งพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู พูดส่ือสาร เล่าประสบการณ์พูดแนะน าหรือพูดเชิญชวน
ใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม และมีมารยาทในการฟัง ดูและพดู 
  4.  สะกดค าและเขา้ใจความหมายของค า ความแตกต่างของค าและพยางค ์หน้าท่ีของ
ค าในประโยค มีทกัษะการใช้พจนานุกรมในการคน้ควา้หาความหมายของค า แต่งประโยคง่าย ๆ 
แต่งค าคล้องจอง แต่งค าขวญั และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับ           
กาละเทศ 
  5.  เขา้ใจและสรุปขอ้คิดท่ีได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี วรรณกรรมท่ีอ่าน รู้จกัเพลงพื้นบา้น เพลงกล่อมเด็ก 
ซ่ึงเป็นวฒันธรรมของท้องถ่ิน ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถ่ิน ท่องจ าบทอาขยานและ          
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 การเขียนสะกดค านั้น ได้ก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนในสาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย      
มาตรฐานท่ี 4.1  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและหลงั
ของภูมิปัญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไวเ้ป็นสมบัติของชาติ โดยก าหนดตวัช้ีวดัชั้นปีของ        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดงัน้ี 
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   1.  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
 2.  ระบุชนิดและหนา้ท่ีของค าในประโยค 
 3.  ใชพ้จนานุกรมคน้หาความหมายของค า      
 4.  แต่งประโยคง่าย ๆ 
 5.  แต่งค าคลอ้งจองและค าขวญั 
   6.  เลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
 

หลกัสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดสาระการ
เรียนรู้เป็น 8 กลุ่ม ด้วยองค์ความรู้ ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมของผูเ้รียน ซ่ึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยถูกจดัให้อยูใ่นกลุ่มรายวชิาพื้นฐาน 
จึงนบัวา่เป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญั 
 

ควำมส ำคัญของภำษำไทย 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ     
การงาน และด ารงชีวิตร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ย่างมีสันติสุขและเป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
นอกจากน้ี ยงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้านวฒันธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ         
เป็นสมบติัล ้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ ์และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1 การอ่าน 

  มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้
ตดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน  
  สาระท่ี 2 การเขียน  
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  มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และ
เขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ   
  สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพดู 
  มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
 สาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทย 

  มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลง
ของภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  
 สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 

ตัวช้ีวดั 
  สาระท่ี 4  หลกัการใชภ้าษาไทย 
                      มาตรฐาน  ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของ
ภาษาและพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ                               
    ตวัช้ีวดั 

  ตวัช้ีวดัท่ี 1 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
 

กำรเขียนสะกดค ำ 
 

ควำมหมำยของกำรเขียนสะกดค ำ 
  การเขียนสะกดค าเป็นการเขียนโดยน าพยญัชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตวัสะกด     
มาประสมเป็นค า การเขียนค าจะตอ้งใหผู้เ้รียนอ่านสะกดค าและเขียนค าพร้อม ๆ กนัเพื่อการเขียนค า
ไดถู้กตอ้ง การเขียนสะกดค าจะน าค าท่ีมีความหมายมาหดัสะกดค า จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถจดจ า
ค านั้น ๆ ได ้ (กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 133) 
  นอกจากน้ีนกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความหมายของการเขียนสะกดค าไวด้งัน้ี 
  อดุลย ์ภูปล้ืม (2539: 10) กล่าววา่ การเขียนสะกดค า คือการเขียนเรียงล าดบั พยญัชนะ 
สระ และวรรณยุกต์ภายในค านั้น ๆ ไดถู้กตอ้งตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน เพื่อจะช่วย
ให้ผูเ้รียนสามารถออกเสียงไดถู้กตอ้งชดัเจน และเขียนค านั้น ๆ ไดถู้กตอ้ง รู้หลกัเกณฑ์ในการเขียน
และสามารถน าส่ิงท่ีเขียนไปใชส่ื้อสารในชีวติประจ าวนัได ้ 
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  มะลิ อาจวิชยั (2540: 12) ไดใ้ห้ความหมายของการเขียนสะกดค าในท านองเดียวกนัวา่ 
การเขียนโดยเรียนล าดับพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์  และตัวอักษร ตัวสะกดเป็นค าได้อย่างถูก
หลกัเกณฑ์ทางภาษา และถูกตอ้งตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถานเพื่อช่วยผูเ้รียนเขียนได้
ถูกตอ้งตลอดจนสามารถน าส่ิงท่ีเขียนไปใชส่ื้อสารในชีวติประจ าวนัได ้
  ปิยนาถ น่วมทอง (2543: 16) กล่าววา่ การเขียนสะกดค า หมายถึง การจดัเรียงพยญัชนะ 
สระ วรรณยุกต์ ให้เป็นค าท่ีมีความหมาย และถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์การเขียน อ่านออกเสียงค านั้น
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถส่ือความหมายได้ถูกต้องตามท่ีผูเ้ขียนต้องการ ซ่ึงท าให้ผูอ่้าน
สามารถเขา้ใจขอ้ความท่ีอ่านไดร้วดเร็วถูกตอ้งตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 
  อรอุมา ตั้งพฒันาสมบูรณ์ (2546: 31) กล่าววา่ การเขียนสะกดค า หมายถึง การเขียนค า
โดยเรียงพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ ตวัสะกด และตวัการันตไ์ดถู้กตอ้งตามกฎเกณฑ์ของหลกัภาษา
และถูกตอ้งตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542 เป็นค าท่ีมีความหมายใชใ้น
การติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัได ้
  กรมวชิาการ (2546: 13) กล่าววา่ การเขียนสะกดค าวา่เป็นการเขียนโดยน าพยญัชนะตน้ 
สระ วรรณยุกต ์และตวัสะกดมาประสมเป็นค า การเขียนค าจะตอ้งให้ผูเ้รียนอ่านสะกดค าและเขียน
ค าพร้อมกนั เพื่อการเขียนค าท่ีถูกตอ้ง 
  จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การเขียนสะกดค า คือ การเขียนค าโดยเรียง 
พยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ และตวัสะกด ไดถู้กตอ้งตามอกัขรวิธี ถูกตอ้งตรงตามหลกัเกณฑ์ของ
หลกัภาษา และถูกตอ้งตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน รวมทั้งสามารถเขียนส่ือสารใน
ชีวติประจ าวนัได ้
 

ควำมส ำคัญของกำรเขียนสะกดค ำ 
  การเขียนสะกดค าเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุดในการใชภ้าษาเขียน การจดัประสบการณ์
ทางภาษาให้นกัเรียนไดรั้บการฝึกฝนอยา่งเพียงพอและสม ่าเสมอ จะช่วยให้สามารถเขียนสะกดค า 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และน าไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง เพื่อพฒันาไปสู่การเขียนเป็นประโยคและเร่ืองราว
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  มะลิ อาจวิชยั (2540: 11) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการเขียนสะกดไวว้่า การเขียน
สะกดค าให้ถูกต้องเป็นส่ิงส าคญั ในการเขียนสะกดค าผิดจะท าให้ความหมายของค าเปล่ียนไป     
ท าให้การส่ือสารไม่ตรงความหมาย ดงันั้น ครูจ าเป็นตอ้งรู้หลกัการเขียนสะกดค าเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนเขียนสะกดค าใหถู้กตอ้ง  
  อรทยั  นุตรดิษฐ์ (2540: 11) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการเขียนสะกดค าวา่ การเขียน
สะกดค าให้ถูกตอ้งนอกจากจะมีผลดีต่อการส่ือความหมายระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้านแลว้ยงัมีผลต่อ
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การประเมินคุณค่าของผูอ่้านท่ีมีต่อผูเ้ขียนด้วย เน่ืองจากการเขียนสะกดค านั้นเป็นส่วนหน่ึงของ 
การเขียน ผูเ้ขียนตอ้งมีความประณีตและรับผิดชอบในงานเขียนของตนเอง ขจดังานงานเขียนลง   
ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดโดยการเขียนสะกดค าใหถู้กตอ้งตามอกัขรวิธี 
  ก าชยั ทองหล่อ (2543: 160) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการเขียนสะกดค าวา่ ภาษาพูด
จะเข้าใจเร่ืองกันได้ การก าหนดส าเนียงท่ีเปล่งออกมาจึงต้องชัดเจน มีจังหวะความหนักเบา       
ความแข็งกลา้ ความอ่อนโยน และบางทีตอ้งใช้กิริยาอาการประกอบดว้ย ท าเพื่อให้เร่ืองนั้นแสดง
อาการภายในของผูพู้ดไดถู้กตอ้งหรือใกลเ้คียงกบัความรู้สึก แต่ภาษาเขียนจะให้เขา้ใจความหมาย
กนัได้ต้องก าหนดตวัอกัษรเป็นหลกัเพราะตวัอกัษรเป็นเคร่ืองหมายใช้แทนค าพูด เพราะฉะนั้น   
การเขียนค านบัวา่เป็นความส าคญัส่วนหน่ึงในการใชภ้าษา ถา้เขียนผิดความหมายก็จะแปรไป หรือ
อาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได ้
  ปิยวรรณ สังข์จนัทร์เพชร (2548: 18) ได้กล่าวถึงการเขียนสะกดค านั้นว่าเป็นทกัษะ
การเขียนท่ีส าคญัยิ่งท่ีครูผูส้อนภาษาไทยทุกคนควรให้นักเรียนมีการฝึกฝนตั้งแต่เร่ิมเรียน และ
ปลูกฝังการเขียนสะกดค าท่ีถูกตอ้งให้กบันกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนมีความัน่ใจในการเขียนสะกดค า
ใหถู้กตอ้งและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์จากการเขียนไปใชใ้นวชิาอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ลูนเบอร์ก (Luneburg, 1950: 179) ได้กล่าวถึงการเขียนสะกดค าไวว้่า การสะกดค า
จ ากัดว่าเป็นส่วนหน่ึงในรายละเอียดท่ี มีบทบาทในชีวิตประจ าว ัน การสะกดค าผิดจะลด
ประสิทธิภาพของการเขียนลง 
  จากความเห็นขา้งตน้สรุปไดว้า่ การเขียนสะกดค าเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง 
เพราะการเขียนสะกดค าผดิจะท าใหค้วามหมายของค านั้นเปล่ียนไป ท าใหผู้เ้ขียนและผูอ่้านสามารถ
ส่ือสารกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงตามความตอ้งการ และหากเขียนสะกดค าไดถู้กตอ้งจะเป็นผลให้
ผูเ้ขียนเกิดความมัน่ใจในงานเขียนของตนมากข้ึน  และสามารถส่ือความคิดความเขา้ใจท่ีตนมีไปสู่
ผูอ่้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

สำเหตุของกำรเขียนสะกดค ำผดิ 
  เน่ืองจากสภาพการเรียนการสอนโดยทัว่ไป ไม่ว่าจะศึกษาอยู่ในระดับชั้นใดก็ตาม  
การเขียนสะกดค าผิดยงัเป็นปัญหาท่ีพบมาก ซ่ึงมีผูก้ล่าวถึงสาเหตุต่าง ๆ ของการเขียนสะกดค าผิด
ไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย ์(2545: 290-331) ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัสาเหตุของการเขียน
สะกดค าผดิไวด้งัน้ี 
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 1. เขียนผดิเพราะไม่ทราบความหมายของค า 
   ค าในภาษาไทยเรามีเสียงท่ีตรงกนัมาก แต่สะกดการันต์ต่างกนัและมีความหมาย
ต่างกนั เม่ือเป็นเช่นน้ีอาจจะท าให้ผิดในเร่ืองสะกดการันต์ได้ง่าย ถา้หากจ าเสียงโดยไม่พิจารณา
ความหมายเฉพาะของค านั้น เช่น มีเสียง (พนั) เสียงเดียวอาจจะเขียนเป็น พนั พรรณ พนัธ์ พนัธ์ุ 
ภณัฑ์ พรรค ์เหล่าน้ีเป็นตน้ ซ่ึงแต่ละค ามีความหมายต่างกนั หากใครไม่เคยไดย้ินค าว่า “ครุภณัฑ์” 
และไม่ทราบความหมายของค าน้ีมาก่อน อาจจะเขียนผดิ เป็น ครุพนั หรือ ครุพนัธ์ก็ได ้
 2. เขียนหนงัสือผดิเพราะใชแ้นวเทียบผดิ 
   ค าบางค าเม่ือจะเขียนผูเ้ขียนไม่มั่นใจ มักจะนึกเทียบเคียงกับค าอ่ืน ๆ ซ่ึงเคยรู้
มาแลว้เป็นอยา่งดี วิธีการเช่นน้ีเป็นเหตุหน่ึงท่ีท าให้เขียนหนงัสือผิด เพราะค าบางค ามีความหมาย
หรือรูปศัพท์ ตลอดจนหลักภาษาต่างกันเราใช้กฎอันเดียวกันไม่ได้ ค  าพวกน้ีจึงควรพิจารณา         
จดจ าเป็นค าไป เช่น แกงบวด มกัเขียนเป็น แกงบวช เพราะใชเ้ทียบกบัค าวา่ บวช เป็นตน้ 
 3. เขียนผดิเพราะออกเสียงผดิ 
   ค าบางค าบางคนออกเสียงไม่ตรงหรือออกเสียงไม่ชดั เลยติดนิสัยเม่ือเขียนเลยผิด
ดว้ย แต่ค าบางค าคนส่วนมากออกเสียงอย่างหน่ึง ซ่ึงไม่ตรงกบัรูปท่ีเขียนตามพจนานุกรมพวกหลงัน้ี
นบัเป็นส่ิงแกย้าก อาจจะถือวา่เป็นเพราะพจนานุกรมรักษาการจนไม่เอ้ือเฟ้ือต่อผูใ้ช้ภาษาก็ได ้เช่น 
ขะมกัเขมน้ เขียนผดิเป็น ขมกัเขมน้ เป็นตน้ 
 4. เขียนผดิเพราะมีประสบการณ์ผดิ 
   การเขียนผิดเพราะมีประสบการณ์ผิด กล่าวคือ เคยเห็นค านั้น ๆ มาจนเคยชิน และ
เป็นค าท่ีใช้กนัผิดเสมอจนจ าไดติ้ดตา อาจจะเห็นหนังสือพิมพห์รือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ เช่น ในบตัรเชิญ 
ประกาศโฆษณา แจง้ความ ฯลฯ ควรจะพิจารณา อยา่ใชต้ามโดยไม่ไดศึ้กษาความจริง เช่น อนุญาต 
เขียนผดิเป็น อนุญาติ เป็นตน้  
 5. เขียนหนงัสือผดิเพราะไม่รู้หลกัภาษา 
   หลกัภาษานบัเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ในการเรียนภาษา การท่ีจะเรียนโดยไม่รู้หลกันั้น
ยอ่มเป็นไปไม่ไดเ้น่ืองจากหลกัภาษาไทยมีขอ้ยกเวน้มากมายจึงควรไดต้ระหนกัในขอ้น้ี โดยเฉพาะ
การเขียน เช่น หลกัการประวิสรรชนีย ์ค  าท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาเขมร หลกัการใช ้ศ, ษ, 
ส หลกัการใช ้รร  หลกัการใช ้บรร, บนั  เป็นตน้ 
 นอกน้ียงัมีนกัวจิยัและนกัวิชาการอีกหลายท่านท่ีไดก้ล่าวถึงสาเหตุของการเขียนสะกด
ค าผดิ ดงัน้ี 
 พชัรี วรจรัสรังสี (2542: 52) กล่าวว่าสาเหตุท่ีท าให้นักเรียนสะกดค าผิดนั้นมีหลาย
ประการ บางสาเหตุมาจากตวัของนักเรียน บางสาเหตุมากจากตวัผูส้อน ครูผูส้อนอาจจะละเลย
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ทกัษะการเขียน เพราเห็นว่าใช้เวลามาก ตรวจล าบากตอ้งใช้เวลานานในการตรวจท าให้ตดัทกัษะ
ทางการเขียนออกไปให้น้อยลง นักเรียนจึงขาดประสบการณ์และขาดความเช่ียวชาญในการเขียน 
ในบางโรงเรียนไม่ได้ก าหนดการฝึกการเขียนการสะกดค าไวใ้นตารางเรียนอย่างชัดเจน ท าให้
ครูผูส้อนไม่ไดฝึ้กทกัษะการเขียนสะกดค าใหก้บันกัเรียน ท าใหน้กัเรียนเขียนสะกดคผดิจ านวนมาก 
  วรรณี โสมประยรู (2544: 157-159) กล่าวว่าสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดว่านกัเรียน
เห็นแบบอยา่งการสะกดค าผิดเสมออีกทั้งไม่รู้ความหมายของค า ๆ นั้น โดยเฉพาะค าไทยมีค าพอ้ง
เสียงท าใหค้วามหมายสับสน ไม่เขา้ใจหลกัภาษาท่ีถูกตอ้ง การฟัง และการออกเสียงค าควบกล ้า ร ล 
ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถถ่ายทอดค าตามเสียงท่ีมาจากภาษาอังกฤษออกเป็นภาษาเขียนของค า
ภาษาไทยไดถู้กตอ้ง 
  วิลาวณัย ์สุภิรักษ์ (2550: 20-21)  กล่าวว่าการเขียนสะกดค าเกิดจากผูเ้ขียนเป็นส าคญั 
ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการสังเกต ขาดการฝึกฝน มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการทางภาษาท่ี
ไม่ดีพอ ตลอดจนมีความไม่ระมดัระวงัในเร่ืองของการเขียนสะกดค าให้ถูกตอ้งตามความหมายของ
ค านั้น ๆ จนเกิดความเคยชินในการเขียนสะกดค า 
  ประญติั บุญมาลา (2548: 21) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของการสะกดค าผดิไวด้งัน้ี 
  1.  นกัเรียนไม่มีประสบการณ์เก่ียวกบัค านั้น เช่น ไม่เคยพดู ไม่เคยเห็น ไม่เคยเขียน 
  2.  นกัเรียนไม่รู้หลกัการใช้ภาษา เช่น หลกัการเขียนค าท่ีประและไม่ประวิสรรชนีย ์
หลกัการใช ้ศ ษ ส หลกัการใชต้วัการันต ์หลกัการผนัวรรณยุกต ์หลกัการใช ้ไ- ใ-  อยั ไ-ย หลกัการ
ใชม้าตราตวัสะกด 
 3.  นกัเรียนไม่ทราบความหมายของค านั้น ๆ เช่น ค าพอ้งเสียง 
 4.  นกัเรียนฟังไม่ชดั เช่น ค าควบกล ้า ค  าท่ีมีอกัษรน า ค  าท่ีมี ร ล 
  5. นกัเรียนใชห้ลกัการเทียบผดิ เช่น สาเหตุ กบั สังเกต ญาติ กบั อนุญาต 
  6.  นกัเรียนไม่คุน้เคยกบัค าท่ีมาจากภาษาอ่ืนๆ  เช่น ปรารถนา ทกัษิณ  นิวเคลียร์ 
  วเูบิร์น (Wooburn, 1980: 22) ให้เหตุผลวา่ สาเหตุเกิดจากการออกเสียงบกพร่อง ท าให้
เขียนผดิไปดว้ยรวมทั้งขาดความเอาใจใส่ในการเรียน 
  จากการศึกษาข้างต้นเห็นได้ว่าสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดนั้น มีสาเหตุมาจาก
นกัเรียนเขียนสะกดค าผดิ เน่ืองจากความไม่แม่นย  าในหลกัเกณฑท์างภาษา รวมถึงนกัเรียนไม่ทราบ
ความหมายของค าท่ีใชอ้ยา่งแทจ้ริง หรือค าบางค าท่ีนกัเรียนไม่มัน่วา่เขียนอยา่งไร ก็มกัจะใชว้ิธีการ
นึกเทียบเคียงกบัค าอ่ืนๆซ่ึงเคยรู้มาแล้วและอาศยัการใช้แนวเทียบจากค าใกล้เคียงจึงท าให้เขียน
สะกดค าผดิ อีกทั้งค าบางค าคนส่วนมากออกเสียงอยา่งหน่ึง ซ่ึงไม่ตรงกบัรูปท่ีเขียนตามพจนานุกรม
ซ่ึงเป็นสาเหตุของกาเขียนผิดเพราะออกเสียงผิด  ตลอดจนสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น การใช้
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ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยท่ีนกัเรียนไดรั้บรู้มาอยา่งไม่ถูกตอ้ง  จนเกิดการจดจ าแบบผิด ๆ และ
ไม่ไดรั้บการแกไ้ขจากครูผูส้อนอยา่งจริงจงั  
 
กำรสอนเขียนสะกดค ำ 
  จากการศึกษาสาเหตุของการสอนเขียนสะกดค าผิด พบวา่ เกิดจากสาเหตุหลายประการ 
ดงันั้นจึงควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝึกฝนนกัเรียนให้เขียนสะกดค าไดอ้ย่างถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑข์องภาษา ซ่ึงมีนกัวชิาการและนกัวจิยัหลายท่านไดใ้หข้อ้เสอนแนะไวด้งัน้ี 
  อรทยั  นุตรดิษฐ์ (2540: 22) ได้สรุปให้เห็นถึงวิธีการเขียนสะกดค าว่า มีวิธีการท่ีครู
สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกบันกัเรียนหลายวิธีดว้ยกนั ครูอาจจะเลือกใช้การเขียนวิธีใดวิธีหน่ึง 
หรือใช้วิธีสอนและกิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบประกอบกนัก็ยอ่มท าได ้ทั้งน้ีข้ึนกบัความเหมาะสม  
ซ่ึงครูจะเป็นผูพ้ิจารณาจุดประสงค์เพื่อให้นกัเรียนสนใจและสนุกสนานไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน    
มีความสามารถในการเขียนสะกดค าสูงข้ึน 
  พนมวนั วรดลย ์(2542: 36) ไดเ้สนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองการสะกดค า
ไวด้งัน้ี 
  1.  เลือกค าจากประมวลค าในหนงัสือประกอบการเรียนมาเป็นหลกัในการฝึก   
  2.  เลือกค าท่ีนกัเรียนพบและใชใ้นชีวิตประจ าวนั ฝึกฟัง พดู อ่าน เขียนไปพร้อม ๆ กนั 
  3.  เลือกฝึกค าท่ีมีในประมวลค าอ่านในหนงัสือประกอบการเขียน ค าง่าย ๆ ท่ีสะกดใน
มาตราแม่ก กา  มาฝึกก่อน 
  4. ใชข้องจริง กิริยาท่าทาง ภาพ และค าอธิบายเพื่อใหค้วามรู้ความหมาย 

 5.  เล่นปริศนาค าทาย โดยใชค้  าเก่าเป็นพื้นฐาน 
 6.  เรียนรู้ค าใหม่ ๆ โดยใชค้  าเก่าเป็นพื้นฐาน 
 7. ฝึกต่อค า เติมค า เพื่อใหไ้ดค้  าใหม่ 
 8.  ใหฟั้ง พดู อ่าน เขียนดว้ยการฝึกดว้ยตนเอง 
 9.  ใหคิ้ดหาค าเพิ่มจากค าท่ีก าหนดใหด้ว้ยตนเอง 

                  10. หาค าตอบไวด้้วยตนเองเม่ือปฏิบัติครบขั้นตอน โดยอาจใช้การบอก การแสดง 
กิริยาท่าทาง การเขียน และการตั้งค  าถาม 
                  11. กิจกรรมเนน้จากรูปแบบง่าย ๆ ไปหายากโดยเร้าความสนใจ ปฏิบติัดว้ยตนเองดว้ย
ความสนุกสนานและใชว้ธีิการหลากหลายไม่ซ ้ าวธีิการเดิม 

 ทศันีย ์ศุภเมธี (2542: 39) ไดเ้สนอแนะกิจกรรมการสอนเขียนสะกดค าท่ีครูสามารถ
จดัท าไดด้งัน้ี 
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 1.  ครูน าบทความหรือหนงัสือมาให้นกัเรียนอ่านก่อนในเวลาท่ีก าหนดแลว้ครูเลือกค า
ในนั้นมาบอกใหเ้ขียนอีกทีหน่ึง 

 2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัท าบญัชีค ายากในบทเรียน ติดไวท่ี้แผนภูมิแลว้หลงัจากนั้น
จึงค่อยใหน้กัเรียนเขียน 

 3.  ครูแต่งประโยคท่ีมกัประกอบไปด้วยค าท่ีมกัสะกดผิด แลว้เขียนเส้นใตค้  านั้นให้
นกัเรียนแก ้

 4.  แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม และใหห้าค าพอ้งเสียงจากพจนานุกรม 
 วิภา รอดสุด (2542: 13) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนเขียนสะกดค าไวว้่า การสอนเขียน

สะกดค ามีวิธีท่ีหลากหลาย ครูสามารถเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบันกัเรียนหลายวิธีดว้ยกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัความเหมาะสมซ่ึงครูจะเป็นผูพ้ิจารณา จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสนใจและสนุกสนานไม่    
เบ่ือหน่ายในการเรียนมีความสามารถในการเขียนสะกดค าสูงข้ึน 
  สุจิตตรา แกว้โต (2545: 20) กล่าวว่าหลกัการและเทคโนโลยีการสอนเขียนสะกดค า
นั้ นเป็นส่ิงส าคัญท่ีครูผูส้อนภาษาไทยควรจะได้น ามาใช้เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเขียนสะกดค า         
ไดถู้กตอ้ง ซ่ึงอยูใ่นดุลยพินิจและศิลปะของผูส้อนท่ีจะใชเ้ทคนิควิธีการสอนหลาย ๆ รูปแบบเพื่อ
กระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจไม่เบ่ือหน่ายต่อการเขียนสะกดค า โดยสอนไปเป็นตามล าดับ
ขั้นตอน เร่ิมจากการเห็นลกัษณะภาพรวมของค านั้นก่อน แลว้จึงค่อย ๆ ต่อให้ยากข้ึนขั้นการอ่าน
สะกดค า จดจ าค านั้นให้ไดว้่ามีลกัษณะการเรียงพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์อย่างไรบา้ง จึงเขียนค า
ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง โดยใช้พจนานุกรมหรือบตัรค าท่ีครูเตรียมให ้
นอกจากนั้นวิธีการสอนโดยกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงออกมาก ๆ เช่น แบ่งกลุ่ม
แข่งขนัสะกดค า เล่นเกมต่าง ๆ คน้หาค ามาแลกเปล่ียนกนั น าค าท่ีมกัเขียนผิดมาเขียนเป็นประโยค
เรียบเรียงเป็นเร่ืองราวมาเขียนตามค าบอกกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีจะช่วยให้การเขียนสะกดค ามี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  บุญเพ็ญ สุวรรณศร (2548: 29) ได้กล่าวถึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเขียน
สะกดค าว่า ครูจะต้องมีความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน เช่น สอนตามล าดับ
ขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง การจดักิจกรรมการสอนแต่ละคร้ังต้องสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงของ
ผูเ้รียน เช่น สุขภาพ อารมณ์ ความสามารถในดา้นการอ่าน การเขียน ในดา้นกิจกรรมการสอนตอ้งมี
บรรยากาศท่ีสนุกสนานไม่เบ่ือหน่าย สร้างเจตคติท่ีดีให้กบัผูเ้รียน ให้เห็นถึงความส าคญัของการ
เขียนสะกดค าท่ีถูกตอ้ง รู้จกัการใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การใหท้  าแบบฝึก การแข่งขนัเขียนค า 
การจดัท าบัญชีรวบรวมค ายากมาแต่งประโยค ฯลฯ  นอกจากนั้ นควรสอนให้สัมพันธ์กันทั้ ง              
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4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้นักเรียนน าการเขียนไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  จากการศึกษาวิจยัข้างต้นสรุปได้ว่า ครูควรจะมีวิธีสอนเขียนสะกดค าท่ีเป็นล าดับ
ขั้นตอน โดยเร่ิมจากการเห็นลกัษณะภาพรวมของค านั้นก่อนแล้วจึงค่อยๆต่อให้ยากข้ึน ดว้ยการ
จดจ าค านั้นใหไ้ดว้า่มีลกัษณะการเรียงพยญัชนะ สระ วรรณยุกตอ์ยา่งไรบา้งจึงเขียนค าและทบทวน
ความถูกตอ้งอีกคร้ัง ซ่ึงกิจกรรมการสอนท่ีใชน้ั้นควรมีความหลากหลาย และมีความเหมาะสมกบั
วยัของผูเ้รียน ตรงตามจุดประสงค์ เช่น การใช้เกม การท าบญัชีค ายาก ปริศนาค าทาย เป็นตน้ และ
เน้นการจดัการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมมาก ๆ ตลอดจนการจดับรรยากาศในชั้น
เรียนท่ีสนุกสนาน สร้างเจตคติท่ีดีต่อผูเ้รียน แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการเขียนสะกดท่ี
ถูกตอ้ง และควรเน้นการสอนให้เกิดความสัมพนัธ์กนัทั้ง 4 ทกัษะ คือการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน 

 

กำรพฒันำทกัษะกำรเขียนในระดับประถมศึกษำ 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดให้ผูเ้รียนตอ้ง
ฝึกฝนทักษะการเขียน คือ การเขียนสะกดค าตามอกัขรวิธี การเขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยค าและ
รูปแบบต่าง ๆ ของการเขียนซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ เขียนรายงานชนิดต่าง ๆ การ
เขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณภาพของผูเ้รียน             
ซ่ึงก าหนดไวเ้ม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 52) ดงัน้ี 
  คดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั เขียนบรรยาย บนัทึกประจ าวนั เขียนจดหมายลาครู 
เขียนเร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์ เขียนเร่ืองตามจินตนาการ มีสุขนิสัยท่ีดี และมีมารยาทในการเขียน 
  ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 นั้น สาระท่ี 2 การเขียน มาตรฐาน ท2.1 ใช้กระบวน 
การเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงาน 
ขอ้มูลข่าวสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ ไดก้ าหนดตวัช้ีวดัไวด้งัน้ี 
 1.  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 

2.  เขียนบรรยายเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งชดัเจน 
3.  เขียนบนัทึกประจ าวนั 

 4.  เขียนจดหมายลาครู 
5.  เขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
6.  มีมารยาทในการเขียน 

  ดงันั้นการเขียนจึงเป็นทกัษะหน่ึงท่ีจ าเป็นมาก โดยเฉพาะนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
เน่ืองจากเป็นทกัษะท่ีนักเรียนฝึกได้ช้ากว่าทกัษะอ่ืน ๆ  และเป็นทกัษะท่ีซับซ้อน    เด็กจะตอ้งมี
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ความพร้อมในการฝึกทกัษะ การฟัง การพดู การอ่าน ก่อนการฝึกทกัษะการเขียน  ครูตอ้งเนน้ทกัษะ
พื้นฐานในการเขียนเสียก่อน โดยใหน้กัเรียนไดฝึ้กดว้ยความสนุกสนาน ฝึกจากง่ายไปหายาก  
 ทศันีย ์ ศุภเมธี (2542: 33) ไดเ้สนอแนะล าดบัในการสอนเขียนไว ้ดงัน้ี  
  1.  ก่อนการสอนครูควรจูงใจให้นักเรียนเห็นความส าคญัของการเขียนหนังสือให้
ถูกตอ้ง ชดัเจนสวยงาม เป็นการแสดงวา่ ผูเ้ขียนเป็นผูท่ี้มีการศึกษาดี 
  2.  พยายามสอนใหก้ารเขียนสัมพนัธ์กบัการฟัง การพดูและการอ่าน 
  3.  นักเรียนท่ีเขียนสะกดผิดพลาดครูควรใช้วิธีพูด ให้นักเรียนรู้สึกเต็มใจท่ีจะแก้ไข
ขอ้บกพร่องของตนเอง 
  4.  จดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประกวดเขียนนิทาน ประกวดคดัลายมือ ประกวดเขียน
เรียงความก็เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนเขียนไดอ้ยา่งหน่ึง 
  5.  ในการจดัการสอนวชิาต่างๆจดัใหมี้ทกัษะการเขียนไดเ้สมอ 
 นอกจากน้ี อจัฉรา ชีวะพนัธ์ (2546: 66) ไดเ้สนอแนวทางในการจดัการเรียนรู้ การเขียน
ระดบัประถมศึกษา ดงัน้ี 
 1.  ฝึกใหน้กัเรียนสนใจศึกษาหาขอ้มูลมาใวใ้ชเ้ขียน 
 2.  ฝึกใหน้กัเรียนใชภ้าษาเขียนไดถู้กตอ้ง 
 3.  ฝึกฝนใหน้กัเรียนไดมี้วฒันธรรมในงานเขียน 
 4.  จดับรรยากาศท่ีส่งเสริมและเอ้ือต่อการเขียน 
 5.  เอาใจใส่ในการตรวจแกไ้ขการเขียนของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
 6.  สนใจหาเทคนิคใหม่ ๆ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้การเขียน 
 7.  จดักิจกรรมการเขียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 8.  ใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการเขียนอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
 9.  สร้างความภาคภูมิใจในงานเขียนใหแ้ก่นกัเรียน 
 สรุปไดว้่า หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธทศกัราช 2551 ไดก้ าหนดให้
ผูเ้รียนตอ้งฝึกฝนทุกษะการเขียน ได้แก่ การเขียนสะกดค าตามอกัขรวิธี การเขียนส่ือสารโดยใช้
ถอ้ยค าและรุปแบบต่างๆ ตลอดจนการเขียนเรียงความ ยอ่ความ การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ดงันั้นการ
พฒันาทกัษะการเขียนนั้นมีความจ าเป็นโดยเฉพาะในระดบัชั้นประถมศึกษา เพราะจะเป็นพื้นฐาน
ให้นัก เรียนมีทักษะการเขียนท่ีดี  และสามารถน าไปใช้ต่อไปในระดับท่ี สูงข้ึนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการพฒันาทกัษะการเขียนก็เป็นเร่ืองท่ีครูตอ้งให้ความเอาใจใส่อย่างสม ่าเสมอ 
ทั้งการตรวจแกไ้ข การหาเทคนิคใหม่มาจดัการเรียนรู้ให้น่าสนใจ เหมาะสมกบัผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียน
เกิดความสนุกสนาน และตอ้งมีการพฒันาทกัษะการเขียนอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
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แนวคิดกำรพฒันำแบบฝึกโดยใช้ภำพกำร์ตูน 
 

แบบฝึก 
 ควำมหมำยของแบบฝึก 
  ค าว่า “แบบฝึก” หรือ “แบบฝึกเสริมทักษะ” มีความหมายเดียวกัน ซ่ึงบางคร้ังจะ
เรียกว่า แบบฝึก บางคร้ังเรียกว่าแบบฝึกเสริมทกัษะ เพราะเป็นนวตักรรมท่ีครูน ามาใช้ในการฝึก
หรือเสริมทกัษะของผูเ้รียน เพื่อให้เกิดรูปแบบในการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพของการ
เรียนใหสู้งยิง่ข้ึน ดงัมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกไว ้ดงัน้ี 
 อจัฉรา ชีวพนัธ์ (2546: 48) กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อเสริมสร้าง
ความเขา้ใจ ตามแนวของหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเสริมเพิ่มเติมเน้ือหาบางส่วนช่วยให้
นกัเรียนน าความรู้ความเขา้ใจไปใชไ้ดอ้ยา่งแม่นย  าถูกตอ้งและคล่องแคล่ว 
 ชาญชัย อาจนสมาจาร (2540: 98)  ได้ให้ความหมายของแบบฝึกเสริมทกัษะว่า คือ   
ส่วนหน่ึงของบทเรียน เป็นบทเรียนหรือหัวขอ้ท่ีนักเรียนตอ้งเรียน และเป็นโครงการท่ีตอ้งท าให้
เสร็จโดยมีค าถามให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้จากบทเรียนท่ีผ่านมา ท าให้ทราบว่านักเรียน         
ท  าอะไรและท าให้ส าเร็จผลอะไรในบทเรียน ซ่ึงการใช้ความสามารถไดท้ั้งในชั้นเรียนและท่ีบา้น 
  กนัต์ดนัย วรจิตติพล (2542: 34) กล่าวว่า แบบฝึกเสริมทกัษะ คือ เคร่ืองมือทางการ
เรียนอยา่งหน่ึงท่ีมุ่งให้นกัเรียนไดฝึ้กกระท าดว้ยตนเอง เพื่อจะไดมี้ทกัษะหรือความช านาญเพิ่มข้ึน
หลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้ในภาคทฤษฎีหรือดา้นเน้ือหา ซ่ึงในแบบฝึกควรประกอบดว้ย ค าแนะน าในการ
ท าขอ้ค าถามหรือกิจกรรมและช่องวา่งใหน้กัเรียนตอบค าถาม 
 อารีย ์วาศน์อ านวย (2545: 48) ไดใ้ห้ความคิดวา่แบบฝึกคือ อุปกรณ์การเรียนการสอน
อนัประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ ท่ีจะน าไปใช้เพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัเพิ่มข้ึน 
เพื่อจะไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้คล่องแคล่วเกิดความช านาญและความแม่นย  าซ่ึงเป็นไป
โดยอตัโนมติั 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น สรุปไดว้า่ แบบฝึก หมายถึง งาน กิจกรรม เคร่ืองมือหรือส่ือ
การเรียนการสอนอยา่งหน่ึงท่ีสร้างข้ึน ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลายน่าสนใจท่ีมุ่งให้นกัเรียน
ได้น ามาใช้ฝึกฝน ปฏิบัติ เพื่อทบทวนเน้ือหาความรู้ต่าง ๆ ท่ีเรียนมาแล้ว ท าให้เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้ เกิดความช านาญและความแม่นย  า ซ่ึงจะเป็นไปโดยอตัโนมติั  
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 หลกัในกำรสร้ำงแบบฝึก 

  การสร้างแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งมีขั้นตอน หรือแนวด าเนินการ ซ่ึงมี
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัหลกัการสร้างแบบฝึกไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี 
 ละออ การุณยวนิช (2517: 67, อา้งถึงใน อารีย ์บวัคุม้ภยั, 2540: 20) ไดเ้สนอหลกัใน
การสร้างแบบฝึกไวด้งัน้ี 
 1. ใชห้ลกัการเรียนรู้ เช่น นกัเรียนตอ้งเขา้ใจเป้าหมายท่ีฝึก 
 2.  การฝึกหดัตอ้งท าโดยจ าเพาะเจาะจงเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้มีแบบจะท าใหไ้ดง่้าย 
 3.  ไม่ควรใชเ้วลานานเกินไปจนนกัเรียนเบ่ือ ควรใชเ้กมหรืออุปกรณ์ช่วย 
   4.  วิธีฝึกนกัเรียนควรใช้วิธีท่ีเป็นระเบียบ รวดเร็ว ยน่ยอ่ ครูควรต่ืนตวั ฉับไว กระตุน้
ใหน้กัเรียนพร้อมท่ีจะท า ขจดัส่ิงท่ีล่าชา้ต่าง ๆ 
 5.  ระดบัความยากง่ายตอ้งเหมาะสมกบันกัเรียน 
 6.  เวลาท่ีใชใ้นการฝึกหดัในระยะแรก ๆ ควรสั้น ๆ แลว้ค่อยขยายเวลาใหม้ากข้ึน 
 7.  ตอ้งมีการฝึกหดัเป็นรายบุคคล หรือเฉพาะกลุ่ม เพราะแต่ละคนมีจุดอ่อนต่างกนั 
 8.  ครูควรให้นกัเรียนทราบผลความกา้วหน้าในการท าแบบฝึกหดั ซ่ึงจะเป็นการจูงใจ
ท่ีดี 
 นงเยาว ์ บวงสรวง (2545: 31) กล่าวถึงหลกัการสร้างแบบฝึกไวว้่า จะตอ้งค านึงถึง
จิตวิทยาการเรียนรู้ มีวิธีการฝึกทกัษะท่ีเหมาะสม มีจุดมุ่งหมายในการฝึกท่ีชดัเจน และสร้างแบบฝึก
ให้มีรูปแบบน่าสนใจ โดยค านึงถึงความพร้อมและความสามารถของนกัเรียน แบบฝึกท่ีสร้างข้ึน 
ควรมีการหาประสิทธิภาพใหไ้ดม้าตรฐาน 
 มนทิรา ภกัดีณรงค์ (2540: 99-100) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการสร้างแบบฝึกไวว้่า การ
สร้างแบบฝึกท่ีจะท าให้นกัเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ไดดี้ตอ้งมีองคป์ระกอบหลกั คือ ตอ้งให้
นักเรียนได้ฝึกกระท าด้วยตนเองบ่อย ๆ และส่ิงท่ีควรค านึงถึง คือ ต้องให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานในขณะท าแบบฝึก 
 บตัต ์(Butts, 1974: 85) กล่าววา่ หลกัการสร้างแบบฝึกตอ้งเป็นดงัต่อไปน้ี 
 1.  ก่อนท่ีจะสร้างแบบฝึกจะตอ้งก าหนดโครงสร้างคร่าว ๆ ก่อนว่าจะเรียนแบบฝึก
เก่ียวกบัเร่ืองอะไร มีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร 
 2.  ศึกษาและทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท า 
 3.  เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกนั 
 4.  แจง้วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมออกเป็นกิจกรรมยอ่ย โดยค านึงถึงความเหมาะสม
ของผูเ้รียน 
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 5.  ก าหนดอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นกิจกรรมแต่ละตอนใหเ้หมาะสมกบัแบบฝึก 
 6.  ก าหนดเวลาท่ีใชใ้นแบบฝึกแต่ละตอนใหเ้หมาะสม 
 7.  มีการประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 บอ็ค (Bock, 1993: 3) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสร้างแบบฝึกดงัน้ี 
 1. ก าหนดจุดประสงคใ์หช้ดัเจน เพื่อใหผู้เ้รียนทราบจุดมุ่งหมายของแบบฝึก 
 2. ใหร้ายละเอียดต่าง ๆ เป็นตน้วา่ค าแนะน าขั้นตอนการท า 
 3. สร้างรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อสร้างความเขา้ใจใหน้กัเรียนมากท่ีสุด 
 4. แบบฝึกควรสร้างความเขา้ใจให้นักเรียน เช่น การเรียงล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน     
ลงในตารางแผนภูมิ 
 จากหลกัการสร้างแบบฝึกดงักล่าว พอสรุปไดว้่า การสร้างแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพ
นั้น ผูส้ร้างจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ คือ ตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนวา่จะสร้าง
แบบฝึกเก่ียวกบัอะไร เน้ือหาตอ้งไม่ยาวเกินไป มีความเหมาะสมกบัวยั ความพร้อม ความสามารถ 
และความสนใจของผูเ้รียน แบบฝึกควรมีหลายรูปแบบท่ีน่าสนใจ ไม่ควรใช้เวลานานเกินไปให้
นักเรียนได้มีการฝึกบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้และความสนุกสนานในขณะท า
แบบฝึก  
 หลกัจิตวทิยำในกำรสร้ำงแบบฝึก 
 การสร้างแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพส าหรับน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนนั้น 
ควรค านึงถึงหลกัจิตวิทยามาเป็นองค์ประกอบและใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกให้มี
ความเหมาะสมกับความสนใจ วยั และความสามารถของผูเ้รียน ซ่ึงมีผูก้ล่าวถึงหลักจิตวิทยา           
ท่ีน ามาใชใ้นการสร้างแบบฝึก ดงัน้ี 
 อารี บวัคุม้ภยั (2540: 22-23) กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค ์และสกินเนอร์ 
(Thorndike and Skinner) มีดงัน้ี 
   ธอร์นไดค ์(Thorndike) ไดต้ั้งกฎการเรียนรู้ข้ึน 3 ขอ้ สามารถน าไปใชใ้นการสร้างแบบ
ฝึกทกัษะดงัน้ี 
 1.  กฎแห่งผล (Law of Effect) มีใจความว่า การเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับการ
ตอบสนองจะดียิ่งข้ึน เม่ือผูเ้รียนแน่ใจวา่พฤติกรรมตอบสนองของตนถูกตอ้ง การให้รางวลัจะช่วย
ส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้นอีก 
 2.  กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) มีใจความว่า การมีโอกาสได้กระท าซ ้ าๆ
พฤติกรรมหน่ึงจะท าให้พฤติกรรมนั้นสมบูรณ์ยิ่งข้ึน การฝึกหดัท่ีมีการควบคุมท่ีดีจะส่งเสริมผลต่อ
การเรียนรู้ 
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 3.  กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) มีใจความว่า เม่ือมีความพร้อมท่ีจะ
ตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ถ้ามีโอกาสไดก้ระท าย่อมเป็นท่ีพอใจ แต่ถ้าไม่พร้อมท่ีจะ
ตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมการบงัคบัใหก้ระท ายอ่มท าใหเ้กิดความไม่พอใจ 
 นอกจากทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์แล้ว ยงัมีแนวคิดของนักจิตวิทยาอีกท่าน 
ไดแ้ก่ สกินเนอร์ (Skinner) ท่ีมีแนวคิดเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบฝึก มีรายละเอียดดงัน้ี  
 1.  การเรียนรู้จากการวางเง่ือนไขให้ปฏิบัติ (Operamt Conditioning) หมายถึง แนว
ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีอธิบายว่า พฤติกรรมจะมีอตัราความเขม้ของการตอบสนองสูงข้ึนเม่ือไดรั้บการ
เสริมแรง 
 2.  กระบวนการเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง กระบวนการท่ีน ามาใช้เพื่อเพิ่ม
หรือลดการตอบสนองในกระบวนการเสริมแรงนั้ น จะมีการใช้ตัวเสริมแรง (Reinforce) เช่น         
ค  าชมเชย รางวลัท่ีเป็นวตัถุ สัญลกัษณ์ หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตลอดจนการให้รู้ผลการกระท าของ
ตนเอง 
 3.  การให้เสริมแรงทนัทีทนัใด (Immediate Reinforcement) หมายถึง การก าหนดให้มี
การเสริมแรงอย่างทนัทีทนัใดท่ีการตอบสนอง เช่น เม่ือนกัเรียนตอบ ครูให้การเสริมแรงทนัทีว่า
ค าตอบของนกัเรียนถูกหรือผดิ การรีรอการเสริมแรงจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ล่าชา้ไป 
 สุจริต เพียรชอบ (2537:  137-138) ไดเ้สนอหลกัจิตวทิยาเก่ียวกบัการเรียนการสอนซ่ึง
สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกดงัน้ี 
 1.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) ครูควรค านึงอยู่เสมอว่า
นกัเรียนแต่ละคนมีความรู้ ความถนดั ความสามารถและความสนใจทางภาษาต่างกนั ดงันั้น จึงไม่
ควรหวงัท่ีจะให้นกัเรียนทุกคนท าเหมือนกนัหมด แต่ก็ควรพยายามจดัระบบการเรียนการสอนและ
จดักิจกรรมเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ใหเ้กิดความเจริญงอกงามใหม้ากท่ีสุด 
 2.  การเรียนรู้โดยการฝึกฝนตามกฎการเรียนรู้ (Law of Exercise) ของธอร์นไดค ์
เก่ียวกับกฎแห่งการฝึกหัด การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดีต่อเม่ือให้มีการฝึกหัด หรือการกระท าซ ้ า          
ถ้าผูเ้รียนได้ฝึกฝนท าแบบฝึกหัด ได้ใช้ทกัษะทางภาษามากเท่าใดก็จะช่วยให้มีทกัษะดีมากข้ึน
เท่านั้น 
 3.  การเสริมก าลงัใจ (Reinforcement) การเสริมก าลงัใจทางบวกจะเป็นส่ือท่ีช่วยให้
นักเรียนทราบว่าส่ิงท่ีตนแสดงออกไปนั้นถูกตอ้ง เม่ือนักเรียนทราบว่าตนท าได้ถูกต้องก็จะเกิด
ความภาคภูมิใจและพยายามท ากิจกรรมต่าง ๆ ใหดี้ข้ึน 
 สรุปไดว้่า การเขา้ใจหลกัจิตวิทยาในเร่ืองต่าง ๆ เช่น กระบวนการเสริมแรง  การให้
แรงเสริมทนัที การให้ความส าคญัของความแตกต่างระหวา่งบุคคล  หรือการท่ีให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝน
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และท าซ ้ า ๆนั้น หากน าทฤษฎีเหล่าน้ีมาใชร่้วมกบัแบบฝึกจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีความมัน่ใจวา่ส่ิงท่ีตน
ท าไปนั้นถูกตอ้ง และเม่ือผูเ้รียนทราบว่าตนท าถูกตอ้งก็เกิดแรงจูงใจท่ีจะท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ดี
ยิ่งข้ึน ส่งผลให้ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเพื่อฒันาทกัษะต่างๆได้อย่าง
สูงสุด 
 ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบฝึก 
 การสร้างและพฒันาแบบฝึกนั้น หากผูส้ร้างมีความรู้และความเขา้ในหลกัการท่ีถูกตอ้ง
แลว้จะช่วยให้ผูใ้ชแ้บบฝึกไดรั้บประโยชน์จากแบบฝึกนั้นไดอ้ยา่งดี ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกนั้น
ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวเอาไวด้งัน้ี 
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544: 145-146) กล่าวถึงขั้นตอน
ในการสร้างแบบฝึกไวด้งัน้ี  
 1.  ศึกษาปัญหาและความตอ้งการ โดยศึกษาจากการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หากเป็นไปได้ควรศึกษาความต่อเน่ืองของปัญหาในทุก ๆ ระดับชั้ น  
  2.  วเิคราะห์เน้ือหาหรือทกัษะท่ีเป็นปัญหา ออกเป็นเน้ือหาหรือทกัษะยอ่ย ๆ เพื่อใชใ้น
การสร้างแบบฝึกและแบบทดสอบ 
 3.  พิจารณาวตัถุประสงค ์รูปแบบ และขั้นตอนการใชแ้บบฝึก เช่น จะน าแบบฝึกไปใช้
อยา่งไร ในแต่ละชุดจะประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 
 4.  สร้างแบบทดสอบ ซ่ึงอาจมีแบบทดสอบเชิงส ารวจ แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัย
ข้อบกพร่อง แบบทดสอบความก้าวหน้าเฉพาะเร่ือง เฉพาะตอน แบบทดสอบท่ีสร้างจะต้อง
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาหรือทกัษะท่ีวเิคราะห์ไวใ้นตอนท่ี 2 
 5.  สร้างบตัรฝึกหัด เพื่อใช้ในการพฒันาทกัษะย่อยแต่ละทกัษะ ในแต่ละบตัรจะมี
ค าถามใหน้กัเรียนตอบ การก าหนดรูปแบบขนาดของบตัร พิจารณาตามความเหมาะสม 
 6.  สร้างบตัรอา้งอิง เพื่อใชอ้ธิบายค าตอบหรือแนวทางในการตอบแต่ละเร่ืองการสร้าง
บตัรอา้งอิงน้ีอาจท าเพิ่มเติมเม่ือไดน้ าบตัรฝึกหดัไปทดลองใช่แลว้ 
 7.  สร้างแบบบนัทึกความกา้วหนา้ เพื่อใชบ้นัทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียน โดย
จัดท าเป็นตอน เป็นเร่ือง เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ สอดคล้องกับแบบทดสอบ
ความกา้วหนา้ 
 8.  น าแบบฝึกไปทดลองใช ้เพื่อหาขอ้บกพร่อง คุณภาพของแบบฝึกและคุณภาพของ
แบบทดสอบ 
 9.  ปรับปรุงแกไ้ข 
                   10.  รวบรวมเป็นชุดจดัท าค าช้ีแจง คู่มือการใชส้ารบญัเพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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 สรุปไดว้า่ การสร้างและพฒันาแบบฝึกนั้น ผูส้ร้างแบบฝึกควรศึกษาปัญหาท่ีตอ้งการ
แก้ไขอย่างต่อเน่ือง มีการวิเคราะห์เน้ือหา วตัถุประสงค์ รูปแบบและขั้นตอนการใช้แบบฝึก 
ตลอดจนมีการสร้างแบบทดสอบเพื่อส ารวจความกา้วหนา้ มีการใช้บตัรฝึกหัดในการพฒันาทกัษะ
ย่อย หรือสร้างบตัรอา้งอิงข้ึนเพื่อใช้อธิบายค าตอบ มีการบนัทึกผลการรียนหรือผลทดสอบ และ
แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนควรมีการน าไปทดลองใช้ก่อนเพื่อหาข้อบกพร่อง คุณภาพของแบบฝึกและ
แบบทดสอบ จากนั้นจึงท าการแกไ้ขปรับปรุงแลว้รวบรวมเป็นชุด ซ่ึงควรมีค าช้ีแจง และคู่มือการใช้
แบบฝึกอยา่งชดัเจน 
 ลกัษณะทีด่ีของแบบฝึก 
  การสร้างแบบฝึกใหมี้คุณภาพเหมาะสมกบัการน าไปใชก้บันกัเรียนแต่ละระดบัชั้นตอ้ง
ศึกษาองค์ประกอบหลาย ๆ ประการ มีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนะเก่ียวกบัลกัษณะของ
แบบฝึกท่ีดีไวด้งัน้ี 
 มนทิรา ภกัดีณรงค์ (2540 : 99 - 100) กล่าวว่า ลกัษระของแบบฝึกท่ีดีควรมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

1. นกัเรียนตอ้งสามารถฝึกท าไดบ้่อยๆ 
2. นกัเรียนไดล้งมือกระท าเอง 
3. นกัเรียนมีความสนุสนานในการท าแบบฝึก 

 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544 : 145) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ
ของแบบฝึกท่ีดี ไวด้งัน้ี 

 1.  เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียนมาแลว้ 
 2.  เหมาะสมกบัระดบัวยั หรือความสนใจของนกัเรียน 
 3.  มีค  าช้ีแจงสั้นๆท่ีช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจวธีิท าโดยง่าย 
 4.  ใชเ้วลาเหมาะสม 
 5.  มีส่ิงน่าสนใจและทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ 
 6.  ควรมีขอ้เสนอแนะในการใช ้
 7.  มีใหเ้ลือกทั้งตอบแบบอยา่งจ ากดัและตอบอยา่งเสรี 
 8. ถ้าเป็นแบบฝึกท่ีต้องการให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง แบบฝึกนั้ นควรมีความ 

หลากหลายรูปแบบและใหค้วามหมายแก่ผูฝึ้กท าดว้ย 
 9.  ควรใชส้ านวนภาษาง่าย ๆ ฝึกคิดไดเ้ร็ว และสนุก 

                   10. ปลุกความสนใจและใชห้ลกัจิตวทิยา 
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 กุสยา  แสงเดช (2545, หนา้ 6-7) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี ไวด้งัน้ี 
 1. แบบฝึกท่ีดีควรความชดัเจนทั้งค  าสั่งและวิธีท า ค  าสั่งหรือตวัอย่างแสดงวิธีท าท่ีใช้
ไม่ควรยากเกินไป เพราะจะท าความเขา้ใจยาก ควรปรับให้ง่ายและเหมาะสมกบัผูใ้ช้เพื่อนักเรียน
สามารถเรียนดว้ยตนเองได ้
 2. แบบฝึกท่ีดีควรมีความหมายต่อผูเ้รียนและตรงตามจุดหมายของการฝึกลงทุนนอ้ย 
ใชไ้ดน้านทนัสมยั 
 3. ภาษาและภาพท่ีใชใ้นแบบฝึกเหมาะกบัวยัและพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน 
 4. แบบฝึกท่ีดีควรแยกฝึกเป็นเร่ือง ๆ แต่ละเร่ืองไม่ควรยาวเกินไป แต่ควรมีกิจกรรม
หลายแบบเพื่อเร้าความสนใจ และไม่เบ่ือในการท าและฝึกทกัษะใดทกัษะหน่ึงจนช านาญ 
 5. แบบฝึกท่ีดีควรมีทั้ งแบบก าหนดค าตอบและให้ตอบโดยเสรี การเลือกใช้ค  า 
ข้อความ รูปภาพในแบบฝึก ควรเป็นส่ิงท่ีนักเรียนคุ้นเคยและตรงกับความสนใจของนักเรียน 
ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและพอใจแก่ผูใ้ช ้ซ่ึงตรงกบัหลกัการเรียนรู้วา่นกัเรียนจะเรียนไดเ้ร็วใน
การกระท าท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจ 
 6. แบบฝึกท่ีดีควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเองใหรู้้จกัคน้ควา้รวบรวมส่ิงท่ี
พบเห็นบ่อย ๆหรือท่ีตวัเองเคยใชจ้ะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเร่ืองนั้นๆมากยิ่งข้ึน และรู้จกัน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกตอ้ง มีหลกัเกณฑ์และมองเห็นว่าส่ิงท่ีได้ฝึกนั้นมีความหมายต่อเขา
ตลอดไป 
 7. แบบฝึกท่ีดีควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูเ้รียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อม ระดับสติปัญญา และ
ประสบการณ์ เป็นตน้ ฉะนั้น การท าแบบฝึกแต่ละเร่ืองควรจดัท าให้มากพอและมีทุกระดบัตั้งแต่ 
ง่าย ปานกลาง จนถึงระดบัค่อนขา้งยาก เพื่อวา่ทั้งนกัเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน จะไดเ้ลือกท าได้
ตามความสามารถ ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัเรียนทุกคนไดป้ระสบความส าเร็จในการท าแบบฝึก 
 8. แบบฝึกท่ีจดัท าเป็นรูปเล่ม นกัเรียนสามารถเก็บรักษาไวเ้ป็นแนวทางเพื่อทบทวน
ดว้ยตนเองต่อไป 
 9. การท่ีนกัเรียนไดท้ าแบบฝึกช่วยใหค้รูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของนกัเรียน
ไดช้ดัเจน ซ่ึงจะช่วยใหค้รูด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหานั้นๆไดท้นัท่วงที 
 10.  แบบฝึกท่ีจดัข้ึนนอกจากท่ีมีในหนงัสือเรียนแลว้จะช่วยให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนอยา่ง
เตม็ท่ี 
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 11.  แบบฝึกท่ีจดัพิมพไ์วเ้รียบร้อยแลว้จะช่วยให้ครูประหยดัแรงงานและเวลาในการท่ี
จะตอ้งเตรียมแบบฝึกอยู่เสมอในดา้นผูเ้รียนไม่ตอ้งเสียเวลาในการลอกแบบฝึกจากต าราเรียนหรือ
กระดานด า ท าใหมี้เวลาและโอกาสไดฝึ้กฝนทกัษะต่าง ๆไดม้ากข้ึน 
 12.  แบบฝึกช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายเพราะการพิมพ์เป็นรูปเล่มท่ีแน่นอน ลงทุนต ่า
แทนท่ีจะใชพ้ิมพล์งกระดาษไขทุกคร้ังไป นอกจากน้ียงัมีประโยชน์ในการท่ีผูเ้รียนสามารถบนัทึก
และมองเห็นความกา้วหนา้ของตนไดอ้ยา่งมีระบบและมีระเบียบ 

 สรุปไดว้่า แบบฝึกท่ีดีควรมีจุดหมายและตรงตามจุดประสงค์ ภาษาท่ีใช้และรูปภาพ
ควรมีความเหมาะสมกับวยัและพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน อีกทั้งยงัตอบสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล แบบฝึกควรมีความสนุกสนานและกิจกรรมก็ควรมีความหลากหลาย นักเรียน
สามารถน าไปฝึกดว้ยตนเอง นอกจากน้ีควรมีแบบฝึกครบทุกระดบัตั้งแต่ง่าย ปานกลาง และยาก 
เพื่อนกัเรียนจะไดเ้ลือกท าไดต้ามความสามารถของตนเอง นอกจากน้ีไดค้รูก็จะมองเห็นจุดเด่นหรือ
ปัญหาต่าง ๆ ของนกัเรียนไดช้ดัเจนซ่ึงจะช่วยใหค้รูด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหานั้น ๆไดท้นัที  
 ประโยชน์ของแบบฝึก  
 ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะท่ีต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม ่ าเสมอ เพราะการฝึกฝน           
จะท าให้เกิดความช านาญ ความแม่นย  า มีพฒันาทางภาษา แบบฝึกจึงเป็นส่ือการเรียนท่ีอ านวย
ประโยชน์ต่อการเรียนภาษาไทย ซ่ึงมีผูท่ี้เสนอประโยชน์ของแบบฝึก ไวด้งัน้ี     
  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544: 146) กล่าวถึงประโยชน์ของ
แบบฝึกเสริมทกัษะ ดงัน้ี 
 1.  เป็นส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมหนงัสือเรียน 
 2.  ช่วยส่งเสริมทกัษะการใชภ้าษาให้ดีข้ึน แต่ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัการส่งเสริมและความ
เอาใจใส่จากครูผูส้อนดว้ย 
 3.  ช่วยในเร่ืองของความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพราะการท่ีให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดั
ท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนจะช่วยใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ 
 4.  แบบฝึกช่วยเสริมใหท้กัษะทางภาษาคงทน 
 5.  การให้นกัเรียนท าแบบฝึก ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือจุดบกพร่องของนกัเรียน
ไดช้ดัเจน ซ่ึงจะช่วยใหค้รูด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหานั้นไดท้นัท่วงที 
 6.  แบบฝึกท่ีจดัพิมพไ์วเ้รียบร้อยแลว้ จะช่วยให้ครูประหยดัแรงงานและเวลาในการท่ี
จะเตรียมการสร้างแบบฝึก นกัเรียนไม่ตอ้งเสียเวลาในการคดัลอกแบบฝึก ท าให้มีเวลาและโอกาส
ฝึกฝนไดม้ากข้ึน 
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 เนาวรัตน์ ช่ือมณี (2540: 3) กล่าวสรุปวา่ แบบฝึกมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการเรียน
ทกัษะทางภาษามาก เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน สามารถจดจ าเน้ือหาในบทเรียน
และค าศพัทต่์าง ๆ ไดค้งทน ท าใหเ้กิดความสนุกสนานในขณะเรียน ทราบความกา้วหนา้ของตนเอง 
สามารถน าแบบฝึกมาทบทวนเน้ือหาเดิมดว้ยตนเองได้ น ามาวดัผลการเรียนหลงัจากท่ีเรียนแล้ว 
ตลอดจนสามารถทราบขอ้บกพร่องของนกัเรียนและน าไปปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที ซ่ึงจะท าให้
ครูประหยดัเวลา ค่าใชจ่้าย และลดภาระไดม้าก 
 ณัฐพงศ์ สาวงศ์ตุ้ย (2542: 35)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกว่า  แบบฝึกนั้ น            
มีความส าคญัทั้งต่อตวันกัเรียนและครูผูส้อน ในดา้นตวันกัเรียนนั้นท าให้นกัเรียนไดเ้กิดทกัษะ เกิด
ความรู้ ความช านาญในการได้ฝึกฝน และยงัสามารถมองเห็นความก้าวหน้าของตนเองได้ และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัไดเ้หมาะสม ในดา้นครูผูส้อนนั้น แบบฝึกท่ีดีถือวา่เป็นอุปกรณ์
ช่วยลดภาระของครูผูส้อน ช่วนให้ครูผูส้อนมองเห็นปัญหาต่างๆในการเรียนโดยอาศยัแบบฝึกได้
ชดัเจนยิง่ข้ึน 
 สรุปไดว้่า แบบฝึกมีความส าคญัและเป็นส่ือการเรียนท่ีอ านวยประโยชน์ต่อการเรียน
ภาษาไทย เน่ืองจากแบบฝึกช่วยเสริมทกัษะทางภาษาให้ดีข้ึน ช่วยเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
ดังนั้ นนักเรียนจะได้ท าแบบฝึกท่ีช่วยแก้ไขและพัฒนาความสามารถของนักเรียนได้ตรงตาม
จุดประสงค ์นกัเรียนจะมีทกัษะทางภาษาท่ีคงทน ประหยดัเวลาและแรงงานนกัเรียนไม่ตอ้งเสียเวลา
ในการคดัลอกแบบฝึก และครูยงัสามารถเห็นจุดเด่นหรือจุดบอกพร่องของนักเรียนซ่ึงจะเป็นการ
ช่วยให้ครูสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัที เน่ืองจากแบบฝึกช่วยลดภาระการเตรียมการสอนของครูลง
และครูจะไดมี้เวลาแกไ้ขปัญหาหรือส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนให้ดีข้ึน  
ภำพกำร์ตูน 
 ควำมหมำยของภำพกำร์ตูน 
 ภาพการ์ตูนเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนั ดงันั้นจึงมีนกัวชิการหลายท่าน
ไดท้  าการศึกษาและใหค้วามหมาย ไวด้งัน้ี 
  กช ช่วงชูวงศ์ (2546: 5) กนก ชูลักษณ์ (2542: 1) ให้ความหมายของค าว่า การ์ตูน 
คลา้ยคลึงกนัโดยระบุวา่เป็นค าทบัศพัทใ์นภาษาองักฤษวา่ Cartoon  ซ่ึงสันนิษฐานวา่มีรากศพัทม์าก
จากค าว่า  คาร์โทน (Cartone)  ในภาษาอิตาลี  ซ่ึงหมายถึงแผ่นกระดาษท่ีมีภาพวาด ต่อมา
ความหมายของค าน้ีอาจเปล่ียนไปเป็นภาพล้อเลียนเชิงขบขันเปรียบเปรยเสียดสี เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกขบขนั สะทอ้นใหเ้ห็นทศันะ วิถีชีวติ คตินิยม ตลอดจนวิถีการเมืองของสังคมในช่วงเวลา
นั้น หรือแสดงจินตนาการฝันเฟ่ือง แต่หนงัสือบางฉบบักล่าววา่ การ์ตูนมาจากภาษาละตินวา่ คาร์ตะ 
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(Carta) ซ่ึงหมายถึงกระดาษ เพราะในสมยันั้น การ์ตูน หมายถึง การวาดภาพบนผา้ใบขนาดใหญ่ 
วาดบนผา้ม่านหรือเขียนลวดลายหรือภาพลงบนกระจกโมเสก 
 นอกจากค าว่า การ์ตูน ท่ีใช้เรียกทับศัพท์ และใช้กันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็น
ภาษาไทยแลว้ ยงัมีค าภาษาองักฤษค าอ่ืนอีกท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั คือ ค าวา่ 
 1.  การ์ตูน (Cartoon) มาจากภาษาฝร่ังเศสว่า คาร์ตัน (Carton) หมายถึง รูปวาดบน
กระดาษแข็ง เพื่อความบนัเทิง เช่น ภาพลอ้ทางการเมือง วาดในกรอบและแสดงเหตุการณ์ท่ีเขา้ใจ
ไดโ้ดยชดัเจน และมีค าบรรยายสั้น ๆ 
 2. คอมมิคส์ (Comics) เป็นลกัษณะการ์ตูนท่ีเล่าเร่ืองโดยใช้ภาพเป็นหลกั มีลกัษณะ
เด่น คือ มีการแบ่งช่องอ่านเล่าเร่ืองออกมาเป็นช่อง ๆ ในหน้าเดียว บทค าพูดของตวัละครจะเป็น
ลกัษณะตวัหนงัสือในกรอบวงกลมคลา้ยลูกโป่งค าพูดและมีเส้นช้ีติดกบักรอบวา่ตวัละครนั้นก าลงั
พดูอะไร 
 3.  ภาพลอ้ (Caricature) เป็นค าท่ีมีรากศพัท์มาจากค าว่า คาริแคร์ (Caricare) หมายถึง
ภาพวาดท่ีใช้ล้อเลียนหรือเสียดสี วาดในลักษณะท่ีตดัทอนหรือท าให้รูปลักษณ์บุคลิกผิดส่วน
ออกไป เช่น เน้นลกัษณะเด่นเฉพาะตวัของบางคนให้ดูมากเกินความเป็นจริง รวมทั้งเน้นในจุด     
อ่ืน ๆ เช่น ชนชั้นทางสังคมหรือสถาบนัต่างๆ ภาพลอ้ใชเ้ป็นเคร่ืองปลุกความรู้สึกนึกคิด ก่ออารมณ์
ตอบรับให้เกิดแก่ผูดู้ตั้งแต่อารมณ์ขนัเล็กนอ้ย จนกระทัง่ถึงความรู้สึกโกรธแคน้รุนแรง เป็นวิถีทาง
ในการสร้างภาพประกอบเร่ืองท่ีไดผ้ลดี เป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองของสังคม ศาสนา และการเมือง 
 4.  นิยายภาพ (Illustrated Tale) เป็นการเล่าเร่ืองโดยใชค้  าอธิบายหรือค าบรรยายในการ
เล่าเร่ืองเป็นหลกั โดยมีภาพการ์ตูนเป็นตวัประกอบค าบรรยาย 
 สรุปโดยรวมแลว้ การ์ตูน หมายถึง ภาพวาดท่ีวาดข้ึนเพื่อความบนัเทิง สามารถใช้ใน
การเล่าเร่ืองโดยใชภ้าพเป็นหลกั ตลอดจนใชภ้าพท่ีวาดข้ึนนั้นเพื่อการลอ้เลียนเสียดสี โดยการดึงเอา
จุดเด่นเฉพาะตวัของบางคนออกมาแล้วาวาดภาพออกมาให้มีลกัษณะเกินความเป็นจริง ซ่ึงภาพ
การ์ตูนสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการปลุกความรู้สึกนึกคิดให้แก่ผู ้ดูได้ดีตั้ งแต่อารมณ์ขัน
จนกระทัง่อารมณ์โกรธ 
 องค์ประกอบพืน้ฐำนของภำพกำร์ตูน 
  การน าภาพการ์ตูนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้ น ผูน้ าภาพการ์ตูนไปใช้จึงควร
ท าการศึกษาและเข้าใจถึงองค์ประกอบในด้านต่างๆของภาพการ์ตูน โดยมีนักวิชาการได้ให้
รายละเอียด ไวด้งัน้ี 
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 ทน  เขตกนั (2545: 11) กล่าววา่ เส้น รูปร่าง และรูปทรง เป็นองคป์ระกอบขั้นพื้นฐาน
ท่ีส าคญัในการเขียนภาพการ์ตูน รูปร่างและรูปทรง ต่างก็ส่ือความหมายและอารมณ์ของการ์ตูนใน
ลกัษณะต่าง ๆ กนั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 เส้น เกิดจากจุดท่ีต่อกันในทางยาวหรือเกิดจากการลาก ขีด เขียน ไปในทิศทางท่ี
ตอ้งการ เส้นท่ีเป็นพื้นฐานมี  2 ลกัษณะ คือ เส้นตรง และเส้นโคง้ ส่วนเส้นลกัษณะอ่ืน ๆ จะเกิดจาก
เส้นตรงและเส้นโคง้ เช่น เส้นฟันปลา เกิดจากการน าเส้นตรงมาต่อเช่ือมกนั 
 รูปร่าง เกิดจากการลากขีด เขียน ด้วยเส้นในลักษณะเป็น 2 มิติ คือ แสดงให้เห็นใน 
ดา้นกวา้ง และดา้นยาว จนมองเห็นในลกัษณะแบน 
 1.  รูปร่างธรรมชาติ คือ รูปภาพนอกของคน สัตว ์
 2.  รูปร่างเลขาคณิต คือ การน ารูปวงกลม วงรี สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียมและรูปอ่ืน ๆ        
มาประกอบเป็นภาพการ์ตูนลกัษณะต่าง ๆ 
 3.  รูปร่างอิสระ คือ รูปท่ีมีลกัษณะไม่คงท่ี ไม่แน่นอน เป็นรูปท่ีประกอบดว้ยเส้นคด 
เส้นโคง้ ซ่ึงเป็นรูปท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากรูปร่างธรรมชาติ และรูปทรงเลขาคณิต รูปร่างอิสระน้ี  
จะมีลกัษณะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัอารมณ์ของผูเ้ขียนเป็นส าคญั 
 รูปทรง เป็นภาพท่ีมีลกัษณะเป็น 3 มิติ คือ แสดงใหเ้ห็นทั้งในดา้นความกวา้ง ความยาว 
และความหนาหรือความลึก ท าใหดู้สมจริงยิง่ข้ึน 
 สรุปได้ว่า เส้น รูปร่าง รูปทรง  รูปร่างธรรมชาติ และรูปทรงเลขาคณิต รูปร่างอิสระ 
ลว้นเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานของภาพการ์ตูน ซ่ึงรูปร่างดงักล่าวเหล่าน้ีต่างก็ช่วยใหภ้าพการ์ตูนนั้น
สามารถส่ือความหมายและอารมณ์ของการ์ตูนในลกัษณะต่าง ๆ กนัออกไป โดยเฉพาะรูปทรงซ่ึงมี
ลกัษณะเป็น 3 มิติจะท าใหภ้าพการ์ตูนดูสมจริงมากข้ึน 
 
 ประเภทของกำร์ตูน 
 การแบ่งประเภทของการ์ตูนนั้น สามารถจ าแนกออกไปไดห้ลายชนิด ตามแต่เกณฑ์ท่ี
ใชใ้นการแบ่งตามความเห็นของนกัวชิาการและผูรู้้ เช่น แบ่งตามลกัษณะรูปแบบท่ีใชป้ระโยชน์จาก
งานการ์ตูน และแบ่งตามลกัษณะการแสดงออกของศิลปินผูผ้ลิตงานเขียนการ์ตูน (กนก ชูลกัษณ์, 
2542: 4-6) ดงัน้ี 
     1.  แบ่งตามรูปแบบของการ์ตูน  
  1.1 การ์ตูนประกอบเร่ือง (Cartoon Illustration) คือ ภาพการ์ตูนท่ีใช้ประกอบ
เน้ือหา หรือใชอ้ธิบายขอ้ความเพื่อความเขา้ใจของผูอ่้าน 
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  1.2  การ์ตูนช่องเดียวจบ (Single-panel Cartoons) คือ การ์ตูนท่ีมีเร่ืองราวจบใน    
ภาพเดียว มกัจะเป็นภาพข าขนั ลอ้เลียนสังคม อาจจะมีค าบรรยาย ค าวจิารณ์ เสียดสี หรือบทสนทนา   
ในภาพ หรือไม่มีก็ได ้
  1.3 การ์ตูนเร่ือง (Comic Strip) คือ การเล่าเร่ืองด้วยภาพท่ีต่อเน่ืองกันไป มีบท
สนทนาอยูใ่นลูกโป่งค าพดู (ท่ีวา่งรูปวงกลมมีปลายเรียวแหลมเขา้หาตวัผูพ้ดู) 
  1.4  ภาพยนตร์การ์ตูน (Animated Cartoon) คือ ภาพยนตร์การ์ตูนท่ีเคล่ือนไหวได้
บนแผน่ฟิลม์ภาพยนตร์ ส่วนค าพดูจะออกมาทางร้องบนัทึกเสียง 
  1.5  ผลิตภัณฑ์การ์ตูน (Cartoon Products) หมายถึงรวมผลผลิตทุกชนิดท่ีภาพ
การ์ตูนถูกน าไปใช้เพื่อการส่ือสารและการแสดงออก เช่น บัตรอวยพร ภาพโปสเตอร์ เส้ือผา้         
ของเล่น และเคร่ืองใชต่้าง ๆ เป็นตน้ 
    2.  แบ่งตามลกัษณะการแสดงออกของนกัเขียนการ์ตูน 
   2.1 การ์ตูนบทบรรณาธิการและการ์ตูนการเมือง (Editorial and Political Cartoon) 
เป็นการ์ตูนท่ีเขียนข้ึนมาจากสาระส าคญัของบทบรรณาธิการ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีน่าสนใจ 
เพื่อกระตุน้ใหผู้อ่้านเกิดความคิดเห็น อาจมีค าบรรยายหรือไม่มีก็ได ้
  2.2  การ์ตูนช่องเน้ือเร่ืองสั้ น ๆ จบในตัว (Comic Strip and Panels) เป็นการเล่า
เร่ืองราวของตวัการ์ตูนท่ีผูว้าดก าหนดให้ ซ่ึงอาจจะเป็นประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีบา้นหรือ   
ท่ีท างาน ฯลฯ ค าพดูของตวัการ์ตูน จะอยูใ่นลูกโป่งค าพดูขา้ง ๆ ตวัผูพ้ดู 
   2.3  การ์ตูนข าขนัรูปเดียวจบ (Gag Cartoons) เป็นการ์ตูนช่องเดียวท่ีเนน้ความตลก
ขบขนัเป็นหลกัโดยมีค าบรรยายสั้น ๆ เป็นค าพูดของตวัการ์ตูน หรืออาจจะไม่มีค  าบรรยายเลยให้
ผูอ่้านตีความจากภาพการ์ตูนเองก็ได ้
   2.4 การ์ตูนเร่ืองยาว (Comic, Serial Cartoons) เป็นการ์ตูนท่ีมีเร่ืองราวท่ีมีเน้ือหา
ต่อเน่ืองกนัไป อาจตีพิมพ์เป็นเล่ม หรือปรากฏในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ต่อเน่ืองกนัทุกฉบบั      
ก็ได ้
  2.5  การ์ตูนประกอบเร่ือง (Illustrated Cartoons) เป็นการ์ตูนท่ีเขียนประกอบเน้ือหา
หรือเร่ืองราวต่าง ๆ มกัใช้ประกอบกบัแบบเรียนเพื่อการสอนหรืออธิบาย หรือใช้ในการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ การ์ตูนประเภทน้ีแบ่งยอ่ยไดอี้กสามชนิด ไดแ้ก่ 
   2.5.1 การ์ตูนโฆษณา (Commercial Cartoons) เป็นการ์ตูนท่ีใช้ในการโฆษณา 
ชวนเช่ือเก่ียวกบัสินคา้นั้นๆ 
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    2.5.2 การ์ตูนประชาสัมพันธ์ (Public Relations Cartoons) เป็นการ์ตูนใน
ลกัษณะเดียวกบัการ์ตูนโฆษณา แต่ต่างกนัท่ีวตัถุประสงค์ การ์ตูนประชาสัมพนัธ์เป็นการ์ตูนท่ีใช้
เพื่อแจง้ข่าวใหผู้อ่ื้นไดท้ราบโดยมิไดมุ้่งหวงัผลทางดา้นการคา้เหมือนการ์ตูนโฆษณา 
   2.5.3 การ์ตูนประกอบการศึกษา (Visual Aid Cartoons) เป็นการ์ตูนท่ีใช้
ประกอบบทเรียน เพื่อใหดู้น่าสนใจมากข้ึน หรือเป็นหนงัสือแบบเรียนท่ีอ่านง่าย ดูสนุกส าหรับเด็ก
หรือผูใ้หญ่ท่ีมีการศึกษานอ้ 
   2.5.4 ภาพยนตร์การ์ตูน (Animated Cartoons) เป็นการท าให้ภาพการ์ตูน
เคล่ือนไหวไดร้าวกบัมีชิวิต โดยการน าภาพการ์ตูนหลายๆ ภาพมาเรียงล าดบัต่อเน่ืองอย่างรวดเร็ว 
กลายเป็นกิริยาท่าทางของตัวละคร แล้วบันทึกได้บนแผ่นฟิล์มภาพยนตร์ ภาพยนตร์การ์ตูน      
ขนาดสั้ นอาจต้องใช้ภาพ 10,000-15,000 ภาพ ส่วนภาพยนตร์การ์ตูนขนาดยาวอาจใช้ภาพถึง 
2,000,000 ภาพ  ภาพยนตร์การ์ตูนน้ีรวมถึงการ์ตูนทางโทรทศัน์ (Television Cartoons) 
  2.6 การ์ตูนลอ้เลียนบุคคล (Critical Cartoons) คือ การ์ตูนลอ้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็น
ท่ีรู้จกักนัดีในสังคม ส่วนใหญ่เป็นบุคคลส าคญัทางการเมือง ดงันั้น อาจจดัการ์ตูนแบบน้ีเขา้เป็น
การ์ตูนการเมืองได้ ลกัษณะการวาดจะเน้นท่ีใบหน้า แต่ขยายให้ดูผิดเพี้ ยนไปจากความจริง เช่น  
วาดจมูกใหญ่ คางยืน่ หูกาง คิ้วหนา เกินจริง เป็นตน้ 
 กช  ช่วงชูวงศ ์(2542: 30) ไดแ้บ่งประเภทตามลกัษณะของภาพการ์ตูนดงัน้ี 
 1.  ภาพเลียนแบบธรรมชาติ (Natural Cartoons) แบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ การ์ตูน
รูปสัตวแ์ละการ์ตูนรูปคน ซ่ึงการ์ตูนรูปสัตวน์ั้นยงัแบ่งไดอี้กว่าเป็นรูปสัตวท่ี์เหมือนสัตวจ์ริง หรือ
รูปสัตวท่ี์มีกิริยาเหมือนคน 
 2.  ภาพวิจิตร (Fine Cartoons) การ์ตูนท่ีเขียนอย่างสวยงามในลักษณะวิจิตรศิลป์      
จนอาจถือไดว้า่เป็นงานศิลปะท่ีมีค่า 
 3.  การ์ตูนภาพกราฟฟิก (Graphic Cartoons) เป็นการ์ตูนท่ีมีลักษณะเหมือนกับงาน
ออกแบบ รูปร่างการ์ตูนมกัเป็นรูปง่าย ๆ ทางเรขาคณิต มกัระบายสีเรียบ ๆ ไล่น ้ าหนักเล็กน้อย        
มีขอบเขตการลงสีเส้นของชดัเจนในลกัษณะเดียวกบักราฟฟิก 
 4.  การ์ตูน 3 มิติ (Three Dimension Cartoons) คือ การท าให้การ์ตูนเป็นรูป 3 มิติก่อน 
เช่น สร้างจากดิน ดินน ้ ามนั ไม ้พลาสติก ฯลฯ แล้วน ามาถ่ายเป็นภาพยนตร์ยงัสามารถใช้เทคนิค   
ท าใหหุ่้นการ์ตูนนั้นเคล่ือนไหวไดเ้หมือนมีชีวติจริง 
 สรุปไดว้า่ การ์ตูนสามารถจ าแนกเป็นประเภทตามวตัถุประสงคต่์าง ๆกนั เช่น การแบ่ง
ตามลกัษณะของรูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ภาพการ์ตูนประกอบเร่ืองราวหรือเน้ือหา ใช้ภาพ
การ์ตูนในการเล่าเร่ือง ใช้กาพการ์ตูนมาเป็นภาพเคล่ือนไหวบนแผ่นฟิล์มภาพยนตร์ หรือใช้ภาพ
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การ์ตูนประกอบในผลิตภณัฑ์ต่างๆ นอกจากน้ีภาพการ์ตูน ยงัสามารถแบ่งได้ตามลักษณะของ
นักเขียนการ์ตูน เช่น การ์ตูนการเมือง การ์ตูนช่อง ซ่ึงมีเน้ือเร่ืองสั้ นๆจบในตวั การ์ตูนเร่ืองยาวมี
เน้ือหาต่อเน่ืองกนัไป การ์ตูนท่ีมีบทบาทประกอบการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนการ์ตูนท่ีใช้
ในการศึกษา ซ่ึงภาพการ์ตูนเหล่าน้ีอาจจะเป็นภาพในเชิงเลียนแบบธรรมชาติ ภาพการฟิก ตลอดจน
ภาพสามมิติซ่ึงมีการเคล่ือนไหวไดเ้สมือนมีชีวติจริง 
 ประโยชน์ของกำร์ตูนทีม่ีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ปัจจุบนัมีนักวิชาการ นักวิจยั และผูเ้ก่ียวข้องกับวงการการ์ตูนหลายท่านท่ีน าภาพ
การ์ตูนมาใช้ในการศึกษาวิจยั และเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน ซ่ึงขอยกตวัอย่างความคิดเห็นจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งและนกัวชิาการถึงประโยชน์ของการ์ตูนในการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ (2545: 8) กล่าวว่า การ์ตูนนับว่ามีอิทธิพลกับเด็กมาก 
เพราะเป็นโลกใบใหม่ใบแรกท่ีเด็ก ๆ จะไดเ้รียนรู้ นอกจากบทเรียนในห้องเรียนและค าพร ่ าสอน 
ของผูป้กครองด้วยการ์ตูนมีความง่ายในการเขา้ใจ ทั้งยงัมีรูปภาพประกอบท่ีสวยงาม เสน่ห์ของ   
ภาพลายเส้นการ์ตูนท่ีดูสนุก มีอารมณ์ขนั มีเร่ืองราวท่ีต่ืนเตน้ เร้าใจและกระตุน้จินตนาการได้ดี         
เชิญชวนให้เด็กอ่านหนงัสือมากข้ึน  มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2547: 22) มีความเห็นวา่หนงัสือการ์ตูน
มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการอ่านของเด็กได ้เพราะถา้เด็กไม่สนใจการอ่านหนงัสือการ์ตูนเลย 
พ่อแม่หรือครูต้องเร่ิมปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านโดยเร่ิมจากศูนย ์แต่ถ้าเด็กสนใจอ่านหนังสือ
การ์ตูน ผูใ้หญ่จะสามารถช้ีแนะให้อ่านหนงัสือประเภทอ่ืน ๆ ไดอี้ก เท่ากบัวา่ผูป้กครองและครูเร่ิม
จากหน่ึง กล่าวคือ เด็กมีพื้นฐานสนใจหนังสือการ์ตูนอยู่แล้วก็จะเป็นส่ิงเร้าใจให้เด็กรักการอ่าน
ต่อไป 
 กนก ชูลกัษณ์ (2542: 168-169) กล่าววา่ ไดมี้ผูศึ้กษาในเร่ืองการอ่านของเด็ก และพบว่า 
เด็ก 9 ใน 10 คนสนใจอ่านหนงัสือการ์ตูน และจะติดตามอ่านเป็นนิสัยไปจนโต และหนงัสือการ์ตูน
ท่ีใชค้  าศพัทไ์ม่เกิน 1,000 ค า จะช่วยกระตุน้ความสนใจในการอ่านของผูเ้ร่ิมเรียนได ้การใชห้นงัสือ
ภาพการ์ตูนในการเรียนการสอน สามารถใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ดงัต่อไปน้ี  
 1.  ใช้เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน หนังสือภาพ
การ์ตูนท่ีมีเน้ือหามุ่งเน้นบนัเทิงคดี โดยแทรกคติเตือนใจนั้นมีส่วนเร่งเร้าความสนใจในการอ่าน 
ของเด็ก เพื่อใหเ้กิดทกัษะในการอ่านเกิดความช านาญในการอ่าน เม่ืออ่านมากก็เดิดนิสัยรักการอ่าน 
 2.  ใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมหรือประกอบการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ หนงัสือ
ภาพการ์ตูนสามารถใช้ให้ความรู้ในวิชาต่าง ๆ โดยมีภาพประกอบการบรรยายด้วยค าพูดก็ได้จะ   
ท าใหเ้ด็กไดท้ั้งความรู้และความเพลิดเพลินในการอ่านมากข้ึน 
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 3.  ใชเ้ป็นหนงัสือเรียนในการเรียนแต่ละวิชา ซ่ึงมีความเป็นไปไดน้อ้ยท่ีจะใชห้นงัสือ
ภาพการ์ตูนตลอดทั้งเล่มมาเป็นหนงัสือเรียนประจ าวิชาแต่ก็มีการน ารูปแบบหนงัสือภาพมาใชใ้น
บางส่วน 
 สังเขต นาคไพจิตร (2530 : 72 ) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของภาพการ์ตูนท่ีน ามาใช้
ประกอบการเรียนการสอน ดงัน้ี 
 1.  กระตุ้นให้เรียน การ์ตูนเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีใช้เป็นเคร่ืองเร้าความสนใจใน
ห้องเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น “การ์ตูนให้ความรู้อะไรบา้ง” การ์ตูนเร้ืองน้ีควรจะให้ช่ือเร่ืองวา่อะไร” 
เป็นตน้ การ์ตูนน้ีใชไ้ดท้ั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมธัยม ประโยชน์โดยตรงคือท าให้มีอารมณ์
ขนั เรียนไดส้นุก ถา้ตวันกัเรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนนั้น ท าใหก้ารเรียนไดผ้ลเพิ่มข้ึน 
  ส าหรับการ์ตูนท่ีไม่มีค  าอธิบายเร่ือง เป็นส่ิงกระตุ้นให้เกิดความสนใจ้ได้มากกว่า
การ์ตูนท่ีมีค าอธิบายเร่ือง เพราะท าใหเ้กิดความรู้สึกทา้ทายความคิดของผูดู้ 
 2.  ใชอ้ธิบายให้เขา้ใจ การใชภ้าพการ์ตูนง่ายๆอธิบายวิชาท่ีเรียน ท าให้นกัเรียนเขา้ใจ
ไดดี้ยิง่ข้ึน เช่น ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเขียนภาพแมลงมี 2 ขา แลว้ให้นกัเรียนดูวา่ถูกตอ้ง
หรือไม่ ในการใชก้าร์ตูนประกอบการสอนน้ี ครูตอ้งเลือกใชก้าร์ตูนท่ีเหมาะสม อยา่ใหน้กัเรียนเห็น
เป็นเร่ืองตลกจนเกินไป ตอ้งให้ความเอาใจใส่ในรายละเอียดของเน้ือหาวชิาตรงกบัความมุ่งหมายท่ี
วางไว ้
 3.  ใชเ้ป็นกิจกรรมนกัเรียน การให้นกัเรียนเขียนภาพการ์ตูนดว้ยตนเอง หรือประกอบ
กิจกรรมในการเรียนด้านต่างๆเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ จึงนับไดว้่า
ประโยชน์มาก เช่น การเขียนภาพการ์ตูนเก่ียวกบัการท าความสะอาด เก่ียวกบัการขบัรถท่ีปลอดภยั 
เก่ียวกบักิจกรรมของนกัเรียน หรือสุขปฏิบติัในการรับประทานอาหาร เป็นตน้ นกัเรียนจะใช้ภาพ
การ์ตูนเป็นเคร่ืองมือในการช่วยใหเ้กิดความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี  
   นอกจากน้ี ลอคคร่ี (Lochrie, 2003) กล่าวว่า มีวิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีสามารถท าให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และส่งเสริมการเปิดอภิปรายไดอ้ยา่งเสรี และวิธีท่ีดีมีคุณค่าท่ีสุด คือ 
การใช้ภาพการ์ตูนเขา้มาเป็นส่ือการเรียนการสอน เพราะภาพการ์ตูนจะเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียน
ตอบสนองถึงส่ิงท่ีเห็นไดอ้ยา่งไม่รีรอโดยอาศยัพื้นฐานความรู้เดิมรวมเขา้กบัลกัษณะนิสัยใจคอของ
แต่ละบุคคล เพื่อใช้ในการตีความหมายของภาพท่ีเห็นออกมาเป็นแต่ละแนวความคิดเห็นได้เป็น
อยา่งดี 
 จากขอ้ความขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ภาพการ์ตูนนั้นมีสีสันสวยงาม เขา้ใจง่าย ซ่ึงเสน่ห์ของ
ภาพและลายเส้นการ์ตูนท่ีดูสนุก มีอารมณ์ขนั มีเร่ืองราวท่ีต่ืนเตน้เร้าใจนั้นช่วยกระตุน้จินตนาการ
ได้ดี ภาพการ์ตูนจึงช่วยให้เกิดประโยนชน์ในการจดัการเรียนรู้และยงัมีบทบาทส าคัญในการ
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ส่งเสริมการอ่านของเด็กๆไดดี้ นอกจากน้ีภาพการ์ตูนยงัใชป้ระกอบในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนไดดี้ เน่ืองจากช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ความสนุกเพลิดเพลิน ช่วยท าให้บทเรียน
ง่ายต่อความเขา้ใจ นอกจากภาพการ์ตูนยงัช่วยพฒันาความคิด การแสดงออก หรือใช้เป็นแรงจูงใจ
ใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมในดา้นต่างๆดีข้ึน  
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งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบักำรเขียนสะกดค ำ 
  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเขียนสะกดค า ซ่ึงมีผู ้ท  าการศึกษาวิจัย เพื่อ
แกปั้ญหาและพฒันาทกัษะในเร่ืองการเขียนสะกดค าเอาไวห้ลากหลายวธีิ ดงัน้ี 
 เนาวรัตน์ ช่ืนมณี (2540: 72) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกภาษาไทยการสะกด
ค ายาก เร่ืองเป็ดหาย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่ าแบบฝึกทักษะ
ภาษาไทยการสะกดค ายาก ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 85.96/81.00 แสดงว่าแบบฝึก
ทักษะภาษาไทยการสะกดค ายากท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้ งไวแ้ละ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะภาษาไทย
การสะกดค ายากเร่ืองเป็ดหาย หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
  วราภรณ์ เหล่ียมไธสง (2542: 63-69) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองทกัษะการอ่านและการเขียนใน
การสะกดค ายากภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นท่าสองคอน อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม จ านวน 62 หอ้งเรียน ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้กมมีทกัษะการอ่านและ
การเขียนในการสะกดค ายากภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 หลงัเรียนมากกว่านักเรียนท่ีเรียน  
โดยใช้แบบฝึกทักษะและนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เกมกับนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ            
มีคะแนนเฉล่ียนการอ่านและการเขียนสะกดค ายากหลงัเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
  สุพรรณา  สงวนศิลป์  (2544:  195)  ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการเขียนสะกดค าไม่ตรงตาม
มาตราตวัสะกดส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยท าการศึกษากบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนเขาทอง จงัหวดันครสวรรค์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2544 จ านวน 3 ห้องเรียน      
ซ่ึงท าการสุ่มอย่างง่าย เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 35 คน และเป็นกลุ่มควบคุม             
1 ห้องเรียน จ านวน 35 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) แบบฝึกทกัษะภาษาไทยเร่ือง การเขียนสะกดค า     
ไม่ตรงตามาตรา ตวัสะกด ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
85.68/84.80 และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดค าไม่ตรงตามาตรา
ตวัสะกดโดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค ากบัการสอนเขียนตามปกติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนดว้ยแบบฝึกการเขียนสะกดค ามีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบเขียนตามปกติ 
  สุจิตตรา แกว้โต (2545: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการศึกษาผลการใชเ้กมการสะกด
ค าท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนสะกดค าวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4       
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลกัษณบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร จ านวน 30 
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คน ผลการวิจยัพบว่า 1) เกมการสะกดค าวิชาภาษาไทยท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 90.68/88.50       
2) ความสามารถในการเขียนสะกดค าวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรั้บการ
สอนโดยใชเ้กมการสะกดค าสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) นกัเรียน
ท่ีเรียนโดยใชเ้กมการสะกดค ามีความสามารถในการเขียนสะกดค าวิชาภาษาไทยสูงกวา่ร้อยละ 80 
ของคะแนนเตม็อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ไพบูลย ์มูลดี (2546: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาแผนการเรียนรู้และแบบ
ฝึกทกัษะการเขียนสะกดค าท่ีไม่ตรงตามาตราตวัสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตวัอยา่ง
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านหนองค่าย กลุ่มโรงเรียนบวักระสัง ส านักงาน
ประถมศึกษาอ าเภอเมืองบุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบวา่ แผนการเรียนรู้และแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกด
ค าไม่ตรงตามาตราชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 93.11/87.62 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้ง
ไว ้และนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้ผนการเรียนรู้และแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดค าไม่ตรงตามมาตรา
ตวัสะกดมีผลสัมฤทธ์ิทางภาษาไทยหลงัเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01  
  จากผลการศึกษาวิจยัขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดค า
ให้มีประสิทธิภาพนั้นผูส้อนควรมีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีและมีประสิทธิภาพควบคู่กบัการใช้
วธีิการสอนท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน เช่น การใชเ้กมหรือนิทานประกอบการจดัการ
เรียนรู้ หรือการใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดค าเพื่อพฒันาทกัษะการสะกดค าของนกัเรียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าท่ีดีข้ึน 
 

งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบักำรใช้ภำพกำร์ตูนในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าพการ์ตูนในการจดัารเรียนรู้ ซ่ึงมีผูท้  า
การศึกาวจิยัเพื่อน าภาพการ์ตูนมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้หลากหลายวธีิ ดงัน้ี 
 งำนวจัิยในประเทศ 
  ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตาม
มาตราและงานวิจยัท่ีใชแ้บบฝึกตลอดจนงานวจิยัท่ีใชรู้ปภาพการ์ตูนในการแกปั้ญหาและพฒันา ซ่ึง
มีผูว้จิยัหลายท่านไดท้  าการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
 ศราวุธ  จกัรเป็ง (2541: 43) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างการสอนโดยใช้หนงัสือการ์ตูนกบัการ
สอนแบบปกติ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้หนงัสือการ์ตูน
สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 สุพิมล ทรงประดิษฐ์ (2543: 39)  ได้ท าการศึกษาวิจยัการสอนซ่อมเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจ โดยใช้รูปภาพการ์ตูนประกอบการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นตรวจ จงัหวดัสุรินทร์ จ  านวน 30 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ี
ไดรั้บการสอนซ่อมเสริมโดยใชภ้าพการ์ตูนประกอบบทเรียน และกลุ่มควบคุมท่ีครูเป็นผูส้อนซ่อม
เสริมจากแบบทดสอบทั้ง 3 ชุด กลุ่มละ 15 คน ผลการวิจยัพบวา่ คะแนนผลการทดสอบหลงัเรียน
ของผูเ้รียนกลุ่มทดลองมีผลการเรียนดีกวา่กลุ่มควบคุม 
 กล่ินพยอม  สุระคาย (2544: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวิจยัการพฒันาแบบฝึกการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีภาพการ์ตูนประกอบส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
ทวีวฒันา กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ
นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างหลงัได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านมีผลการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้
แบบฝึก และนกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อกิจกรรมแบบฝึกและการฝึกอ่าน 
 รุจิรา ภูปาทา (2544: บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจยัการผลิตวีซีดีการ์ตูน วิชาภาษา 
อังกฤษ เร่ือง ARTICLE ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนค าคาราษฎร์บ ารุง          
กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 12 คน ใช้ทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง 3 คน และแบบกลุ่มเล็ก 9 คน โรงเรียน
บ้านม่วงวิทยาคม ใช้ทดลองแบบภาคสนาม จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า วีซีดีการ์ตูน                
มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ประกอบกิจกรรมการสอนได ้ซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
  พิณเพชร  บูรณภิญญโญ (2545: 83) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบความสามารถ
ดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกภาพถ่ายและ
แบบฝึกภาพการ์ตูน ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชภ้าพถ่าย แบบฝึกการ์ตูนและไม่ใชแ้บบ
ฝึกมีความสามารถดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 สระศรี ภิรมยโ์ยธี (2547:บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการ
อ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพการ์ตูนเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยส่ือการเรียนรู้ประเภทการ์ตูนมี
ผลสัมฤทธ์ิด้านทกัษะการอ่านสูงข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ส่ือการจดัการเรียนรู้
ประเภทการ์ตูนสามารถท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี เพราะการ์ตูนจะเป็นแรงเสริมท าให้เด็ก
กระตือรือร้นในการเรียน และสามารถช่วยผอ่นแรงและลดภาระของผูส้อนลงได ้
 จากการศึกางานวิจยัขา้งตน้ กล่าวไดว้่าการใช้ภาพการ์ตูนประกอบการจดัการเรียนรู้
สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ีจากผลการวิจยัขา้งตน้ยงั
แสดงให้เห็นวา่ ส่ือการจดัการเรียนรู้ประเภทการ์ตูนสามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ เพราะ
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การ์ตูนจะเป็นแรงเสริมท าให้เด็กกระตือรือร้นในการเรียน และสามารถช่วยผ่อนแรงและลดภาระ
ของผูส้อนลงได ้
 งำนวจัิยต่ำงประเทศ 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัต่างประเทศท่ีใชรู้ปภาพการ์ตูนในการแกปั้ญหาและพฒันา
ทกัษะต่างๆของผูเ้รียน ซ่ึงมีผูว้จิยัหลายท่านไดท้  าการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
 ลอคคร่ี (Lochrie, 2003) ไดท้  าการทดลองวิจยัการใช้ภาพการ์ตูนเป็นส่ือการสอนใน
ชัว่โมงภาษาต่างประเทศกบันกัเรียนจ านวน 40 คน เป็นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และนกัเรียนใน
ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีโรงเรียนแห่งหน่ึงในเมืองกลาสโกลว์ ประเทศสกอต์แลนด์ ใน
บทเรียนท่ีวา่ดว้ยการอภิปราย โดยติดภาพไวด้า้นหน้าของห้องเรียนแลว้ให้ผูเ้รียนเร่ิมอภิปรายจาก
ส่ิงท่ีมองเห็นในภาพภายใต้ประสบการณ์พื้นฐานของแต่ละคน ผลการวิจยัพบว่า ภาพการ์ตูน
สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนกล่าวอภิปรายไดอ้ยา่งคล่องแคล่วหลากหลายความคิดและทศันคติ รวมถึง
มีบรรยากาศของความสนุกสนานเป็นกนัเองอยูใ่นชั้นเรียน และท่ีส าคญัทศันคติท่ีแตกต่างกนัน้ีจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ รับฟังซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน  บราวน์ (Brown 1977 
: 113 ) ได้ท าการทดลองการจัดการเรียนรู้ เก่ียวกับการใช้ภาพการ์ตูนกับนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนมธัยมแห่งหน่ึงในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงครูจดัมุมการ์ตูนไวบ้นป้ายส าลี
หนา้ห้องเรียน และนกัเรียนจะเลือกตดัการ์ตูนจากหนงัสือพิมพ ์และวารสาร ไปติดไวท่ี้มุมดงักล่าว 
พร้อมทั้งอธิบายจุดเด่นของการ์ตูนนั้น ในแต่ละสัปดาห์นักเรียนจะช่วยกนัพิจารณาเลือกการ์ตูน
ประจ าสัปดาห์ท่ีดีท่ีสุด และบรรยายข่าวหรือเหตุการณ์ส าคญัในรอบสัปดาห์ไดดี้ท่ีสุด แลว้ติดป้าย
ประกาศพิเศษ ผลการทดลองพบวา่การจดักิจกรรมดงักล่าวช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจจุดส าคญัของภาพ
ในหนังสือพิมพ์ และวารสาร ซ่ึงช่วยสะทอ้นเหตุการณ์ปัจจุบนัของประเทศและทัว่โลกได ้ซ่ึงถือ
เป็นการส่งเสริมการเรียนวชิาสังคมศึกษา 
 โซนส์ (Sones 1944 : 289-239) ได้ท าการทดลองกบันักเรียนจ านวน 400 คน ซ่ึงเป็น
นักเรียนระดับเกรด 6 และเกรด 7  โดยให้กลุ่มทดลองอ่านการ์ตูนเร่ืองวนัเดอร์วูแมน ซ่ึงเป็น
เร่ืองราวชีวติของหญิงสาวผูห้น่ึงท่ีมีช่ือวา่ การ์ล่า โบตั้น และให้กลุ่มควบคุมอ่านเร่ืองวนัเดอร์วแูม่น
แบบหนงัสือเรียนธรรมดา ผลการทดลองปรากฏวา่กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มควบคุม 
ร้อยละ 30 แต่เม่ือให้กลุ่มควบคุมลองอ่านหนงัสือการ์ตูนดูบา้ง ผลปรากฏวา่คะแนนการสอบคร้ังท่ี
สองของกลุ่มควบคุมสูงกวา่เดิมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จากผลการวิจยัดงักล่าวโซนส์ไดส้รุปว่า 
หนงัสือท่ีมีภาพการ์ตูนช่วยส่งเสริมใหเ้รียนรู้ไดดี้กวา่การเรียนจากหนงัสือเรียนธรรมดา  
 จากการศึกษาผลงานการวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ การ์ตูนมีบทบาทอยา่งส าคญั
ในการเรียนการสอนเพราะช่วยให้บทเรียนดูน่าสนใจมากข้ึนและผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นใน   
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การอ่านบทเรียนท่ีมีภาพการ์ตูนมากกว่าบทเรียนท่ีมีแต่ตัวหนังสือ นอกจากน้ีแล้วการ์ตูน              
ยงัมีบทบาทในการพฒันาและส่งเสริมการอ่านให้แก่ผูเ้รียน เพราะเสน่ห์ลายเส้นของภาพการ์ตูน     
ท่ีดูสนุก มีอารมณ์ขนั เชิญชวนให้สนใจอ่านหนังสือมากข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้ท าการศึกษาวิจยั     
โดยใช้ภาพการ์ตูนร่วมกับแบบฝึกการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงมาตราเพื่อให้นักเรียน         
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
 

สรุป 
 

  การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเร่ือง การสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพ
การ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 นั้นผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ศึกษาหลกัสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยศึกษาและทบทวนความรู้เร่ืองสาระและ
มาตราฐานการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตวัช้ีวดั  การเขียนสะกดค า ความหมายของการเขียนสะกดค า 
สาเหตุท่ีท าให้นักเรียนเขียนสะกดค าผิด และแนวทางในการพัฒนาทักษะการเขียนในระดับ
ประถมศึกษา ผูว้จิยัยงัไดศึ้กษาแนวคิดในการพฒันาแบบฝึก ลกัษณะท่ีดีของแบบฝึกซ่ึงควรมีความ
น่าสนใจ เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน และประโยชน์จากการใชแ้บบฝึก นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษา
รูปแบบและลักษณะของภาพการ์ตูน องค์ประกอบของการ์ตูน และประโยชน์ของการใช้ภาพ
การ์ตูนในการเรียนรู้ ตลอดจนศึกษางานวิจยัต่างๆท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการเขียนสะกดค า การ
พฒันาแบบฝึกและการใช้ภาพการ์ตูนในงานวิจยัต่างๆ ซ่ึงจากผลการวิจยั พบวา่ การพฒันาทกัษะ
การเขียนสะกดค าของนกัเรียนนั้นมีวิธีการท่ีหลายหลาย เช่น การใช้เกมหรือนิทานในการจดัการ
เรียนการสอน และนอกจากการใช้เกมและนิทานในการพฒันาทักษะการเขียนสะกดค าให้ได้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนแลว้นั้น การใชแ้บบฝึกทกัษะในการพฒันาการเขียนสะกดค า ก็เป็น
อีกหน่ึงแนวทางท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เน่ืองจากแบบฝึกทกัษะนั้นช่วยใหน้กัเรียน
ได้ทบทวนความรู้หลังจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน และส่งเสริมทักษะทางภาษาให้ดีข้ึน 
นักเรียนเห็นการพฒันาของตนเองและครูก็เห็นจุดเด่นหรือจุดด้อยของนักเรียนเพื่อน ามาพฒันา
ส่งเสริม หรือสามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุดและทนัท่วงที นอกจากน้ีงานวิจยัหลายงานท่ีมีการน า
ภาพการ์ตูนมาใช้เป็นส่วนประกอบของการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาทกัษะดา้นต่างๆของนกัเรียน โดย
ผลการวิจยั พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน เม่ือผูเ้รียนไดรั้บการเรียนรู้โดยใชภ้าพ
การ์ตูนประกอบการเรียน หรือใช้ภาพการ์ตูนเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาทกัษะการอ่านและการ
เขียนเชิงสร้างสรรค ์โดยนกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกและการใชภ้าพ
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การ์ตูนประกอบการเรียนการสอนนั้นจะมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกเพื่อพฒันาทกัษะใน
ดา้นต่างๆ หลงัจากศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นั้นท าให้ผูว้ิจยัมีแนวทางท่ีจะน าภาพ
การ์ตูนมาใช้ในการพฒันาแบบฝึกทกัษะร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
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บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ืองการสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา  เป็น
การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบหน่ึงกลุ่ม สอบก่อนและสอบหลงั (One Group 
Pretest-Posttest Design) โดยมีว ัต ถุประสงค์ดัง น้ี  1) เพื่ อส ร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน             
เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้แบบฝึกร่วมกบัภาพ
การ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกบัการใช้แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อ
พฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 

วธีิและขั้นตอนกำรวจัิย 
 

 วิธีและขั้นตอนการวิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัยทั้ งหมด 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย  
ขั้นเตรียมการทดลอง ขั้นสร้างเคร่ืองมือ ขั้นด าเนินการทดลอง และขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นเตรียมกำรทดลอง 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการจดัเตรียมและก าหนดประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั กลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปร
ท่ีศึกษา เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั ตลอดจนระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 
 1.  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชาย-หญิงท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา จ านวน  2 
หอ้ง รวม 64 คน  
 2.  กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 1       
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา จ านวน 1 หอ้ง รวม 30 คน ไดม้าโดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่ง
ง่าย (Simple Random Sampling)  

45 
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 3.  ตวัแปรท่ีศึกษา  
  3.1 ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน 
  3.2 ตวัแปรตาม  

 3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าท่ีไม่ตรงตามมาตรา  
   3 2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนเร่ืองการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกร่วมกบั
ภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

 4.  เน้ือหา 
   เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  สาระท่ี 4  หลกัการใชภ้าษาไทย มาตรฐาน ท 4.1
เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา และพลงัของภาษา  ภูมิปัญญา
ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  ตวัช้ีวดัท่ี 1 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย
ของค าโดยน าค าศพัทม์าจากหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทยส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ
บญัชีค าพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา จ านวน 4 มาตรา ได้แก่ 
มาตราแม่กก มาตราแม่กบ มาตราแม่กน และมาตราแม่กด ทั้งน้ี มาตราแม่กน และมาตราแม่กด เป็น
มาตราท่ีมีจ  านวนตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรามากกวา่มาตราอ่ืน ๆ  จึงมีจ านวนค าศพัท์ท่ีคดัเลือกมา
ได้มากกว่า รวมได้ค  าศพัท์ท่ีสะกดไม่ตรงตามมาตราทั้งส้ินจ านวน 242 ค า ดงัน้ี มาตราแม่กก  มี
จ านวน 20 ค า มาตราแม่กบ  มีจ านวน 20 ค า  มาตราแม่กน  มีจ านวน 65 ค า และมาตราแม่กด  มี
จ านวน 137 ค า 

   จากนั้นน าค าศพัท์ทั้ง 242 ค า มาคดัเลือกเพื่อน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน
และสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน โดยการให้นกัเรียนทดสอบเขียนตามค าบอก และน าค าท่ีอยู่
ในเกณฑย์ากมากและยากมาจดัเป็นชุดแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน ใหไ้ดชุ้ดละ 20 ค า (ภาคผนวก ฉ: 
109)   
  5.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 
  ผู้วิจัยทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  โดยใช้การทดลอง จ านวน              
4 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง ชัว่โมงแรกเป็นการทดสอบก่อนเรียนและชัว่โมงสุดทา้ยเป็นการ
ทดสอบหลงัเรียนและประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน รวมทั้งส้ิน 10 ชัว่โมง  
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ขั้นตอนที ่2 ขั้นสร้ำงเคร่ืองมือ 
  ขั้นตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตลอดจนทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัการสร้างแบบฝึก การสร้างแบบทดสอบ เพื่อน ามาใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือการวจิยั  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 
 1.  แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา 
  2.  แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเร่ืองมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา 
  3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา 
  4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน 
           1.  แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา  
   1.1 แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามาตราตวัสะกดท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
    1.1.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
    1.1.2  ศึกษาวิธีสอนและกิจกรรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
    1.1.3 วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์ เพื่อเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม    
ดงัตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  แสดงการวเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้วชิาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 3 
 

เร่ือง
ท่ี 

เน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
ค าศพัท ์

1. มาตรา 
แม่กน   
 

1. อ่านและเขียนค าท่ีอยูใ่นมาตราตวัสะกดแม่กนไดถู้กตอ้ง 
2. บอกความหมายของค าท่ีอยูใ่นมาตราตวัสะกดแม่กนได้
ถูกตอ้ง 
 
 

1. แผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 1   
2. แผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 2 

10 ค า 
 
10 ค า 

2. มาตรา
แม่กบ 

1. อ่านและเขียนค าท่ีอยูใ่นมาตราตวัสะกดแม่กบไดถู้กตอ้ง 
2. บอกความหมายของค าท่ีอยูใ่นมาตราตวัสะกดแม่กบ 
ไดถู้กตอ้ง 

 

1. แผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 3   
2. แผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 4 

10 ค า 
 
10 ค า 
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ตารางท่ี 2  แสดงการวเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้วชิาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 
      ปีท่ี 3  (ต่อ) 
 

เร่ือง
ท่ี 

เน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
ค าศพัท ์

3. มาตรา
แม่กก 

 

1. อ่านและเขียนค าท่ีอยูใ่นมาตราตวัสะกดแม่กกไดถู้กตอ้ง 
2. บอกความหมายของค าท่ีอยูใ่นมาตราตวัสะกดแม่กก 
ไดถู้กตอ้ง 

 

1. แผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 5   
2. แผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 6  

10 ค า 
 
10 ค า 

4. มาตรา
แม่กด 
 

1. อ่านและเขียนค าท่ีอยูใ่นมาตราตวัสะกดแม่กดไดถู้กตอ้ง 
2. บอกความหมายของค าท่ีอยูใ่นมาตราตวัสะกดแม่กด 
ไดถู้กตอ้ง 
 

1. แผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 7   
2. แผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 8  

10 ค า 
 
10 ค า 

 
   1.1.4  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนตัวสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา 
จ านวน 8 แผน การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน รวมเป็นเวลาทั้งส้ิน 10 ชัว่โมง 
   1.1.5  น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผู ้เช่ียวชาญ          
3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความเหมาะสมของเน้ือหา วตัถุประสงค ์
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและการประเมินผล 
    1.1.6  น าข้อแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญไปหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC)  
   1.1.7  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  
  2. แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเร่ืองการเขียนสะกดค าท่ีไม่ตรงตามมาตรา ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบฝึก     
การเขียนสะกดค า 

2.2 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
2.3 ก าหนดจุดประสงคข์องการใชแ้บบฝึกการเขียนค าท่ีอยูใ่นมาตราตวัสะกดท่ีไม่

ตรงตามมาตราท่ีสร้างข้ึน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดงัน้ี 
 2.3.1 อ่านและเขียนค าท่ีอยูใ่นมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราไดถู้กตอ้ง 
 2.3.2 บอกความหมายของค าท่ีอยูใ่นมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงมาตราไดถู้กตอ้ง 
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  2.4 จดัท าบญัชีค าศพัท์ โดยการรวบรวมค าท่ีสะกดด้วยมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรง
ตามมาตราจากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  และค าศพัท์พื้นฐานส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงรวบรวมไดท้ั้งส้ิน 242 ค า 
  2.5 คดัเลือกค า น าค าทั้ง 242 ค  ามาจดัเป็นชุดมาตราตวัสะกดจ านวน 4 ชุด ได้แก่ 
ชุดท่ี 1 มาตราแม่กน จ านวน 65 ค า ชุดท่ี 2 มาตราแม่กบ จ านวน 20 ค า ชุดท่ี 3 มาตราแม่กก จ านวน 
20 ค า และชุดท่ี 4 มาตราแม่กด จ านวน 137 ค า    
  2.6  คดัเลือกค าศพัท์เพื่อสร้างเป็นแบบฝึกด้วยการหาระดับความยากง่ายของค า 
จดัท าโดยน าชุดทดสอบการเขียนค าตามค าบอกไปทดสอบ และน าผลการทดสอบมาตรวจสอบหา
ระดบัความยากง่ายของค า (อรทยั นุตรดิษฐ,์ 2540: 37)  ดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงระดบัความยากง่ายของค า 
  

ระดบัความยากง่ายของค า เกณฑก์ารแปลความหมาย 
ค าง่ายมาก ค าท่ีเขียนผดินอ้ยกวา่ร้อยละ 20  
ค าง่าย ค าท่ีเขียนผดิร้อยละ 21-40   

ค ายากง่ายปานกลาง ค าท่ีเขียนผดิร้อยละ 41-60   
ค ายาก ค าท่ีเขียนผดิร้อยละ 60-80   

ค ายากมาก ค าท่ีเขียนผดิร้อยละ 80-100  
 

  2.7 สร้างชุดทดสอบการเขียนตามค าบอก โดยน าค าท่ีคดัเลือกไวใ้นขอ้ 5 มาสร้าง
เป็นชุดทดสอบการเขียนตามค าบอก  
  2.8 น าค ายากมากและค ายาก มาสร้างเป็นแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนฉบับร่าง      
การเขียนสะกดค า ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีจ านวน 4 ชุด ชุดละ 20 ค า  
  2.9 วางโครงเร่ือง (Plots) การ์ตูนใหส้อดคลอ้งกบัค าศพัทใ์นแต่ละชุด  
  2.10  เขียนภาพการ์ตูนข้ึนตามโครงเร่ืองท่ีไดว้างไว ้ 
   2.11  น าแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
เพื่อขอค าแนะน าในส่วนท่ีบกพร่อง และขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
   2.12  น าแบบฝึกร่วมกบัภาพท่ีได้ปรับปรุงแล้วมาประเมินโครงร่างแบบฝึก โดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา
และภาษา ด้านแบบฝึก ด้านการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยใชเ้กณฑก์ าหนดคะแนนความคิดเห็น พวงรัตน์ ทวรัีตน์ (2547: 117)  
    คะแนน +1 ส าหรับเน้ือหาท่ีแน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์อ้นั้น 
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    คะแนน  0 ส าหรับเน้ือหาท่ีไม่แน่ใจว่าสอดคลองกับจุดประสงค์ข้อนั้ น 
หรือไม่ 
    คะแนน -1  ส าหรับเน้ือหาท่ีแน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์อ้นั้น 
   จากนั้นบนัทึกผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญแลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ท่ียอมรับได้ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป ผลการวิเคราะห์ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง พบวา่ทุกแผนการจดัการเรียนรู้มีค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ี 1.00 (ภาคผนวก ก: 74-81) 
  2.13 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

  2.14 น าแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหา
ประสิทธิภาพ โดยทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จากสูตร E1/E2  (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 
2537: 85) โดยด าเนินการทดลองตามขั้นตอนดงัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1  การทดลองแบบรายบุคคล 1: 1 (Individual Tryout)  ผูว้ิจยัน าแบบฝึก
ไปทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไม่เคยเรียนเร่ืองตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรามาก่อน 
และมีระดบัความสามารถในระดบัเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  
โดยผูว้จิยัใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แลว้จึงใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน จ านวน 4 แบบ
ฝึก ท าแบบทดสอบหลงัเรียนแล้วน ามาค านวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของภาพกับเน้ือหา ขนาดตัวอักษร ความถูกต้อง ความ
สอดคลอ้งของเน้ือหากบัแบบทดสอบ  
  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกด
ค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 การหาประสิทธิภาพ
รายบุคคล (individual Tryout) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 3 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purpose Sampling) โดยเลือกนักเรียน เก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และ
อ่อน 1 คน และก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 (80/80) ได้ค่าประสิทธิภาพ 77.50/78.88  
(ภาคผนวก ค: 92)  
        จากการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคลนั้น พบว่า มีขอ้ควรปรับปรุง
แก้ไขในเร่ืองของภาษาท่ีใช้ในการตั้งค  าถามซ่ึงไม่เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน กล่าวคือวิธีการตั้ง
ค  าถามนั้นซับซ้อนเกินไป ท าให้ผูเ้รียนเกิดความสับสน ผูว้ิจยัจึงไดป้รับปรุงแก้ไขโดยเลือกใช้ค  า  
ง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้นในการตั้งค  าถาม เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายและมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนยิง่ข้ึน  
   ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) ผูว้จิยัน าแบบฝึกท่ีผา่น
การทดลองกบัรายบุคคลมาแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 9 คน ท่ีไม่
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เคยเรียนเร่ืองตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรมาก่อน โดยคดัเลือกนกัเรียนเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
อยา่งละ 3 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและใชเ้กณฑ์เดียวกนักบัการทดลองรายบุคคลและน าขอ้มูลจาก
การทดลองมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์  80/80  เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของเวลา และการใชภ้าษาในแบบฝึก แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข  
       ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกโดยใช้กบันักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง กลุ่ม
ย่อย (Small Group Tryout) โดยเลือกนักเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง   3 คน และอ่อน 3 คน โดย
ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ี (80/80) เพื่อหาขอ้บกพร่องของแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน ได้ค่า
ประสิทธิภาพ 80.14/80.74  (ภาคผนวก ค: 93)   
   จากการทดสอบแบบกลุ่มเล็กนั้น พบวา่ มีขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ขเก่ียวกบัตวัหนงัสือ
และรูปภาพ เน่ืองจากขอ้ความและรูปภาพนั้นวางอยู่ในต าแหน่งท่ีห่างกนัเกินไป ท าให้เกิดความ
สับสน ผูว้ิจยัจึงได้ท าการปรับปรุงแก้ไขโดยปรับต าแหน่งของรูปภาพและข้อความให้อยู่ใน
ต าแหน่งท่ีใกลก้นัมากข้ึน เพื่อใหส้ามารถสังเกตไดว้า่เป็นขอ้ความและรูปภาพท่ีอยูใ่นชุดเดียวกนั 
  ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ผูว้ิจยัน าแบบฝึกท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ข
ในขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน ท่ีไม่เคยเรียน
เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรามาก่อน  โดยคดัเลือกนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยา่ง
ละ 10 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัการทดลองรายบุคคล และน าขอ้มูลจากการ
ทดลองมาวิ เคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์  80/80  เพื่อหา
ขอ้บกพร่องของแบบฝึกอีกคร้ังหน่ึง  
       ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
และน าไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน เป็นการหาประสิทธิภาพ
ภาคสนาม (Field Tryout) ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ  E1/E2 (80/80) เพื่อหาขอ้บกพร่องของแบบ
ฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน ไดค้่าประสิทธิภาพ 82.17/81.56 (ภาคผนวก ค: 94) 
 การทดลองใช้แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกด    
ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 สรุปไดว้า่แบบฝึกท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
  2.1.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
  3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่ตรงตาม
มาตราจ านวน 30 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ 3 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ เพื่อวดัพฤติกรรมของ
นกัเรียนหลงัใช้แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 วา่ นกัเรียนสามารถจ าแนกค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง
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ตามมาตราในมาตราต่างๆไดถู้กตอ้ง และนกัเรียนสามารถบอกความหมายของค าเหล่านั้นไดถู้กตอ้ง 
และขอ้สอบแบบเติมค า จ  านวน 10 ขอ้  เพื่อวดัว่านกัเรียนสามารถเขียนค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตาม
มาตราได้ถูกต้อง ซ่ึงข้อสอบแบบเติมค ามีคุณสมบติัของเคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิได้ดี เน่ืองจาก
ขอ้สอบแบบเติมค าจะจ ากัดค าตอบท่ีถูกต้องเพียงค าตอบเดียวเท่านั้ น (กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์, 
2536) ซ่ึงด าเนินการสร้างตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
  3.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
  3.2 ศึกษาทฤษฎี หลกัการและวิธีการสร้างเคร่ืองมือวดัผลทางการศึกษา วิเคราะห์
เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในค าอธิบายของหลกัสูตรเพื่อเขียนจุดประสงค ์
  3.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนมาตราตวัสะกดท่ี
ไม่ตรงตามมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 แบบเลือกตอบ 3 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ และแบบเติมค า 
จ  านวน 20 ขอ้  
  3.4 เสนอแบบทดสอบแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ภาษาและเน้ือหา 
  3.5 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ด้านการสอน
ภาษาไทยตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัวตัถุประสงค์ แล้วน าไปหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แลว้เลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ .05 ข้ึนไป 
  3.6 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3     
ท่ีเคยเรียนเร่ืองตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรามาแลว้ และไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน 
  3.7 น าผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ .20 ข้ึนไป พร้อมทั้งปรับปรุงขอ้ท่ีไม่ถึงเกณฑ์ จนไดแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน    
30 ข้อ ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ จ านวน 20 ขอ้ และข้อสอบแบบเติมค า จ  านวน 10 ขอ้ ซ่ึง
ข้อสอบชนิดเติมค ามีคุณสมบัติของเคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีดี (กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์,2536) 
จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตร KR20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน (Kuder Richardson, 
อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2552: 168)  
  3.8 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา
ท่ีได้ตามเกณฑ์ปรับปรุงใช้เป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรง
ตามมาตรา 1 ชุด เพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียนและท าแบบทดสอบอีกหน่ึงชุด โดยน าแบบทดสอบชุด
เดิมมาสลบัตวัเลือก เพื่อใชเ้ป็นแบบทดสอบหลงัเรียน 
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  4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อ
พัฒนาการเขียนสะกดค าท่ี มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา โดยผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
  4.1 ศึกษาหลกัการ ทฤษฎีและวธีิสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
  4.2 น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเน้ือหาและภาษา 
   4.3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย
จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบ แลว้น าไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  
   4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกการเขียนมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรง
ตามมาตราท่ีปรับปรุงแลว้ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง โดยแบบสอบถามจะมีทั้งส้ิน 4 ดา้น คือ ดา้นการ
จดัรูปเล่ม ดา้นภาพการ์ตูน ดา้นกิจกรรมในแบบฝึก และดา้นการใช้ภาษา น าคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดบั ดงัน้ี 
    ระดบั  3  หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัมาก  
   ระดบั  2  หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  
   ระดบั  1  หมายถึง เห็นดว้ยในระดบันอ้ย  
 การให้ความหมายของค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีวดัไดน้ั้น ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์ท่ีใชใ้น
การแปลความหมายโดยพิจารณาค่าระดบัความคิดเห็นไว ้ดงัน้ี       
   ค่าเฉล่ีย   2.50 – 3.00  หมายความวา่    เห็นดว้ยมาก 
   ค่าเฉล่ีย   1.50 – 2.49  หมายความวา่    เห็นดว้ยปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.49  หมายความวา่    เห็นดว้ยนอ้ย 
 

ขั้นตอนที ่3 ขั้นด ำเนินกำรทดลอง 
 ขั้นตอนท่ี 3 เป็นการน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างและเก็บ
รวบรวมผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจ้ากการทดลอง เพื่อน าไปวเิคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
 การด าเนินการทดลอง ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  ก่อนการทดลอง ผูว้ิจยัไดท้ดสอบก่อนเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อน
เรียนเป็นขอ้สอบแบบตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ แลว้ตรวจให้คะแนน โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบ
ผดิให ้0 คะแนน 
   2.  ด าเนินการทดลอง โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนควบคู่กบัแบบฝึกร่วมกบั
ภาพการ์ตูน เร่ิมด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 สัปดาห์ละ 2 คาบ เป็น
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ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวมทั้งส้ิน 10 คาบ รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยผูว้จิยัขอเสนอ
ตารางแสดงหวัขอ้ด าเนินการทดลอง ดงัตางรางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงรายการกิจกรรมในการด าเนินการทดลอง 
 

คร้ังท่ี กิจกรรมการสอน เน้ือหา ส่ือการเรียนรู้ 
1 ทดสอบก่อนเรียน 
2 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  

ตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราในแม่กก 
ค าและความหมายท่ีสะกด
ดว้ยตวัสะกดในมาตราแม่กก 

แบบฝึกร่วมกบั
ภาพการ์ตูน 

3 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2   
ตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราในแม่กก 

ค าและความหมายท่ีสะกด
ดว้ยตวัสะกดในมาตราแม่กก 

แบบฝึกร่วมกบั
ภาพการ์ตูน 

4 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3   
ตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราในแม่กบ 

ค าและความหมายท่ีสะกด
ดว้ยตวัสะกดในมาตราแม่กบ  

แบบฝึกร่วมกบั
ภาพการ์ตูน 

5 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4   
ตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราในแม่กบ 

ค าและความหมายท่ีสะกด
ดว้ยตวัสะกดในมาตราแม่กบ  

แบบฝึกร่วมกบั
ภาพการ์ตูน 

6 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  
ตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราในแม่กน 

ค าและความหมายท่ีสะกด
ดว้ยตวัสะกดในมาตราแม่กน 

แบบฝึกร่วมกบั
ภาพการ์ตูน 

7 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6  
ตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราในแม่กน 

ค าและความหมายท่ีสะกด
ดว้ยตวัสะกดในมาตราแม่กน 

แบบฝึกร่วมกบั
ภาพการ์ตูน 

8 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7  
ตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราในแม่กด 

ค าและความหมายท่ีสะกด
ดว้ยตวัสะกดในมาตราแม่กด  

แบบฝึกร่วมกบั
ภาพการ์ตูน 

9 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 
ตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราในแม่กด 

ค าและความหมายท่ีสะกด
ดว้ยตวัสะกดในมาตราแม่กด  

แบบฝึกร่วมกบั
ภาพการ์ตูน 

10 ทดสอบหลงัเรียนและประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน 
   

 3. น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความ
แตกต่าง 
 

ขั้นตอนที ่4 ขั้นวเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัต่อไปน้ี 
 1.  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการเขียนสะกดมาตราตวัสะกดท่ีไม่
ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ตามเกณฑ ์80/80  
  80  ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียร้อยละ80 ท่ีนกัเรียนสามารถท าแบบฝึกระหวา่ง
เรียนเก่ียวกบัตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราแต่ละชุดไดถู้กตอ้ง 
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     80  ตวัหลงั  หมายถึง คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ท่ีนกัเรียนสามารถท าแบบทดสอบ
หลงัเรียนเก่ียวกบัตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราแต่ละชุดไดถู้กตอ้ง  
   การค านวณหาค่าประสิทธิภาพใชสู้ตรดงัน้ี 
   E1   คือ แทนค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (ระหวา่งเรียน) 
   E2 คือ  แทนค่าประสิทธิภาพผลลพัธ์ (หลงัเรียน)  
  2.  การวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียของคะแนน  

   3.  การวเิคราะห์หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
  4.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 5.  การค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ใช้สูตรหาค่าความ
เช่ือมัน่ ตามสูตร KR20 ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน  

 6.  การค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
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บทที่ 4 
 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

  การวิจยัเร่ืองการสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค า  ท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นการวิจยัท่ีมีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 
1) เพื่อสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน   เพื่อพฒันาการ
เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 3) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียน
สะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา จ านวน 30 คน โดยผูว้ิจยัขอเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียน
สะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้
แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อ
พฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ตอนที ่1 ผลกำรหำประสิทธิภำพของแบบฝึกร่วมกบัภำพกำร์ตูน เพือ่พฒันำกำรเขียนสะกดค ำ 
 ทีม่ีตัวสะกดไม่ตรงตำมมำตรำ ส ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที ่3 
  จากการใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  ผูว้ิจยัได้น าแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตัวสะกด       
ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษา
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ปีท่ี 3 โรงเรียนวดัชัยพฤกษมาลา จ านวน 30 คน ซ่ึงผูว้ิจยัได้ทดสอบก่อนเรียน แลว้จึงด าเนินการ
ทดลองโดยผูว้จิยัไดเ้ป็นผูด้  าเนินการทดลองดว้ยตนเอง ซ่ึ 
งใช้ควบคู่กับแผนการจดัการเรียนรู้ใน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้ระยะเวลาในการ
ทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวม 10 คาบ รวมการทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียนและการ
สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน ซ่ึงผลจากการทดลองใชแ้บบ
ฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ไดค้่าประสิทธิภาพ 91.29/89.33  ดงัตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 ผลการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียน 
 สะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 

รายการประเมิน ผลการวเิคราะห์ E1 / E2 เกณฑ ์

E1 91.29 80 
E2 89.33 80 

 
 

 จากตารางท่ี 5 พบว่าค่าร้อยละของคะแนนท่ีนักเรียนท าใบงานระหว่างเรียน มีค่า
เท่ากบั 91.29 และร้อยละของคะแนนท่ีนักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน มีค่าเท่ากับ 89.33 ซ่ึง 
แสดงว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกด   
ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 91.29/89.33  เม่ือเทียบกับ
เกณฑ์ 80/80 ผลปรากฏว่า แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกด   
ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสร้างข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์
80/80 ท่ีก าหนดไว ้ 
 

ตอนที ่2  เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้แบบฝึกร่วมกบั 
 ภำพกำร์ตูน เพือ่พฒันำกำรเขียนสะกดค ำทีม่ีตัวสะกดไม่ตรงตำมมำตรำ ส ำหรับ 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที ่3 
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึก
ร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชแ้บบฝึกร่วมกบั 
 ภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับ 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

การทดสอบ N  S.D. t-test 
การทดสอบก่อนเรียน 30 12.87 4.08 

17.62* 
การทดสอบหลงัเรียน 30 26.80 2.79 

 
 จากตารางท่ี 6 คะแนนเฉล่ียของคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนมีคะแนน
เฉล่ีย (  = 12.87) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =  4.08) และหลงัเรียนมีคะแนนเฉลีย (  = 
26.80)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =  2.79) แตกต่างกนัอย่างมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั  
 ผู ้วิจ ัยได้สร้างแผนภาพแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง         
ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการใช้แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการ 
                ใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  
                ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 



 59 

  จากภาพท่ี 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนโดยแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกด    
ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
 ผูว้จิยัไดจ้ดัท าแผนภาพแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งเรียนดว้ยแบบฝึกร่วมกบั
ภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาการเขียนสะกดค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 4 แบบฝึก ดงัภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งเรียนดว้ยแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียน 
               สะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
  

 จากภาพท่ี  3  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างเรียนจ านวน 4 แบบฝึกของ
นกัเรียนทุกคนมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ร้อยละ 80 
 

ตอนที ่3  ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อกำรใช้แบบฝึกร่วมกบัภำพกำร์ตูน  
 เพือ่พฒันำกำรเขียนสะกดค ำทีม่ีตัวสะกดไม่ตรงตำมมำตรำ ส ำหรับนักเรียน 
 ช้ันประถมศึกษำปีที ่3 
 จากการประเมินแบบสอบถามความความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้แบบฝึก
ร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยน าคะแนนจาก
การตอบแบบสอบถามของนกัเรียนท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดบั คือ ระดบั 3 หมายถึง 
ความคิดเห็นในระดับมาก ระดบั 2 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง ระดบั 1 หมายถึง 
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ความคิดเห็นในระดบันอ้ย มาค านวณหาค่าเฉล่ียและน าไปเทียบเกณฑ์ตามแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า ปรากฏผลดงัตารางต่อไปน้ี   
 
ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา กรุงเทพฯ  
 เก่ียวกบัการใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกด 
 ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ล าดบั รายการ  S.D. 
แปล

ความหมาย 
การจดัรูปเล่ม 
1. หนา้ปกสวยงาม  2.87 0.35 มาก 

2. กระดาษคงทน ไม่ฉีกขาดง่าย 2.83 0.38 มาก 

3. การเขา้เล่มคงทน  2.80 0.48 มาก 
4. ใชง้านง่าย จบัถือสะดวก 2.87 0.43 มาก 

ความคิดเห็นโดยรวมดา้นการจดัรูปเล่ม 2.84 0.41 มาก 
ภาพการ์ตูน 
1. ภาพการ์ตูนชดัเจน 2.87 0.43 มาก 
2. ภาพท่ีการ์ตูนสวยงาม 3.00 0.00 มาก 
3. ภาพการ์ตูนเขา้ใจง่าย 2.97 0.18 มาก 
4. ภาพการ์ตูนท าใหเ้ขียนสะกดค าไดดี้ข้ึน 2.90 0.40 มาก 
5. ภาพการ์ตูนช่วยใหช้อบเรียนวชิาภาษาไทยมากข้ึน 3.00 0.00 มาก 
6. ตอ้งการใชภ้าพการ์ตูนในวชิาอ่ืนๆ 2.97 0.18 มาก 

ความเห็นโดยรวมดา้นภาพการ์ตูน 2.95 0.19 มาก 
กิจกรรมในแบบฝึก 
1. เขา้ใจง่าย สามารถท าไดด้ว้ยตวัเอง 2.93 0.25 มาก 
2. ใหค้วามสนุกสนาน เพลิดเพลิน  2.93 0.25 มาก 
3. กิจกรรมน่าสนใจ  2.73 0.45 มาก 

ความเห็นโดยรวมดา้นกิจกรรมในแบบฝึก 2.87 0.32 มาก 
การใชภ้าษา 
1. ขนาดตวัหนงัสือชดัเจน อ่านง่าย 2.87 0.35 มาก 
2. ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย ไม่สบัสน 2.93 0.25 มาก 

ความเห็นโดยรวมดา้นการใชภ้าษา 2.90 0.30 มาก 
ความคิดเห็นโดยรวมทุกดา้น 2.90 0.30 มาก 
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 จากตารางท่ี 7 พบวา่ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดั
ชยัพฤกษมาลา เก่ียวกบัการใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ความคิดเห็นโดยรวม    มีค่าเฉล่ีย 
(  =  2.90) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =  0.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้พบวา่ นกัเรียน
มีความเห็นโดยรวมสูงท่ีสุดในดา้นภาพการ์ตูน มีค่าเฉล่ีย (  =  2.95) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D. =  0.19)  รองลงมาคือด้านการจดัรูปเล่ม มีค่าเฉล่ีย (  =  2.84) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D. =  0.41) ด้านกิจกรรมในแบบฝึก มีค่าเฉล่ีย (  =  2.87) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =  
0.32) และด้านการใช้ภาษามีค่าเฉล่ีย (  =  2.90) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =  0.30) 
ตามล าดบั  
  
ข้อสังเกตจำกกำรท ำกิจกรรมกำรใช้แบบฝึกร่วมกับภำพกำร์ตูนเพื่อพัฒนำกำรเขียนสะกดค ำ ที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตำมมำตรำ ส ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที ่3 
  1. จากการสนทนาสอบถามพบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ร้อยละ 75 มีความ
พึงพอใจต่อการใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เน่ืองจากนักเรียนจะใช้รูปภาพการ์ตูนช่วยในการ
จดจ าตวัสะกดของค าศพัทต่์างๆ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีช่วยใหน้กัเรียนจดจ าค าไดดี้ข้ึนและสามารถเขียนสะกด
ค าไดถู้กตอ้งมากข้ึน 
 2. การสนทนาสอบถามนักเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เสนอให้มีการใช้นิทาน
ประกอบภาพการ์ตูนในการเรียนการสอนวชิาภาษาไทย 
 3. จากการสังเกตบรรยากาศในห้องเรียนขณะใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อ
พฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 นั้น
พบว่า นักเรียนทุกคนมีท่าทางสนุกสนาน ผ่อนคลาย มีความกระตือรือร้นในการท างานและไม่มี
ท่าทางท่ีแสดงอาการเครียดหรือเบ่ือหน่าย 
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บทที ่5 
 

สรุปผลกำรวจัิย  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ืองการสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  มีประชากรในการวิจยั ไดแ้ก่ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา จ านวน 30 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่ง
ง่าย (Simple Random Sampling)โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อ
พฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวดัชัยพฤกษมาลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกด
ค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา 
และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อ
พฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา 
 รูปแบบในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการทดลองแบบ One Group Pretest-Post-test Design  
การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกใช้สูตร E1/E2  การวิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใช้ค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน า
คะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่า t-test 
วิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสือนิทาน เพื่อเพิ่มทกัษะการเขียนสะกดค าท่ีไม่ตรง 
ตามาตรา  และใช้การหาค่าเฉล่ีย (  ) และการหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการแสดง
ความความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองมาตราตวัสะกดท่ี
ไม่ตรงตามมาตรา จ านวน 8 แผน  2) แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเร่ืองมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงตาม
มาตรา จ านวน 4 แบบฝึก 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองมาตราตวัสะกดท่ีไม่ตรงตาม 
มาตรา ชนิดเลือกตอบ จ านวน 20 ขอ้ และชนิดเติมค า จ  านวน 10 ขอ้ และ 4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน  
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สรุปผลกำรวจัิย 
 

  1.  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกด
ค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ แบบฝึกท่ีใชร่้วมกบั  
ภาพการ์ตูน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 91.29/89.33  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80  
  2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชแ้บบฝึก
ร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทาง    
การเรียนหลงัเรียนมีเกณฑสู์งกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  
 3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัชยัพฤกษ
มาลา เก่ียวกบัการใช้แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัชัยพฤกษมาลา เก่ียวกับการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อ
พฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
พบวา่ ความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉล่ีย (  =  2.90) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =  0.30)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า นักเรียนมีความเห็นโดยรวมท่ีระดับมากในด้านภาพการ์ตูน มี
ค่าเฉล่ีย (  =  2.95)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =  0.19) รองมาคือดา้นการใชภ้าษามีค่าเฉล่ีย 
(  =  2.90) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =  0.30) ดา้นกิจกรรมในแบบฝึกมีค่าเฉล่ีย (  =  2.87)   
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =  0.32) ด้านการจดัรูปเล่ม มีค่าเฉล่ีย (  =  2.84) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =  0.41)  ตามล าดบั 
 

อภิปรำยผล 
 

 จากการวิจยัเร่ืองการสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
  1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค า   
ท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า แบบฝึกท่ีใช้ร่วมกบั
ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 นั้นมีประสิทธิภาพเท่ากบั 91.29/89.33  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนน้ีผูจ้ยัไดศึ้กษาขอ้มูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบฝึก ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีใช้ภาพการ์ตูนในการศึกษาวิจยั ศึกษา
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศกัราช 2551 และน ามา
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ประกอบการวิเคราะห์เน้ือหาสาระเก่ียวกับการเขียนตัวสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา และใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน ท าใหแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนนั้นสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรและมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนซ่ึงยงัอยูใ่นวยัเด็ก เน่ืองจากวยัเด็กเป็นวยัท่ีชอบอ่านการ์ตูน 
ดงัท่ี กรมวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 35) ไดส้ ารวจความสนใจและรสนิยมของเด็กและ
เยาวชน พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาชอบอ่านการ์ตูนมากท่ีสุด อีกทั้ งคนในแวดวงหนังสือ
ส าหรับเด็กต่างก็ยอมรับว่า “การ์ตูนอยู่คู่กบัเด็ก” ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนโทรทศัน์ ภาพยนตร์การ์ตูน 
และหนงัสือการ์ตูน ทั้งท่ีอยูใ่นแบบหนงัสือพิมพร์ายวนั นิตยสารและการ์ตูนเล่ม ลว้นแลว้แต่ไดรั้บ
การตอ้นรับอยา่งปรีด์ิเปรมจากผูดู้ ผูอ่้านในวยัเยาวท์ั้งส้ิน   
  แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 นั้นมีทั้งส้ิน 4 แบบฝึกดว้ยกนั  ไดแ้ก่ มาตราแม่กก  
มาตราแม่กบ มาตราแม่กน และมาตราแม่กด โดยผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาและพฒันาในทุก ๆ ดา้น เช่น 
ด้านเน้ือหา ด้านการสร้างแบบฝึก และด้านภาพการ์ตูน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกบัวยั ระดับ
ความรู้ และความสนใจของผูเ้รียน โดยจะกล่าวเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 
   ด้านภาพการ์ตูน ภาพการ์ตูน ท่ีผู ้วิจ ัยใช้ในแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อ
พฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 นั้น
เป็นภาพการ์ตูนท่ีมีสีสันสดใส สามารถใช้แทนพยญัชนะท่ีเป็นตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราใน
มาตตราต่าง ๆได้ดี ส่ือความหมาย และมีความเหมาะสมกับวยัของผู ้เรียน ท าให้ผู ้เรียนรู้สึก
สนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียน กระตุน้ให้มีความอยากท่ีจะเรียนรู้และศึกษา ดงัท่ี ประเสริฐ 
ผลิตผลการพิมพ์ (2545: 8) กล่าวไวว้่า การ์ตูนนับว่ามีอิทธิพลกบัเด็กมาก เพราะเป็นโลกใบใหม่     
ใบแรกท่ีเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้  นอกจากบทเรียนในห้องเรียนและค าพร ่ าสอนของผู ้ปกครอง            
ด้วยการ์ตูน มีความง่ายในการเข้าใจ ทั้ งยงัมีรูปภาพประกอบท่ีสวยงาม เสน่ห์ของภาพลายเส้น
การ์ตูนท่ีดูสนุก  มีอารมณ์ขนั มีเร่ืองราวท่ีต่ืนเตน้ เร้าใจและกระตุน้จินตนาการไดดี้ เชิญชวนให้เด็ก
อ่านหนงัสือมากข้ึน 
   ด้านเน้ือหา การคดัเลือกค าศพัท์ท่ีใช้ในแบบฝึกนั้น ผูว้ิจยัได้ใช้การคดัเลือกและ
รวบรวมค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราทั้ง 4 มาตรา ไดแ้ก่ มาตราแม่กก มาตราแม่กบ มาตราแม่
กน และมาตราแม่กด จากหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ
บญัชีค าพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงรวมแลว้ไดค้  าศพัท์ท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราทั้งส้ิน
จ านวน 242 ค า  จากนั้นน าค าศพัท์มาคดัเลือกเพื่อน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนและสร้าง
แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน ซ่ึงจุดประสงคใ์นการสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนนั้น ผูว้จิยัมุ่งไปท่ี
การพฒันาด้านการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา จึงมีวิธีการคดัเลือกค าศพัท์ท่ี
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น ามาใชใ้นแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนโดยการให้นกัเรียนทดสอบเขียนตามค าบอก จากนั้นน าค าท่ี
อยู่ในเกณฑ์ยากมากและยาก มาจดัเป็นชุดแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน ให้ได้ชุดละ 20 ค า ดงันั้น
แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนในแต่ละมาตรานั้นจึงเป็นค าศพัท์ท่ีช่วยพฒันาการเขียนสะกดค าของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
   ด้านการสร้างแบบฝึก ผูว้ิจยัได้ศึกษาข้อมูล ทฤษฎีในการสร้างแบบฝึกเพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจ เกิดความกระตือรือร้น ผูเ้รียนสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง มีส านวนภาษาท่ีใช้
เขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัวยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2544: 145) ไดร้ะบุถึงลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีไวด้งัน้ี  1) เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียนมาแลว้ 
2) เหมาะสมกบัระดบัวยั หรือความสนใจของนกัเรียน 3) มีค าช้ีแจงสั้น ๆ ท่ีช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจวิธี
ท าโดยง่าย  4) ใช้เวลาเหมาะสม  5) มีส่ิงน่าสนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ 6) ควรมี
ขอ้เสนอแนะในการใช้  7) มีให้เลือกทั้งตอบแบบอยา่งจ ากดัและตอบอยา่งเสรี 8) ถา้เป็นแบบฝึกท่ี
ตอ้งการให้นกัเรียนศึกษาดว้ยตนเอง แบบฝึกนั้นควรมีความหลากหลายรูปแบบและให้ความหมาย
แก่ผูฝึ้กท าดว้ย  9) ควรใช้ส านวนภาษาง่าย ๆ ฝึกคิดไดเ้ร็วและสนุก และ 10) ปลุกความสนใจและ
ใชห้ลกัจิตวทิยา 
  นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบฝึก ดงัท่ี เนาวรัตน์ ช่ืนมณี (2540: 72) ไดท้  าการวิจยั
เร่ืองการพฒันาแบบฝึกภาษาไทยการสะกดค ายาก เร่ืองเป็ดหาย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกทกัษะภาษาไทยการสะกดค ายาก ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 85.96/81.00  แสดงวา่แบบฝึกทกัษะภาษาไทยการสะกดค ายากท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูง
กวา่เกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไวแ้ละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยการสะกดค ายากเร่ือง เป็ดหาย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
   จากการศึกษาและค้นควา้งานวิจยั ศึกษาผลการทดลอง และความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ ตลอดจนค าแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ผูว้ิจยัไดร้วบรวมและ
น ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน โดยมีการทดลองหา
ประสิทธิภาพแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนแบบรายบุคคล กลุ่มเล็ก และภาคสนามแลว้จึงน าไปใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่ง ท าใหไ้ดแ้บบฝึกท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้แบบฝึก
ร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาทักษะการเขียนสะกดค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ซ่ึงแสดงว่า การสอนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมี
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ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้นั้น
สามารถพฒันาการเขียนสะกดค าทีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราไดผ้ลดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั       สุพิมล 
ทรงประดิษฐ์ (2543: 39) กล่ินพยอม สุระคาย (2544: บทคดัย่อ) และบราวน์ (Brown, 1977: 113) 
กล่าวคือ สุพิมล ทรงประดิษฐ ์ไดศึ้กษาวิจยัการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
โดยใชรู้ปภาพการ์ตูนประกอบการเรียน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน  บา้นตรวจ 
จงัหวดัสุรินทร์ จ  านวน 30 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนซ่อมเสริม     โดยใชภ้าพ
การ์ตูนประกอบบทเรียน และกลุ่มควบคุมท่ีครูเป็นผูส้อนซ่อมเสริมจากแบบทดสอบทั้ง 3 ชุด กลุ่ม
ละ 15 คน ผลการวิจยัพบว่า คะแนนผลการทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนกลุ่มทดลองมีผลการเรียน
ดีกวา่กลุ่มควบคุม  กล่ินพยอม สุระคาย ท าการศึกษาวิจยัการพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจท่ีมีภาพการ์ตูนประกอบส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนทวีวฒันา 
กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน
กลุ่มตวัอย่างหลงัได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านมีผลการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึก 
และนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อกิจกรรมแบบฝึกและการฝึกอ่าน Brown ได้ท าการทดลองการ
จดัการเรียนรู้ เก่ียวกบัการใช้ภาพการ์ตูนในโรงเรียนมธัยมแห่งหน่ึง ในสหรัฐอเมริกา โดยครู  จดั
มุมการ์ตูนไวบ้นป้ายส าลีหน้าห้องเรียน และนักเรียนจะเลือกตดัการ์ตูนจากหนังสือพิมพ์ และ
วารสารไปติดไวท่ี้มุมดงักล่าว พร้อมทั้งอธิบายจุดเด่นของการ์ตูนนั้น ในแต่ละสัปดาห์นกัเรียนจะ
ช่วยกนัพิจารณาเลือกการ์ตูนประจ าสัปดาห์ท่ีดีท่ีสุดและบรรยายข่าวหรือเหตุการณ์ส าคญัในรอบ
สัปดาห์ได้ดีท่ีสุด แลว้ติดป้ายประกาศพิเศษ ผลการทดลองพบว่าการจดักิจกรรมดงักล่าวช่วยให้
นกัเรียนเขา้ใจจุดส าคญัของภาพในหนงัสือพิมพ์และวารสาร ซ่ึงช่วยสะทอ้นเหตุการณ์ปัจจุบนัของ
ประเทศและทัว่โลกได ้ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมการเรียนวชิาสังคมศึกษา  
  3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน เพื่อ
พฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
พบวา่ในภาพรวมเห็นดว้ยมาก โดยพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมใน
ระดบัเห็นด้วยมากในด้านภาพการ์ตูน เน่ืองจากเป็นแบบฝึกท่ีใช้ฝึกทกัษะการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราร่วมกับการใช้รูปภาพการ์ตูนประกอบนั้นมีความสวยงาม น่าสนใจ 
ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน จึงท าให้นกัเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน  รองลงมาคือดา้น
การใช้ภาษา เน่ืองจากภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวยัของผูเ้รียน ความคิดเห็นรองลงมา
ตามล าดบั คือ ดา้นกิจกรรมในแบบฝึกและดา้นการจดัรูปเล่ม ทั้งน้ีในภาพรวมนกัเรียนมีความพึง
พอใจ และกระตือรือร้นในการเรียนดว้ยการใช้แบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาทกัษะการ
เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นอยา่งดีดว้ย
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เพราะนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ยงัอยูใ่นวยัท่ีชอบรูปภาพท่ีมีสีสันสดใส ภาพการ์ตูนท่ีใชเ้ขา้ใจ
ง่าย ช่วยให้การเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราดีข้ึน ภาษาท่ีใช้ในแบบฝึกเขา้ใจง่าย 
นกัเรียนสามารถท าแบบฝึกไดด้้วยตนเอง กิจกรรมในแบบฝึกมีความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อย
จนเกินไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวินจยัของ สนิท สัตโยภาส (2545:54) ท่ีว่า แบบฝึกควรจะมีความ
เหมาะสมกบัวยัและระดบัของนกัเรียน มีความยาวพอเหมาะกบัความสนใจของนกัเรียน จึงส่งผลให้
นกัเรียนท าแบบฝึกดว้ยความตั้งใจ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

  จากการวิจยัเร่ืองการสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยั
และการน าไปใช ้ดงัต่อไปน้ี 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น ำผลกำรวจัิยไปใช้ 
  1. จากผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อการใช้
แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนในระดับเห็นด้วยมากสูงท่ีสุดด้านภาพการ์ตูน เน่ืองจากนักเรียนใช้
รูปภาพการ์ตูนในการช่วยจดจ าตวัสะกดของค าศพัท์ต่างๆไดดี้และสามารถเขียนสะกดค าไดดี้ข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนสูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนโดยใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้ นผู ้บริหาร
สถานศึกษาจึงควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูน าภาพการ์ตูนไปใช้ร่วมกบัแบบฝึกเร่ืองอ่ืนๆเพื่อ
พฒันาทกัษะของนกัเรียน 
  2.  จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน 
เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยรวม
ในระดับเห็นด้วยมากในด้านภาพการ์ตูน ดังนั้ นผูว้ิจยัขอเสนอแนะให้ครูน าภาพการ์ตูนมาใช้
ประกอบในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มากข้ึน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียน
การสอนท่ีดี ไม่เคร่งเครียดและยงัสามารถดึงดูดความสนใจของนกัเรียนไดม้ากข้ึน 
  3.   จากผลการวจิยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อภาพการ์ตูนอยูใ่นระดบั
ท่ีสูงท่ีสุด และอนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ดา้นการใชภ้าษา ดงันั้นในการสร้างแบบฝึกครูจึงควรค านึงถึง
การเลือกใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายและไม่สับสน  
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ข้อเสนอแนะเพือ่กำรวจัิยคร้ังต่อไป 
  1.  ควรมีการศึกษาวจิยัเพื่อสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ 
ส าหรับนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาให้มากข้ึน โดยเฉพาะในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
(ช่วงชั้นท่ี 1) ซ่ึงเป็นช่วงวยัท่ีก าลงัช่ืนชอบรูปภาพและสีสันของตวัการ์ตูนมาก  
 2.  ควรมีการศึกษาวิจยัหรือสร้างแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนในหัวข้ออ่ืนๆ เช่น การ
เขียนสะกดค าท่ีมีตวัการันต ์ค าควบกล ้า และค าเป็นค าตาย เป็นตน้  
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพฒันาแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนควบคู่ไปกับการใช้
เทคนิคการสอนอ่ืนๆ เช่น เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด(Think   pair  Share) หรือทฤษฎีสร้าง
ความรู้ใหม่โดยผูเ้รียนเอง (Constructivism) 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 77 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ก 
รำยช่ือผู้เช่ียวชำญตรวจคุณภำพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
………………………… 

 
1.  นางสุมาลี สุธีกุล    ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
      ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
 
2.  นางกลัยา พานิชวงษ ์   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
      ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอนภาษาไทย 
 
3.  นางประไพ  อกัษรดี           ครูวทิยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัทบักระดาน  
      สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
      ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา 
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ภำคผนวก ข 
หนังสือขอเชิญเป็นผู้ตรวจเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

และหนังสือขอทดลองเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิยและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ภำคผนวก ค 
กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือและคะแนนผลกำรทดสอบ 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-2  (กระบวนการ 
จดัการเรียนรู้ ชัว่โมงท่ี 1 เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราในแม่กก ) ท่ีใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดบั เน้ือหา 
คะแนน 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
1. สอคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
3. มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
2. มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 
3. มีการระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัชดัเจน +1 +1 +1 1.00 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. มีความยากง่ายเหมาะสมแก่ช่วงชั้น +1 +1 +1 1.00 
2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการคิด +1 +1 +1 1.00 
3. ถูกตอ้ง ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ +1 +1 +1 1.00 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
1. สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
3. กิจกรรมการสอนเป็นล าดบัขั้นตอน +1 +1 +1 1.00 
4. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
5. เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง +1 +1 +1 1.00 
6. กิจกรรมท่ีจดัสามารถปฏิบติัไดจ้ริง +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉล่ียรวม 1.00 
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ตารางท่ี 9 แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-2 (กระบวนการ 
จดัการเรียนรู้ ชั่วโมงท่ี 2 เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราแม่กก) ท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดบั เน้ือหา 
คะแนน 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
1. สอคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
3. มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
2. มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 
3. ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัชดัเจน +1 +1 +1 1.00 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. มีความยากง่ายเหมาะสมแก่ช่วงชั้น +1 +1 +1 1.00 
2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการคิด +1 +1 +1 1.00 
3. ถูกตอ้ง ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ +1 +1 +1 1.00 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

1. สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
3. กิจกรรมการสอนเป็นล าดบัขั้นตอน +1 +1 +1 1.00 
4. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
5. เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง +1 +1 +1 1.00 
6. กิจกรรมการฝึกปฏิบติัจริง +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉล่ียรวม 1.00 
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ตารางท่ี 10 แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3-4 (กระบวนการ 
จดัการเรียนรู้ ชั่วโมงท่ี 1 เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราแม่กบ) ท่ีใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบ ฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดบั เน้ือหา 
คะแนน 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
1. สอคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
3. มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
2. มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 
3. ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัชดัเจน +1 +1 +1 1.00 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. มีความยากง่ายเหมาะสมแก่ช่วงชั้น +1 +1 +1 1.00 
2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการคิด +1 +1 +1 1.00 
3. ถูกตอ้ง ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ +1 +1 +1 1.00 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
1. สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
3. กิจกรรมการสอนเป็นล าดบัขั้นตอน +1 +1 +1 1.00 
4. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
5. เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง +1 +1 +1 1.00 
6. กิจกรรมการฝึกปฏิบติัจริง +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉล่ียรวม 1.00 
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ตารางท่ี 11 แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3-4  (กระบวนการ 
จดัการเรียนรู้ ชั่วโมงท่ี 2 เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราแม่กบ) ท่ีใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบ ฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดบั เน้ือหา 
คะแนน 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

1. สอคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
3. มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
2. มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 
3. ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัชดัเจน +1 +1 +1 1.00 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. มีความยากง่ายเหมาะสมแก่ช่วงชั้น +1 +1 +1 1.00 
2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการคิด +1 +1 +1 1.00 
3. ถูกตอ้ง ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ +1 +1 +1 1.00 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
1. สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
3. กิจกรรมการสอนเป็นล าดบัขั้นตอน +1 +1 +1 1.00 
4. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
5. เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง +1 +1 +1 1.00 
6. กิจกรรมการฝึกปฏิบติัจริง +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉล่ียรวม 1.00 
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ตารางท่ี 12 แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5-6  (กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ ชั่วโมงท่ี 1 เร่ืองตัวสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราแม่กน) ท่ีใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบ ฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดบั เน้ือหา 
คะแนน 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

1. สอคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
3. มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
2. มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 
3. ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัชดัเจน +1 +1 +1 1.00 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. มีความยากง่ายเหมาะสมแก่ช่วงชั้น +1 +1 +1 1.00 
2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการคิด +1 +1 +1 1.00 
3. ถูกตอ้ง ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ +1 +1 +1 1.00 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
1. สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
3. กิจกรรมการสอนเป็นล าดบัขั้นตอน +1 +1 +1 1.00 
4. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
5. เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง +1 +1 +1 1.00 
6. กิจกรรมการฝึกปฏิบติัจริง +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉล่ียรวม 1.00 
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ตารางท่ี 13 แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 -6  (กระบวนการ 
จดัการเรียนรู้ ชั่วโมงท่ี 2 เร่ืองตัวสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราแม่กน) ท่ีใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดบั เน้ือหา 
คะแนน 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

1. สอคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
3. มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
2. มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 
3. ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัชดัเจน +1 +1 +1 1.00 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. มีความยากง่ายเหมาะสมแก่ช่วงชั้น +1 +1 +1 1.00 
2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการคิด +1 +1 +1 1.00 
3. ถูกตอ้ง ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ +1 +1 +1 1.00 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
1. สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
3. กิจกรรมการสอนเป็นล าดบัขั้นตอน +1 +1 +1 1.00 
4. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
5. เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง +1 +1 +1 1.00 
6. กิจกรรมการฝึกปฏิบติัจริง +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉล่ียรวม 1.00 
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ตารางท่ี 14 แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7-8 (กระบวนการ 
จดัการเรียนรู้ ชั่วโมงท่ี 1 เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราแม่กด) ท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดบั เน้ือหา 
คะแนน 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
1. สอคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
3. มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
2. มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 
3. ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัชดัเจน +1 +1 +1 1.00 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. มีความยากง่ายเหมาะสมแก่ช่วงชั้น +1 +1 +1 1.00 
2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการคิด +1 +1 +1 1.00 
3. ถูกตอ้ง ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ +1 +1 +1 1.00 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
1. สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
3. กิจกรรมการสอนเป็นล าดบัขั้นตอน +1 +1 +1 1.00 
4. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
5. เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง +1 +1 +1 1.00 
6. กิจกรรมการฝึกปฏิบติัจริง +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉล่ียรวม 1.00 
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ตารางท่ี 15 แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7-8 (กระบวนการ 
จดัการเรียนรู้ ชั่วโมงท่ี 2 เร่ืองตัวสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราแม่กด) ท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบ ฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดบั เน้ือหา 
คะแนน 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
1. สอคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
3. มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
1. สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
2. มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 
3. ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัชดัเจน +1 +1 +1 1.00 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. มีความยากง่ายเหมาะสมแก่ช่วงชั้น +1 +1 +1 1.00 
2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการคิด +1 +1 +1 1.00 
3. ถูกตอ้ง ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ +1 +1 +1 1.00 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
1. สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
3. กิจกรรมการสอนเป็นล าดบัขั้นตอน +1 +1 +1 1.00 
4. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
5. เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง +1 +1 +1 1.00 
6. กิจกรรมการฝึกปฏิบติัจริง +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉล่ียรวม 1.00 
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ตารางท่ี 16  แสดงผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ  
 จ านวน 3 ท่าน 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
ดชันีความสอดคลอ้ง 

(IOC) 
ความหมาย 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-2  เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่
ตรงตามมาตราในแม่กก 
(กระบวนการจดัการเรียนรู้ ชัว่โมงท่ี 1) 

เท่ากบั  1.00 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-2  เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่
ตรงตามมาตราในแม่กก 
(กระบวนการจดัการเรียนรู้ ชัว่โมงท่ี 2) 

เท่ากบั  1.00 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3-4  เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่
ตรงตามมาตราในแม่กบ 
(กระบวนการจดัการเรียนรู้ ชัว่โมงท่ี 1) 

เท่ากบั  1.00 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3-4  เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่
ตรงตามมาตราในแม่กบ 
(กระบวนการจดัการเรียนรู้ ชัว่โมงท่ี 2) 

เท่ากบั  1.00 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5-6  เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่
ตรงตามมาตราในแม่กน 
(กระบวนการจดัการเรียนรู้ ชัว่โมงท่ี 1) 

เท่ากบั  1.00 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5-6  เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่
ตรงตามมาตราในแม่กน 
(กระบวนการจดัการเรียนรู้ ชัว่โมงท่ี 2) 

เท่ากบั  1.00 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7-8 เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่
ตรงตามมาตราในแม่กด 
(กระบวนการจดัการเรียนรู้ ชัว่โมงท่ี 1) 

เท่ากบั  1.00 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7-8 เร่ืองตวัสะกดท่ีไม่
ตรงตามมาตราในแม่กด 
(กระบวนการจดัการเรียนรู้ ชัว่โมงท่ี 2) 

เท่ากบั  1.00 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
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ตารางท่ี 17  แสดงผลการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล 1: 1 (Individual Tryout) 
 

 คะแนนใบงานระหวา่งเรียน   

นกัเรียน 

คนท่ี 
แบ

บฝึ
กแ

ม่ ก
ก 

แบ
บฝึ

กแ
ม่ ก

บ 

แบ
บฝึ

กแ
ม่ ก

น 

แบ
บฝึ

กแ
ม่ ก

ด รวม 

คะแนน 

คะแนน 

ทดสอบ
หลงัเรียน 

 
 20 20 20 20 80 30 
1 20 20 20 19 79 29 
2 17 19 17 9 62 26 
3 14 14 14 10 52 26 

รวม 51 53 51 38 193 81 
ค่าเฉล่ีย 17.00 17.67 17.00 12.67 64.33 27.00 

S.D. 3.00 3.21 3.00 5.51 13.65 1.73 
ร้อยละ 85.00 88.33 85.00 63.33 80.42 90.00 

         
 

E1: 77.50 E2: 78.88 
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ตารางท่ี 18  แสดงผลการหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) 
 

 คะแนนใบงานระหวา่งเรียน   

นกัเรียน 

คนท่ี 
แบ

บฝึ
กแ

ม่ ก
ก 

แบ
บฝึ

กแ
ม่ ก

บ 

แบ
บฝึ

กแ
ม่ ก

น 

แบ
บฝึ

กแ
ม่ ก

ด รวม 

คะแนน 

คะแนน 

ทดสอบ
หลงัเรียน 

 
 20 20 20 20 80 30 
1 20 20 20 20 80 30 
2 19 18 19 19 75 29 
3 18 19 18 19 74 28 
4 17 20 20 16 73 25 
5 15 17 17 17 66 23 
6 15 18 18 17 68 20 
7 15 12 12 11 50 18 
8 13 14 11 10 48 23 
9 10 11 10 12 43 22 

รวม 142 149 145 141 577 218 
ค่าเฉล่ีย 15.78 16.56 16.11 15.67 64.11 24.22 

S.D. 3.11 3.40 3.98 3.74 13.56 4.12 
ร้อยละ 78.89 82.78 80.56 78.33 80.14 80.74 

 
 

E1: 80.14 E2: 80.74 
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ตารางท่ี 19  แสดงผลการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) 
 

 คะแนนใบงานระหวา่งเรียน   

นกัเรียน 

คนท่ี 
แบ

บฝึ
กแ

ม่ ก
ก 

แบ
บฝึ

กแ
ม่ ก

บ 

แบ
บฝึ

กแ
ม่ ก

น 

แบ
บฝึ

กแ
ม่ ก

ด รวม 

คะแนน 

คะแนน 

ทดสอบ
หลงัเรียน 

 
 20 20 20 20 80 30 
1 18 20 0 17 55 25 
2 14 17 19 11 61 27 
3 15 13 20 19 67 22 
4 20 17 17 20 74 29 
5 18 15 20 12 65 26 
6 19 17 16 13 65 23 
7 15 17 18 17 67 27 
8 15 20 14 12 61 29 
9 16 15 20 11 62 27 
10 20 18 19 18 75 26 
11 17 17 19 10 63 22 
12 16 19 17 15 67 24 
13 17 15 12 13 57 22 
14 20 20 16 13 69 24 
15 18 20 12 19 69 25 
16 15 14 17 11 57 21 
17 20 17 17 18 72 26 
18 20 18 20 16 74 22 
19 17 20 12 14 63 22 
20 15 16 16 17 64 22 
21 18 19 11 13 61 26 
22 15 20 14 13 62 23 
23 15 16 15 9 55 21 
24 20 18 16 14 68 27 
25 18 17 15 14 64 24 
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ตารางท่ี 19  แสดงผลการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout)  (ต่อ) 
 

 คะแนนใบงานระหวา่งเรียน   

นกัเรียน 

คนท่ี 
แบ

บฝึ
กแ

ม่ ก
ก 

แบ
บฝึ

กแ
ม่ ก

บ 

แบ
บฝึ

กแ
ม่ ก

น 

แบ
บฝึ

กแ
ม่ ก

ด รวม 

คะแนน 

คะแนน 

ทดสอบ
หลงัเรียน 

 
 20 20 20 20 80 30 

26 16 16 19 16 67 23 
27 15 18 20 16 69 23 
28 18 18 20 11 67 23 
29 18 19 14 17 68 26 
30 16 20 14 14 64 27 
รวม 514 526 479 433 1952 734 

ค่าเฉล่ีย 17.13 17.53 15.97 14.43 65.07 24.47 
S.D. 1.94 1.96 4.10 2.94 5.26 2.33 
ร้อยละ 85.67 87.67 79.83 72.17 81.33 81.56 

 

E1: 82.17 E2: 81.56 
 

ตารางท่ี 20  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน เร่ืองการ 
 ใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกด 
 ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
5. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
8. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 20  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน เร่ือง 
 ใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกด 
 ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

9. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
10. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
11. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
12. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
13. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
14. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
15. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
16. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
17. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
18. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
19. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
20. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
21. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
22. 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
23. 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
24. 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
25. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
26. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
27. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
28. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
29. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
30. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
31. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
32. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
33. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
34. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
35. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 20  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน เร่ือง 
 ใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกด 
 ไมต่รงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

36. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
37. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
38. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
39. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
40. +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 

ตารางท่ี 21  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) รายขอ้ของแบบทดสอบ 
 ก่อนเรียน-หลงัเรียน ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพ 
 การ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับ 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ขอ้ท่ี  
ค่าความ 
ยากง่าย 

แปลผล 
อ านาจ
จ าแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพ
ของขอ้สอบ 

1 0.43 ใชไ้ด ้ 0.85 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

2 0.50 ใชไ้ด ้ 0.75 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

3 0.50 ใชไ้ด ้ 0.75 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4 0.80 ใชไ้ด ้ 0.55 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

5 0.73 ตดัท้ิง 0.63 *  0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6 0.93 ตดัท้ิง 0.20   0.28 ตดัท้ิง ตดัท้ิง 

7 0.80 ใชไ้ด ้ 0.46 * 0.01 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

8 0.63 ใชไ้ด ้ 0.42 * 0.02 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

9 0.80 ใชไ้ด ้ 0.46 * 0.01 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

10 0.50 ใชไ้ด ้ 0.75 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 21   แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) รายขอ้ของแบบทดสอบ 
 ก่อนเรียน-หลงัเรียน ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพ 
 การ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับ 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี  
ค่าความ 
ยากง่าย 

แปลผล 
อ านาจ
จ าแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพ
ของขอ้สอบ 

11 0.97 ตดัท้ิง 0.35   0.06 ตดัท้ิง ตดัท้ิง 

12 0.97 ตดัท้ิง 0.35   0.06 ตดัท้ิง ตดัท้ิง 

13 0.80 ใชไ้ด ้ 0.55 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

14 0.30 ใชไ้ด ้ 0.05   0.79 ตดัท้ิง ตดัท้ิง 

15 0.80 ใชไ้ด ้ 0.55 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

16 0.83 ตดัท้ิง 0.37 * 0.04 ใชไ้ด ้ ตดัท้ิง 

17 0.40 ใชไ้ด ้ 0.56 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

18 0.80 ใชไ้ด ้ 0.50 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

19 0.80 ใชไ้ด ้ 0.04   0.83 ตดัท้ิง ตดัท้ิง 

20 0.87 ตดัท้ิง 0.41 * 0.02 ใชไ้ด ้ ตดัท้ิง 

21 0.43 ใชไ้ด ้ 0.85 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

22 0.63 ใชไ้ด ้ 0.55 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

23 0.70 ใชไ้ด ้ 0.36 * 0.05 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

24 0.50 ใชไ้ด ้ 0.75 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

25 0.60 ใชไ้ด ้ 0.28   0.14 ตดัท้ิง ตดัท้ิง 

26 0.50 ใชไ้ด ้ 0.75 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

27 0.50 ใชไ้ด ้ -0.10   0.60 ตดัท้ิง ตดัท้ิง 

28 0.70 ใชไ้ด ้ 0.76 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

29 0.53 ใชไ้ด ้ 0.25   0.18 ตดัท้ิง ตดัท้ิง 

30 0.43 ใชไ้ด ้ 0.85 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 21   แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) รายขอ้ของแบบทดสอบ 
 ก่อนเรียน-หลงัเรียน ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพ 
 การ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับ 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี  
ค่าความ 
ยากง่าย 

แปลผล 
อ านาจ
จ าแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพ
ของขอ้สอบ 

31 0.80 ใชไ้ด ้ 0.46 * 0.01 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

32 0.73 ใชไ้ด ้ 0.63 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

33 0.83 ตดัท้ิง 0.61 * 0.00 ใชไ้ด ้ ตดัท้ิง 

34 0.70 ใชไ้ด ้ 0.36 * 0.05 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

35 0.80 ใชไ้ด ้ 0.35   0.06 ตดัท้ิง ตดัท้ิง 

36 0.43 ใชไ้ด ้ 0.85 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

37 0.57 ใชไ้ด ้ 0.40 * 0.03 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

38 0.77 ใชไ้ด ้ 0.31   0.09 ตดัท้ิง ตดัท้ิง 

39 0.43 ใชไ้ด ้ 0.85 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

40 0.80 ใชไ้ด ้ 0.55 * 0.00 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
 

ค่าความเท่ียง (Reliability) KR-20  = 0.9391 
 

ตารางท่ี 22 แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี 
 ต่อแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง 
 ตามมาตราส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ของผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
 

ล าดบั รายการ 
คะแนน  

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

การจดัรูปเล่ม 
1. หนา้ปกสวยงาม +1 +1 +1 1.00 
2. กระดาษคงทน ไม่ฉีกขาดง่าย +1 +1 +1 1.00 
3. การเขา้เล่มคงทน 0 +1 +1 0.67 
4. ใชง้านง่าย จบัถือสะดวก +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 22 แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี 
 ต่อแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง 
 ตามมาตราส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ของผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน  (ต่อ) 
 

ล าดบั รายการ 
คะแนน  

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ภาพการ์ตูน 
1. ภาพท่ีใชมี้ขนาดเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
2. ภาพท่ีใชมี้ความสวยงาม +1 +1 +1 1.00 
3. ภาพท่ีใชท้ าใหเ้ขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 
4. ภาพท่ีใชช่้วยท าใหเ้ขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง

มาตราไดดี้ข้ึน 
+1 +1 +1 1.00 

5. ภาพท่ีใชช่้วยใหรู้้สึกอยากเรียนวชิาภาษาไทยมากข้ึน +1 +1 +1 1.00 
6. ควรใชภ้าพลกัษณะน้ีในบทเรียนอ่ืนๆ อีกต่อไป +1 +1 +1 1.00 

กิจกรรมในแบบฝึก 
1. เขา้ใจง่าย สามารถท าไดด้ว้ยตวัเอง +1 +1 +1 1.00 
2. ใหค้วามสนุกสนาน เพลิดเพลิน +1 +1 +1 1.00 
3. กิจกรรมในแต่ละหน่วยมีจ านวนเหมาะสม ไม่มากหรือ

นอ้ยเกินไป 
+1 +1 +1 1.00 

การใชภ้าษา 
1. ขนาดตวัหนงัสือเหมาะสม ชดัเจน อ่านง่าย +1 +1 +1 1.00 
2. ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่สบัสน +1 +1 +1 1.00 
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ภำคผนวก ง 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
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ตารางท่ี 23  แสดงผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน ท่ีใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน 
 เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

นกัเรียนคนท่ี Pretest (30) Posttest (30) ค่าความต่าง 
1 12 22 10 
2 10 23 13 
3 11 26 15 
4 9 25 16 
5 5 22 17 
6 13 26 13 
7 14 28 14 
8 12 27 15 
9 22 30 8 

10 11 25 14 
11 14 28 14 
12 13 22 9 
13 15 27 12 
14 15 30 15 
15 21 26 5 
16 10 27 17 
17 5 28 23 
18 9 26 17 
19 15 30 15 
20 11 26 15 
21 12 27 15 
22 16 28 12 
23 15 28 13 
24 22 30 8 
25 10 26 16 
26 26 30 4 
27 11 27 16 
28 11 28 17 
29 5 29 24 
30 11 27 16 
  12.87 26.80   

S.D. 4.08 2.79   
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ตารางท่ี 24  แสดงผลสรุปการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูน 
 เพื่อทกัษะการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนกัเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ล าดบัท่ี รายการ 

ผลการวเิคราะห์ 

( ) (S.D.) ระดบัความคิดเห็น ล าดบั 

1. การจดัรูปเล่ม 2.84 0.41 มาก 4 

2. ภาพการ์ตูน 2.95 0.19 มาก 1 

3. กิจกรรมในแบบฝึก 2.87 0.32 มากท่ีสุด 3 
4. การใชภ้าษา 2.90 0.30 มาก 2 

รวม 2.90 0.30 มาก  
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ภำคผนวก จ 
ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้วชิำภำษำไทย หน่วยที ่1 
(แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่1-2)  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย                           ช้ันประถมศึกษำปีที ่3 
เร่ือง ตัวสะกดทีไ่ม่ตรงตำมมำตรำในแม่กก     เวลำเรียน 2 ช่ัวโมง 
 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
  มาตรฐานท่ี ท 2.1 
   สามารถเขียนค าได้ถูกความหมาย และสะกดการันต์ถูกต้อง ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์เขียนข้อความและเร่ืองราวแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ความต้องการและ
จินตนาการ รวมทั้งใชก้ระบวนการเขียนพฒันางานเขียน 
 มาตรฐานท่ี ท 4.1 
   สามารถสะกดค า โดยน าเสียงและรูปของพยญัชนะ สระ และวรรณยุกต์ประสม
เป็นค าอ่าน และเขียนค าไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑท์างภาษา 
 

องค์ควำมรู้ส ำคัญ 

   แม่กก คือ ค าท่ีมีพยญัชนะ ก เป็นตวัสะกด หรือตวัอ่ืนท่ีออกเสียงเหมือน ก สะกด       
มีพยญัชนะ ข   ค   ฆ  เป็นตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา 
 

ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวงั 
 1. เขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา “แม่กก” ได ้

 2. จ าแนกค าท่ีมีตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา “แม่กก” ได ้

 3. บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามาตรา “แม่กก” ได ้

  

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1. ความรู้ (K) 
  1.1 เขา้ใจหลกัการเขียนสะกดค าท่ีไม่ตรงตามาตราตวัสะกด แม่กก 

  1.2 เขา้ใจความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา แม่กก 

 2. ทกัษะ (P) 
  2.1 เขียนสะกดค าท่ีไม่ตรงตามาตราตวัสะกด แม่กก ไดถู้กตอ้ง 

  2.2 บอกความหมายของค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราตวัสะกดแม่กกไดถู้กตอ้ง 
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  3.  คุณธรรมและจริยธรรม/การปฏิบติัจริง (A) 
  3.1 มีความสุขจากกระบวนการท างาน 

  3.2 มีส่วนร่วมในชั้นเรียน และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

  3.3 รักในการอ่าน เขียน พูดในภาษาไทย (คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย) 

 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ (ช่ัวโมงที ่1) 
 ข้ันน ำเข้ำสู่บทเรียน 

 1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัร้องเพลง มาตราแม่กก และท าท่าประกอบเพลง 

เพลงมำตรำแม่กก 

 (ท านองเพลง Are you sleeping) 
                              มาตราแม่กก ๆ           ไก่ ไข่ ควาย ๆ 
                       ฆ ระฆงั ตีดงักงัวาน ๆ            สราญสุขใจ ๆ 
                        โยกเยกเลขหก ๆ                 เมฆ โรค โชค ๆ 
                       ลว้นสะกดดว้ยแม่กก ๆ        มีส่ีตวั ๆ 
 2. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัเน้ือเพลง มาตราแม่กก นั้น มีตวัสะกดใดบา้งท่ีอยูใ่น
มาตราแม่กก  
 ขั้นด ำเนินกจิกรรม 

 1. ครูสอนนกัเรียนเร่ืองตวัสะกดท่ีอยูใ่นมาตราแม่กกนั้นไดแ้ก่ ก ข ค ฆ และเม่ืออ่าน
จะอ่านออกเสียงเหมือนมี ก เป็นตวัสะกด   
 2. ครูยกตัวอย่างค าท่ี มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราในมาตราแม่กก และอธิบาย
ความหมาย 

 3. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนเคยเห็นค าใดบ้างท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรแม่กก     
ใหน้กัเรียนช่วยกนัคิดหาค าตอบ  

 4. นกัเรียนใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเร่ืองตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราแม่กก  
 ข้ันสรุป 

  นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปความรู้เร่ืองค าท่ีสะกดดว้ยตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา      
แม่กก ดงัต่อไปน้ี 

 ค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กก คือ ค าท่ีมีตวัสะกดดว้ยตวั ก และค าท่ีออกเสียง
เหมือนมีตวั ก เป็นตวัสะกด ไดแ้ก่ ข   ค   ฆ 
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กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ (ช่ัวโมงที ่2) 
 ข้ันน ำเข้ำสู่บทเรียน 

  นกัเรียนช่วยกนัคิดทบทวนค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กกจากท่ีไดเ้รียนไป
ในชัว่โมงท่ีแลว้  
 ขั้นด ำเนินกจิกรรม 

 1. ครูติดบตัรค าบนกระดาน 

 2. นกัเรียนศึกษาค าและความหมายของค าท่ีสะกดดว้ยตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา 
แม่กก  
  2.1 นกัเรียนอ่านค าจากบตัรค า ไดแ้ก่ 

 
 
 

  2.2 นกัเรียนสังเกตค าท่ีสะกดดว้ยตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา แม่กก 

  2.3 นกัเรียนช่วยกนัอธิบายความหมายของค าบนกระดาน 

 ข้ันสรุป 

    นกัเรียนช่วยกนัสรุปวา่ตวัสะกดในมาตราแม่กกไดแ้ก่ ก ข ค และ ฆ เม่ืออ่านออก
เสียงจะเหมือนมี ก เป็นตวัสะกด จากนั้นให้นกัเรียนใชแ้บบฝึกร่วมกบัภาพการ์ตูนเร่ืองตวัสะกดท่ี
ไม่ตรงตามมาตราแม่กก  

 

แหล่งกำรเรียนรู้/ส่ือกำรเรียนกำรสอน 

 1. บตัรค า ไดแ้ก่ค าวา่ สามคัคี  พรรคพวก  โชค  วหิค  และประมุข 

 2. เพลงมาตราแม่กก 
 

กำรวดัและประเมินผล 
 

ช้ินงำน/ภำระงำน วธีิกำรวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
- การเขียนสะกดค าท่ี 
ไม่ตรงตามมาตราแม่กก 
 

- ประเมินจากผลการท า
แบบทดสอบ 

- แบบฝึกร่วมกบัภาพ
การ์ตูนเร่ืองตวัสะกดท่ี
ไม่ตรงตามมาตราแม่กก 

- ท าใบงานไดถู้กตอ้ง 

 
 
 
 

ประมุข วหิค โชค พรรคพวก เมฆ 
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บันทกึหลงักำรสอน 
 ปัญหำทีพ่บ 

 -  ขณะท ากิจกรมมนักเรียนส่วนใหญ่อยากเป็นตวัแทนออกมาตอบค าถามท่ีหน้าชั้น
เรียน จึงรีบแยง่กนัออกมาจากท่ีนัง่เป็นผลใหห้อ้งเรียนไม่เป็นระเบียบ 

 -  นกัเรียนบางคนจะท างานชา้ ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะนกัเรียนคุยเล่นกบัเพื่อนขณะท างาน
ไปดว้ย 

 แนวทำง/วธีิกำรสอน/รูปแบบกำรสอน/เทคนิคกำรสอนทีใ่ช้พฒันำหรือแก้ปัญหำ 

  -  ใชว้ิธีการเลือกนกัเรียนออกมาท ากิจกรรมจากการสุ่มเลขท่ี และพยายามให้ทุกคนมี
โอกาสไดร่้วมกิจกรรมอยา่งเท่าเทียมกนั 

 -  แยกกลุ่มนักเรียนท่ีชอบคุยกันขณะท างาน และเสนอข้อตกลงในการท างานให้
ทนัเวลาเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจบักลุ่มคุยกนัและหนัมาตั้งใจท างาน 

 ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน 

 - นักเรียนให้ความร่วมมือจากการสุ่มเลขท่ีเป็นอย่างดี เน่ืองจากทุกคนมีโอกาสได้
ออกมาท ากิจกรรม 

 - นกัเรียนมีความตั้งใจในการท างานใหท้นัเวลามากข้ึน 

 แนวทำงปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนในคร้ังต่อไป 

 - เน่ืองจากนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงอยู่ในวยัเด็ก การใช้เกม
ประกอบการเรียนรู้จึงมีส่วนช่วยให้นกัเรียนใหค้วามสนใจในการท ากิจกรรมกนัอยา่งมาก ดงันั้นจึง
ควรจะเพิ่มเติมเกมท่ีเก่ียวกบัการทบทวนค าศพัทท่ี์สะกดดว้ยตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราใหม้ากข้ึน 

 
 
 
 
 
 

        ลงช่ือ...................................................ครูผูส้อน 
                      .............../...................../............ 
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ภำคผนวก ฉ 

บัญชีค ำศัพท์ทีใ่ช้ในกำรสร้ำงแบบฝึกร่วมกบัภำพกำร์ตูน 
ทีม่ีตัวสะกดไม่ตรงตำมมำตรำ 
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มำตรำแม่กก 

 

                      ค ำ 
ตวัสะกด 
ในมำตรำแม่กก 

ค ำศัพท์ทีม่ตีวัสะกดไม่ตรงตำมมำตรำแม่กก 

ข สุข ประมุข ตวัเลข สุนขั  

ค 
ภาคภูมิ สมคัร ยคุ วรรค บริโภค 
บุคคล เช็ค บุคลิก ประโยค พรรคพวก 
บริจาค สามคัคี วหิค พญานาค  

ฆ เมฆ มฆัวาน    

 
 
 
 

มำตรำแม่กบ 
 

                   ค ำ 
ตวัสะกด 
ในมำตรำแม่กบ 

ค ำศัพท์ทีม่ตีวัสะกดไม่ตรงตำมมำตรำแม่กบ 

พ 
เคารพ อาภพั เสรีภาพ อพยพ ศพัท ์

อาชีพ ศพ สุภาพ ทรัพย ์ ทพัพี 
ภ ลาภ ปรารภ โลภ   

ฟ ยรีาฟ กราฟ เสิร์ฟ   

ป ทวปี ธูป สรุป ค าสาป  
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มำตรำแม่กน 

 

                 ค ำ 
ตัวสะกด 
ในมำตรำแม่กน 

ค ำศัพท์ทีม่ีตัวสะกดไม่ตรงตำมมำตรำแม่กน 

ร ธนาคาร ล าธาร เกสร เพียร อาคาร จราจร 

ล ขอ้มูล บนัดาล สกุล ถวลิ   

ณ พระกรรณ ค านวณ     

ญ 
เหรียญ มอญ พยญัชนะ สามญั กลา้หาญ ค าขวญั 
วนัเพญ็      

ฬ วาฬ      
 

 

มำตรำแม่กด 

 

                 ค ำ 
ตวัสะกด 
ในมำตรำแม่กด 

ค ำศัพท์ทีม่ตีวัสะกดไม่ตรงตำมมำตรำแม่กด 

ต อนุญาต สังเกต  
ฎ กฎหมาย   
ฏ ปรากฏ   
ฐ ประเสริฐ   
ฒ พฒันา   
ท ประมาท มารยาท  
ธ ปฏิเสธ อาวธุ  
ศ อากาศ   
ษ มนุษย ์ ประดิษฐ์ บุรุษ 
ส โอกาส สาหสั  
จ ปีศาจ ส าเร็จ  
ถ โอสถ   
ฑ พญาครุฑ   
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ภำคผนวก ช 
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวชิำภำษำไทย  
เร่ือง ตวัสะกดทีไ่ม่ตรงตำมมำตรำ  ช้ันประถมศึกษำปีที ่3 

(แบบทดสอบก่อนเรียน) 
 

ค ำช้ีแจง   ให้นักเรียนเลอืกค ำตอบที่ถูกต้อง 

1 “การปราก....ตวั”  พยญัชนะท่ีหายไปคือขอ้ใด 
 ก.  ศ    ข.  ฏ    ค.  ฎ    

2. “พระกรร....” หมายถึง หู  ควรสะกดดว้ยพยญัชนะตามขอ้ใด 
 ก.  น    ข.  ญ    ค.  ณ 

3. “ลูกเสือ.........” เขียนเป็นค าท่ีถูกตอ้งไดอ้ยา่งไร 
 ก.  สามญั    ข. สามณั   ค.  สามรั 

4. “ทวี.....เอเซีย” ควรเติมตวัสะกดในขอ้ใด 
 ก.  บ    ข.  พ    ค.  ป 

5. “ย.ุ....สมยั”  พยญัชนะท่ีถกูต้องคือขอ้ใด 
 ก.  ก    ข.  ค    ค.  ข 

6. “ในโอกา.....ข้ึนปีใหม่” ตอ้งสะกดดว้ยพยญัชนะในขอ้ใด 
 ก.  ษ    ข.  ศ     ค.  ส  

7. ค าวา่ “ทะ – นา – คาน”  ขอ้ใดเขียนถกูต้อง 
 ก.  ธนาคาร   ข.  ธนาคาล   ค. ธนาคาณ  
8. ขอ้ใดเขียนสะกดค าถกูต้อง 

 ก.  สุนกั    ข.  พญานาก    ค.  สมคัรใจ  
9.  “พดั – ทะ – นา” เป็นค าอ่านของค าในขอ้ใด 

 ก.  พทันา   ข.  พฒันา    ค.  พฑันา  
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10. ขอ้ใดมีการอ่านออกเสียงตวัสะกดในแม่ กน ทุกค า  
 ก.  วรรค    ประมาท 
 ข.  มอญ    สกลุ 
 ค.  เพียร    อาชีพ 

11. ขอ้ใดมีตวัสะกดอยูใ่นมาตราเดียวกันกบัค าวา่ “อนุญาต” ทุกค า 
 ก.  ธู....       เคาร...   
  ข.  พย.ั..ชนะ อาคา...       
  ค.  อากา...    ปีศา.... 

12. “หมอดูทายวา่ ฉนัโชคดี จะมี..............ลอย”  เติมค าท่ีหายไป 
 ก.  ลา...    ข.    ธู...      ค.  โล... 

13. “การจราจ.....ติดขดั”  ควรเติมตวัสะกดในขอ้ใด 
 ก.  ล    ข.     ณ   ค.    ร 
14. ขอ้ใดมีตวัสะกดในมาตราเดียวกนักบัค าวา่ “ถว.ิ....”  
  ก. ค านว.......   ข. ประเท....   ค. มนุ....ย ์ 
15.  “นามสก.ุ...... ติดตวัเรามาตั้งแต่เกิด”  ควรเติมตวัสะกดตามขอ้ใด 
 ก.  ร     ข.   ณ    ค.   ล 
16.  ขอ้ใดมีตวัสะกดแตกต่างจากค าวา่  “อาภพั” 
 ก. โรงศ..........    ข.  เวน้วรร.......   ค.  อ.....ย.....  
17. “คุณครูตรวจเช็..........ความเรียบร้อย” ควรเติมพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด 
 ก.   ค    ข.   ฆ    ค. ข   
18. “เดก็ฉลาดตอ้งช่างสงัเก..........” ควรเติมพยญัชนะใดลงในช่องวา่ง 
 ก.   ด    ข.   ธ    ค.   ต 
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19. “คุณยายบริจา..........ทรั..........ยแ์ก่คนจน” ควรเติมพยญัชนะใดลงใน
ช่องวา่งตามล าดบั 
 ก.    ข       พ   ข.    ค       พ   ค.   ข       ฟ     
20. “เดก็ชายกอ้งแสดงความ............คุณครูไดอ้ยา่งสวยงาม”  ขอ้ใดคือค าตอบท่ี
ถูกตอ้ง 
 ก.   เคารบ   ข.   เคารภ    ค.   เคารพ 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวชิำภำษำไทย  
เร่ือง ตวัสะกดทีไ่ม่ตรงตำมมำตรำ  ช้ันประถมศึกษำปีที ่3 

(แบบทดสอบก่อนเรียน) 
 

ช่ือ.............................................................................................. เลขท่ี................. 
 
ค ำช้ีแจง  ให้เขยีนเตมิตวัสะกดที่หำยไป 
 

1. ฝงูปลาวา่ยน ้าในล าธา..(ร)... 
2. เดก็ชายตอ้มก าลงัเขียนกรา..(ฟ)...แท่ง   
3. ประเทศไทยมีในหลวงเป็นพระประมุ..(ข)....   
4. ฉนัรู้สึกภา...(ค)..ภูมิใจในความเป็นไทย   
5. ประชาชนทุกคนตอ้งเคารพก...(ฎ)...หมาย   
6. ปีศา..(จ)..ร้ายมกัพา่ยแพค้วามดี    
7. พระจนัทร์เตม็ดวงในคืนวนัเพ.็.(ญ)....    
8. คุณยายใชท้.ั.(พ)...พีตกัขา้ว    
9. เขาปฏิเส...(ธ)...การทดลองยาเสพติด    
10. เขาเป็นทหารท่ีมีความกลา้หา...(ญ)...    
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวชิำภำษำไทย  
เร่ือง ตวัสะกดทีไ่ม่ตรงตำมมำตรำ  ช้ันประถมศึกษำปีที ่3 

(แบบทดสอบหลงัเรียน) 
 

ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนเลอืกค ำตอบที่ถูกต้อง 
 
1. “ย.ุ....สมยั”  พยญัชนะท่ีถกูต้องคือขอ้ใด 
 ก.  ก    ข.   ค    ค.   ข 
2. “การปราก....ตวั”  พยญัชนะท่ีหายไปคือขอ้ใด 
 ก.  ฎ    ข.   ศ    ค.    ฏ    
3. “ทวี.....ยโุรป” ควรเติมตวัสะกดในขอ้ใด 
 ก. ป    ข.   พ    ค.   บ 
4. “พระกรร....” หมายถึง หู  ควรสะกดดว้ยพยญัชนะตามขอ้ใด 
 ก.  น    ข.   ณ    ค.   ญ 
5. ขอ้ใดมีตวัสะกดอยูใ่นมาตราเดียวกนักบัค าวา่ “ปฏิเสธ” 
 ก. อาคา...    ข.  ปราร....    ค.  อากา... 
6. “ในโอกา.....ข้ึนปีใหม่” ตอ้งสะกดดว้ยพยญัชนะในขอ้ใด 
 ก.   ษ    ข.   ส    ค.   ศ 
7. ขอ้ใดเขียนสะกดค าถกูต้อง 
 ก.  สมคัรใจ   ข.  สุนกั   ค.  พญานาก 
8. “เดก็ชายกอ้งแสดงความ..........คุณครูไดอ้ยา่งสวยงาม” 
       ก.   เคารบ   ข.   เคารภ    ค.   เคารพ 
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9. ค าวา่ “ทะ – นา – คาน”  ขอ้ใดเขียนถูกตอ้ง 
 ก.  ธนาคาร   ข.  ธนาคาณ   ค.  ธนาคาล 
10. ขอ้ใดมีการอ่านออกเสียงตวัสะกดในแม่ กน ทุกค า  
 ก.  วรรค    ประมาท  
 ข.  เพียร    อาชีพ   
 ค.  มอญ    สกลุ 
11. “พดั – ทะ – นา” เป็นค าอ่านของค าในขอ้ใด 
 ก.  พทันา   ข.  พฑันา   ค.  พฒันา 
12.  “การจราจ.....ติดขดั”  ควรเติมตวัสะกดในขอ้ใด 
 ก.  ร    ข.  ณ    ค. ล  
13. “หมอดูทายวา่ ฉนัโชคดีจะมี..............ลอย” เติมค าท่ีหายไป 
 ก.  ธู...       ข.  ลา...   ค. โล... 
14.  ขอ้ใดมีตวัสะกดในมาตราเดียวกนักบัค าวา่ “ถวิ.....”  
  ก.  มนุ....ย ์    ข.  ประเท....   ค.  ค านว....... 
15.  “นามสก.ุ...... ติดตวัเรามาตั้งแต่เกิด”  ควรเติมตวัสะกดตามขอ้ใด 
 ก.  ล    ข.  ณ    ค.  ร 
16.  ขอ้ใดมีตวัสะกดแตกต่างจากค าวา่  “อาภพั” 
 ก.  อ.....พ.....   ข.  เวน้วรร.......   ค.  โรงศ.......... 
17.  “ลูกเสือ.........” เขียนเป็นค าท่ีถูกตอ้งไดอ้ยา่งไร 
  ก.  สามณั   ข.  สามรั   ค.  สามญั 
18.  “คุณครูตรวจเช็..........ความเรียบร้อย” ควรเติมพยญัชนะใดเป็นตวัสะกด 
 ก.  ค    ข.  ฆ    ค. ข  
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19.  “เดก็ฉลาดตอ้งช่างสงัเก..........” ควรเติมพยญัชนะใดลงในช่องวา่ง 
 ก.  ด    ข.  ต    ค.  ธ 
20.  “คุณยายบริจา..........ทรั..........ยแ์ก่คนยากจน” ควรเติมพยญัชนะใดลงใน
ช่องวา่งตามล าดบั 
 ก.    ค       พ   ข.    ข       ฟ   ค.    ข       พ 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวชิำภำษำไทย  
เร่ือง ตวัสะกดทีไ่ม่ตรงตำมมำตรำ  ช้ันประถมศึกษำปีที ่3 

(แบบทดสอบหลงัเรียน) 
 

ช่ือ......................................................................................... เลขท่ี..................... 
 
ค ำช้ีแจง  ให้เขยีนเตมิตวัสะกดที่หำยไป 
 

1. คุณยายใชท้.ั..(พ)...พีตกัขา้ว    
2. ประเทศไทยมีในหลวงเป็นพระประมุ..(ข)...   
3. เดก็ชายตอ้มก าลงัเขียนกรา...(ฟ)...แท่ง   
4. พระจนัทร์เตม็ดวงในคืนวนัเพ.็..(ญ).....    
5. เขาเป็นทหารท่ีมีความกลา้หา...(ญ)....    
6. ประชาชนทุกคนตอ้งเคารพก...(ฎ)....หมาย   
7. ฉนัรู้สึกภา...(ค)...ภูมิใจในความเป็นไทย   
8. ปีศา...(จ)...ร้ายมกัพา่ยแพค้วามดี    
9. ฝงูปลาวา่ยน ้าในล าธา...(ร).... 
10. เขาปฏิเส...(ธ)....การทดลองยาเสพติด    
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ภำคผนวก ซ 
ตัวอย่ำงแบบฝึกร่วมกบัภำพกำร์ตูน 
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แม่กก 

ตัวสะกดในมำตรำแม่กก 

มีดังนีน้ะครับ 

ตัวสะกดในมำตรำแม่กก 

ข ค 

ฆ ก 
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“ตัวสะกดใน “มาตราแม่กก”  

จะแทนด้วยภำพดงัต่อไปนีน้ะครับ” 

ข ค ฆ 
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เพือ่นๆ มำลองเตมิตัวสะกด 

ใน"มาตราแม่กก” จำกรูปภำพดูนะครับ 
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ข 

ค 

ฆ 

“เพือ่นๆ ช่วยโยงเส้นจบัคู่ภำพ 

กบัตวัสะกดให้ถูกต้องนะครับ” 
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๑.สาม ั       คี 

        =  

๒. ม ั     วาน  

        = 

๓.พญานา  

        = 

๔.บุ       ลิก 

        = 

เพือ่นๆ ช่วยแทนตวัสะกดในแม่กกจำกภำพ    

              แล้วเขียนให้ถูกต้องนะครับ 
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๕.เช็  

        = 

๖.สุน ั 

        = 

๗.วิห    

        = 

๘.ตวัเล   

        = 

๙.ประโย 

        = 
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๑๐.บริจา 

        = 

๑๑.บริโภ 

        = 

๑๒.ประมุ   

        = 

๑๓.บุ       คล 

        = 

๑๔.เม     

        = 
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๑๕.ย ุ 

        = 

๑๖.วรร  

        = 

๑๗.พรร      พวก 

        = 

๑๘.สม ั      ร 

        = 

๑๙.ความสุ   

        = 
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๒๐.ภา      ภูมิ 

        = 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

เพือ่นๆเก่งมำกครับ 
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๑.ภา...ภมู ิ

 

  

 

 

 

๒.ประมุ... 

 

 

 

 เพือ่นๆช่วยโยงเส้นจับคู่ตวัสะกด 

ที่หำยไปให้สัมพนัธ์กับภำพครับ 
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๓.เช.็.. 

 

  

 

 

๔.มั...วาน 

 

 

 

 

๕.พรร...พวก 
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๖.ยุ...สมัย 

 

  

 

๗.ความสุ... 

 

 

 

๘.บริจา... 
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๙.สุนั... 

 

  

 

 

๑๐.บุ...ลิก 

 

 

 

 

๑๑.สมั...ร 
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๑๒.วรร... 

 

 

 

 

๑๓.บุ...คล 

 

 

 

 

๑๔.เม... 
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๑๕.บริโภ... 

 

  

 

 

๑๖.วหิ... 

 

 

 

 

 

๑๗.พญานา... 
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๑๘.ตัวเล... 

 

 

 

 

๑๙.ประโย... 

 

 

 

 

๒๐.สามั...คี 
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  บริโภ.....    สมั...ร            วรร.....         บุ.....คล      สุ.....          

  ตัวเล.....    พญานา.....      สามั.....คี       วหิ.....        เม.....       

 
 
 
 

 

 

………………...…...…      ………………...………      …………………………… 

………………...…...…      ………………...………      …………………………… 

………………...…...…      ………………...………      …………………………… 

………………...…...…      ………………...………      …………………………… 

………………...…...…      ………………...………      …………………………… 

………………...…...…      ………………...………      …………………………… 

………………...…...…      ………………...………      …………………………… 

เพือ่นๆช่วยเติมตัวสะกดทีถู่กต้อง 

แล้วน ำค ำไปเขยีนในช่องว่ำง 

ทีม่ตีัวสะกดตำมภำพครับ 



 141 

 

 
 
 
 
 
 

๑. ตวัเล........     ๑๑. สนุ.ั...... 

 ๒. ภา.......ภมูิ     ๑๒. สาม.ั.......คี 

  ๓. สม.ั......ร      ๑๓. ประม.ุ...... 

    ๔. พรร.......พวก        ๑๔. บ.ุ......ลิก 

     ๕. วรร.....      ๑๕. พญานา....... 

  ๖. บ.ุ....คล      ๑๖. ประโย....... 

 ๗. ย.ุ....สมยั     ๑๗. เช็....... 

  ๘. เม.....      ๑๘. บริโภ....... 

  ๙. ความส.ุ....    ๑๙. วิห....... 

   ๑๐. ม.ั....วาน         ๒๐.  บริจา....... 

 

ให้เพื่อนๆเตมิตัวสะกดที่ถูกต้อง 

ลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ด้วยนะครับ 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – สกุล       ณฏัฐนาถ  สุกสี 
ทีอ่ยู่      45/12 หมู่บา้นธนากร 4 ต าบลวดัชลอ อ าเภอบางกรวย  
       จงัหวดันนทบุรี  
ทีท่ ำงำน      โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลมัเบีย  
        แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
ประวตัิกำรศึกษำ 
        พ.ศ. 2546   ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต  
        โปรแกรมวชิาภาษาไทย มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
        พ.ศ. 2547     ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต 
        โปรแกรมวชิาชีพครู มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
        พ.ศ. 2554     ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
        สาขาวชิาการสอนภาษาไทย ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
        มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
ประวตัิกำรท ำงำน 
        พ.ศ. 2547      โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร 
        พ.ศ. 2551    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
       ศูนยว์จิยัและพฒันาทางการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
       พ.ศ. 2553     โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลมัเบีย กรุงเทพมหานคร 
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