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The objectives of this research were to: 1) develop Thai word spelling exercises 

for the third year Chinese students with standard of 80/80. 2) compare chinese 
students' learning achievement on Thai word spelling before and after using the exercises, 
and 3) study students' opinions forward the exercises. The sample selected for this 
research were exchange students from China, Phetchaburi Rajabhat University, during the 
first semester of the academic year 2015.  
 The tools used in the research were: 1) six Thai word spelling exercises. 2) six 
lesson plans. 3) achievement test, and 4) a questionnaire used to study the students' 
opinions toward the exercises. The data were analyzed by Percentage (%), mean( X ), Standard 
Deviation (S.D.) and depentdent samples t-test. 
 The results of this research were as follows: 

1. The efficiency of the Thai word spelling exercises was 81.30/82.04. 
2. The Chinese students' Thai word spelling achievement after using the exercises 

was significantly higher than before using the exercises at the 0.05 level 
3. The students' opinions toward  the exercises were highly positive. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 การพัฒนาอย�างรวดเร็วในทุกๆ ด�านของโลกทําให�สังคมป จจุบันเป#ดกว�างข้ึน แต�ละ
ประเทศมีการติดต�อรับข�อมูลข�าวสารกันทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาและวัฒนธรรม 
ประเทศไทยกับประเทศจีนมีความผูกพันและติดต�อกันมาอย�างยาวนานนับแต�โบราณกาลโดย
สามารถย�อนไปได�ถึงสมัยราชวงศ6ฮั่นตะวันตก (จักรพรรดิอู�ตี้) ของจีนซึ่งได�บันทึกประวัติศาสตร6
เก่ียวกับชนชาติไทย และท่ีเด�นชัดก็คือ ความสัมพันธ6ระหว�างอาณาจักรสุโขทัยกับประเทศจีน ซ่ึงมี
การติดต�อค�าขายระหว�างกันและไทยได�รับเทคโนโลยีเครื่องป <นดินเผามาจากประเทศจีนในช�วงเวลา
ดังกล�าว ความสัมพันธ6ทางสายเลือดระหว�างคนไทยกับคนจีน น�าจะเริ่มมีข้ึนในช�วงนี้ด�วยจากการ
อพยพของชาวจีนในช�วงสงครามสมัยราชวงศ6หยวนและในช�วงต�นราชวงศ6หมิง และนับจากนั้นมา           
ก็ได�มีการติดต�อค�าขายกันมาโดยตลอดและมีชาวจีนจํานวนมากเข�ามาต้ังรกรากในประเทศไทย
โดยเฉพาะในช�วงสงครามโลกและสงครามกลางเมืองของจีนระหว�างป> พ.ศ.2473-2493 มีชาวจีน
จํานวนมากมาจากมณฑลทางใต�ของจีน อาทิ กวางตุ�ง ไห�หนาน ฝูเจี้ยนและกวางสีหลบหนีภัย
สงครามและความอดอยากเข�ามาสร�างชีวิตใหม�ในในประเทศไทย จึงอาจกล�าวได�ว�า ความสัมพันธ6ท่ี
ใกล�ชิดดุจพ่ีน�องระหว�างคนไทยกับคนจีนได�มีมาอย�างยาวนานดังคํากล�าวท่ีว�า “ไทยจีนใช�อ่ืนไกล 
พ่ีน�องกัน” (ศูนย6ข�อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงป กก่ิง, 2556: 16) 
 ความสัมพันธ6ด�านการศึกษา การค�าระหว�างประเทศไทยกับประเทศจีนได�ขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย�างต�อเนื ่องทุกป>ทําให�สัมพันธ6ไมตรีอันดีระหว�างประเทศไทยกับประเทศจีนแน�น
แฟPนมากยิ่งข้ึน มีนักท�องเท่ียวชาวจีนจํานวนมากเข�ามาเท่ียวประเทศไทย นักธุรกิจจีนก็เข�ามาลงทุน
ในประเทศไทยมากข้ึนทุกป> จึงเกิดภาวะตลาดต�องการบุคคลท่ีมีความรู�ด�านภาษาไทยทําให�นักศึกษา
จีนจํานวนมากสนใจเลือกเรียนภาษาไทยเปQนวิชาเอก ในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็ให�ความสําคัญกับ
การเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีนโยบายสนับสนุนให�สถาบันอุดมศึกษาต�างๆ จัดทําหลักสูตรเป#ด
สอนวิชาภาษาไทยเพ่ือให�นักศึกษาเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตน 
 ป จจุบันนี้ การเรียนการสอนภาษาไทยกําลังเปQนท่ีนิยมในประเทศจีน สถาบันการศึกษา
ท่ีเป#ดสอนวิชาภาษาไทยมีท้ังของรัฐบาลและเอกชน มีท้ังหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว 
นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาเหล�านี้ยังได�จัดโครงการความร�วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาไทยท่ี
มีชื่อเสียงหลายแห�ง เพ่ือส�งนักศึกษาจีนมาเรียนท่ีประเทศไทยในแต�ละป> เพ่ือส�งเสริมให�นักศึกษา
เข�าใจประเพณีวัฒนธรรมไทยและประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาไทย 



2 

 ภาษาเปQนเครื่องมือท่ีใช�ติดต�อสื่อสารในการดําเนินชีวิตประจําวันและในการประกอบ
อาชีพเพ่ือให�เกิดความเข�าใจเรื่องราวความรู�สึก ความนึกคิด ความต�องการของแต�ละฝSาย ซ่ึงได�แก�         
ผู�ส�งสารซึ่งจะส�งสารโดยแสดงพฤติกรรมในรูปของการพูด การเขียน หรือแสดงด�วยท�าทาง 
ส�วนผู�รับสารจะรับสารด�วยการฟ ง การดู หรือการอ�าน แต�ไม�ว�าจะเปQนการสื่อสารหรือรับสารก็ตาม
เครื่องมือสําคัญท่ีใช�เปQนสื่อเชื่อมโยงเพ่ือให�เกิดความเข�าใจตรงกันคือ ภาษา 
 การเขียนเปQนระบบการสื่อสาร หรือบันทึกถ�ายทอดเรื่องราวเพ่ือแสดงออกซ่ึงความรู�
ความคิด ความรู�สึก และอารมณ6โดย ใช�ตัวหนังสือ และเครื่องหมายต�างๆเปQนสื่อ ดังนั้น การเขียนจึง
เปQนทักษะการใช� ภาษาแทนคําพูดท่ีสามารถสื่อความหมายให�เปQนหลักฐานปรากฏได�นานกว�าการ
พูด การเขียนเรื่องราวเพ่ือให�ผู�อ�านเข�าใจตรงตามความมุ�งหมายของผู�เขียนนั้นจะประสบความสําเร็จ
มากน�อยเพียงใดข้ึนอยู�กับผู�เขียนเปQนสําคัญว�ามีทักษะในการใช�ภาษาเขียนได�ดีเพียงใด ทักษะการใช�
ภาษาเขียน ต�องอาศัย พ้ืนฐานความรู�จากการฟ ง การพูด และการอ�านเพราะจากพ้ืนฐานดังกล�าว 
จะทําให�ผู�เขียนมีความรู� มีข�อมูล และมีประสบการณ6เพียงพอท่ีจะให�เกิดความคิดความสามารถใน
การเรียบเรียงและถ�ายทอดความคิดออกมาสื่อสารกับผู�อ�านได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 ในสังคมยุคแห�งข�อมูลข�าวสารเช�นป จจุบันนี้ บุคคลจําเปQนต�องติดต�อสื่อสารกันมากข้ึน 
ทักษะการเขียนจึงจําเปQนและทวีความสําคัญมากข้ึนเปQนลําดับ  เพราะการเขียนเปQนการถ�ายทอด
ความคิดความรู�สึกและความเข�าใจของตนเองออกมาเปQนลายลักษณ6อักษร เพ่ือสื่อความหมายให�คน
อ่ืนเข�าใจได�อย�างกว�างขวาง และสามารถเก็บไว�เปQนหลักฐานอ�างอิงได� พวงเล็ก อุตระ (2533: 174) 
กล�าวว�า การเขียนใช�ติดต�อกันได�ระหว�างผู�อยู�ห�างไกล สามารถถ�ายทอดวัฒนธรรมหรือวิชาความรู�ได�
กว�างขวางกว�าการพูด ช�วยรักษาและสืบทอดวิชาความรู�ต�างๆ ได�ยืนนานถึงแม�คําบางคําจะไม�ใช�พูด
กันแล�ว แต�ก็ยังปรากฏหลักฐานเหลืออยู� และภาษาเขียนสามารถแก�ไขให�ได�ความกระชับไพเราะ
สละสลวยได�มากกว�าภาษาพูด  ภาษาเขียนท่ีดีควรเริ่มจากเขียนสะกดคําท่ีถูกต�อง ซ่ึงเปQนพ้ืนฐานท่ี
สําคัญของการใช�ภาษาเขียนถูกต�องจะทําให�ใช�ภาษาได�อย�างสมบูรณ6 คําท่ีเขียนสะกดผิดอาจจะทําให�
การอ�านออกเสียงคํานั้นไม�ถูกต�อง และยังอาจทําให�การสื่อสารผิดความหมายและขาดประสิทธิภาพ
อาจก�อให�เกิดความเสียหายร�ายแรงได�เช�นกรณีการเขียนหนังสือสัญญาต�างๆไม�ถูกต�องหรืออย�างน�อย
ก็แสดงถึงความด�อยค�าทางสติป ญญาของผู�ใช�ภาษา (สุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย6, 
2536: 163) 
 ป ญหาของนักศึกษาจีนท่ีเลือกเรียนภาษาไทยเปQนภาษาท่ีสองก็คือผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาจีนส�วนใหญ�ท่ีกําลังเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่ีเลือกเรียนภาษาไทยค�อนข�างตํ่า 
ยังไม�เปQนผลอันพึงประสงค6 โดยสังเกตจากงานเขียนเรียงความของนักศึกษาพบว�า นักศึกษาเขียนคําต�าง ๆ 
ผิดมากส�วนใหญ�เปQนการใช�ตัวการันต6  ตัวการันต6ผิด ตัวสะกดผิด และคะแนนของงานเขียนคําตาม
คําบอกของนักศึกษาจีนท่ีกําลังเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต�ละครั้งยังไม�น�าพอใจ ซ่ึง
คะแนนเฉลี่ยของแต�ละครั้งประมาณอยู�ท่ี 6-7 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน (จากการทดสอบ
ให�นักศึกษาท่ีกําลังเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเขียนคําตามคําบอก 10 คํา คําละ 1 คะแนน 
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เม่ือวันท่ี 20 เดือนสิงหาคม ป> พ.ศ.2559)  นอกจากนี้จากการสัมภาษณ6อาจารย6ท่ีสอนภาษาไทยแก�
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรีพบว�านักศึกษาจีนมีป ญหาด�าน
การเขียนคําภาษาไทย โดย ป ญหาท่ีมักจะพบในด�านเขียนสะกดคําจะเปQน การเขียนคําพ�องเสียงไม�
ถูกต�อง เช�น คําว�า ย�ากับหญ�า การเขียนคําท่ีมีตัวสะกดไม�ตรงตามมาตรา เช�น สนิท เขียนผิดเปQน 
สนิด และ เขียนคําที่มีตัวการันต6ไม�ถูกต�อง เปQนต�น (สุวรรณา นาควาด, ชมพูนุช จรวิรัตน6 และ พร
ธารา แสงสี, 2557) ทักษะการเขียนสะกดคําเปQนทักษะที่มีความสําคัญมากในการสื่อความ เพราะ
ถ�าเขียนสะกดคําผิด ความหมายก็จะผิดไปด�วย เพราะฉะนั้นนักศึกษาจีนทุกคนจําเปQนต�องเขียนให�
ถูกต�องเพ่ือให�ผู�อ�านเข�าใจสิ่งท่ีต�องการจะสื่อสาร 
 สาเหตุสําคัญของการเขียนสะกดคําภาษาไทยผิดอาจจะมีท้ังด�านครูผู�สอนและตัวผู�เรียน 
เนื่องจากหลักสูตรเป#ดสอนภาษาไทยของสถาบันอุดมศึกษาต�างๆ ในประเทศจีนส�วนใหญ�เปQน
หลักสูตรท่ีเป#ดมาไม�นาน ยังอยู�ในระดับที่กําลังพัฒนาและเติบโต ครูผู�สอนยังขาดประสบการณ6
ในการสอน ขาดเทคนิควิธีในการสอนและไม�มีการจัดกิจกรรมที่น�าสนใจมากระตุ�นให�การเรียน
น�าสนใจ เกิดความสนุกสนาน และยังขาดสื่อและนวัตกรรม ท่ีหลากหลายอันจะช�วยให�ผู�เรียนฝXกหัด
และจดจําได�อย�างแม�นยํา ส�วนสาเหตุของตัวนักศึกษาเอง นักศึกษาส�วนใหญ�มีทักษะทาง
ภาษาไทยค�อนข�างตํ่า อ�านหนังสือไม�คล�อง พ้ืนฐานความรู�ทางด�านการเขียนยังไม�ดีพอ ไม�แม�นยําใน
หลักภาษา ไม�รู�ความหมายของคํา ออกเสียงเพ้ียน ออกเสียงผิด หรือใช�แนวเทียบผิด ทําให�เขียนผิดไป
ด�วย 
 จากป ญหาดังกล�าวการท่ีผู�เรียนจะเกิดทักษะการเขียนสะกดคําอย�างมีประสิทธิภาพนั้น
ต�องได�รับการฝXกฝนและปรับปรุงแก�ไขความบกพร�องต�างๆ อยู�เสมอ ครูสอนภาษาไทยจําเปQนต�อง
ปรับปรุงลักษณะการจัดการเรียนการสอน และเลือกใช�สื่อเปQนองค6ประกอบสําคัญในการพัฒนา
ทักษะทางภาษา ซ่ึงมีผู�เสนอแนะกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีน�าสนใจวิธีหนึ่งคือ การสอนโดยใช�แบบฝXกทักษะ 
 แบบฝXกทักษะเปQนสื่อการเรียนการสอนท่ีสร�างข้ึนเพ่ือพัฒนาและเสริมสร�างทักษะต�าง ๆ
ให�ผู�เรียนมีประสบการณ6 สามารถนําความรู�ไปใช�ได�อย�างถูกต�องและผู�เรียนเรียนรู�จากการกระทําจริง
จึงทําให�จดจําสิ่งที่เรียนได�ดียิ่งขึ้น แบบฝXกมีความสําคัญอย�างยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน
ทุกวิชา โดยเฉพาะการฝXกทักษะภาษาในทุกๆ ด�าน เปQนเครื่องมือที่ช�วยให�เกิดการเรียนรู� เกิด
แรงจูงใจและสามารถตรวจสอบผลการเรียนทําให�ทราบความก�าวหน�าและข�อบกพร�องอันส�งผลต�อ
ทัศนคติและประสิทธิภาพในการเรียนรู�ได�เปQนอย�างดี (ขนิษฐา แสงภักดี, 2540: 10) 
 แบบฝXกทักษะท่ีดีนั้นจะต�องเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีเรียนมาแล�ว เหมาะสมกับระดับวัยหรือ
ความสามารถของผู�เรียน มีคําชี้แจงสั้น ๆ ท่ีช�วยให�นักเรียนเข�าใจวิธีทําได�ง�าย และมีกิจกรรมหลายๆแบบ 
(ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2540: 34) คําอธิบายต�องชัดเจน แบบฝXกแต�ละเรื่องไม�ควรยาวเกินไป ใช�
เวลาท่ีเหมาะสม แบบฝXกมีหลายรูปแบบ คําศัพท6ท่ีใช�ฝXกฝนสามารถนําไปใช�ในชีวิตประจําวันได� 
(วันเพ็ญ คุณพิริยะทวี, 2548: 59) ท้ังยังต�องคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู� มีวิธีการฝXกทักษะท่ีเหมาะสม 
มีจุดมุ�งหมายในการฝXกท่ีชัดเจนและสร�างแบบฝXกให�มีรูปแบบท่ีน�าสนใจโดยคํานึงถึงความพร�อมและ
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ความสามารถของนักเรียน (เข็มทอง จิตจักร, 2544: 3) วิชัย เพชรเรือง (2531: 32) ได�กล�าวถึง
แบบฝXกทักษะท่ีดีไว�ว�า 1) แบบฝXกต�องมีเอกภาพและความสมบูรณ6ในตัวเอง 2) เกิดจากความต�องการ
ของผู�เรียนและสังคม 3) ครอบคลุมหลายลักษณะวิชาโดยบูรณาการการใช�ให�เข�ากับการอ�าน 4) ใช�
แนวคิดใหม�ในการจัดทํากิจกรรม (Activity) 5) สนองความสนใจใคร�รู�และความสามารถของผู�เรียน
ส�งเสริมให�ผู�เรียนมีส�วนรวมในการเรียนเต็มท่ี 6) คํานึกถึงพัฒนาการและวุฒิภาวะของผู�เรียน 7) เน�น
การแก�ป ญหา  8) ครูและนักเรียนได�มีโอกาสวางแผนร�วมกัน 9) แบบฝXกทักษะควรเปQนสิ่งท่ีน�าสนใจ 
คือเปQนสิ่งท่ีมีความแปลกใหม�พอสมควร เข�าสู�โครงสร�างความคิดของเด็กได�  
 จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีกล�าวมาแล�วนั้น ยังมีผู�ท่ีได�ศึกษาวิจัยเก่ียวกับแบบฝXกไว�  
เช�น  ณัฐพงศ6 สาวงค6ตุ�ย (2542: 38) ได�ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝXกทักษะเรื่องการเขียนสะกดคํา
ยากวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาป>ท่ี 3 ผลการวิจัยพบว�าคะแนนรวมความสามารถในการเขียน
สะกดคํายากวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป>ท่ี 3 โดยการใช�กิจกรรมแบบฝXกทักษะ
การสะกดคํายากท่ีพัฒนาข้ึน หลังเรียนสูงกว�าก�อนเรียนอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
นักเรียนมีเจตคติต�อแบบฝXกทักษะการสะกดคํายากท่ีพัฒนาข้ึนอยู�ในระดับท่ีดี และกัลยา ชมสะอาด 
(2542: 123) ได�สร�างแบบฝXกการอ�านคําท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป>ที่ 1 ด�วยการนําคําจากหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาป>ที่ 1-2 เปQนคําที่มี
ตัวสะกดท้ัง 9 มาตรา คือ แม� ก กา แม�กง แม�กน แม�กม แม�เกย แม�เกอว แม�กก แม�กด และแม�กบ 
จัดทําแบบฝXก 9 ชุด ผลการวิจัยพบว�า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช�แบบฝXกสามารถทําแบบฝXกหัดทบทวน
ท�ายแบบฝXกแต�ละชุดผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�คิดเปQนร�อยละ 87.40 และนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด�วยแบบฝXกผ�านเกณฑ6ท่ีกําหนดไว�คิดเปQนร�อยละ 86.66 ซ่ึงสูงกว�า
เกณฑ6 80/80  
 จากข�อมูลดังกล�าวข�างต�น ผู�วิจัยมีความเห็นว�าแบบฝXกเปQนสื่อทางการศึกษาท่ีมีคุณค�าใน
การจัดการเรียนการสอนหลายประการ เปQนเครื่องมือท่ีช�วยให�ครูดําเนินการสอนไปตามลําดับ
ข้ันตอน ช�วยถ�ายทอดเนื้อหาหรือประสบการณ6ท่ีซับซ�อนให�เปQนรูปธรรมได�สูง ช�วยให�การเรียนการสอน
เปQนไปอย�างมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น ผู �เรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมด�วยตนเอง ช�วยเสริม
การศึกษารายบุคคล ผู�เรียนได�เรียนตามความสามารถความสนใจ ตามเวลาและโอกาสท่ีอํานวย
(สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2543: 2; พรรณี ชื่นอุไทย, 2546: 43; ธีรญา เหง่ียมจุล, 2547: 7) และมี
ส�วนช�วยให�ผู�เรียนพัฒนาตนเองอย�างเต็มศักยภาพและเนื่องจากภาษาไทยมีเนื้อหาท้ังนามธรรมและ
รูปธรรม ในส�วนของนามธรรมเราจึงจําเปQนต�องใช�สื่อการสอนทําให�เรื่องท่ีเปQนนามธรรมเห็นภาพ
ชัดเจนข้ึน การนําสื่อเข�ามาใช�ในการจัดการเรียนการสอน ก็จะยิ่งช�วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู�
ให�สูงข้ึน นอกจากนี้การเรียนด�วยแบบฝXกทักษะ ยังช�วยให�ครูได�รับความสะดวก ประหยัดเวลา
ในการเตรียมการสอน ผู�เรียนได�เรียนรู�อย�างสนุกสนานเพลิดเพลินและมีส�วนร�วมในการเรียนของตน 
ด�วยเหตุผลดังกล�าวผู�วิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาแบบฝXกทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยเพ่ือช�วย
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นักศึกษาจีนชั้นป>ท่ี 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการเขียนสะกดคําภาษาไทยและช�วย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยให�สูงข้ึนและเปQนไปตามความคาดหวังของหลักสูตร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
คําถามการวิจัย 

1. แบบฝXกทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีนชั้นป>ท่ี 3 ท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ6ท่ีกําหนดหรือไม� 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคําของนักศึกษาจีนชั้นป>ท่ี 3 หลังการ
เรียนด�วยการใช�แบบฝXกทักษะเขียนสะกดคําภาษาไทยสูงกว�าก�อนการเรียนด�วยการใช�แบบฝXกเขียน
สะกดคําหรือไม� 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นป>ท่ี 3 ท่ีมีต�อการเรียนด�วยการใช�แบบฝXกทักษะเขียน
สะกดคําภาษาไทยอยู�ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค%ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแบบฝXกทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักศึกษาจีนชั้นป>ท่ี 3 ให�
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ6 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคําภาษาไทยของ
นักศึกษาจีนชั้นป>ท่ี 3 ก�อนและหลังการเรียนด�วยการใช�แบบฝXกทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นป>ท่ี 3 ท่ีมีต�อการเรียนด�วยการใช�แบบฝXก
ทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
 

 

การเรียนด�วยการใช�แบบฝXก
ทักษะการเขียนสะกดคํา

ภาษาไทย 
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สมมติฐานการวิจัย 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักศึกษาจีนชั้นป>ท่ี 3 หลังการ
เรียนด�วยการใช�แบบฝXกทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยสูงกว�าก�อนการเรียนด�วยการใช�แบบฝXก
ทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง       
1.1 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ เปQนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนป>ท่ี  3  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ป>การศึกษา 2558  จํานวน 4  ห�องเรียน ได�แก� ห�องท่ีนักศึกษา
มาจากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน ห�องท่ีนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยปSาไม�ตะวันตกเฉียงใต�แห�ง
ประเทศจีน ห�องท่ีนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีและห�องท่ีนักศึกษามาจาก
มหาวิทยาลัยภาษาต�างประเทศกวางสี มีนักศึกษาจีนท้ังสิ้น 118 คน  

1.2 กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ เปQนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนห�องท่ี
นักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยปSาไม�ตะวันตกเฉียงใต�แห�งประเทศจีน ป>ท่ี  3  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ป>การศึกษา 2558  จํานวนนักศึกษา  31 คน  ซ่ึงได�มาโดยวิธีการสุ�มอย�างง�าย 
(Simple Random Sampling) ด�วยวิธีการจับฉลากโดยใช�ห�องเรียนเปQนหน�วยสุ�ม 

2. ตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัย 
2.1 ตัวแปรต�น ได�แก� การเรียนโดยใช�แบบฝXกทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย                             
2.2 ตัวแปรตาม ได�แก� ผลสัมฤทธิ์ด�านการเขียนสะกดคําภาษาไทยและความคิดเห็น

ของนักศึกษาจีนชั้นป>ท่ี 3ท่ีมีต�อการเรียนโดยใช�แบบฝXกทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
3. เนื้อหาท่ีใช�ในการทดลอง 

     การเขียนสะกดคําภาษาไทยที่มีตัวสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดของภาษาไทย 
คําพ�องเสียง และคําท่ีมีตัวการันต6 

4. ระยะเวลาในการทดลอง 
    ผู�วิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ป>การศึกษา 2558โดยใช�เวลาในการทดลอง 
2 สัปดาห6 สัปดาห6ละ 3 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 
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นิยามคําศัพท%เฉพาะ 
1. การเขียนสะกดคํา หมายถึง การวางพยัญชนะ สระ วรรณยุกต6 ตามอักขรวิธีของ

ภาษาไทยให�เปQน คํา ที ่ถ ูกต �องและมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พุทธศักราช 2544 

2. แบบฝXกทักษะการเขียนสะกดคํา หมายถึง เอกสารประกอบการเรียนระหว�างเรียน
เรื่องการเขียนสะกดคําภาษาไทยท่ีผู�วิจัยได�จัดสร�างข้ึนประกอบด�วยคํานํา คําชี้แจง วัตถุประสงค6 
กิจกรรม แบบทดสอบ จํานวน 6 ชุด  

3. ประสิทธิภาพของแบบฝXกทักษะการเขียนสะกดคํา หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาซ่ึงวัดได�จากการทําแบบฝXกและการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียน
สะกดคําท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนโดยใช�เกณฑ6 80/80 
  80 ตัวแรก  หมายถึง ร�อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาจีนกลุ�มตัวอย�างท่ีทํา
แบบฝXกหัดระหว�างเรียนได�ถูกต�อง  
  80 ตัวหลัง  หมายถึง ร�อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาจีนกลุ�มตัวอย�างที่ทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนการเขียนสะกดคําได�ถูกต�อง 

4. ผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องการเขียนสะกดคํา หมายถึง ความรู� ความสามารถในการเขียน
สะกดคําภาษาไทย ซ่ึงวัดได�จากคะแนนท่ีทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําภาษาไทยท่ี
ผู�วิจัยสร�างข้ึน  

5. ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง ความรู�สึกนึกคิดของนักศึกษาจีนท่ีมีต�อการเรียน
โดยใช�แบบฝXกทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักศึกษาจีนชั้นป>ท่ี 3 ซ่ึงวัดได�จากการ
ทําแบบสอบถามท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนโดยวัดในด�านการจัดการเรียนรู� ด�านเนื้อหา และด�านประโยชน6ท่ี
ได�รับ 

6. นักศึกษาจีน หมายถึง นักศึกษาจีนท่ีมีพื้นฐานความรู�ทางภาษาไทยจากเมืองจีนใน
โครงการความร�วมมือระหว�างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับ มหาวิทยาลัยแห�งประเทศจีนซ่ึง 
ป จจุบันกําลังศึกษาอยู�ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีชั้นป>ท่ี 3 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

              การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีน
ชั้นป(ท่ี 3 ผู,วิจัยได,ศึกษาค,นคว,าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข,องตามลําดับดังนี้ 

1. ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการดําเนินการเรียนการสอนและการฝ$กงานท่ีเมืองไทย
ของนักศึกษาจีนเอกภาษาไทยรุ,นป- ค.ศ.2015 
        1.1 วัตถุประสงค4และเป5าหมายของโครงการ 
  1.2 รายวิชาท่ีเป8ดสอนและชั่วโมงเวลาเรียน ( ป(ท่ี 3 ) 
  1.3 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
  1.4 การประเมินผล 
  1.5 การฝ�กงาน 

2. การเขียนสะกดคํา 
  2.1 ความหมายของการเขียนสะกดคํา 
  2.2 การเขียนสะกดคํา 
        2.2.1 มาตราตัวสะกด 
         2.2.2 คําพ,องเสียง 
         2.2.3 คําท่ีมีตัวการันต4 
  2.3 ความสําคัญของการเขียนสะกดคํา 
  2.4 การสอนหลักการเขียนสะกดคํา 
  2.5 คําศัพท4ท่ีใช,ในการสร,างแบบฝ�กทักษะ 
 3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช�แบบฝ$กทักษะ 
  3.1 ความหมายของแบบฝ�กทักษะ 
  3.2 ความสําคัญของแบบฝ�กทักษะ 
  3.3 ลักษณะแบบฝ�กทักษะท่ีดี 
  3.4 หลักการสร,างแบบฝ�กทักษะท่ีดี 
    3.5 หลักจิตวิทยาท่ีเก่ียวกับการสร,างแบบฝ�กทักษะ 
    3.6  ประโยชน4ของแบบฝ�กทักษะ 
                  3.7 การหาประสิทธิภาพของแบบฝ�ก 
 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
  4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  4.2 งานวิจัยตCางประเทศ 
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1. ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการการดําเนินการเรียนการสอนและการฝ$กงานในเมืองไทยของ
นักศึกษาจีนเอกภาษาไทยรุ,นป- พ.ศ . 2558 

1.1 วัตถุประสงค8และเป9าหมายของโครงการ 
                ตามความต,องการของการเรียนการสอนของโครงการ นักศึกษาจีนเอกภาษาไทยไป
ศึกษาท่ีประเทศไทยซ่ึงมีภาษาไทยเปFนภาษาแมC เพ่ือจะศึกษาความรู,พ้ืนฐานในด,านภาษา การเมือง 
เศรษฐกิจการค,า และวัฒนธรรมประเพณี และได,รับการฝ�กหัดทักษะท้ังด,าน การฟIง พูด อCาน เขียน
และการแปลอยCางมีประสิทธิภาพ นอกจะนี้ยังเน,นศึกษาประวัติศาสตร4 สังคมปIจจุบัน ศาสนาพุทธ 
การศึกษา การค,าขายและการทCองเท่ียว 
  ความรู�และความสามารถท่ีคาดว,าจะได�รับ 

1. มีความรู,พ้ืนฐานในด,านการเมือง เศรษฐกิจการค,า วัฒนธรรมประเพณี และ
การทCองเท่ียวของประเทศไทย 

2. มีพ้ืนฐานภาษาไทยมากยิ่งข้ึนและยกระดับความสามารถในด,านทักษะการฟIง พูด 
อCาน และเขียน 

3. ศึกษาระบบ นโยบายการบริหารเศรษฐกิจ การทCองเท่ียว ตลอดจนการลงทุน
สิ่งแวดล,อม 

4. มีความสามารถในการค,นหาศึกษาข,อมูลอ,างอิงจากเอกสารตCางๆ  
 1.2 รายวิชาท่ีเป;ดสอนและช่ัวโมงเวลาเรียน (ป-ท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 1 รายวิชาท่ีเป8ดสอนและชั่วโมงเวลาเรียน (ป(ท่ี 3) 
 

ประเภท ชื่อรายวิชา 
ชั่วโมง

เรียน 
วิธีประเมิน 

ชั่วโมงเรียนต,อ

สัปดาห8 
หน,วยกิต 

เทอม

แรก 
เทอมท่ี2 

วิชา
พื้นฐาน
วิชาเอก 

ภาษาไทยระดับสูง 1 34 สอบเก็บ
คะแนน 

2  2 

ภาษาไทยระดับสูง 2 34 สอบเก็บ
คะแนน 

 2 2 
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ตารางท่ี 1 รายวิชาท่ีเป8ดสอนและชั่วโมงเวลาเรียน (ป(ท่ี 3) (ตCอ) 
 

ประเภท ชื่อรายวิชา 
ชั่วโมง

เรียน 
วิธีประเมิน 

ชั่วโมงเรียนต,อ

สัปดาห8 
หน,วยกิต 

เทอม

แรก 
เทอมท่ี2 

วิชาเลือก
(บังคับ) 

ภาษาอังกฤษระดับสูง  34 ทดสอบยCอย 2  2 

ไวยากรณ4ภาษาไทย 34 ทดสอบยCอย 2  2 

การเขียนภาษาไทย 2 48 สอบเก็บ
คะแนน 

 3 3 

วรรณคดีไทย 48 ทดสอบยCอย  3 3 

การฟIงและพูดภาษาไทย 1 34 ทดสอบยCอย 2  2 

การฟIงและพูดภาษาไทย 2 34 ทดสอบยCอย  2 2 

การอCานหนังสือพิมพ4
ภาษาไทย  

34 สอบเก็บ
คะแนน 

2  2 

การอCานหนังสือพิมพ4
ภาษาไทย 2 

34 สอบเก็บ
คะแนน 

 2 2 

ความสัมพันธ4ระหวCาง
เศรษฐกิจการเมืองเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต,กับ
ประเทศไทย 

34 ทดสอบยCอย  2 2 

วิชาเลือก ภาษาไทยธุรกิจ 28 ทดสอบยCอย  2 1.5 

ภาษาไทยการทCองเที่ยว 28 ทดสอบยCอย 2  1.5 

อิทธิพลที่ได,รับจากภาษาอ่ืน 28 ทดสอบยCอย  2 1.5 

วัฒนธรรมประเพณีไทย 28 ทดสอบยCอย 2  1.5 

ดนตรีและรําไทย 28 ทดสอบยCอย  2 1.5 

หมายเหตุ  นักศึกษาต,องเลือกเรียน 4.5 หนCวยกิตจากวิชาเลือก 

ฝ�กงาน ฝ�กงานโดยอาจารย4จัดให,นักศึกษาไปทํางานตามตาํแหนCงตCางๆหรือนักศึกษาหาตําแหนCง
ฝ�กงานเองตอนป8ดเทอมเปFนระยะเวลา 1 เดือน 

รวม  542  14 20 31.5 
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 1.3 ระยะเวลาการศึกษา 
1. ต้ังแตCสิงหาคม 2558 – มิถุนายน 2559 
2. นักศึกษาจีนเริ่มเดินทางไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประเทศไทยต้ังแตC

วันท่ี 15 สิงหาคม 2558 และจะเดินทางกลับประเทศจีนมิถุนายน 2559 รวมเปFนระยะเวลา 10 เดือน 
1.4 การวัดและประเมินผล 

1.นักศึกษาต,องเข,ารCวมการสอบท่ีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดข้ึนและต,อง 
สอบให,ผCานทุกวิชาตามจุดประสงค4ของโครงการการจัดการเรียนรู, และผลเรียนนี้จะบันทึกไว, 

2. ค,นหาเก็บข,อมูลเพ่ือเตรียมตัวทําวิทยานิพนธ4 
            1.5 การวางแผนการฝ$กงาน 
                ในระยะเวลา 8 เดือนท่ีมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเทศไทย ในฐานะ
ท่ีเปFนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ขอให,อาจารย4ผู,ดูแลโครงการนี้จัดโอกาสให,นักศึกษาสามารถนําทักษะ
ทางภาษาท่ีเรียนมาไปใช,ประโยชน4จริงในสังคม เวลา 4 สัปดาห4 หลังจากนักศึกษากลับประเทศจีน
ต,องเสนอบทความเก่ียวกับประสบการณ4ในการฝ�กงานไมCน,อยกวCา 800 คํา และต,องแสดงผลการ
รับรองการฝ�กงาน 
  
2. การเขียนสะกดคํา   
              2.1 ความหมายของการเขียนสะกดคํา 
  การเขียนเปFนทักษะท่ีมีความสําคัญอยCางยิ่งในภาษาไทยโดยเฉพาะการเขียนสะกดคํา  
จัดเปFนองค4ประกอบพ้ืนฐานพ้ืนฐานท่ีนําไปสูCการพัฒนาการเขียนในระดับท่ีสูงข้ึน มีผู,ให,ความหมาย
ของการเขียนสะกดคําไว,ดังนี้ 
  อดุลย4 ภูปลื้ม (2539: 10) สราวดี เพ็งศรีโคตร (2539: 14) มะลิ อัจวิชัย (2540: 
12) และวีระศักด์ิ ปIตตาลาโพธิ์ (2540: 12) ให,ความหมายไว,ในทํานองเดียวกันวCา การเขียนสะกดคํา 
คือ วิธีการเขียน เรียงลําดับ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต4ภายในคํานั้นๆได,ถูกต,องตามพจนานุกรมฉบับ       
ราชบัณฑิตสถาน เพ่ือจะชCวยให,ผู,เรียนสามารถออกเสียงได,ถูกต,องชัดเจนและเขียนคํานั้นๆ ได,ถูกต,อง 
รู,จักเกณฑ4ในการเขียนและสามารถนําสิ่งท่ีเขียนไปใช,สื่อสารในชีวิตประจําวันได, 
  กรมวิชาการ (2546ข: 13) กลCาวถึงการเขียนสะกดคําวCา เปFนการเขียนโดยการนํา
พยัญชนะต,น สระ วรรณยุกต4และตัวสะกดมาประสมเปFนคํา การเขียนคําจะต,องให,ผู,เรียนอCานสะกดคํา
และเขียนคําพร,อม ๆ กัน เพ่ือเขียนคําได,ถูกต,อง 
  วงเดือน แสงผึ้ง (2548:42) อธิบายวCา การเขียนสะกดคํา หมายถึง วิธีเขียนคําโดย
เรียงลําดับอักษรภายในคําหนึ่งๆเพ่ือออกเสียงได,ชัดเจนและสื่อความหมายได,ถูกต,องตามท่ีผู,เขียน
ต,องการ 
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                สมพงษ4 ศรีพยาต (2553: 8) ให,ความหมายของ การเขียนสะกดคํา หมายถึง 
การเขียนโดยใช,พยัญชนะ สระ วรรณยุกต4  และตัวการันต4 เรียบเรียงเปFนคําให,ถูกต,อง และมี
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
  จากความหมายของการเขียนสะกดคําข,างต,น สรุปได,วCาการเขียนสะกดคําคือการ
เขียนเรียบเรียงลําดับอักษร ได,แกC พยัญชนะ สระ วรรณยุกต4 ตัวสะกดและตัวการันต4เปFนคําได,
ถูกต,องตามอักขรวิธี และตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2554 และสื่อ
ความหมายได,ตามต,องการ 
 2.2 การเขียนสะกดคํา 
  2.2.1 มาตราตัวสะกด 
       ตัวสะกด เปFนพยัญชนะท่ีใช,บังคับเสียงท,ายคํา หรือพยัญชนะท่ีประกอบอยูC
ท,ายสระ และมีเสียงประสมเข,ากับสระ มาตราตัวสะกดมีอยูC 8 แมC ได,แกC แมCกง  แมCกน แมCกม 
แมCกก แมCกด แมCกบ แมCเกย และแมCเกอว และแบCงออกเปFนมาตราท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและ
มาตราท่ีมีตัวสะกดไมCตรงตามมาตรา  
   มาตราท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราใช,ตัวสะกดตัวเดียวมี 4 มาตรา คือ 

1. มาตรา แมC กง 
    แมCกง คือคําท่ีอCานออกเสียง “ง” เปFนตัวสะกด เชCน   หาง  ปลิง  สอง  งง  
แรง ฯลฯ 

2. มาตรา แมC กม 
    แมCกม คือคําท่ีอCานออกเสียง “ม” เปFนตัวสะกด เชCน ลม แต,ม  โสม  มุม  
งอม  สนาม ฯลฯ 

3. มาตรา แมC เกย 
    แมCเกย คือคําท่ีอCานออกเสียง “ย” เปFนตัวสะกด เชCน สาย  ลอย  เฉย  
ปุWย  ฯลฯ 

4. มาตรา แมC เกอว 
    แมCเกอว คือคําท่ีอCานออกเสียง   “ว” เปFนตัวสะกด เชCน แห,ว  กาว  เปรี้ยว  
เปลว   ฯลฯ 
   มาตราท่ีมีตัวสะกดไมCตรงมาตรา มีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกัน เพราะ
ออกเสียงเหมือนมีตัวสะกดเดียวกัน มี 4 มาตรา คือ 

1. มาตราแมC กก 
    พยัญชนะที่เปFนตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแมCกก คือ คําที่มีตัว ก ข ค 
คร ฆ เปFนตัวสะกด อCานออกเสียง ก สะกด เชCน  
    กระจก อCานวCา กระ- จก,  พรรค อCานวCา พัก, มัฆวาน อCานวCา มัก- คะ –วาน 
    สุนัข อCานวCา สุ- นัก,  เมฆ อCานวCา เมก 
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2. มาตราแมC กน 
    พยัญชนะท่ีเปFนตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแมCกน คือ คําท่ีมีตัว น ญ ณ ร 
ล ฬ  เปFนตัวสะกด อCานออก น สะกด เชCน  
    บานชื่น อCานวCา บาน- ชื่น,  บริเวณ อCานวCา บอ- ริ –เวน,  
    ปIญญา อCานวCา ปIน- ยา,   จราจร อCานวCา จะ- รา- จอน,   
    เทศบาล อCานวCา เทด- สะ- บาน,   พระกาฬ อCานวCา พระ- กาน 

3. มาตราแมC กบ 
    พยัญชนะท่ีเปFนตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแมCกบ คือ คําท่ีมีตัว บ ป พ ภ  
เปFนตัวสะกด อCานออก บ สะกด เชCน  
    ธูป อCานวCา ทูบ,   ภาพ  อCานวCา พาบ,  
    กร\าฟ อCานวCา กร\าบ, ลาภ อCานวCา ลาบ  

4. มาตราแมC กด 
                               พยัญชนะท่ีเปFนตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแมCกด คือ คําท่ีมีตัว จ ช ชร ซ 
ด ต ตร ติ รถ รท ฎ ฏ ฐ ฒ ถ ท ธ ศ ษ ส  เปFนตัวสะกด อCานออก ด สะกด เชCน  
 เสร็จ อCานวCา  เส็ด,  สมเพช อCานวCา สม – เพด, ก\าซ อCานวCา ก\าด 
 ประเสริฐ อCานวCา ประ-เสิด, ทายาท อCานวCา ทา –ยาด, เมตตา อCานวCา เมด-ตา 
 บุตร อCานวCา บุด,  พิเศษ อCานวCา พิ-เสด, รส อCานวCา รด,  ญาติ อCานวCา ยาด 
 อนุญาต อCานวCา อะ-นุ-ยาด, โกรธ อCานวCา โกรด, กฎหมาย อCานวCา กด-หมาย 
 นิเทศ อCานวCา นิ-เทด, สามารถ อCานวCา สา-มาด,  พัฒนา อCานวCา พัด-ทะ-นา 
  2.2.2 คําพ,องเสียง 
   คําพ,องเสียง คือ คําที่เขียนไมCเหมือนกัน แตCออกเสียงเหมือนกัน และมี
ความหมายตCางกัน เชCน   
   กรรณ (หู), กัณฐ4 (คอ), กันต4 (ตัด, โกน) อCานวCา  กัน,  
   ข,า (คนรับใช,), คCา (คุณประโยชน4), ฆCา (ทําให,ตาย) อCานวCา  ข,า,  
   ควาน (เอามือค,นหาของ), ควาญ (ผู,เลี้ยงและขับข่ีช,าง)  อCานวCา  ควาน,  
   ศรี (สิริมงคล), สี (สิ่งท่ีทําให,ตาเห็นเปFนสีตCาง )ๆ อCานวCา  สี,  
   การ (ธุระ กิจ งาน), กาน (ตัด ราน), กาล (เวลา), กานท4 (บทกลอน), กาฬ (ดํา), 
กานต4 (เปFนท่ีรัก), การณ4 (เหตุ), กาญจน4 (ทอง) อCานวCา  กาน 
  2.2.3 ตัวการันต4 (กําชัย ทองหลCอ, 2544: 32; ธัญวรรณ เถาโพธิ์,  2554) 
   การันต4 หมายถึง ตัวอักษรท่ีไมCออกเสียง ซ่ึงมีไม,ทัณฑฆาตกํากับอยูC ตัวการันต4
จําแนกออกเปFน 6 ชนิด คือ  

1. เปFนพยัญชนะตัวเดียวอยูCท,ายคํา เชCน สงฆ4 สิงห4 องค4 ศิลป_ ไมล4 ทุกข4 เทCห4 
เทศน4 พิมพ4 โบสถ4 พิจารณ4 ประดิษฐ4 ฯลฯ 
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2. เปFนพยัญชนะสองตัวเรียงกันอยูCท,ายคํา เชCน เมืองกาญจน4 สายสิญจน4 
พักตร4(หน,า) พระอินทร4 ศึกษาศาสตร4 กิตตน4 จันทร4 อินทร4 บดินทร4 ฯลฯ 

3. เปFนพยัญชนะสามตัวเรียงกัน อยูCท,ายคํา เชCน พระลักษมณ4 
4. เปFนพยัญชนะและสระอยูCท,ายคํา  เชCน  พันธุ4 โพธิ์ สวัสด์ิ ยานัตถุ4 บริสุทธิ์ ฯลฯ 
5. เปFนพยัญชนะอยูCกลางคํา  สCวนมากเปFนคําทับศัพท4ในภาษาตCางประเทศ 

เชCน ฟ8ล4ม ฟาร4ม คอนเสิร4ตฯลฯ  
 2.3 ความสําคัญของการเขียนสะกดคํา 
      การเขียนสะกดคํา เปFนทักษะหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการใช,ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ฉะนั้นจึงมีความจําเปFนอยCางยิ่งท่ีต,องเขียนให,ถูกต,อง เพ่ือสCงสารและรับสารกันได,อยCางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงมีผู,ให,ความเห็นในด,านนี้ไว,ดังนี้ 
        พธู ท่ังแดง (2534: 10) กลCาวถึงความสําคัญของการเขียนสะกดคําไว,วCา การเขียน
สะกดคํามีความสําคัญตCอการเขียนทุกวิชาและเปFนแขนงหนึ่งในวิชาภาษาไทยซ่ึงนักเรียนควรได,รับ
การฝ�กฝนอยCางสมํ่าเสมอ เพ่ือให,เกิดทักษะและความสามารถทางด,านการเขียน ซ่ึงการเขียนเปFนการ
แสดงออกทางภาษา เปFนการถCายทอดความคิดและความรู,สึกไปสูCผู,อCาน ผู,มีประสบการณ4มากจะ
สามารถรวบรวมความคิดจากการฟIง การพูดและการอCาน แล,วถCายทอดสัญลักษณ4ในการสื่อความหมาย 
เพ่ือให,ผู,อCานเข,าใจในความคิด ความรู,สึกตลอดจนเรื่องราวตCางๆตรงกับเจตนารมณ4ของผู,เขียน 

  วรนันท4 อักษรพงษ4 และคณะ (2534: 221) กลCาวไว,วCา ในการสอนเขียนสะกดคํา
จะต,องให,นักเรียนสนใจท่ีจะเรียน นักเรียนได,ฝ�กฝน จึงต,องใช,กิจกรรมหลายๆ อยCาง เพ่ือให,เด็กเกิด
ความเพลิดเพลิน จดจําคําตCางๆ ได,อยCางแมCนยํา และสามารถนําไปใช,ประโยชน4ในด,านอ่ืนๆ ได,อยCาง
มีประสิทธิภาพทั้งนี้เพราะการเขียนสะกดคําให,ถูกต,องมีความสําคัญมาก ข,อความท่ีเขียนผิดไป
อาจจะทําให,ความหมายคลาดเคลื่อน กCอให,เกิดความเสียหายได, 

  นงเยาว4 บวงสรวง (2535: 1) กลCาวถึงความสําคัญของการเขียนสะกดคําไว,วCาการ
เขียนสะกดคําให,ถูกต,องเปFนสิ่งสําคัญยิ่ง ผู,เขียนจะต,องจําหลักเกณฑ4ทางภาษาในการเขียนสะกดคํา
ให,ถูกต,องจะต,องรู,ความหมายของคําด,วย   

  ทิพวรรณ นามแก,ว (2535: 17) ได,กลCาวถึงความสําคัญของการเขียนสะกดคําสรุป
ได,วCา การสะกดคํา เปFนแขนงหนึ่งของการเขียน เปFนพ้ืนฐานของการศึกษาทุกระดับชั้นและทุก
สาขาวิชา การสอนเขียนสะกดคํา เปFนวิธีการท่ีจะชCวยให,นักเรียนรู,จักกฎเกณฑ4ของการเรียงลําดับ
ของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต4 ตัวสะกดได,ถูกต,อง เพ่ือจะได,ออกเสียงให,ชัดเจนและเขียนคํานั้นได,
ถูกต,องมีกระบวนการเรียนคือเรียนรู,คํา ฝ�กออกเสียงคํา เรียนรู,ความสัมพันธ4ของตัวอักษรกับเสียง    
จํารูปรCางของคําและจําลําคับอักษรในคํานั้นๆ ได, 

  อมรรัตน4 คงสมบูรณ4 (2536: 16) กลCาวถึงความสําคัญของการเขียนสะกดคําไว,วCา
การเขียนสะกดคําเปFนทักษะการเขียนท่ีมีความสําคัญมาก  ครูผู,สอนภาษาไทยทุกคนควรจะได,ฝ�กฝน
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ให,นักเรียนเขียนสะกดคําให,ถูกต,องเพราะเปFนการเขียนพ้ืนฐานของการเขียนด,านอ่ืนๆ ถ,าเด็กอCาน
ออกเขียนได,ถูกต,องเด็กจะสามารถนําประโยชน4จากการเขียนไปใช,ในวิชาอ่ืนๆได,อยCางมีประสิทธิภาพ 

  อนุชิต ประวัติสมบูรณ4 (2539: 12) กลCาวไว,วCาผู,ท่ีมีความสามารถเขียนสะกดคําได,ดี
และถูกต,อง จะเขียนคําได,คลCอง ถCายทอดความคิดของตนได,ดีไมCหยุดชะงักขาดตอน ตรงกันข,ามผู,ท่ีมี
ความสามารถเขียนสะกดคําไมCได, จะเขียนช,า ติดขัดไมCคลCอง จึงเขียนถCายทอดถ,อยคําออกมาได,      
ไมCเทCาทัน  ความคิด การเขียนจึงหยุดชะงักไปดังนั้นการเขียนสะกดคําให,ถูกต,องจึงเปFนทักษะพ้ืนฐาน
ท่ีมีสําคัญมากในการเขียนติดตCอสื่อสารและการศึกษา เพ่ือให,เกิดความชํานาญ และไมCให,เกิดความ
ผิดพลาดในการสื่อความหมายควรต,องเอาใจใสCฝ�กฝนให,มาก จึงจะสามารถเขียนสะกดคําได,ดี 

  วรรณี โสมประยูร (2544: 503) กลCาวไว,วCา การเขียนสะกดคํา เปFนพ้ืนฐานท่ีจําเปFน
ของการเขียนอยCางหนึ่ง เพราะเด็กต,องรู,จักสะกดคําได,ถูกต,องกCอน จึงสามารถเขียนประโยคและ
เรื่องราวได, ถ,าเด็กเขียนสะกดคําผิดเสมอ จะไมCสามารถแสดงให,ผู,อ่ืนเข,าใจความคิดของตนเองได,  
ดังนั้นการเขียนสะกดคําให,ถูกต,อง นับวCาเปFนปIจจัยสําคัญในการเขียนอยCางยิ่ง เด็กควรเขียนสะกดคํา
ให,ถูกต,องเสียแตCเม่ือเริ่มเรียนคํา เพ่ือชCวยให,เด็กรู,จักคําตCาง ๆท่ีจําเปFนในชีวิดประจําวัน ชCวยให,เด็ก
ใช,คําได,ถูกต,อง กว,างขวาง ครูจึงต,องฝ�กนักเรียนอยCางสมํ่าเสมอทุกระดับชั้น 

  จากการศึกษาเอกสารดังกลCาว สรุปได,วCา การเขียนสะกดคํา นับวCาเปFนทักษะท่ี
สําคัญมาก ครูผู,สอนภาษาไทยทุกคนควรจะฝ�กฝนให,นักเรียนเขียนสะกดคําให,ถูกต,องจะต,องใช,
กิจกรรมหลายๆ อยCาง เพื่อให,เด็กเกิดความเพลิดเพลินและจดจําได,  แมCนยํา  นักเรียนต,องรู,จัก
กฎเกณฑ4ของการเรียงลําดับ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต4 ตัวสะกด เพ่ือออกเสียงได,ชัดเจนและเขียน
คํานั้นได,ถูกต,องและเปFนทักษะพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญมากในการเขียนติดตCอสื่อสารและการศึกษา 
นักเรียนสามารถนําไปใช,ประโยชน4ในชีวิตประจําวันได,อยCางมีประสิทธิภาพ 
 2.4 การสอนหลักการเขียนสะกดคํา 
         การเขียนสะกดคําให,ถูกต,อง มีความสําคัญในเรื่องการสื่อความหมายหากเขียน
สะกดผิดพลาด จะทําให,การสื่อความหมายผิดเพ้ียนไป เข,าใจไมCตรงกัน  วิธีสอนการเขียนสะกดคํามี
หลากหลาย มีนักการศึกษาได,เสนอแนะการสอนเขียนสะกดคําดังนี้ 
   สุปราณี พฤติการณ4 (2531: 4-6) ได,เสนอแนะการสอนเขียนสะกดคําไว,วCา 

1. ครูควรชี้แจงให,นักเรียนเห็นความสําคัญของการเขียนสะกดคํา 
2. ครูควรอธิบายให,นักเรียนจดจําการเขียนสะกดคําตCางๆ โดยท่ีนักเรียนไมCรู,ตัว 
3. สอนเรื่องตัวสะกดให,สัมพันธ4กับการอCานและการฟIง 
4. ควรให,โอกาสนักเรียนได,ฝ�กเขียนให,มากท่ีสุดและครูต,องตรวจแก,ไขตัวสะกดใน

งานเขียนนักเรียนทุกครั้ง 
5. ให,นักเรียนจดบันทึกตามคําสอน ครูควรเขียนคําท่ีมักสะกดผิดบนกระดาน 
6. ครูควรสอนความหมายของคําด,วย เพ่ือชCวยให,นักเรียนจําได,ดียิ่งข้ึน 
7. ครูควรบอกท่ีมาของคํานั้นๆ เชCนคํานวณ แผลงมาจาก คูณ จะต,องใช, ณ สะกด 
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8. แบCงนักเรียนเปFนกลุCมให,ค,นหาคําในเรื่องท่ีเรียนแล,วนํามาแลกเปลี่ยนกันบอก
ความหมาย 

9. ให,นักเรียนรวบรวมคําศัพท4ท่ีจดไว,ในสมุดแล,วเรียบเรียงเปFนหมวดหมูC 
10. ครูรวบรวมคําผิดจากหนังสือพิมพ4 ป5ายโฆษณาตCางๆ มาให,นักเรียนแก,ไขให,

ถูกต,อง 
11. สอนคําท่ีสะกดเหมือนกันเปFนกลุCม เชCน รมย4 ภิรมย4 รื่นรมย4 เริงรมย4 
12. สอนคําท่ีอCานออกเสียงเหมือนกัน ตัวสะกดตCางกันและมีความหมายตCางกัน เชCน 

ยาน ยวดยาน  หยCอนยาน  ญาณ วิญญาณ 
13. ครูใช,วิธีบอกให,เขียนแล,วตรวจโดยบัตรคําประกอบการสอน 
14. ครูนําบัตรคําท่ีใช,สอนเรื่องตัวสะกดมาติดไว,ท่ีป5ายประกาศหน,าห,องหรือบริเวณ

ท่ีนักเรียนเห็นได,เสมอ 
15. ครูนําเกณฑ4การเขียนสะกดคํามาแตCงเปFนคําประพันธ4เพ่ือให,จํางCาย 
16. ครูนําคําท่ีมักสะกดผิดมาแตCงเปFนคําประพันธ4 จะชCวยให,นักเรียนเขียนได,ถูกต,อง

ยิ่งข้ึน 
17. ให,นักเรียนเขียนสะกดคํายากบนกระดาน 
18. ฝ�กให,นักเรียนเขียนเรียงความแล,วตรวจการเขียนสะกดคํา โดยให,เป8ดพจนานุกรม

ตรวจของตนเองหรือของเพ่ือน 
19. ครูควรหาประโยคหรือข,อความสั้นๆ ให,นักเรียนเติมคําศัพท4ลงในชCองวCาง 
20. ครูนําเนื้อหาจากหลักภาษาไทย เชCน  คําสมาส คําควบกล้ํา มารวบรวมไว, 
21. ครูกําหนดคําศัพท4แล,วให,นักเรียนเขียนเปFนประโยค 

  จุฬารัตน4 วงศ4ศรีนาค (2537: 12-13) ได,ให,แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สะกดคําดังนี้ 

1. กําหนดจุดประสงค4การสอนท่ีแนCนอนทุกครั้ง 
2. ให,นักเรียนศึกษาความสําคัญของการเขียนสะกดคํา 
3. สอนให,สัมพันธ4กับการอCานการฟIง เพ่ือจําได,แมCนยําทุกรูปคําและการออกเสียง 
4. สอนให,เห็นรูปคําวCา ประกอบไปด,วยอะไรบ,าง และสอนความหมายของคํานั้นๆ 

เพ่ือชCวยให,จําได,ดียิ่งข้ึน 
5. สอนคําที่สะกดเหมือนกันหรือที่ออกเสียงเหมือนกันเปFนกลุCมๆ เพ่ือให,เห็นท้ัง

ความเหมือนและความแตกตCาง 
6. สอนด,วยการใช,วิธีการตCางๆ สําหรับใช,ในการฝ�กทักษะการเขียนได,สมํ่าเสมอ เชCน 

การเขียนตามคําบอก การเขียนแขCงขันท่ีกระดานดํา การทําแบบฝ�ก ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีหลากหลายจัดไว, 
ในแบบฝ�กอาจเปFนการเรียงความ แตCงประโยค เติมคํา เปFนต,น แตCต,องให,เหมาะสมกับวัยของผู,เรียน 
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7. ให,นักเรียนรวบรวมคําศัพท4และคําท่ีมักเขียนผิดในชีวิตประจําวันเปFนหมวดหมูC
หรือนําคําท่ีเปFนปIญหาเหลCานี้มาเปFนคําประพันธ4จะชCวยให,จําได,ดีข้ึน 

8. ให,นักเรียนตรวจสอบการเขียนสะกดคําผิดด,วยตนเองหรือตรวจของผู,อ่ืนจาก
พจนานุกรม เพ่ือให,นักเรียนทราบผลทันทีจะได,แก,ไข 

9. ในการสอนควรคํานึงถึงลําดับข้ันตอนของจิตวิทยาการสอนเขียนสะกดคํา ให,รู,จัก
สCวนประกอบของคําการออกเสียงและความหมาย แล,วนําไปทดลองใช,ด,วยวิธีการฝ�กตCาง ๆ 

10. มีการทดสอบท้ังกCอนและหลังเรียน เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ และความก,าวหน,าของ
นักเรียน 
                   สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย4 (2538: 169-170) ได,เสนอแนะกิจกรรม 
การเขียนสะกดคํา สรุปได,ดังนี้ ครูต,องทําบัญชีคํายากแจกให,นักเรียน แล,วนําคําเหลCานั้นมาให,
นักเรียนเขียน นําประโยคท่ีประกอบด,วยคําผิดให,นักเรียนแก,คําท่ีเขียนผิด แบCงกลุCมแขCงขันสะกดคํา 
ทําบัญชีสะกดคําผิดปะปนกัน  ให,นักเรียนทําเครื่องหมายถูกผิด ให,แก,คําที่สะกดผิด ให,รวบรวม
คํายากทําเปFนบัญชีเรียงลําดับตามตัวอักษร นําคํายากมาเปFนข,อทดสอบแบบเลือกตอบและฝ�กหา
คําพ,องจากพจนานุกรม 
        คิง (King, 1984: 15) ได,เสนอหลักการสอนเขียนสะกดคําไว, 6 ข้ันตอนดังนี้ 

1. ตรวจสอบ (Examine) ได,แกC การตรวจสอบคําท่ีจะให,นักเรียนเขียนอยCาง
ระมัดระวังเชCนคําท่ีมีอุปสรรค (Prefix) และคําท่ีมีปIจจัย (Suffix) แล,วบันทึกไว, 

2. ออกเสียง(Pronounce) ได,แกC การออกเสียงคําท่ีจะเขียนให,ถูกต,อง 
3. สะกดคํา (Spell) ได,แกC การฝ�กหัดสะกดคําท่ีจะเขียนด,วยปากเปลCาโดยออกเสียง

ดังๆ ทําเชCนนี้หลายๆ ครั้ง 
4. เขียน (Write) ได,แกC การฝ�กเขียนคําท่ีสะกดนั้นๆ 5-10 ครั้ง แล,วตรวจ 
5. ใช, (Use) นําคําท่ีเขียนสะกดคํามาแตCงประโยค 
6. ทบทวน (Review) ทบทวนคําท่ีเขียนสะกดคําแตCละคําในโอกาสตCอไป 
สรุปได,วCา วิธีการเขียนสะกดคํา มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลายลักษณะ  

การพิจารณาวCาจะใช,วิธีการใดนั้น ก็ต,องเน,นนักเรียนเปFนสําคัญ  ให,ได,ฝ�กปฏิบัติมากท่ีสุด โดย
คํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู,ด,วย และวิธีการสอนโดยใช,แบบฝ�กเปFนวิธีท่ีทําให,ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เขียนสะกดคําทางการเรียนรู,สูงข้ึนได, 
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 2.5 คําศัพท8ท่ีใช�ในแบบฝ$กทักษะ 
1. คําท่ีคัดเลือกมาสร,างเปFนแบบฝ�กทักษะเรื่องคําท่ีมีตัวสะกดแมC กก มีดังนี้ 

   สุข เลข   สุนัข   สมัคร           ทุกข4 
   โชค ภาค  โรค   ประโยค   บริโภค 
   บริจาค   อุปโภค   อุปสรรค   นาค    เมฆ 
   อนุรักษ4  สุก            หมอ             ประมุข        อบายมุข 
   โชคดี     สามัคคี       พรรค               บุคคล              เครื่องจักร 
   ยุค      วัคซีน        เทคนิค             วรรคตอน          มรดก 

2. คําท่ีคัดเลือกมาสร,างเปFนแบบฝ�กทักษะเรื่องคําท่ีมีตัวสะกดแมC กด มีดังนี้ 
 สําเร็จ ตํารวจ ตรวจ ธุรกิจ เสร็จ    เศรษฐกิจ 
 สมมุติ ธรรมชาติ  อัตโนมัติ  เกียรติ  ปฏิบัติ    
 คุณสมบัติ นานาชาติ ญาติ  ปรากฏ ชนบท 
 สนิท   ประสาท   ประมาท มารยาท  ประเภท 
 บริษัท  ปรอท พืช เยาวราช พุทธศักราช 
 บรรยากาศ อากาศ เพศ เลิศ ประเทศ 
 ประกาศ รถ เกษตร บัตร มิตร 
 เมตร         สูตร โอกาส สัมผัส รส     ทาส    
 สาเหตุ อุบัติเหตุ อดีต อนาคต   หนCวยกิต 
 อนุญาต ผลิต บัณฑิต เขต สาธิต 
 สังเกต บุตร โทษ เศษ พิษ    วีรบุรุษ 
 กระดาษ โกรธ ปฏิเสธ พุทธ อิฐ     อูฐ    ประเสริฐ 

3. คําท่ีคัดเลือกมาสร,างเปFนแบบฝ�กทักษะเรื่องคําท่ีมีตัวสะกดแมC กบ มีดังนี้ 
 อาชีพ เคารพ ศพ    กรอบ   ซุป 
 อพยพ ทัพพี รูป     ป(บ        สืบ 
 ภาพ สรุป สังเขป     สาป        ฮวบ 
 เปรียบ เทียบ บาป      แนบ       ทุบ 
 โลภ ลาภ ธูป       ซับ        บุบ 
 ตีบ  นพ   เทป      ครบ       ซิป 
 สุภาพ        สภาพ 

4. คําท่ีคัดเลือกมาสร,างเปFนแบบฝ�กทักษะเรื่องคําท่ีมีตัวสะกดแมC กน มีดังนี้ 
 ผล บอล รัฐบาล เทศกาล สมดุล 
 ประมูล  บุคคล อนุบาล ข,อมูล น้ําตาล 
 ควร โจร เวร เลขานุการ กรรมการ 
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 โทรสาร  บริการ บริหาร ธนาคาร นิทรรศการ 
 สงสาร นิตยสาร  ขCาวสาร ทหาร วารสาร 
 อาการ อาคาร      ชํานาญ    
 บริเวณ ปริมาณ ประมาณ สัญญาณ 
 พระคุณ สามัญ สําคัญ รําคาญ 
 เหรียญ  บังเอิญ เชิญ บุญ   

5. คําท่ีคัดเลือกมาสร,างเปFนแบบฝ�กทักษะเรื่องคําพ,องเสียงมีดังนี้ 
     กรรม  กํา  สี  ศรี 
 ข,า  ฆCา  สัตย4  สัตว4 
 บาต  บาตร  ยCา  หญ,า 
 ผึ้ง  พ่ึง           เลCา  เหล,า 
 ส,อม  ซCอม  นCา  หน,า 
 ไมC  ไหม,  ทCา  ถ,า 
 รถ  รส  ทรัพย4           ซับ 
 สิทธิ์  ศิษย4  กด  กฎ 
 อยCา  หยCา  สุข  สุก 
 สมุด  สมุทร  การ  กาล 
 พันธ4  พันธุ4  สรร  สรรค4 

6. คําท่ีคัดเลือกมาสร,างเปFนแบบฝ�กทักษะเรื่องคําท่ีมีตัวการันต4 มีดังนี้ 
 ทุกข4  โจทย4  ศูนย4  ประดิษฐ4 

 วิจารณ4 ไวยากรณ4 พยากรณ4 อุปกรณ4 
 อารมณ4 สัมภาษณ4 สมบูรณ4  เอกลักษณ4 
 ประโยชน4 ทิวทัศน4  ไวน4  แพทย4 

 สตางค4  ประสงค4  สรรค4  สัตว4 
 เสาร4  เบอร4  ภาพยนตร4  เบียร4       
 ประพันธ4 กรรมพันธุ4 สัมพันธ4             แอร4 
 องค4  ประยุกต4 สุขสันต4             สัตย4 
 อัศจรรย4 อาจารย4  พิมพ4  โทรทัศน4 
 โทรศัพท4 แสตมป_  ไปรษณีย4 อุตสCาห4 
 สงกรานต4 พิสูจน4  วิเคราะห4  
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3 . การจัดการเรียนการสอนโดยใช�แบบฝ$กทักษะ 
 การสร,างแบบฝ�กทักษะท่ีจะนําเสนอตCอไปนี้ประกอบด,วย ความหมายแบบฝ�กทักษะ
ความสําคัญของแบบฝ�กทักษะ ลักษณะของแบบฝ�กทักษะท่ีดี หลักการสร,างแบบฝ�กทักษะ และ
ประโยชน4ของแบบฝ�กทักษะ   
 3.1 ความหมายของแบบฝ$กทักษะ 
  แบบฝ�กทักษะหรือแบบฝ�กเสริมทักษะหรือแบบฝ�กเปFนคําท่ีใช,เรียกสื่อการเรียนท่ีใช,
กระบวนการเรียนรู,ให,นักเรียนลงมือปฏิบัติฝ�กให,นักเรียนได,ทําซํ้าบCอยๆ จนเกิดความชํานาญซ่ึงทําให,
นักเรียนเกิดการเรียนรู,ในเรื่องตCางๆ มีผู,ให,ความหมายของแบบฝ�กทักษะหรือแบบฝ�กเสริมทักษะหรือ
แบบฝ�กไว,ดังนี้ 
  อัจฉรา ชีวพันธ4 (2531: 48) กลCาววCา แบบฝ�กทักษะหมายถึง สิ่งท่ีสร,างข้ึนเพ่ือ เสริม
ความเข,าใจและเสริมเพ่ิมเติมเนื้อหาบางสCวนท่ีชCวยให,นักเรียนได,ปฏิบัติและนําเอาความรู,ไปใช,ได,
อยCางแมCนยําถูกต,องคลCองแคลCว  
  นวลนุช สีทองดี (2541: 9-35) กลCาววCา แบบฝ�กเปFนสื่อการสอนท่ีใช,ฝ�กทักษะเพ่ือ
สร,างความคิดรวบยอดให,แกCนักเรียน  เพ่ือจะทําให,นักเรียนเกิดการเรียนรู,ได,ดีและรวดเร็วแตCต,อง
ได,รับการฝ�กหลายๆครั้งหลายรูปแบบเม่ือนักเรียนได,รับการฝ�กแล,วอยCางน,อยก็พัฒนาตนเองท่ีดีข้ึน
อยCางแนCนอน 
  อารีย4 วาศน4อํานวย (2545: 48) กลCาววCาแบบฝ�กคืออุปกรณ4การเรียนการสอนอยCาง
หนึ่งอันประกอบด,วยกิจกรรมที่หลากหลาย นCาสนใจที่จะนําไปใช,เพื่อให,นักเรียนได,ฝ�กฝนปฏิบัติ
เพ่ิมเติมเพ่ือจะได,เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู,ให,เกิดความคลCองแคลCวความชํานาญตลอดจน
เกิดความแมCนยําซ่ึงเปFนไปโดยอัตโนมัติ  ด,วยการทบทวนเนื้อหาความรู,ตCางๆ ท่ีได,เรียนไปแล,วอยCาง
มีทิศทาง 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544: 483) ได,อธิบายวCาแบบฝ�กหมายถึง  
แบบฝ�กหัดหรือชุดการสอนท่ีเปFนตัวอยCาง  ปIญหาหรือคําสั่งท่ีตั้งข้ึนเพ่ือให,นักเรียนฝ�กตอบ 
 กลCาวโดยสรุปได,วCาแบบฝ�กทักษะเปFนเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู,ท่ี
สร,างข้ึนเพ่ือชCวยให,ผู,เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู,จากการลงมือปฏิบัติด,วยตนเอง   ได,ทบทวน
เนื้อหาหลังจากเรียนจบบทเรียนแล,วจนเกิดความเข,าใจ  ความชํานาญและความแมCนยําจนสามารถ
นําไปใช,ในชีวิตประจําวันได,  
 3.2 ความสําคัญของแบบฝ$กทักษะ 
  การสอนหลักภาษาเปFนการสอนเพ่ือให,นักเรียนได,ทราบแบบแผนของภาษาและ
สามารถนําความรู,ทางหลักภาษาไปใช,ในชีวิตประจําวันได,ถูกต,องผู,เรียนต,องฝ�กฝนอยCางสมํ่าเสมอจึง
จะสามารถนําไปใช,ได,อยCางมีประสิทธิภาพแบบฝ�กทักษะเปFนสCวนท่ีเพ่ิมหรือเสริมจากบทเรียนใช,เปFน
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อุปกรณ4การสอนให,เหมาะสมกับระดับความรู,ความสามารถของผู,เรียนจะชCวยให,ทราบพัฒนาการ
และเห็นถึงข,อบกพรCองในการใช,ภาษาของนักเรียนซ่ึงสามารถหาทางแก,ไขได,ทันที ชCวยให,ผู,เรียน
ประสบผลสําเร็จในการเรียน มีผู,กลCาวถึงความสําคัญของแบบฝ�กทักษะไว,ดังนี้   
     จินตนา ชูเชิด (2537: 28) ได,กลCาวถึงความสําคัญของแบบฝ�กทักษะไว,วCาแบบฝ�ก
ทักษะเปFนสิ่งท่ีจําเปFนในการเรียนการสอน ครูควรสร,างแบบฝ�กให,เหมาะสมกับผู,เรียน โดยการสร,าง
แบบฝ�กให,สอดคล,องกับจิตวิทยาการเรียนรู, ในแบบฝ�กควรมีรูปภาพประกอบเพ่ือให,นักเรียนไมCเกิด
ความเบ่ือหนCายตCอการเรียน 
            อดุลย4 ภูปลื้ม (2539: 24-25) ได,กลCาวถึงความสําคัญของแบบฝ�กทักษะไว,วCาแบบฝ�ก
ทักษะมีความสําคัญและจําเปFนตCอการเรียนทักษะทางภาษามาก เพราะชCวยให,ผู,เรียนเข,าใจบทเรียน
ดีข้ึน สามารถจดจําเนื้อหาในบทเรียนและคําศัพท4ตCางๆได,คงทน ทําให,เกิดความสนุกสนานในขณะ
เรียน ทราบความก,าวหน,าของตนเอง สามารถนําแบบฝ�กมาทบทวนเนื้อหาเดิมด,วยตนเองได, นํามา
วัดผลการเรียนหลังจากที่เรียนแล,ว ตลอดจนสามารถทราบข,อบกพรCองของนักเรียนและนําไป
ปรับปรุงแก,ไขได,ทันทCวงที ซ่ึงจะมีผลทําให,ครูประหยัดเวลา คCาใช,จCายและลดภาระได,มาก นอกจากนี้ 
ยังทําให,นักเรียนสามารถนําภาษาไปใช,ในการสื่อสารได,อยCางมีประสิทธิภาพ 
                 มะลิ อัจวิชัย (2540: 17) ได,กลCาวถึงความสําคัญของแบบฝ�กทักษะไว,วCาแบบฝ�ก
ทักษะท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะชCวยให,นักเรียนประสบความสําเร็จในการฝ�กทักษะได,เปFนอยCางดี 
แบบฝ�กท่ีดีเปรียบเสมือนผู,ชCวยท่ีสําคัญของครู ทําให,ครูลดภาระการสอน ทําให,ผู,เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได,อยCางเต็มท่ีและเพ่ิมความม่ันใจในการเรียนเปFนอยCางดี 
  กันต4ดนัย วรจิตติพล (2542: 34) ได,ให,ความสําคัญของแบบฝ�กทักษะไว,วCาแบบฝ�ก
ทักษะคือเครื่องมือทางการเรียนอยCางหนึ่งท่ีมุCงให,นักเรียนได,ฝ�กกระทําด,วยตนเองเพ่ือจะได,มีทักษะ
หรือความชํานาญเพ่ิมข้ึนหลังจากท่ีได,เรียนรู,ในภาคทฤษฎีหรือด,านเนื้อหาแล,วซ่ึงในแบบฝ�กควร
ประกอบด,วยคําแนะนําในการทําข,อคําถามหรือกิจกรรมและชCองวCางให,นักเรียน ตอบคําถาม 
   กลCาวโดยสรุปได,วCาแบบฝ�กทักษะเปFนสื่อการเรียนรู,ท่ีมีความสําคัญในการพัฒนา   
การเรียนรู,ของผู,เรียน  ชCวยทบทวนความรู,  ฝ�กกระทําด,วยตนเองจนเกิดความชํานาญ  เกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนและสามารถตรวจสอบผลการเรียน  ทําให,ทราบความก,าวหน,าและข,อบกพรCองของ
นักเรียน  สามารถใช,ได,ท้ังในชั้นเรียนและท่ีบ,าน  
               3.3 ลักษณะของแบบฝ$กทักษะท่ีดี 
  การจัดทําแบบฝ�กทักษะเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให,บรรลุตามวัตถุประสงค4
นั้นต,องเหมาะสมสอดคล,องกับผู,เรียนท่ีจะฝ�กด,วย  มีผู,กลCาวถึงลักษณะของแบบฝ�กทักษะท่ีดีไว,ดังนี้ 
  วรรณ แก,วแพรก (2526: 33-38) กลCาววCา  แบบฝ�กท่ีดีมีลักษณะดังนี้ 
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1. เนื้อหาท่ีจะนํามาควรเปFนเนื้อหาในบทเรียนหรือสอดคล,องสัมพันธ4กับบทเรียนท้ัง
ท่ีเปFนคํา  ประโยค  ข,อความ  เนื้อเรื่อง  และเนื้อหาตรงตามหลักสูตรท่ีกําหนด 

2. มีหลายแบบหลายลักษณะ เพ่ือไมCให,เบ่ือและเปFนการท,าทายให,อยากทํา 
3. ต,องชCวยให,นักเรียนเกิดความรู, ความเข,าใจเก่ียวกับคํา 3 ประการคือ  รู,คําเพ่ิมข้ึน  

เข,าใจความหมายของคําดีข้ึน  และมีความสามารถในการใช,คําสูงข้ึนตามระดับชั้นของนักเรียน 
4. ต,องสCงเสริมให,นักเรียนใช,ความคิดโดยอาศัยความรู,  ความเข,าใจเดิมเปFนพ้ืนฐาน 
5. ต,องไมCมีลักษณะอยCางข,อสอบโดยทั่วไปที่มุCงวัดความรู,และความเข,าใจเพียง

อยCางเดียวแตCต,องมีลักษณะเร,าความสนใจยั่วยุและจูงใจให,นักเรียนคิดพิจารณา และได,ศึกษาจนเกิด
ความรู,ความเข,าใจในทักษะและสามารถใช,คําได,ดีข้ึน 
  อัญชลี  แจCมเจริญและคณะ (2526: 45)  กลCาววCา  แบบฝ�กทักษะท่ีดีมีลักษณะดังนี้ 

1. ควรใช,หลักจิตวิทยาและกระบวนการเรียนรู,ของนักเรียน 
2. ควรสร,างข้ึนเพ่ือสิ่งท่ีจะสอนและเก่ียวข,องกับนักเรียน 
3. คําพูดและเนื้อหาควรเก่ียวข,องกับชีวิตประจําวันและเปFนสิ่งท่ีนักเรียนพบเห็นอยูCแล,ว 
4. สิ่งท่ีฝ�กแตCละครั้งควรเปFนแบบฝ�กสั้นๆ และเข,าใจงCายไมCนCาเบ่ือและท่ีสําคัญจะ

กระตุ,นให,เด็กได,สนใจใครCฝ�ก 
  ดวงเดือน อCอนนCวม (2536: 37) ได,สรุปลักษณะท่ีดีของแบบฝ�กไว,ดังนี้ 

1. ต,องมีความชัดเจนทั้งคําสั่งและวิธีทํา คําสั่งหรือตัวอยCางแสดงวิธีทําท่ีใช,ไมCควร
ยาวเกินไปเพราะจะทําให,เข,าใจยากควรปรับปรุงให,งCายเหมาะสมกับผู,ใช,ท้ังนี้เพ่ือให,นักเรียนสามารถ
ศึกษาด,วยตนเองได,เม่ือต,องการ 

2. แบบฝ�กท่ีดีควรมีความหมายตCอนักเรียนและตรงตามจุดมุCงหมายของการศึกษา
ลงทุนน,อยใช,ได,นานและทันสมัยอยูCเสมอ 

3. ภาษาและภาพที่ใช,ในแบบฝ�กควรเหมาะสมกับวัย และพื้นฐานความรู,ของ
นักเรียน 

4. แบบฝ�กท่ีดีควรแยกเปFนเรื่องๆแตCละเรื่องไมCควรยาวเกินไปแตCควรมีกิจกรรมหลาย
รูปแบบเพ่ือเร,าให,นักเรียนเกิดความสนใจ และเพ่ือฝ�กทักษะใดทักษะหนึ่งจนเกิดความชํานาญ 

5. แบบฝ�กท่ีดีควรมีท้ังแบบกําหนดคําตอบให,และแบบให,ตอบโดยเสรี การเลือกใช,
คํา ข,อความหรือรูปภาพควรเปFนสิ่งท่ีนักเรียนคุ,นเคยและตรงกับความสนใจของนักเรียนเพ่ือให,แบบ
ฝ�กท่ีสร,างข้ึนมากCอให,เกิดความเพลิดเพลินและพอใจแกCนักเรียนซ่ึงสอดคล,องกับหลักการเรียนรู, ท่ีวCา
เด็กมักจะเรียนรู,ได,อยCางรวดเร็วในการกระทําท่ีกCอให,เกิดความพึงพอใจ 

6. แบบฝ�กท่ีดีควรเป8ดโอกาสให,ผู,เรียนได,ศึกษาด,วยตนเองให,รู,จักค,นคว,ารวบรวมสิ่ง
ท่ีพบเห็นบCอยๆ หรือท่ีตัวเองเคยใช,จะทําให,ผู,เรียนเข,าใจเรื่องนั้นๆ มากยิ่งข้ึน และจะรู,จักนําความรู,
ไปใช,ในชีวิตประจําวันได,อยCางถูกต,องมีหลักเกณฑ4และมองเห็นวCาสิ่งท่ีเขาได,ฝ�กฝนนั้นมีความหมาย   
ตCอเขาตลอดไป 
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7. แบบฝ�กท่ีดีควรตอบสนองความแตกตCางระหวCางบุคคล ผู,เรียนแตCละคนมีความ
แตกตCางกันในหลายๆ ด,าน เชCน ความต,องการ ความสนใจ ความพร,อมของระดับสติปIญญาและ
ประสบการณ4 เปFนต,น ฉะนั้นการจัดทําแบบฝ�กแตCละเรื่องควรจัดทําให,มากพอ และมีทุกระดับต้ังแตC
งCาย ปานกลาง จนถึงระดับคCอนข,างยาก เพ่ือวCาท้ังนักเรียนเกCง ปานกลางและอCอน จะได,ทําได,ตาม
ความสามารถ ท้ังนี้เพ่ือให,ผู,เรียนทุกคนประสบความสําเร็จในการทําแบบฝ�ก 

8. แบบฝ�กท่ีดีควรสามารถเร,าความสนใจของนักเรียนทุกคนได,ต้ังแตCหน,าแรกจึงถึง
หน,าสุดท,าย 

9. แบบฝ�กท่ีดีควรได,รับการปรับปรุงแก,ไขควบคูCกันไปกับหนังสือแบบเรียนอยูCเสมอ 
และควรใช,ได,ดีท้ังในห,องเรียนและนอกห,องเรียน 

10. แบบฝ�กท่ีดีควรเปFนเครื่องมือท่ีสามารถใช,ในการประเมินและจําแนกความเจริญ
งอกงามของนักเรียนได,ด,วย 
  สรุปได,วCาแบบฝ�กทักษะท่ีดีต,องพัฒนาการเรียนรู,ของผู,เรียนสCงเสริมให,ผู,เรียนมีการ
พัฒนาตนเอง มีเนื้อหา กิจกรรม รูปแบบนCาสนใจ เหมาะสมกับระดับและวัยของผู,เรียนจูงใจผู,เรียน
และเปFนไปตามลําดับความยากงCาย 
 3.4 หลักในการสร�างแบบฝ$กทักษะ 
  การสร,างแบบฝ�กให,มีประสิทธิภาพนั้นจําเปFนอยCางยิ่งท่ีจะต,องมีความเข,าใจและได,
เรียนรู,ถึงข้ันตอนการสร,างแบบฝ�กทักษะเพ่ือกระตุ,นให,นักเรียนเกิดความกระตือรือร,นและสนใจท่ีจะ
ทําแบบฝ�กทักษะ 
        พรสวรรค4 คําบุญ (2534: 19) กลCาววCา การสร,างแบบฝ�กควรคํานึงถึงความสนใจ
และความสามารถของนักเรียน ดังนั้น แบบฝ�กต,องมีเนื้อหาไมCยากเกินไป มีจุดมุCงหมายท่ีแนCนอนวCา 
จะฝ�กด,านใด มีการกําหนดเวลาในการทําแบบฝ�กท่ีเหมาะสม และมีรูปแบบท่ีนCาสนใจ 
        นงเยาว4 บวงสรวง (2535: 31) ได,กลCาวถึง การสร,างแบบฝ�กไว,วCา จะต,องคํานึงถึง
จิตวิทยาการเรียนรู, มีวิธีการฝ�กทักษะท่ีเหมาะสม มีจุดมุCงหมายในการฝ�กท่ีชัดเจน และสร,างแบบฝ�ก
ให,มีรูปแบบท่ีนCาสนใจ โดยคํานึงถึงความพร,อมและความสามารถของนักเรียน แบบฝ�กท่ีสร,างข้ึน
ควรมีการหาประสิทธิภาพให,ได,มาตรฐาน 
       สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหCงชาติ (2537: 145–146) ได,กลCาวถึง
ข้ันตอนสําคัญในการสร,างแบบฝ�กไว,ดังนี้ 

1. ศึกษาปIญหาและความต,องการโดยศึกษาจากการผCานจุดประสงค4การเรียนรู,  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากเปFนไปได,ควรศึกษาความตCอเนื่องของปIญหาในทุกระดับชั้น 

2. วิเคราะห4เนื้อหาหรือทักษะท่ีเปFนปIญหาออกเปFนเนื้อหาหรือทักษะยCอยๆ เพ่ือใช,
ในการสร,างแบบทดสอบ และบัตรฝ�กหัด 

3. พิจารณาวัตถุประสงค4 รูปแบบ และข้ันตอนการใช,ชุดแบบฝ�กหัด เชCน จะนําชุด
แบบฝ�กไปใช,อยCางไร ในแตCละชุดจะประกอบด,วยอะไรบ,าง 
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4. การสร,างแบบทดสอบ ควรแบCงเปFนแบบทดสอบเชิงสํารวจ แบบทดสอบเพ่ือ
วินิจฉัย ข,อบกพรCองแบบทดสอบความก,าวหน,าเฉพาะเรื่องเฉพาะตอนแบบทดสอบท่ีสร,างข้ึนจะต,อง
สอดคล,องกับเนื้อหา 

5. สร,างบัตรฝ�กหัดเพ่ือใช,พัฒนาทักษะยCอยแตCละทักษะในแตCละบัตรจะมีคําถามให,
นักเรียนตอบ การกําหนดรูปแบบ ขนาดของบัตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

6. สร,างบัตรอ,างอิงเพ่ือใช,อธิบายคําตอบหรือแนวทางการตอบแตCละเรื่อง การสร,าง
บัตรอ,างอิงนี้อาจทําเพ่ิมเติมเม่ือได,นําบัตรฝ�กหัดไปทดลองใช,แล,ว 

7. สร,างแบบบันทึกความก,าวหน,าเพ่ือใช,บันทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียน โดย
จัดทําเปFนตอนเปFนเรื่องเพ่ือให,เห็นความก,าวหน,าเปFนระยะๆสอดคล,องกับแบบทดสอบความก,าวหน,า 

8. นําเอาแบบฝ�กหัดไปทดลองใช,เพ่ือหาข,อบกพรCองคุณภาพของบัตรฝ�กหัด คุณภาพ
ของแบบฝ�ก 

9. ปรับปรุงแก,ไข 
10. รวบรวมเปFนชุด จัดทําคําชี้แจง คูCมือการใช, สารบัญ เพ่ือเปFนประโยชน4ตCอไป 

         มนทิรา ภักดีณรงค4 (2538: 99-100) ได,ให,ข,อเสนอแนะในการสร,างแบบฝ�กไว,วCา 
การสร,างแบบฝ�กท่ีจะทําให,นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู,ได,ดีต,องมีองประกอบหลัก คือต,องให,
นักเรียนฝ�กกระทําด,วยตนเองบCอยๆ และสิ่งท่ีควรคํานึงถึงคือ ต,องให,ผู,เรียนเกิดความสนุกสนาน
ในขณะทําแบบฝ�ก 
           สรุปได,วCาหลักในการสร,างแบบฝ�กทักษะคือ จะต,องไมCยากเกินไปเหมาะสมกับ
ความสามารถของผู,เรียนเพ่ือให,นักเรียนมีความสนุกสนาน อยากทําแบบฝ�กด,วยตนเองบCอยๆ  
 3.5 หลักจิตวิทยาท่ีเก่ียวกับการสร�างแบบฝ$ก 
  การสร,างแบบฝ�กให,มีประสิทธิภาพสําหรับนําไปใช,การจัดการเรียนการสอนนั้น ควร
คํานึงถึงหลักจิตวิทยามาใช,เปFนองค4ประกอบและใช,เพ่ือเปFนแนวทางในการสร,างแบบฝ�กให,มีความ
เหมาะสมกับความสนใจ วัย และความสามารถของผู,เรียน ซ่ึงมีผู,กลCาวถึงหลักจิตวิทยาท่ีนํามาใช,ใน
การสร,างแบบฝ�กดังนี้ 
  พรรณี ชูทัย (2522 : 167) ได,สรุปทฤษฎีการเรียนรู,ทางจิตวิทยาเพ่ือเปFนข,อเสนอแนะ
ในการสร,างแบบฝ�กดังนี้ 

1. การจูงใจให,ผู,เรียน (Motivation) ด,วยการจัดแบบฝ�กท่ีสั้น มีลําดับจากงCายไปหา
ยาก และมีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับวัยของผู,เรียน 

2. การฝ�กหัด (Practice) โดยการให,ผู,เรียนฝ�กทําแบบฝ�กซํ้าๆ บCอยๆ เพ่ือสร,างความรู, 
ความจําย้ําความเข,าใจที่แนCนอน การฝ�กให,หยุดพักเล็กน,อยแล,วฝ�กตCอ จะมีผลดีกวCาการฝ�ก
แบบตCอเนื่องไมCพักเลย 
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3. ความใกล,ชิด (Contiguity) การใช,สิ่งเร,าและการตอบสนองในเวลาใกล,เคียงกัน  
จะสร,างความพอใจให,แกCผู,เรียนในขณะท่ีสอนจึงมีการทํากิจกรรมตCอเนื่องและหลังการฝ�ก มีการถาม
ตอบ การชมเชย การให,รางวัล เปFนต,น 

4. การให,ผู,เรียนทราบผลการทํางานของตนเอง (Feedback) การตรวจเฉลยคําตอบ
ให,ทราบ ชี้ให,เห็นสิ่งท่ีถูก ผิด และสิ่งท่ีควรแก,ไข เปFนต,น 
  เดโช สวนานนท4  (2510: 159-163, อ,างถึงใน อารี บัวคุ,มภัย, 2540: 22-23) ได,
กลCาวถึงทฤษฎีการเรียนรู,ของธอร4นไดค4และสกินเนอร4 (Thorndike and Skinner) ดังนี้ 
  ธอร4นไดค4 (Thorndike) ได,ต้ังกฎการเรียนรู,ข้ึน 3 กฎ สามารถนํามาใช,ในการสร,าง
แบบฝ�กทักษะได,แกC 

1. กฎแหCงผล (Law of Effect) มีใจความวCา การเชื่อมโยงระหวCางสิ่งเร,ากับการ
ตอบสนองจะดียิ่งข้ึน เม่ือผู,เรียนแนCใจวCาพฤติกรรมตอบสนองของตนถูกต,อง การให,รางวัลจะชCวย
สCงเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ อีก 

2. กฎแหCงการฝ�กหัด (Law of Exercise) มีใจความวCา การมีโอกาสได,กระทําซํ้าๆ 
ในพฤติกรรมหนึ่งจะทําให,พฤติกรรมนั้นสมบูรณ4ยิ่งข้ึน การฝ�กหัดท่ีมีการควบคุมท่ีดีจะสCงเสริมผล
ตCอการเรียนรู, 

3. กฎแหCงความพร,อม (Law of Readiness) มีใจความวCา เม่ือมีความพร,อมท่ีจะ
ตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมใดๆ ถ,ามีโอกาสได,กระทํา ยCอมเปFนท่ีพอใจ แตCถ,าไมCพร,อมท่ีจะ
ตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรม การบังคับให,กระทํายCอมให,เกิดความไมCพอใจ 
  นอกจากทฤษฎีการเรียนรู,ของธอร4นไดค4แล,ว ยังมีแนวคิดของนักจิตวิทยาท่ีเก่ียวข,อง
กับการสร,างแบบฝ�กทักษะคือแนวคิดของสกินเนอร4 (Skinner) ซ่ึงมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. การเรียนรู,จากการวางเง่ือนไขให,ปฏิบัติ (Operant Conditioning) หมายถึงแนว
ทฤษฎีการเรียนรู,ท่ีอธิบายวCา พฤติกรรมจะมีอัตราความเข,มของการสอบสนองสูงข้ึน เม่ือได,รับการ
เสริมแรง (Reinforcement) 

2. กระบวนการเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึงกระบวนการท่ีนํามาใช,เพ่ือ
เพ่ิมหรือลดการตอบสนองในกระบวนการเสริมแรงนั้น จะมีการใช,ตัวเสริมแรง (Reinforcer) เชCนคํา
ชมเชย รางวัลท่ีเปFนวัตถุ สัญลักษณ4หรือสิทธิพิเศษตCางๆ ตลอดจนการให,รู,ผลการกระทําของตนเอง 

3. การเสริมแรงทันทีทันใด (Immediate Reinforcement) หมายถึงการกําหมดให,
มีการเสริมแรงอยCางทันทีทันใดท่ีมีการตอบสนอง เชCน เม่ือนักเรียนตอบ ครูให,การเสริมแรงทันทีวCา 
คําตอบของนักเรียนถูกหรือผิด การรีรอการเสริมแรงจะทําให,เกิดการเรียนรู,ลCาช,าไป 
  จากหลักการจิตวิทยาท่ีนํามาใช,นํามาใช,ในการสร,างแบบฝ�กดังกลCาว สรุปได,วCา การ
เข,าใจจิตวิทยาในเรื่องตCางๆ จะทําให,เกิดการเรียนรู,สูงสุด ซ่ึงประกอบไปด,วยความพร,อม แรงจูงใจ
และการฝ�ก รวมท้ังหลักทฤษฎีของธอร4นไดค4 (Thorndike) คือกฎแหCงผล กฎแหCงการฝ�กหัด กฎแหCง
ความพอใจ และหลักทฤษฎีของสกินเนอร4 (Skinner) 
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               3.6 ประโยชน8ของแบบฝ$กทักษะ 
  แบบฝ�กทักษะจัดเปFนสื่อการสอนท่ีมีประโยชน4ตCอครูผู,สอนและนักเรียนท้ังในด,าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู,ตลอดจนการสอนซCอมเสริมท่ีจะทําให,เด็กมีทักษะในการใช,ภาษา  เพราะ
การฝ�กฝนจะทําให,เกิดความชํานาญ ความแมCนยํา มีพัฒนาการทางภาษาเพ่ิมพูนข้ึน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหCงชาติ (2537: 146) กลCาวถึงประโยชน4ของ
แบบฝ�กทักษะสรุปได, ดังนี้ 

1. แบบฝ�กทักษะเปFนสCวนเพ่ิมเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนวิชาทักษะ เปFน
สื่อการสอนท่ีชCวยลดภาระของครู 

2. ชCวยเสริมทักษะการใช,ภาษาเปFนเครื่องมือท่ีชCวยฝ�กทักษะการใช,ภาษาให,ดีข้ึน แตC
จะต,องอาศัยการสCงเสริมและความเอาใจใสCจากครู 

3. ชCวยในเรื่องความแตกตCางระหวCางบุคคลเนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษา
ตCางกัน การให,เด็กทําแบบฝ�กท่ีเหมาะสมกับความสามารถของเขาจะชCวยให,เด็กประสบความสําเร็จ 
ในด,านจิตใจมากข้ึน 

4. แบบฝ�กชCวยเสริมให,ทักษะทางภาษาคงทน โดยฝ�กทันทีหลังจากเด็กได,เรียนรู, ใน
เรื่องนั้นๆ ฝ�กซํ้าหลายๆ ครั้ง และเน,นเฉพาะเรื่องท่ีต,องการฝ�ก 

5. แบบฝ�กทักษะใช,เปFนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังบทเรียนแตCละครั้ง 
6. แบบฝ�กทักษะท่ีจัดทําเปFนรูปเลCมสามารถเก็บรักษาไว,ใช,เปFนแนวทาง เพ่ือทบทวน

ด,วยตนเองได, 
7. การให,เด็กทําแบบฝ�กทักษะชCวยให,ครูมองเห็นจุดเดCน หรือปIญหาตCางๆของเด็กได,

ชัดเจน ซ่ึงจะชCวยให,ครูดําเนินการปรับปรุงแก,ไขปIญหานั้นๆ ได,ทันทCวงที 
8. แบบฝ�กทักษะท่ีดีจัดทําข้ึนนอกเหนือจากเรื่องท่ีอยูCในหนังสือเรียนจะชCวยให,เด็ก

ได,ฝ�กอยCางเต็มท่ี 
9. แบบฝ�กทักษะท่ีจัดพิมพ4ไว,เรียบร,อยแล,วจะชCวยครูประหยัดท้ังแรงงาน และเวลา

ในการเตรียมสร,างแบบฝ�กอยูCเสมอ ในด,านผู,เรียนไมCต,องเสียเวลาลอกแบบฝ�กจากตําราเรียน ทําให,
มีโอกาสฝ�กฝนทักษะตCางๆ มากข้ึน 

10. แบบฝ�กทักษะชCวยประหยัดคCาใช,จCาย เพราะการจัดพิมพ4ท่ีเปFนรูปเลCมท่ีแนCนอน
ยCอมลงทุนตํ่ากวCาท่ีจะพิมพ4ใหมCทุกครั้ง และผู,เรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความก,าวหน,าของ
ตนเองได,อยCางมีระบบ  
   เนาวรัตน4 ชื่นมณี (2540: 3)  กลCาวสรุปวCา แบบฝ�กมีประโยชน4และจําเปFนตCอการ
เรียนทักษะทางภาษามาก เพราะจะชCวยให,นักเรียนเข,าใจบทเรียนได,ดีข้ึน สามารถจดจําเนื้อหาใน
บทเรียนและคําศัพท4ตCางๆได,คงทน ทําให,เกิดความสนุกสนานในขณะเรียน ทราบความก,าวหน,าของ
ตนเอง สามารถนําแบบฝ�กมาทบทวนเนื้อหาเดิมด,วยตนเองได, นํามาวัดผลการเรียนหลังจากท่ีเรียน
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แล,ว ตลอดจนสามารถทราบข,อบกพรCองของนักเรียนและนําไปปรับปรุงแก,ไขได,ทันทCวงที ซ่ึงจะทําให,ครู
ประหยัดเวลา คCาใช,จCาย และลดภาระได,มาก 
  ณัฐพงศ4 สาวงค4ตุ,ย (2542: 35) ได,กลCาวถึงประโยชน4ของแบบฝ�กวCา แบบฝ�กนั้นมี
ความสําคัญท้ังตCอตัวนักเรียนและครูผู,สอน ในด,านตัวนักเรียนนั้น ทําให,นักเรียนได,เกิดทักษะเกิด
ความรู, ความชํานาญในการได,ฝ�กฝน และยังสามารถมองเห็นความก,าวหน,าของตนเองได, และ
สามารถนําไปใช,ในชีวิตประจําวันได,เหมาะสม ในด,านครูผู,สอนนั้น แบบฝ�กท่ีดีถือวCาเปFนอุปกรณ4ชCวย
ลดภาระของครูผู,สอน ประหยัดเวลา สามารถให,นักเรียนทําแบบฝ�กหัดทบทวนเนื้อหาเดิมด,วยตนเอง
ได, ชCวยให,ครูผู,สอนมองเห็นปIญหาตCางๆ ในการเรียนโดยอาศัยแบบฝ�กได,ชัดเจนยิ่งข้ึน 
  จากท่ีกลCาวมาสรุปได,วCา แบบฝ�กมีประโยชน4ในการนํามาใช, เพ่ือฝ�กฝนทบทวนสิ่งท่ี
นักเรียนได,เรียนไปแล,ว ทําให,เข,าใจบทเรียนได,ดีข้ึน เกิดการเรียนรู,ท่ีคงทน นักเรียนสามารถนําแบบ
ฝ�กมาทบทวนเนื้อหาเดิมด,วยตนเองได, ทําให,นักเรียนเกิดทักษะ เกิดความชํานาญและสามารถ
มองเห็นความก,าวหน,าของตนเอง อีกท้ังชCวยให,คุณครูมองเห็นข,อบกพรCองของนักเรียน เห็นปIญหา
ตCางๆในการเรียนและสามารถปรับปรุงแก,ไขได, 
 3.7 การหาประสิทธิภาพของแบบฝ$ก 
 การหาประสิทธิภาพของแบบฝ�ก เพ่ือให,ได,แบบฝ(กท่ีสมบรูณ4แบบ มีประสิทธิภาพ
และเกิดความนCาเชื่อถือที่จะนําไปใช,ประโยชน4ตCอไป ดังที่ อธิพร ศรียมก (2525:12, อ,างถึงใน 
ปุณยาพร ปฐมพัฒนา, 2543: 38) ได,กลCาวถึงความจําเปFนท่ีจะต,องหาประสิทธิภาพของแบบฝ�กไว,ดังนี้ 

1. เพ่ือให,ความแนCใจวCาแบบฝ�กท่ีสร,างข้ึนมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให,มีความแนCใจวCาแบบฝ�กท่ีสร,างข้ึนสามารถทําให,การเรียนการสอนบรรลุ

ตามจุดมุCงหมายแท,จริง 
3. เม่ือจะผลิตแบบฝ�กออกมาเปFนจํานวนมาก ๆ จึงต,องหาประสิทธิภาพเพ่ือเปFน

หลักประกันแบบฝ�กท่ีผลิตออกมานั้นใช,ได, เพื่อไมCให,เสียงบประมาณ เสียแรงงาน และเสียเวลา 
เพราะผลิตแล,วใช,การไมCได, 
 แบบฝ�กนี้จะมีประสิทธิภาพได,ต,องมีการประเมินโดยอาศัยเครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย ซ่ึง สําเริง บุญเรืองรัตน4 (2540: 12,  อ,างถึงใน พิทยพันธ4 แวะศรีวา, 2542: 28) 
กลCาวถึงการหาประสิทธิภาพของแบบฝ�ก  ด,วยวิธีการหาคCาดัชนีความสอดคล,อง(Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความ
เหมาะสมของสCวนประกอบของแบบฝ�ก การใช,ภาษาในการสื่อความหมาย โดยให,ผู,รู,หรือ
ผู,เชี่ยวชาญ 3-5 คน เปFนผู,ประเมิน โดนกําหนดเปFนคะแนน ดังนี้ 
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                   ถ,าแนCใจวCามีคุณภาพ มีความเหมาะสมจริง   ให,คะแนน +1 
 ถ,าไมCแนCใจวCามีคุณภาพ มีความเหมาะสมจริง ให,คะแนน  0 
 ถ,าแนCใจวCาไมCมีคุณภาพ ไมCมีความเหมาะสมจริง ให,คะแนน  -1 
 แล,วนําผลการประเมินหรือการให,คะแนนของผู,เชี่ยวชาญแตCละทCานท่ีให,คะแนนแตCละข,อ
มาหาคCาเฉลี่ยตามสูตร 

  IOC  =  
n

R∑  

 เม่ือ  IOC     มีคCาเฉลี่ยผลประเมินความสอดคล,องเหมาะสมของแบบฝ(ก 
      ∑R     คือ ผลรวมคะแนนของผู,เชี่ยวชาญแตCละคน 
  N       คือ จํานวนผู,เชี่ยวชาญ 
 ถ,าคCา IOC  มีคCาต้ังแตC 0.50 ข้ึนไป ถือวCามีความสอดคล,องเหมาะสม 
  สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2544: 15) ได,เสนอวิธีการหาประสิทธิภาพแบบฝ�กไว,วCา
ผู,สร,างแบบฝ�กจะต,องนําแบบฝ�กไปทดลองใช,กับผู,เรียนแล,วนําปIญหาหรือข,อบกพรCองท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวCางการทดลองไปปรับปรุงแก,ไขตCอไป โดยท่ัวไปแล,ว ในการนําแบบฝ�กไปทดลองใช,กับนักเรียนมี
อยูC 3 ข้ันตอนด,วยกัน ซ่ึงในแตCละข้ันตอนก็จะมีกระบวนการและประเภทของข,อมูลท่ีได,รับแตกตCาง
กันไป 
                      ข้ันตอนท่ี 1 การทดลองรายบุคคล ( Individual Try Out ) นําแบบฝ�กไปทดลอง
ใช,กับนักเรียนเพียง 1 คน เพื่อสํารวจการสื่อความหมายแล,วให,ผู,แสดงความคิดเห็น จากนั้นนํา
ข,อสังเกตและข,อเสนอแนะท่ีได,มาปรับปรุงแก,ไข แล,วนําไปทดลองกับคนอ่ืนตCอไป สําหรับจํานวน
ผู,เรียนท่ีใช,ในการทดลองครั้งนี้ประมาณ 3-5 คน ในข้ันนี้ผู,พัฒนาควรนําแบบฝ(กไปทดลองใช,ด,วย
ตนเอง เพ่ือจะได,ทําการสังเกตปฎิกิริยา ฟIงความคิดเห็นและสามารถแก,ปIญหาท่ีอาจเกิดการติดขัด
ในการเขียนได,ทันที 
  ข้ันตอนท่ี 2 การทดลองแบบกลุCมยCอย (Small Group Try Out) การทดลองแบบ
กลุCมยCอยนี้เปFนการทอลองใช,กับผู,เรียนเปFนกลุCม ไมCสังเกตผู,เรียนแตCละคน ดังนั้นจํานวนผู,เรียนในการ
ทดลองใช,กับผู,เรียนเปFนกลุCม ควรจะอยูCระหวCาง 10-15 คน ก็ถือวCาใช,ได,แล,ว ชั้นนี้เปFนการศึกษาถึง
ข,อผิดพลาดท่ีทุกคนกระทํา แล,วนําข,อมูลดังกลCาวมาปรับปรุงแก,ไขข,อบกพรCองของแบบฝ(ก ควรมี
การพูดคุยกับผู,เรียนเสร็จแล,วถึงประสบการณ4การเรียนท่ีเขาได,รับ 
  ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองภาคสนาม (Field Try Out) เปFนการทดลองในถาวะ
เหมือนการเรียนการสอนท่ัวไป จํานวน 20-30 คน ผู,พัฒนาสามารถให,ผู,อ่ืนนําแบบฝ�กไปทดสอบ
ภายใต,สถานการณ4ของการเรียนปกติ จากนั้นใช,ข,อมูลและข,อเสนอแนะที่ได,รับทําการปรับปรุง
แบบฝ�กชั้นนี้เปFนการตรวจสอบดูวCา เม่ือบทเรียนถูกนําไปใช,โดยผู,อ่ืนแล,วจะมีผลเปFนอยCางไร 
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  ในการทดลองกลุCมยCอยและการทดลองภาคสนาม จะต,องทดสอบความรู,พ้ืนฐานเดิม  และ
เม่ือผู,เรียนสิ้นสุดการเรียนรู,แล,วให,ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เพ่ือเปFนการเปรียบเทียบ
ความรู,กCอนและหลังเรียนวCาผู,เรียนมีความรู,เพ่ิมมากข้ึนเทCาไร แล,วนําผลท่ีได,ไปวิเคราะห4ทางสถิติ 
เพ่ือจะได,ทําการปรับปรุงแก,ไขข,อบกพรCองตCอไป 
  นอกจากนี้ ชัยยงค4 พรหมวงศ4 (2531: 25) กําหนดหลักเกณฑ4การหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝ(ก โดยการนําแบบฝ�กโดยการนําแบบฝ�กไปทดลองใช, ซ่ึงกระทําได,โดยการประเมินผล
พฤติกรรมตCอเนื่อง และพฤติกรรมข้ันสุดท,าย โดยกําหนดคCาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ4 คิด
เปFนร,อยละของผลเฉลี่ยคะแนนท่ีได, ดังนั้น หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ4 ตามปกติ กําหนดเกณฑ4  ข้ึนอยูCกับเนื้อหา หากเนื้อหาเปFนทักษะจะต้ังเกณฑ4 75/75 
หากเนื้อหาเปFนความรู, ความจํา จะต้ังเกณฑ4 80/80 ตัวอยCางเชCน 80/80 หมายความวCา เม่ือเรียน
จากแบบเรียนแล,วนักเรียนสามารถทําแบบฝ�กหัดหรืองานได,ผลเฉลี ่ยร,อยละ 80 และทํา
แบบทดสอบหลังเรียนได,เฉลี่ยร,อยละ 80 
                  เม่ือทดลองภาคสนามแล,ว ให,เทียบคCา E1 / E2 ท่ีหาได,จากแบบฝ�กทักษะ E1 / E2 
เกณฑ4เพ่ือดูวCา เราจะยอมรับประสิทธิภาพได,หรือไมC การยอมรับประสิทธิภาพให,ถือคCาแปรปรวน
2.5-5% นั่นคือ ประสิทธิภาพของแบบฝ�กทักษะไมCควรตํ่ากวCาเกณฑ4เกิน5% แตCโดยปกติเราจะ
กําหนดไว,2.5% อาทิ เราต้ังเกณฑ4ประสิทธิภาพไว, 90/90 เม่ือทดลองแบบ1:100 แล,ว แบบฝ�ก
ทักษะนั้นมีประสิทธิภาพ 87.5/87.5 เราก็สามารถยอมรับได,วCาแบบฝ�กทักษะนั้นมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพของแบบฝ�กทักษะท่ีสร,างข้ึนอาจกําหนดไว, 3 ระดับคือ 

1. “สูงกวCาเกณฑ4” เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝ�กสูงกวCาเกณฑ4ท่ีตั้งไว,มีคCาเกิน 
2.5% ข้ึนไป 

2. “เทCากับเกณฑ4” เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝ�กสูงกวCาเกณฑ4ท่ีตั้งไว,แตCไมCเกิน 
2.5% ข้ึนไป 

3. “ตํ่ากวCาเกณฑ4” เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝ�กสูงกวCาเกณฑ4ท่ีตั้งไว,แตCไมCต่ํา
กวCา 2.5% ข้ึนไป  

  ถือวCายังมีประสิทธิภาพท่ีรับได, 
 
 
 
 
 



30 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
  4.1 งานวิจัยในประเทศ 
            วงเดือน  แสงผึ้ง (2548: บทคัดยCอ) ได,ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝ�กเขียน
สะกดคําโดยใช,ข,อมูลท,องถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 3 โดยมีวัตถุประสงค4 1) เพ่ือ
ศึกษาข,อมูลพ้ืนฐาน 2) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝ�ก 3) เพ่ือทดลองใช,แบบฝ�ก 4) เพ่ือ
ประเมินและปรับปรุงแก,ไขแบบฝ�ก กลุCมตัวอยCางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 3 
โรงเรียนวัดราษฎร4-บํารุง อําเภอกระทุCมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 40 คน และเครื่องมือท่ีใช, 
ได,แกC แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ4 แบบฝ�ก แบบทดสอบผลการเรียนรู, เรื่อง การเขียนสะกด และ
แบบประเมินชิ้นงาน ผลการวิจัยพบวCา 1) นักเรียน ครู และผู,เก่ียวข,อง ต,องการให,มีการพัฒนาแบบ
ฝ�กการเขียนสะกดคําโดยใช,ข,อมูลท,องถ่ิน ท่ีมีสีสวยงาม มีรูปภาพการ4ตูนประกอบ มีเนื้อหาท่ีให,
ความรู, และสนุกสนาน ใช,ภาษาท่ีกะทัดรัด เข,าใจงCาย รวมท้ังต,องการให,มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ท้ังในห,องเรียนและนอกห,องเรียน และให,มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับข,อมูลท,องถ่ิน ได,แกC สถานท่ีสําคัญ
ในท,องถ่ิน และอาชีพท่ีสําคัญในท,องถ่ิน 2) แบบฝ�กการเขียนสะกดคํา ประกอบด,วย คํานํา 
วัตถุประสงค4 คําชี้แจงการใช,แบบฝ�ก คูCมือครู (แผนการจัดการเรียนรู, ใบความรู, แบบประเมิน
ชิ้นงาน) คูCมือนักเรียน (คํานํา วัตถุประสงค4 คําชี้แจงการใช,แบบฝ�ก ใบความรู,  ใบงาน และ
แบบทดสอบ) แบบฝ�กมีจํานวน 5 ชุด แบบฝ�กมีประสิทธิภาพ 86.77/84.80 3) ทดลองใช,แบบฝ�กกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 3 พบวCา นักเรียนมีความกระตือรือร,น สนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม
สามารถทําแบบฝ�กและทําชิ้นงานได, 4) ผลการเรียนรู,ในการเขียนสะกดคําของนักเรียนหลังเรียนด,วย
แบบฝ�กการสะกดคําโดยใช,ข,อมูลท,องถ่ินสูงกวCากCอนเรียน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 
นักเรียนมีความคิดเห็นวCา แบบฝ�กนักเรียนมีความรู, ความเข,าใจเก่ียวกับการเขียนสะกดคําและ
ท,องถ่ินของตนเองมากข้ึน สามารถนําความรู,ไปประยุกต4ใช,ในชีวิตประจําวันได, มีรูปแบบนCาสนใจ 
ชCวยกระตุ,นให,นักเรียนอยากเรียนรู,วิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
               สุนีย4  แก,วของแก,ว (2549: บทคัดยCอ) ได,ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนสะกด
คําท่ีมีตัวสะกดไมCตรงตามมาตราของนักเรียนท่ีมีความบกพรCองทางการเรียนรู, ชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 3 โดย
ใช,แบบฝ�กการประสมอักษร โดยมีจุดมุCงหมาย เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําท่ีมีตัวสะกด ไมC
ตรงตามมาตรา ของนักเรียนท่ีมีความบกพรCองทางการเรียนรู, ชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 3 และเพ่ือ
เปรียบเทียบ ทักษะการเขียนสะกดคําท่ีมีตัวสะกดท่ีมีตัวสะกดคําไมCตรงตามมาตรา กCอนและหลัง
การใช,แบบฝ�กการประสมอักษร กลุCมตัวอยCางท่ีใช,ในการวิจัยเปFนนักเรียนท่ีมีความบกพรCองทางการ
เรียนรู,ด,านการเขียนสะกดคํา ชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 3 ป(การศึกษา 2548 โรงเรียนบ,านบCอทอง อําเภอ
สะบ,าย,อย จังหวัดสงขลา จํานวน 7 คน ผลการวิจัยพบวCา 1) ทักษะการเขียนสะกดคําท่ีมีตัวสะกด
คําไมCตรงตามมาตราของนักเรียนท่ีมีความบกพรCองทางเรียนรู, มีการพัฒนาดีข้ึน และ 2) นักเรียนท่ีมี
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ความบกพรCองทางการเรียนรู, ด,านการเขียนสะกดคําท่ีมีตัวสะกดไมCตรงตามมาตรา มีทักษาการเขียน
สะกดคํา กCอนและหลังการทดสอบแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 โดยหลังการทดลอง
นักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดคําสูงกวCากCอนการทอง 
                หนูพิน คําหล,า (2550: บทคัดยCอ) ได,ทําวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝ�กเสริมทักษะการ
เขียนสะกดคําพ้ืนฐาน กลุCมสาระการเรียนรู,ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 1โรงเรียน
บ,านแดงเหลCายอด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีวัตถุประสงค4เพ่ือพัฒนาแบบฝ�ก
ทักษะการ เข ียนสะกดคํา พื ้นฐาน กลุ Cมสาระการ เร ียนรู ,ภ าษาไทย สําหร ับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป(ท่ี 1 ให,มีประสิทธิภาพตามเกณฑ4 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกCอนเรียนและหลังเรียนด,วยแบบฝ�กทักษะ การเขียนสะกดคําพ้ืนฐาน กลุCมสาระการเรียนรู,
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 1 กลุCมตัวอยCางท่ีใช,ในการศึกษาครั้งนี้ ได,แกC นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป(ท่ี 1 โรงเรียน บ,านแดงเหลCายอด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ภาค
เรียนท่ี 2 ป(การศึกษา 2550 จํานวนนักเรียน 12 คน โดยใช,วิธีการสุCมแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช,ใน
ศึกษา ได,แกC แผนการจัดการเรียนรู,การเขียนสะกดคําพ้ืนฐาน จํานวน 10 แผน แบบฝ�กเสริมทักษะ
การเขียนสะกดคําพ้ืนฐาน กลุCมสาระการเรียนรู,ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 1
จํานวน 10 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดคําพ้ืนฐาน  ผลการวิจัย
พบวCา แบบฝ�กเสริมทักษะการเขียนสะกดคําพ้ืนฐาน กลุCมสาระการเรียนรู,ภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 1ท่ีผู,ศึกษาสร,างข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ4ท่ีกําหนด 81.92/81.67 ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพสูงกวCากวCาเกณฑ4ท่ีกําหนดไว, คือ 80/80 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได,รับ
การสอนโดยใช,แบบฝ�กเสริมทักษะ การเขียนสะกดคําพื้นฐาน กลุCมสาระการเรียนรู,ภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 1 หลังเรียนสูงกวCากCอนเรียนอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ .01 
  สมพงษ4  ศรีพยาต (2553: บทคัดยCอ) ได,ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดแบบฝ�กการ
เขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 6 โดยมีวัตถุประสงค4 1) เพ่ือพัฒนาชุดแบบฝ�กการ
เขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 6 ให,มีประสิทธิภาพตามเกณฑ4 80/80 2) เพ่ือ
เปรียบเทียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 6 กับ
คะแนนเกณฑ4ร,อยละ 80 3) เพ่ือศึกษาความคงทนของความรู,ทางการเรียนภาษาไทย 4) เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ที่ 6 ที่มีตCอการเรียนรู,เรื่องการเขียนสะกดคํา  โดยใช, 
แผนการจัดเรียนรู,เรื่องการเขียนสะกดคํา แบบฝ�กเรื่อง การเรียนสะกดคํา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
เรื่อง การเขียนสะกดคํา แบบสัมภาษณ4นักเรียน วิเคราะห4ด,วย คCาเฉลี่ยร,อยละ (%) คCาเฉลี่ย ( X ) 
สCวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห4เนื้อหา (Content analysis) กับกลุCมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป(ท่ี 6 ป(การศึกษา 2553 โรงเรียนห,วยไคร, อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จํานวน 
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20 คน ผลการวิจัยพบวCา 1) แบบฝ�กการเขียนสะกดคําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 6 มี
ประสิทธิภาพสูงกวCาเกณฑ4 2) แบบฝ�กการเขียนสะกดคําสCงผลให,ผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การเขียนสะกดคํา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 6 สูงกวCาร,อยละ 80 ตามเกณฑ4ท่ีตั้งไว, และ 3) ความคงทนทางการ
เรียนภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 6 มีความคงทนในการจํา 
ไมCแตกตCางกัน    
  มานิตยา ทรงธรรมสกุล (2553: บทคัดยCอ) ได,ทําวิจัยเรื่อง การสร,างแบบฝ�กเพ่ือ
พัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 4 โรงเรียนวัดบางวัว 
โดยจุดมุCงหมาย เพ่ือสร,างแบบฝ�กในการพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 4 รวมท้ังการหาประสิทธิภาพของแบบฝ�ก ตามเกณฑ4มาตรฐาน 80/80 
และ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกCอนใช,และหลังใช,แบบฝ�กการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
และ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตCอแบบฝ�กการเขียนสะกดคําภาษาไทย กลุCมตัวอยCางเปFน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 4 จํานวน 30 คน โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย4) อําเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนท่ี 2 ป(การศึกษา 2552 เครื่องมือท่ีใช,ได,แกCแบบฝ�กการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย จํานวน 6 แบบฝ�ก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช,ทดสอบกCอนเรียน 
(pre-test) และหลังเรียน (post-test) และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู,เรียนท่ีมีตCอแบบฝ�ก
การเขียนสะกดคําภาษาไทย สถิติท่ีใช,ในการวิเคราะห4ข,อมูล  ผลการวิจัยพบวCาแบบฝ�กการเขียน
สะกดคําภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 87.17/83.44 ซ่ึงสูงกวCา
เกณฑ4มาตรฐานท่ีกําหนดไว, การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช,แบบฝ�กการเขียน
สะกดคําภาษาไทยสูงกวCากCอนใช,แบบฝ�กการเขียนสะกดคําภาษาไทย อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตCอแบบฝ�กการเขียนสะกดคําภาษาไทย อยูCในระดับมากท่ีสุด 
  นางวาสนา  ต้ังใจ (2553: บทคัดยCอ) ได,ทําวิจัยเรื่องการพัฒนาการเขียนสะกด
คําโดยใช,แบบฝ�กเสริมทักษะการเขียนสะกดคํา กลุCมสาระการเรียนรู,ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป(ท่ี 2  โดยมีจุดมุCงหมายเพ่ือศึกษาการพัฒนาการเขียนสะกดคํา  และเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคํา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 2  กCอนและหลังการใช,แบบฝ�ก
เสริมทักษะการเขียนสะกดคําท่ีผู,วิจัยสร,างข้ึน  กลุCมตัวอยCางท่ีใช,ในการพัฒนาการเขียนสะกดคําเปFน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี  2 ภาคเรียนท่ี  2  ป(การศึกษา  2551  โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก,ว  อําเภอ
เมืองสระแก,ว จังหวัดสระแก,ว  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก,ว  เขต 1 จํานวน 20 คน   
เครื่องมือท่ีใช,ในการเก็บรวบรวมข,อมูล  ได,แกC  แบบฝ�กเสริมทักษะการเขียนสะกดคํา จํานวน 9 ชุด
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคํา  จํานวน  1  ฉบับ ผลการวิจัยพบวCา แบบฝ�ก
เสริมทักษะการเขียนสะกดคํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี  2 ท่ีผู,วิจัยสร,างข้ึน  มีประสิทธิภาพ
เทCากับ  88.03/85.71  ซ่ึงสูงกวCาเกณฑ4มาตรฐาน  80/80 ท่ีต้ังไว,  สามารถพัฒนาทักษะการเขียน
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สะกดคําให,กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ท่ี  2  ได,เปFนอยCางดี และหลังจากใช,แบบฝ�กเสริมทักษะ
การเขียนสะกดคําแล,ว ปรากฏวCา ผลสัมฤทธิ ์ในการเขียนสะกดคําหลัง เ รียนด,วยแบบฝ�ก           
สูงกวCากCอนเรียน  อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 
 4.2 งานวิจัยต,างประเทศ 
  แอรอน  (Arron, 1959: 138-142) ได,สร,างแบบทดสอบเพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ในการ
สะกดคํา  โดยใช,คํา 60 คํา  สอบเด็กระดับ 4 จํานวน 193 คน และระดับ 8 จํานวน 174 คน พบวCา 
เด็กท่ีสามารถออกเสียงเปFนพยางค4 จะเปFนเด็กท่ีสะกดคําได,ดีท้ังเด็กในระดับ 4 และ 8  เด็กระดับ 8 
ท่ีสามารถแบCงคําออกเปFนพยางค4ได,  จะสามารถเขียนสะกดคําได,ดีแตCในทางตรงกันข,างเด็กในระดับ 
4 ท่ีสามารถแบCงคําออกเปFนพยางค4ได,ไมCได,เปFนเครื่องชี้วCาเด็กจะเขียนสะกดคําได,ดี 
        สแลตเทอรี่  (Slattery,  1970: 380-14) ได,ทดลองสอนสะกดคําให,แกCนักเรียนใน
ระดับ9จํานวน320คน ด,วยการให,นักเรียนฝ�กฝนสะกดคําให,ถูกต,อง โดยใช,คําตCางๆ กันผลปรากฏ
วCา  วิธีสอนนี้ชCวยให,นักเรียนสามารถสะกดคําได,ถูกต,องยิ่งข้ึน แตCยังคงมีการสะกดผิดบ,างเนื่องจาก
การใช,สถานการณ4แตกตCางกันออกไปซ่ึงเขาสรุปวCาถ,าต,องการให,นักเรียนสามารถสะกดคําได,ถูกต,อง 
จําเปFนต,องให,นักเรียนได,รับการฝ�กฝนสะกดคําตCางๆมากข้ึน 
     คาทาลาโน (Catalano,1976: 4983-A) ได,ศึกษาถึงความแตกตCางของความเข,าใจ
ในการอCานและคะแนนคําศัพท4ของนักเรียนท่ีใช,การสะกดในเนื้อเรื่องท่ีกําหนดให, โดยได,ทดลองกับ
นักเรียนระดับ 6 ในรัฐยูทาห4 ใช,เวลาในการทดลอง 7 สัปดาห4 พบวCานักเรียนท่ีเรียนจากวิธีการ 2 
กลุCม มีผลการเรียนไมCแตกตCางกัน 
           ซวอร4ต และโดห4ริง (Schwartz and Doehring,1977: 55) ได,ศึกษาถึงความสามารถ
ในการเขียนสะกดคําของนักเรียนระดับ 2-6 จํานวน 160 คน โดยใช,รูปภาพท่ีมีความหมายแบบทดสอบ
การเขียนสะกดคําแบบเลือกตอบและแบบทดสอบการเขียนสะกดคํายากพบวCานักเรียนกลุCมท่ีเรียน
โดยใช,รูปภาพท่ีมีความหมาย  มีแนวโน,มของการเรียนสะกดคําสูงกวCานักเรียนท่ีเรียนการเขียนสะกด
คําแบบธรรมดา 

  ชเวนดินเกอร4 (Schwendinger, 1978: 51) ได,ศึกษาผลการเขียนสะกดคําของ
นักเรียนในระดับ 6 จํานวน 503 คน โดยใช,แบบฝ�กหัดท่ีมีรูปภาพของจริงและแบบเขียนตามคําบอก
ผลการวิจัยพบวCา นักเรียนท่ีใช,แบบฝ�กหัดท่ีมีรูปภาพของจริงมีผลการเรียนการเขียน สะกดคําสูงกวCา
นักเรียนท่ีเรียนแบบเขียนตามคําบอก 
  แคลนตัน (Clanton, 1977: 2690-2691-A) ได,ศึกษาถึงผลของวิธีการตัดอักษรตาม
วิธีการสอนสะกดคํา โดยให,นักเรียนทําแบบฝ�กหัดชนิดท่ีลบอักษรออกจากคํา  แล,วให,นักเรียนเติม
อักษรท่ีหายไป การทดลองใช,เวลา 3 สัปดาห4 สัปดาห4ละ 4 แบบฝ�กหัด โดยทดลองกับนักเรียนระดับ 
6 และ 7  จํานวน 194 คน ผลการวิจัยพบวCาคะแนนการสอบของกลุCมทดลองและกลุCมควบคุม
ไมCแตกตCางกัน แตCคะแนนกลุCมทดลองหลักการฝ�กสูงกวCากCอนการฝ�ก 
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  ลอเรย4 (Lowrey, 1978: 817-A) ได,ศึกษาผลในการใช,แบบฝ�กหัดทักษะกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 3 จํานวนนักเรียนท้ังหมด 87 คน สรุปผลได, ดังนี้ 
แบบฝ�กหัดเปFนเครื่องมือท่ีชCวยนักเรียนในการเรียนรู,  นักเรียนท่ีได,รับการฝ�กโดยใช,แบบฝ�กหัดทักษะ
มีคะแนนการทดสอบหลังทําแบบฝ�กหัดมากกวCาคะแนนกCอนทําแบบฝ�กหัด  และนักเรียนสามารถทํา
ข,อทดสอบหลังจากการทําแบบฝ�กหัดได,ถูกต,องเฉลี่ยถึงร,อยละ 98.8  แบบฝ�กหัดชCวยในเรื่องความ
แตกตCางระหวCางบุคคล  เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถทางด,านภาษาแตกตCางกัน  การนํา
แบบฝ�กหัดมาใช,จึงเปFนการชCวยให,นักเรียนประสบผลสําเร็จในการเขียนเพ่ิมข้ึน 
    มิตเชลล4 (Mitchell, 1980: 1932-A) ได,ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอนการเขียน
สะกดคํา 3 แบบ คือ กลุCมท่ี 1 ใช,พจนานุกรม กลุCมท่ี 2 ใช,กิจกรรมเขียน เรื่อง และกลุCมท่ี 3 ใช,
พจนานุกรมและกิจกรรมการเขียนเรื่อง และมีกลุCมควบคุมอีกกลุCมหนึ่ง ผลการศึกษาพบวCา ท้ัง 3 
กลุCมเขียนสะกดคําได,ดีกวCากลุCมควบคุม แตCในเรื่องความคิดสร,างสรรค4ทางการเขียนและการเขียน
สะกดคําของกลุCมทดลองท้ังสามกลุCมไมCแตกตCางกัน 

   จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข,องกับการสร,างแบบฝ�กทักษะเขียนสะกดคํา สรุปได,วCา
กิจกรรมการฝ�กทักษะ เปFนสื่อ เครื่องมือ ที่ชCวยพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคําของ
นักเรียนให,ดียิ่งข้ึน แบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําท่ีมีทักษะเปFนรูปภาพ จะชCวยให,นักเรียนเข,าใจ
ความหมายท่ีเปFนนามธรรมได,มากยิ่งข้ึน และเปFนสCวนหนึ่งท่ีทําให,นักเรียนประสบผลสําเร็จในการ
เขียนสะกดคําแบบฝ�กทักษะนั้นได,ผสมผสานเทคนิควิธีการเรียนรู,หลายรูปแบบมีเนื้อหาและกิจกรรม
ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัยระดับชั้นของผู,เรียนมีความสอดคล,องกับความต,องการและความสนใจ
ของผู,เรียนประกอบด,วยสื่ออุปกรณ4ท่ีเอ้ือตCอการเรียนรู,ชุดแบบฝ�กเปFนสื่อเทคโนโลยีท่ีได,รับความนิยม
อยCางแพรCหลายดังนั้นชุดแบบฝ�กกิจกรรมการเขียนสะกดคําภาษาไทยจึงเปFนนวัตกรรมท่ีผู,วิจัยได,
สร,างข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให,สูงข้ึน   ดังนั้นควรสCงเสริมให,มีการสร,างชุด
แบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาให,เพียงพอกับความต,องการ และให,มี
ประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 3 

                                                วิธีดําเนินการวิจัย 
 
         การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีนชั้น
ป)ท่ี 3 มีวัตถุประสงค.  เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักศึกษา
จีนชั้นป)ท่ี 3 ให2มีประสิทธิภาพตามเกณฑ. 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ
เขียนสะกดคําภาษาไทยของนักศึกษาจีนชั้นป)>ท่ี 3 ก?อนและหลังการเรียนด2วยการใช2แบบฝ�กทักษะการ
เขียนสะกดคําภาษาไทย  และ 3)  ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3 ท่ีมีต?อการเรียนด2วย
การใช2แบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย ผู2วิจัยได2ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 
 
ข้ันตอนท่ี 1  ข้ันเตรียมการ 
        1.ประชากรและกลุ!มตัวอย!าง 

1.1 ประชากรท่ีใช2ในการวิจัยครั้งนี้ เปCนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนป)ท่ี  3  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ป)การศึกษา 2558  จํานวน 4  ห2องเรียน ได2แก? ห2องท่ีนักศึกษามาจาก
มหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน ห2องท่ีนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยปFาไม2ตะวันตกเฉียงใต2แห?งประเทศจีน ห2อง
ท่ีนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีและห2องท่ีนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยภาษาต?างประเทศ
กวางสี มีนักศึกษาจีนท้ังสิ้น 118 คน  

1.2 กลุ?มตัวอย?างท่ีใช2ในการวิจัยครั้งนี ้ เปCนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนห2องท่ี
นักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยปFาไม2ตะวันตกเฉียงใต2แห?งประเทศจีน ป)ท่ี  3  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ป)การศึกษา 2558  จํานวนนักศึกษา  31 คน  โดยวิธีการสุ?มอย?างง?าย (Simple 
Random Sampling) โดยห2องเรียนเปCนหน?วยสุ?มด2วยวิธีการจับฉลาก 
 2.ตัวแปรท่ีใช%ในการศึกษา 
       ตัวแปรต%น ได2แก?  การเรียนโดยใช2แบบฝ�กทักษะเรื่องการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
     ตัวแปรตาม ได2แก? 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคําภาษาไทย       
                                          2. ความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3 ท่ีมีต?อการเรียนโดยใช2  
แบบฝ�กทักษะเรื่องการเขียนสะกดคําภาษาไทย   
  
ข้ันตอนท่ี 2  ข้ันสร%างเครื่องมือ 

   เครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช2ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปCนเครื่องมือท่ีผู2วิจัยสร2างข้ึนเอง ประกอบด2วย      

1. แบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยจํานวน 6 ชุด 
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2. แผนการจัดการเรียนรู2ด2วยแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย จํานวน 6 แผน  
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําภาษาไทยจํานวน 30 ข2อ 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาจีนท่ีมีต?อแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคํา

ภาษาไทย จํานวน 10 ข2อ  
 การสร%างเครื่องมือ 

1. การสร%างแบบฝ-กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีนช้ันป1ท่ี 3 มี
ข้ันตอนการสร%างและหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1.1 ศึกษาค2นคว2า หนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข2องกับการสร2างแบบฝ�ก
ทักษะ และการเขียนสะกดคําภาษาไทย  

1.2 รวบรวมคําศัพท.จากหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพ้ืนฐานภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีน
ชั้นป)ท่ี 1กับ ป)ท่ี 2 เล?มท่ี 1-4 และเอกสารการเรียนวิชาการเขียนในชั้นป)ท่ี 3 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จํานวน 294 คํา 

1.3 นําคําศัพท.ท่ีได2มาจากข2อ 1.2 มาสร2างแบบฝ�กทักษะโดยมีองค.ประกอบดังนี้ 
1.3.1 ชื่อแบบฝ�กทักษะ 
1.3.2 คําแนะนําการใช2แบบฝ�กทักษะ 
1.3.3 วัตถุประสงค.ของการทําแบบฝ�กทักษะ 
1.3.4 กิจกรรมในการฝ�ก 
1.3.5 เวลาท่ีใช2ในการฝ�ก 

1.4 สร2างแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคํา ภาษาไทยจํานวน 6 ชุด ดังนี้ 
1.4.1 แบบฝ�กทักษะชุดท่ี 1 คําท่ีมีตัวสะกดแม?กก 
1.4.2 แบบฝ�กทักษะชุดท่ี 2 คําท่ีมีตัวสะกดแม?กด 
1.4.3 แบบฝ�กทักษะชุดท่ี 3 คําท่ีมีตัวสะกดแม?กบ 
1.4.4 แบบฝ�กทักษะชุดท่ี 4 คําท่ีมีตัวสะกดแม?กน 
1.4.5 แบบฝ�กทักษะชุดท่ี 5 คําพ2องเสียง 
1.4.6 แบบฝ�กทักษะชุดท่ี 6 คําท่ีมีตัวการันต. 

1.5 นําแบบฝ�กท่ีสร2างข้ึนเสนอต?ออาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ. เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต2องและความเหมาะสมของเนื้อหา  จุดประสงค.การเรียนรู2  กิจกรรมการเรียนรู2  สื่อการเรียนรู2และ
การประเมินผล 

1.6 นําแบบฝ�กทักษะท่ีแก2ไขตามคําแนะนําของอาจารย.ท่ีปรึกษาแล2วไปตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา ( Content Validity ) ด2วยวิธีการหาดัชนีความสอดคล2องระหว?างเนื้อหาและ
จุดประสงค.ของแบบฝ�กทักษะ ( Index of Item Objective Congruence : IOC ) โดยให2ผู2เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน  ท่ีมีความเชี่ยวชาญด2านเนื้อหาภาษาไทย ด2านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 
ด2านการวัดและประเมินผลพิจารณาและให2คะแนนดังนี้ 
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                     +1  แน?ใจว?าแบบฝ�กทักษะสอดคล2องกับจุดประสงค.การเรียนรู2 
      0   ไม?แน?ใจว?าแบบฝ�กทักษะสอดคล2องกับจุดประสงค.การเรียนรู2 
      -1  แน?ใจว?าแบบฝ�กทักษะไม?สอดคล2องกับจุดประสงค.การเรียนรู2 
  ท้ังนี้ดัชนีความสอดคล2องท่ีได2มามีค?าเท?ากับ 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ หน2า 
183) 

1.7 นําแบบฝ�กทักษะท่ีปรับปรุงแก2ไขและได2รับการตรวจสอบจากผู2เชี่ยวชาญแล2วไปหา
ประสิทธิภาพ (E1 / E2) กับนักศึกษาจีนห2องท่ีนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนานท่ีไม?ใช?กลุ?ม
ตัวอย?าง ดังนี้ 

1.7.1 การหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล  คือ   นําแบบฝ�กการเขียนสะกดคําไปหา
ประสิทธิภาพ  (E1 / E2) โดยทดลอง (Try-out ) กับนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3 ท่ีกําลังเรียนท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  จํานวน  3 คน ห2องท่ีนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยภาษาต?างประเทศกวางสี  ท่ีไม?ใช?
กลุ?มตัวอย?าง  กําหนดให2เปCนนักศึกษาท่ีมีความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยในระดับเก?ง 1 
คน  ปานกลาง  1 คนและอ?อน  1 คน  นําผลมาหาประสิทธิภาพของแบบฝ�กทักษะตามเกณฑ.  80/80 
จากนั้นนําข2อบกพร?องมาปรับปรุงแก2ไข 
 
ตารางท่ี 2 คะแนนวัดผลการเรียนรู2ระหว?างเรียน และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักศึกษาท่ี

ไม?ใช?กลุ?มตัวอย?างแบบรายบุคคล จํานวน 3 คน  
 

คะแนน จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม x̄ S.D. ประสิทธิภาพ 
ระหว!างเรียน 3 335 264.65 3.21 78.89 
หลังเรียน 3 30 25.67 2.65 80 
 
 จากตารางท่ี 2 ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
โดยทดลองกับนักศึกษาจีนชั้นป)ที่ 3 ที่กําลังเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จํานวน  3 คน  ท่ี
ไม?ใช?กลุ ?มตัวอย?าง พบว?า ประสิทธิภาพของกระบวนการเปCนร2อยละของคะแนนเฉลี่ย จาก
แบบทดสอบระหว?างเรียน (E1) ได2เท?ากับ 78.89 และประสิทธิภาพของหลังการเรียนการเขียนสะกด
คําภาษาไทย คิดเปCนร2อยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ( E2 ) 
ได2เท?ากับ 80 ตามเกณฑ.ท่ีตั้งไว2 80/80 
              นอกจากนี้ ระหว?างท่ีนําแบบฝ�กทักษะไปทดลอง (Try-out ) กับนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3 ท่ี
กําลังเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จํานวน  3 คน  ท่ีไม?ใช?กลุ?มตัวอย?าง พบว?า แบบฝ�กทักษะชุด
นี้มีความยากพอสมควรสําหรับนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3 แต?เวลาเรียนจํากัด ผู2วิจัยจึงแก2ไขปnญหาโดย
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หลังจากเฉลยแบบฝ�กทักษะและให2คะแนนเรียบร2อยแล2วแนะนําให2นักศึกษานําแบบฝ�กกลับไปทบทวน 
เพ่ือจดจําเนื้อหาท่ีได2เรียนและพัฒนาตนเอง  

1.7.2 การหาประสิทธิภาพแบบกลุ?มเล็ก  คือ  นําแบบฝ�กการเขียนสะกดคําไปหา
ประสิทธิภาพ  (E1 / E2) โดยทดลอง (Try-out ) กับนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3 ท่ีกําลังเรียนท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ห2องท่ีนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี จํานวน 9 คน  ท่ีไม?ใช?กลุ?มตัวอย?าง 
กําหนดให2เปCนนักศึกษาท่ีมีความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยในระดับเก?ง 3 คน  ปานกลาง 
3 คนและอ?อน 3 คน นําผลมาหาประสิทธิภาพของแบบฝ�กทักษะตามเกณฑ. 80/80 ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 คะแนนวัดผลการเรียนรู2ระหว?างเรียน และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ของนักศึกษาท่ี

ไม?ใช?กลุ?มตัวอย?างแบบกลุ?มเล็ก จํานวน 9 คน 
 

คะแนน จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม x̄ S.D. ประสิทธิภาพ 
ระหว!างเรียน 9 335 268 1.09 80.74 
หลังเรียน 9 30 24.44 1.01 81.48 
 
 จากตารางท่ี 3 ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
โดยทดลองกับนักศึกษาจีนชั้นป)ที่ 3 ที่กําลังเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จํานวน  9 คน  ท่ี
ไม?ใช?กลุ ?มตัวอย?าง พบว?า ประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเปCนร2อยละของคะแนนเฉลี่ย จาก
แบบทดสอบระหว?างเรียน (E1)  ได2เท?ากับ 80.74 และประสิทธิภาพหลังการเรียนการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย คิดเปCนร2อยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ( E2 ) ได2
เท?ากับ 81.48 ตามเกณฑ.ท่ีตั้งไว2 80/80 

1.7.3 ผู2วิจัยนําแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยท่ีได2รับการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพแล2วไปใช2กับนักศึกษาจีนห2องท่ีมาจากมหาวิทยาลัยปFาไม2ตะวันตกเฉียงใต2แห?งประเทศจีน 
ป)ท่ี  3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ป)การศึกษา 2558  จํานวนนักศึกษา  31 คน  ซ่ึง
เปCนกลุ?มตัวอย?าง 

2. แผนการจัดการเรียนรู%เรื่องการเขียนสะกดคําภาษาไทย  ผู%วิจัยได%สร%างแผนการ
จัดการเรียนรู%ตามข้ันตอนดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

2.2 ศึกษาหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู2 วิธีการสอนต?างๆ เพ่ือนํามาใช2ในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู2 
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2.3 เขียนแผนการจัดการเรียนรู2เรื่อง การเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักศึกษาจีนชั้น          
ป)ท่ี 3 จํานวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ไม?รวมการทดสอบ ก?อนเรียนและหลังเรียน 
โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4 การกําหนดเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู2 
 

รายการ เนื้อหา เวลา/ช่ัวโมง 
 ทดสอบก?อนเรียน 1 
แผนการจัดการเรียนรู2ท่ี 1 คําท่ีมีตัวสะกดแม?กก 2 
แผนการจัดการเรียนรู2ท่ี 2 คําท่ีมีตัวสะกดแม?กด 2 
แผนการจัดการเรียนรู2ท่ี 3 คําท่ีมีตัวสะกดแม?กบ 2 
แผนการจัดการเรียนรู2ท่ี 4 คําท่ีมีตัวสะกดแม?กน 2 
แผนการจัดการเรียนรู2ท่ี 5 คําพ2องเสียง 2 
แผนการจัดการเรียนรู2ท่ี 6 คําท่ีมีตัวการันต. 2 
 ทดสอบหลังเรียน 1 

  
        ส?วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู2มีดังนี้ 

1. สาระสําคัญ 
2. จุดประสงค.การเรียนรู2 
3. คุณลักษณะท่ีต2องการพัฒนา/คุณลักษณะอันพึงประสงค. 
4. สาระการเรียนรู2/เนื้อหา 
5. กิจกรรมการเรียนรู2  
6. สื่อแหล?งการเรียนรู2 
7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู2 

2.4 นําแผนการจัดการเรียนรู2เสนออาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต2องความเท่ียงตรงของเนื้อหา การใช2ภาษาตลอดจนความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู2 

2.5 นําแผนการจัดการเรียนรู2ที่แก2ไขแล2วเสนอผู2เชี ่ยวชาญ จํานวน 3 คนได2แก?
ผู2เชี่ยวชาญด2านเนื้อหาภาษาไทย ด2านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด2านการวัดและประเมินผล
เพื่อตรวจสอบความสอดคล2องของแผนการจัดการเรียนรู2ระหว?างจุดประสงค. เนื้อหาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู2  แล2ว นําผลการพิจารณาของผู2เชี ่ยวชาญมาหาค?าดัชนีความสอดคล2องของ
เครื่องมือวิจัย (Index of Item Objective Congruence : IOC)   ซึ่งได2ค?าดัชนีความสอดคล2องท่ีมี
ค?าเท?ากับ 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ หน2า 182) 



40 

2.6 ปรับปรุงและแก2ไขแผนการจัดการเรียนรู2ตามคําแนะนําของผู2เชี่ยวชาญ โดยจัดแต?
ละแผนให2มีองค.ประกอบท่ีเหมือนกัน และกําหนดเวลาท่ีแต?ละข้ันตอนควรจะใช2  

2.7 นําแผนการจัดการเรียนรู2ร?วมกับแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยไปใช2
กับกลุ?มตัวอย?าง 

3. การสร%างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําภาษาไทยมีข้ันตอนการสร%าง
และหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

3.1 ศึกษาข2อมูลท่ัวไปของโครงการการระหว?างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับ
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี    

3.2 ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  และวิธีการสร2างแบบทดสอบปรนัยชนิด  4 ตัวเลือกจาก
หนังสือ ตําราและเอกสารต?าง ๆ 

3.3 นําความรู2ท่ีได2จากการศึกษามาเปCนแนวทางในการจัดทําแบบทดสอบวัดผล  
สัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําภาษาไทย  โดยสร2างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําภาษาไทย
เปCนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจํานวน 45 ข2อ 

3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําภาษาไทยท่ีสร2างข้ึนเสนออาจารย. 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.เพ่ือตรวจสอบความถูกต2องความตรงของเนื้อหา และการใช2ภาษา 

3.5 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแล2วไปให2ผู2เชี่ยวชาญ 3 ท?าน ซึ่งเปCนผู2เชี่ยวชาญด2าน
เนื้อหาภาษาไทย ด2านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด2านการวัดประเมินผลตรวจสอบความ
สอดคล2องระหว?างข2อสอบกับจุดประสงค. จากนั้นนําผลการพิจารณาของผู2 เชี่ยวชาญมาหาค?า
ดัชนีความสอดคล2อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)   ซ่ึงได2ค?าดัชนี ความ
สอดคล2องเท?ากับ 1.00 ( รายละเอียดในในภาคผนวก ฉ หน2า 179 ) 

3.6 นําแบบทดสอบไปทดลอง (Try Out )  กับนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3ห2องท่ีนักศึกษามา
จากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน ท่ีไม?ใช?กลุ?มตัวอย?างจํานวน 24 คน 

3.7 นํากระดาษคําตอบมาตรวจให2คะแนน โดยให2คะแนน1  คะแนนสําหรับข2อท่ีตอบถูก
และให2  0 คะแนนสําหรับข2อท่ีตอบผิดหรือไม?ตอบ  นําคะแนนของนักศึกษาแต?ละคนมาวิเคราะห.ราย
ข2อเพ่ือหาค?าความยากง?าย (p) และค?าอํานาจจําแนก  (r)   และคัดเลือกข2อท่ีมีค?าความยากง?าย  (p)  อยู?
ระหว?าง 0.57-0.80 และค?าอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต? 0.38 ข้ึนไป ไว2จํานวน 30 ข2อ 

3.8 นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแล2วจํานวน  30 ข2อมาหาค?าความเชื่อม่ันโดยใช2สูตร KR – 20 
ของ Kuder-Richardson ได2เท?ากับ 0.92 ( รายละเอียดในภาคผนวก ฉ หน2า 189 ) 

3.9 นําแบบทดสอบท่ีหาค?าความเชื่อม่ันแล2วไปทดสอบวัดผลการเรียนรู2ก?อนเรียนและ
หลังเรียนกับกลุ?มตัวอย?าง  ซ่ึงเปCนนักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนชั้นป)ท่ี  3  ห2องท่ีมาจาก มหาวิทยาลัยปFาไม2
ตะวันตกเฉียงใต2แห?งประเทศจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ป)การศึกษา 2558 
จํานวน 1 ห2องเรียน มีนักศึกษา 31 คน 
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4. การสร%างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาจีนช้ันป1ท่ี 3 ท่ีมีต!อการจัดการ
เรียนรู%โดยใช%แบบฝ-กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3 ท่ีมีต?อการจัดการเรียนรู2โดยใช2
แบบฝ�กทักษะเรื่อง  การเขียนสะกดคําภาษาไทย  มีข้ันตอนการสร2างและหาประสิทธิภาพดังนี้ 

4.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการสร2างแบบสอบถามจากตําราเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข2อง 

4.2 สร2างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต?อการจัดการเรียนรู2โดยใช2แบบ
ฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยในด2านเนื้อหา ด2านการจัดการเรียนรู2 และด2านประโยชน.ท่ีได2รับ 
โดยสร2างเปCนแบบสอบถามแบบประมาณค?า 5 ระดับจํานวน 10 ข2อ 

4.3 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาให2อาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.
ตรวจสอบความถูกต2องของเนื้อหาและการใช2ภาษา 

4.4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก2ไขแล2วเสนอผู2เชี่ยวชาญ 3 ท?าน  ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ด2านเนื้อหาภาษาไทย ด2านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด2านการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความสอดคล2องระหว?างข2อคําถามกับวัตถุประสงค. 

  จากนั้นนําคะแนนความคิดเห็นของผู2เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท?าน มาคํานวณหาค?า IOC  
(Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงได2ค?าดัชนีความสอดคล2องท่ีมีค?าเท?ากับ 1.00  
(รายละเอียดในภาคผนวก ฉ หน2า 184 ) 

4.5 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก2ไขตามคําแนะนําของผู2เชี่ยวชาญแล2วไปใช2กับกลุ?ม
ตัวอย?างต?อไป 
 
ข้ันตอนท่ี  3  ข้ันดําเนินการทดลอง  
 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปCนการวิจัยก?อนการทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบ One 
Group Pre – Posttest Design (Tuckman, 1990: 160) 
 
ตารางท่ี  5 รูปแบบการวิจัย 
 

สอบก?อนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 
O1 X O2 

 
 O1 หมายถึง การทดสอบก?อนเรียน 
 X  หมายถึง การทดลองสอนด2วยแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
 O2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 
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 ข้ันก!อนทดลอง 
1. กําหนดกลุ?มตัวอย?าง 1 ห2องเรียน ได2แก? นักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยปFาไม2

ตะวันตกเฉียงใต2แห?งประเทศจีนชั้นป)ท่ี 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 1  ป)การศึกษา 
2558 จํานวน 1 ห2องเรียน จํานวน 31 คน 

2. ให2นักศึกษากลุ?มตัวอย?างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําภาษาไทยของ
นักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3 ก?อนเรียน (Pretest)  แล2วผู2วิจัยนํามาตรวจให2คะแนนพร2อมท้ังบันทึกผลไว2 
 ข้ันทดลอง  

1. ดําเนินการสอนโดยใช2แบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยจํานวน 6 ชุด และ
แผนการจัดการเรียนรู2 จํานวน 6 แผน 

2. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ?มตัวอย?างหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนโดยใช2
แบบทดสอบวัดวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําภาษาไทยซ่ึงเปCนชุดเดียวกันกับท่ีใช2ทดสอบก?อนเรียน
(Pretest) แต?สลับข2อและสลับตัวเลือก 
 ข้ันหลังการทดลอง 
 หลังการวิจัย ผู2วิจัยให2นักศึกษากลุ?มตัวอย?างทําแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
ข้ันตอนท่ี  4  การวิเคราะห@ข%อมูล 
 ผู2วิจัยนําข2อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห.ด2วยวิธีการทางสถิติ สรุปเปCนผลการทดลองและ
ทดสอบสมมติฐาน  ตามลําดับดังนี้ 

1. เปรียบเทียบความแตกต?างของคะแนนแบบทดสอบก?อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู2โดยใช2แบบฝ�กทักษะ  โดยใช2 t-test แบบ Dependent 

2. วิเคราะห.แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3 ท่ีมีต?อการจัดการเรียนรู2
โดยใช2แบบฝ�กทักษะ ใช2การแปลค?าแบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะห.ข2อมูลโดยค?าเฉลี่ย   
( X ) และส?วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง  เห็นด2วยมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง  เห็นด2วยมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  เห็นด2วย ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง  เห็นด2วยน2อย 
  คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง  เห็นด2วยน2อยท่ีสุด 
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 สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห@และหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1. การวิเคราะห.หาค?าเฉลี่ย (Mean) คํานวณจากสูตร (ล2วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 

2538: 73) 

  X  = 
N

X∑
 

     เม่ือ      X  แทน  คะแนนเฉลี่ย 
     ∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   N  แทน  จํานวนนักเรียน 
 

2. การวิเคราะห.หาค?าส?วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    S.D. = 
( )

( )1

22

−

−∑ ∑
nn

XXn
 

   เม่ือ   S.D.   แทน  ค?าส?วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
         ∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนทุกคน 
                         ∑ 2

X  แทน  ผลรวมของคะแนนยกกําลังสองของนักเรียนทุกคน 
         n  แทน  จํานวนนักเรียน 

3. การวิเคราะห.หาความเท่ียงตรง (IOC) (พวงรัตน. ทวีรัตน., 2543: 119) ใช2สูตรดังนี้   

  IOC  =  
n

R∑  

  เม่ือ  ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนของผู2เชี่ยวชาญ 
          n  แทน  จํานวนผู2เชี่ยวชาญ 
  ค?า IOC > 0.50 คือ  มีความเท่ียงตรงใช2ได2 (ชัยยงค. พรหมวงศ., 2537) 

4. การวิเคราะห.หาค?าความยากง?ายของแบบทดสอบ (ล2วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2538: 217-218)  ใช2สูตรดังนี้   

    p     =  
LH

LH

NN

RR

+

+  

   เม่ือ  p แทน  ค?าความแยกง?าย 
       RH แทน  จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุ?มสูง 
       RL แทน  จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุ?มตํ่า 
       NH แทน  จํานวนคนท่ีเข2าสอบในกลุ?มสูง 
       NL แทน  จํานวนคนท่ีเข2าสอบในกลุ?มตํ่า 

5. การวิเคราะห.หาค?าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (ล2วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2538: 217-218) 
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           r      =  
H

LH

N

RR −  

  เม่ือ  r แทน  ค?าอํานาจจําแนก 
       RH แทน  จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุ?มสูง 
       RL แทน  จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุ?มตํ่า 
       NH แทน  จํานวนคนท่ีเข2าสอบในกลุ?มสูง 

6. การวิเคราะห.หาค?าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
  สูตรหาค?าความเชื่อม่ัน KR-20 ของคูเดอร. และ ริชาร.ดสัน (ล2วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2538: 197-198) 

            rtt      =  











−

−
∑

2
1

1 tS

pq

n

n  

   เม่ือ rtt แทน  ค?าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
         n แทน  จํานวนข2อ 
         p แทน  สัดส?วนของคนท่ีทําถูกแต?ละข2อ 
         q แทน  สัดส?วนของคนท่ีทําผิดในแต?ละข2อ = 1-p 
           S t

2

.
แทน  ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 

7. การทดสอบค?าที (t-test) 
  ทดสอบค?าที (t-test) แบบ Dependent  โดยใช2สูตร (พวงรัตน. ทวีรัตน., 2538: 165)  

           t        =  
( )
1

22

−

−∑ ∑
∑

N

DDN

D
 

  เม่ือ  t แทน  ค?าความแตกต?างของคะแนนก?อนและหลังเรียน 
      D  แทน  ผลต?างของคะแนนในแต?ละคู? 
      N  แทน  จํานวนคู? 
    ∑D   แทน  ผลรวมของผลต?างคะแนนก?อนและหลังเรียน 
    ∑

2
D    แทน  ผลรวมของผลต?างกําลังสองของคะแนนก?อนและหลังเรียน 

    ( )2∑D  แทน  ยกกําลังสองของผลรวมของผลต?างของคะแนนก?อนและหลังเรียน 

 
 



45 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�  เพ่ือ 1) พัฒนาแบบฝ$กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
สําหรับนักศึกษาจีนชั้นป0ท่ี 3 ให3มีประสิทธิภาพตามเกณฑ� 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักศึกษาจีนชั้นป0ท่ี 3 ก?อนและหลังการเรียนด3วยการใช3
แบบฝ$กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย  และ 3)  ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นป0ท่ี 3 ท่ีมีต?อ
การเรียนด3วยการใช3แบบฝ$กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย กลุ?มตัวอย?างคือ นักศึกษาจีนป0ท่ี  3 
แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยปAาไม3ตะวันตกเฉียงใต3แห?งประเทศจีนท่ีกําลังศึกษาท่ี  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ป0การศึกษา 2558 จํานวนนักศึกษา 31 คน  การวิจัยครั้งนี้ได3ดําเนินการ
วิจัยตามข้ันตอนเพ่ือเปDนการตอบวัตถุประสงค�และข3อคําถามของการวิจัย ผู3วิจัยขอเสนอผลการ
วิเคราะห�ข3อมูลโดยแบ?งเปDน 3 ตอนดังนี้ 
         ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝ$กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
สําหรับนักศึกษาจีนชั้นป0ท่ี 3 ตามเกณฑ� 80/80 
         ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรับ
นักศึกษาจีนชั้นป0ท่ี 3 ก?อนและหลังการใช3แบบฝ$กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย  
         ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นป0ท่ี 3 ท่ีมีต?อแบบฝ$กทักษะการเขียน
สะกดคําภาษาไทย  
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝ$กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยสําหรับ 
นักศึกษาจีนช้ันป0ท่ี 3  
 
ตารางท่ี 6  คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ระหว?างเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีเปDนกลุ?มตัวอย?าง 
 

คะแนน จํานวน
นักศึกษา 

คะแนนเต็ม คะแนนรวม x̄ S.D. ประสิทธิภาพ 

ระหว8างเรียน 31 335 8618 278 1.14 81.30 

หลังเรียน 31 30 763 24.61 1.69 82.04 
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               จากตารางท่ี 6  พบว?า ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝ$กคือทักษะคือประสิทธิภาพของ
กระบวนการการคิดเปDนร3อยละของคะแนนเฉลี่ย จากแบบทดสอบระหว?างเรียน(E1) ได3เท?ากับ  81.30 
ประสิทธิภาพหลังเรียน คิดเปDนร3อยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียน ( E2 )ได3เท?ากับ 82.04 ตามเกณฑ�ท่ีต้ังไว3 80/80 และมีค?าเฉลี่ย 24.61 ส?วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.69 
 
ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรับ
นักศึกษาจีนช้ันป0ท่ี 3 ก8อนและหลังการใช�แบบฝ$กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย  
 
ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก?อนและหลังการใช3แบบฝ$กทักษะ 
 

การทดสอบ 
จํานวน 

(n) 
คะแนน

เต็ม 
ค8าเฉล่ีย 

(x̄) 

ส8วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
t df 

P-
value 

ก?อนเรียน 31 30 14.32 4.81 
-9.16* 30 .00 

หลังเรียน 31 30 24.61 3.69 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
            จากตารางท่ี 7 พบว?า นักศึกษาจีนชั้นป0ท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยหลังเรียน  (x̄=24.61, S.D.=3.69) สูงกว?าก?อนเรียน (x̄=14.32, S.D.=4.81) อย?างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาจีนช้ันป0ท่ี 3 ท่ีมีต8อแบบฝ$กทักษะการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย  
 
ตารางท่ี 8 แสดงคะแนนเฉลี่ย ส?วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นป0ท่ี 3 ท่ีมีต?อ

แบบฝ$กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย  
 

ท่ี รายการประเมิน 
 

     ระดับความคิดเห็น    แปลความ 
 x̄ S.D. 

 ด�านเนื้อหา    
1 การเรียงลําดับความยากง?ายของเนื้อหาในแบบ

ฝ$กทักษะมีความเหมาะสม 
4.35 0.35 มาก 

2 เนื้อหาในแบบฝ$กทักษะมีความยากง?ายเหมาะสม
กับนักศึกษาจีนชั้นป0ท่ี 3 

4.32 0.41 มาก 

 เฉลี่ยรวมด3านเนื้อหา 4.34 0.38 มาก 
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ตารางท่ี 8  แสดงคะแนนเฉลี่ย ส?วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นป0ท่ี 3 ท่ีมีต?อ
แบบฝ$กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย (ต?อ) 

 

ท่ี รายการประเมิน 
 

     ระดับความคิดเห็น    แปลความ 
 x̄ S.D. 

 ด�านการจัดการเรียนรู�    
3 กิจกรรมการเรียนรู3มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.58 0.11 มากท่ีสุด 
4 กิจกรรมการเรียนรู3 ได3ส?งเสริมให3นักศึกษาได3

แลกเปลี่ยนความรู3ความคิดกัน 
4.39 0.31 มาก 

5 กิจกรรมการเรียนรู3ทําให3นักศึกษากล3าคิดกล3าตอบ 4.16 0.26 มาก 
6 กิจกรรมการเรียนรู3มีความหลากหลาย 4.29 0.35 มาก 
 เฉลี่ยรวมด3านการจัดการเรียนรู3 4.36 0.26 มาก 
 ด�านประโยชน�ท่ีได�รับ    
7 การจัดการเรียนรู3ทําให3เขียนภาษาไทยได3ถูกต3อง 4.39 0.41 มาก 
8 กิจกรรมการเรียนรู3ช?วยให3นักศึกษาสร3างความรู3

ความเข3าใจด3วยตนเองได3 
4.42 0.35 มาก 

9 กิจกรรมการเรียนรู3ทําให3นักศึกษานําวิธีการเรียนรู3
ไปใช3ในวิชาอ่ืนๆ 

4.35 0.26 มาก 

10 กิจกรรมการเรียนรู3ทําให3นักศึกษานําความรู3ไปใช3
ในชีวิตประจําวันได3 

4.39 0.41 มาก 

 เฉลี่ยรวมด3านประโยชน�ท่ีได3รับ 4.39 0.36 มาก 
 เฉลี่ยรวมท้ัง 3 ด3าน 4.36 0.34 มาก 

 
 จากตารางท่ี 8 ความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นป0ท่ี 3 ท่ีมีต?อการเรียนด3วยการใช3แบบฝ$ก
ทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย พบว?า โดยภาพรวมท้ัง 3 ด3าน อยู?ในระดับ เห็นด3วยมาก ( x̄ 
=4.36,S.D.= 0.34) และเม่ือพิจารณาเปDนรายด3าน พบว?า นักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมเห็น
ด3วยสูงที่สุดในด3านประโยชน�ท่ีได3รับ  ( x̄ =4.39,S.D.= 0.36) รองลงมาคือด3านการจัดการเรียนรู3 ( x̄ 
=4.36, S.D.= 0.26) และด3านเนื้อหา( x̄ =4.34,S.D.= 0.38) ตามลําดับ 
                เม่ือพิจารณาในด3านเนื้อหา พบว?านักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียงลําดับความ
ยากง?ายของเนื้อหาในแบบฝ$กทักษะมีความเหมาะสม อยู?ในระดับมาก( x̄ =4.35,S.D.= 0.35) มาเปDน
อันดับท่ี 1 รองลงมาคือ เนื้อหาในแบบฝ$กทักษะมีความยากง?ายเหมาะสมกับนักศึกษาจีนชั้นป0ท่ี 3  
อยู?ในระดับมาก( x̄ =4.32,S.D.= 0.41) 
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                  เม่ือพิจารณาในด3านการจัดการเรียนรู3 พบว?า นักศึกษามีความคิดเห็นมาเปDนอันดับ 1 
เก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู3มีความเหมาะสมกับเนื้อหา อยู?ในระดับมากท่ีสุด( x̄ =4.58,S.D.= 0.11) 
รองลงมาคือกิจกรรมการเรียนรู3ได3ส?งเสริมให3นักศึกษาได3แลกเปลี่ยนความรู3ความคิดจากกัน เนื้อหาใน
แบบฝ$กทักษะ กิจกรรมการเรียนรู3มีความหลากหลาย กิจกรรมการเรียนรู3ทําให3นักศึกษากล3าคิดกล3าตอบ 
อยู?ในระดับมาก( x̄ =4.39,S.D.= 0.31, x̄ =4.29,S.D.= 0.35และ x̄ =4.16,S.D.= 0.26) ตามลําดับ 
                 เม่ือพิจารณาในด3านประโยชน�ท่ีได3รับ  พบว?า นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม
การเรียนรู3ช?วยให3นักศึกษาสร3างความรู3ความเข3าใจด3วยตนเองได3 อยู?ในระดับมาก    ( x̄ =4.42,S.D.= 
0.35) มาเปDนอันดับท่ี 1 รองลงมาคือการจัดการเรียนรู3ทําให3เขียนภาษาไทยได3ถูกต3อง,กิจกรรมการ
เรียนรู3ทําให3นักศึกษานําความรู3ไปใช3ในชีวิตประจําวันได3 และกิจกรรมการเรียนรู3ทําให3นักศึกษานํา
วิธีการเรียนรู3ไปใช3ในวิชาอ่ืนๆ  อยู?ในระดับมาก( x̄ =4.39,S.D.= 0.41,  x̄ =4.39,S.D.= 0.41และ x̄ 
=4.35,S.D.= 0.26) ตามลําดับ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักศึกษาจีน
ชั้นป)ท่ี 3 มีวัตถุประสงค/  1) เพ่ือพัฒนาแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักศึกษา
จีนชั้นป)ท่ี 3 ให3มีประสิทธิภาพตามเกณฑ/ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ
เขียนสะกดคําภาษาไทยของนักศึกษาจีนชั้นป)?ท่ี 3 ก@อนและหลังการเรียนด3วยการใช3แบบฝ�กทักษะการ
เขียนสะกดคําภาษาไทย 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3 ท่ีมีต@อการเรียนด3วยการ
ใช3แบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยประชากรท่ีใช3ในการวิจัยครั้งนี้เปBนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จากจีนป)ท่ี3มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภาคเรียนท่ี 1 ป)การศึกษา 2558  จํานวน 4 ห3องเรียน ได3แก@ 
ห3องท่ีมาจากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน ห3องท่ีมาจากมหาวิทยาลัยปFาไม3ตะวันตกเฉียงใต3แห@งประเทศ
จีนห3องท่ีมาจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีและห3องท่ีมาจากมหาวิทยาลัยภาษาต@างประเทศกวางสี มี
นักศึกษาจีนท้ังสิ้น 118 คนกลุ@มตัวอย@างท่ีใช3ในการวิจัยครั้งนี้เปBนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนห3องมา
จากมหาวิทยาลัยปFาไม3ตะวันตกเฉียงใต3แห@งประเทศจีน ป)ท่ี3มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภาคเรียนท่ี 
1 ป)การศึกษา 2558  จํานวนนักศึกษา31 คนเครื่องมือท่ีใช3ในการวิจัยได3แก@ 1) แบบฝ�กทักษะการ
เขียนสะกดคําภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3จํานวน 6 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู3การเขียน
สะกดคําภาษาไทย 6 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําภาษาไทยซ่ึงเปBนแบบ
ปรนัย ชนิด 4  ตัวเลือกจํานวน 30 ข3อและ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3 ท่ี
มีต@อการเรียนโดยใช3แบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
 รูปแบบการวิจัยเปBนแบบ(Pre-Experimental Design) แบบกลุ@มเดียวสอบก@อนและสอบ
หลัง (One Group Pretest –Posttest Design) การวิเคราะห/ข3อมูลและสถิติท่ีใช3ในการหา
ประสิทธิภาพของแบบฝ�กใช3สูตร  E1/ E2 การวิเคราะห/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช3
ค@าเฉลี่ย ( X ) และส@วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และนําคะแนนมาเปรียบเทียบค@าเฉลี่ยของคะแนน
ก@อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค@าที (t-test) แบบ Dependent การหาคุณภาพเครื่องมือท่ี
ใช3ในการวิจัยด3วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบฝ�กทักษะท้ังด3านประสิทธิภาพใน
การวัดและการประเมินผล และด3านความตรงในด3านเนื้อหาท่ีใช3ในกิจกรรมการเรียนการสอน มีค@า 
IOC เท@ากับ 1.00 ค@าIOCของแบบสอบถามความคิดเห็น มีค@าเท@ากับ 1.00 และวิเคราะห/
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาจีนป)ท่ี3 ท่ีมีต@อการจัดการเรียนรู3โดยใช3แบบฝ�กทักษะ ใช3การ
แปลค@าแบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะห/ข3อมูลโดยค@าเฉลี่ย ( X ) และส@วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทียบกับเกณฑ/ 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีนชั้น
ป)ท่ี 3มีผลการวิจัยดังนี้  

1. การพัฒนาประสิทธิภาพของแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยสามารถหา
ประสิทธิภาพได3  81.30/82.04ซ่ึงสูงกว@าเกณฑ/ท่ีกําหนดไว3คือ 80/80 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช3แบบฝ�กทักษะพบว@าหลังเรียนสูงกว@า
ก@อนเรียนอย@างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ผลการวิเคราะห/ความคิดเห็นของนักศึกษาจีน ชั้นป)ท่ี 3 ท่ีมีต@อแบบฝ�กทักษะการเขียน
ภาษาไทยพบว@า โดยภาพรวมท้ัง 3 ด3านอยู@ในระดับเห็นด3วยมาก   
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยสําหรับนักศึกษา
จีนชั้นป)ท่ี 3 สามารถอภิปรายผลได3ดังนี้ 
                1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช3แบบฝ�กทักษะพบว@าหลังเรียนสูง
กว@าก@อนเรียนอย@างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้อาจเนื่องจากความสมบูรณ/ของแบบฝ�ก
ทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทยท่ีสร3างข้ึนด3วยการผ@านข้ันตอนอย@างเปBนระบบ ผ@านการตรวจสอบ
คุณภาพจากอาจารย/ผู3ควบคุมวิทยานิพนธ/และผู3เชี่ยวชาญอย@างละเอียดโดยอาจารย/แนะนําให3เพ่ิม
จํานวนคําท่ีนํามาใช3ในการสร3างแบบฝ�กทักษะให3มากยิ่งข้ึน แนะนําเขียนหัวข3อให3ชัดเจนข้ึน เข3าใจง@าย
ข้ึน แนะนําให3แบบฝ�กแต@ละชุดมีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายข้ึน และผู3วิจัยได3ปรับปรุงแก3ไขตาม
ข3อเสนอแนะจนมีคุณภาพ โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข3องกับแบบ
ฝ�กทักษะ พร3อมวิเคราะห/ปiญหาท่ีพบในงานเขียนต@างๆของนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3 จากมหาวิทยาลัยปFา
ไม3ตะวันตกเฉียงใต3แห@งประเทศจีนท่ีกําลังศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสัมภาษณ/อาจารย/
ภาษาไทยท่ีสอนวิชาการเขียนเพ่ือรวบรวมปiญหาข3อมูล จากนั้นผู3วิจัยจึงนําประเด็นปiญหามาจัดทํา
แผนการสอน สร3างแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย โดยแบบฝ�กทักษะแต@ละชุดมี
องค/ประกอบดังนี้ คําชี้แจงในการใช3 ใบความรู3 และกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตลอดจนสร3างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางด3านทักษะการเขียนสะกดคํา ซ่ึงได3รับการตรวจสอบและให3คําเสนอแนะจากอาจารย/
ผู3ควบคุมวิทยานิพนธ/และผู3เชี่ยวชาญด3านเนื้อหาภาษาไทย ด3านกิจกรรมการเรียนการสอนและด3านวัด
และประเมินผล ก@อนท่ีจะนําไปทดลองกับกลุ@มทดลอง และตรวจเก็บคะแนนไว3พร3อมท้ังปรับปรุงแก3ไข
ข3อบกพร@องท่ีพบก@อนจะนํามาใช3กับกลุ@มตัวอย@างจริง สอดคล3องกับขันธงชัย มหาโพธิ์ (2535:20) และ 
มนทิรา ภักดีณรงค/ (2538:99) ท่ีกล@าวว@า แบบฝ�กทักษะท่ีจะทําให3ผู3เรียนเกิดการเรียนรู3ท่ีดีนั้น จะต3อง
มีการวางฟอร/มท่ีดี มีการพัฒนาข้ึนอย@างเปBนระบบ ซ่ึงจะทําให3ผู3เรียนเกิดการเรียนรู3ได3ดีจากการฝ�ก
กระทําบ@อยๆ ได3ลงมือทําเองและเกิดความสนุกสนานในการทําแบบฝ�กทักษะ  
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               นอกจากนี้ผู3วิจัยยังได3ศึกษาและคํานึงถึงหลักจิตวิทยามาใช3เปBนองค/ประกอบในการสร3าง
แบบฝ�กทักษะและใช3เพ่ือเปBนแนวทางในการสร3างแบบฝ�กทักษะให3มีความ  เหมาะสมกับความสนใจ 
วัย และความสามารถของผู3เรียน สอดคล3องกับอัญชลี แจ@มเจริญ (2526: 45) ที่กล@าวว@า แบบฝ�ก
ทักษะที่ดีควรใช3หลักจิตวิทยาและกระบวนการเรียนรู3ของนักเรียน   ควรสร3างข้ึนเพ่ือสิ่งท่ีจะสอน
และเก่ียวข3องกับนักเรียน คําพูดและเนื้อหาควรเก่ียวข3องกับชีวิตประจําวันและเปBนสิ่งท่ีนักเรียนพบ
เห็นอยู@แล3ว สิ่งท่ีฝ�กแต@ละครั้งควรเปBนแบบฝ�กสั้นๆ และเข3าใจง@ายไม@น@าเบ่ือและท่ีสําคัญจะกระตุ3นให3
เด็กได3สนใจใคร@ฝ�ก และยังสอดคล3องกับนงเยาว/ บวงสรวง (2535: 31) ท่ีกล@าวว@า การสร3างแบบฝ�ก
จะต3องคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู3 มีวิธีการฝ�กทักษะท่ีเหมาะสม มีจุดมุ@งหมายในการฝ�กท่ีชัดเจน และ
สร3างแบบฝ�กให3มีรูปแบบท่ีน@าสนใจ โดยคํานึงถึงความพร3อมและความสามารถของนักเรียน แบบฝ�กท่ี
สร3างข้ึนควรมีการหาประสิทธิภาพให3ได3มาตรฐาน 
                 ดังนั้นแบบฝ�กทักษะท่ีผู3วิจัยสร3างข้ึน จึงมีประสิทธิภาพทําให3ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว@าก@อนเรียน สอดคล3องกับมนทิรา ภักดีณรงค/(2540:95)  ได3ศึกษาแบบฝ�ก
ทักษะกิจกรรมข้ันตอนท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพและความคงทนในการเรียนรู3เรื่องยังมาสายเกินไป วิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาป)ท่ี 2 โดยสอนแบบมุ@งประสบการณ/ภาษาพบว@า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว@าก@อนเรียน อย@างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01    นอกจากนี้ณัฐพงศ/  
สาวงค/ตุ3ย (2542:38) ท่ีศึกษาเรื่องการการพัฒนาแบบฝ�กทักษะเรื่องการเขียนสะกดคํายากวิชา
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาป)ท่ี 3  ผลการวิจัยพบว@า แบบฝ�กทักษะภาษาไทยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ/ 
80/80 โดยการใช3กิจกรรมแบบฝ�กทักษะการสะกดคํายากท่ีพัฒนาข้ึนหลังเรียนสูงกว@าก@อนเรียนอย@าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01   และจากผลการวิจัยของกัลยา ชมสะอาด(2542:123) ได3สร3างแบบ
ฝ�กการอ@านสะกดคําท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป)ท่ี 1 
ผลการวิจัยพบว@า ค@าประสิทธิภาพแบบฝ�กเปBน 87.40/86.66 ซ่ึงสูงกว@าเกณฑ/ 80/80 
                 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3 ท่ีมีต@อการเรียนด3วยการใช3แบบ
ฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย มีผลการประเมินอยู@ในระดับมากทุกรายการและเม่ือพิจารนา
เปBนรายด3านพบว@าด3านท่ีมีค@าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือด3านประโยชน/ท่ีได3รับ ซ่ึงนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3มี
ความเห็นว@าการใช3แบบฝ�กทักษะให3นักศึกษาสนุกกับการเรียนการเขียนสะกดคําภาษาไทยและช@วยทํา
ให3เขียนสะกดคําภาษาไทยได3ถูกต3องข้ึน จําคําศัพท/ยากๆได3แม@นยําข้ึน รู3จักคําศัพท/ใหม@มากข้ึน และ
ด3านท่ีมีว@าค@าเฉลี่ยรองลงมาคือ ด3านการจัดการเรียนรู3 โดยนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3มีความเห็นว@า 
กิจกรรมการ เรียนรู3มีความหลากหลายและสร3างสรรค/ เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียน ส@งเสริมให3
นักศึกษาร@วมแลกเปลี่ยนความรู3กัน และด3านเนื้อหานักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3มีความเห็นว@าเนื้อหาใน
แบบฝ�กทักษะมีความยากง@ายเหมาะสมกับระดับนักศึกษาจีนชั้นป)ท่ี 3และการเรียงลําดับความ
ยากง@ายของเนื้อหาแบบฝ�กทักษะมีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคล3องกับแนวคิดของพรสวรรค/ คําบุญ 
(2534:19) ท่ีกล@าวว@าการสร3างแบบฝ�กควรคํานึงถึงความสนใจและความสามารถของนักเรียน ดังนั้น 
แบบฝ�กต3องมีเนื้อหาไม@ยากเกินไป มีจุดมุ@งหมายท่ีแน@นอนว@าจะฝ�กด3านใด มีการกําหนดเวลาในการทํา
แบบฝ�กท่ีเหมาะสม และมีรูปแบบท่ีน@าสนใจ และ นงเยาว/ บวงสรวง(2535:31)ได3กล@าวถึงการสร3าง
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แบบฝ�กว@าจะต3องคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู3 มีวิธีการฝ�กทักษะท่ีเหมาะสม มีจุดมุ@งหมายในการฝ�ก
ที่ชัดเจน และสร3างแบบฝ�กให3มีรูปแบบท่ีน@าสนใจ โดยคํานึงถึงความพร3อมและความสามารถของ
นักเรียน และยังสอดคล3องกับหลักจิตวิทยา ในเรื่องทฤษฎีการเรียนรู3ของธอร/นไดค/และสกินเนอร/ท่ี
นํามาใช3ในการสร3างแบบฝ�กจะทําให3เกิดการเรียนรู3สูงสุด ซ่ึงประกอบไปด3วย ความพร3อม แรงจูงใจ
และการฝ�ก โดยประกอบไปด3วยกฎแห@งผล กฎแห@งการฝ�กหัด กฎแห@งความพอใจ กฎแห@งการวาง
เง่ือนไข และกระบวนการเสริมแรง ซ่ึงองค/ประกอบเหล@านี้จะเปBนปiจจัยให3การสร3างแบบฝ�กทักษะเปBน
แบบฝ�กท่ีมีประสิทธิภาพ ส@งผลให3นักศึกษาสามารถเรียนรู3 เข3าใจเนื้อหาท่ีเรียน ชอบกระบวนการ
จัดการเรียนรู3 และได3รับประโยชน/ในการเรียนรู3จนสามารถนํามาใช3ได3จริงในชีวิตประจําวัน 

 
ข�อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกล@าว ผู3วิจัยมีข3อเสนอแนะในการใช3แบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคํา
เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา ดังนี้ 

1. ข�อเสนอแนะสําหรับครูผู�สอน 
1.1 การเลือกเนื้อหาและคํามาใช3ในการสร3างแบบฝ�กทักษะ ควรมีเนื้อหาในการเรียนรู3ท่ี

ไม@มากหรือน3อยเกินไปกับเวลาท่ีกําหนด และเลือกคําท่ีมักได3ใช3จริงในชีวิตประจําวันหรือในบทเรียน
ภาษาไทย ไม@ใช3คําท่ีเก@า โบราณ หรือยากเกินไปสําหรับผู3ท่ียังศึกษาภาษาไทยในระดับเบ้ืองต3นถึงปานกลาง 
เพ่ือให3ได3แบบฝ�กท่ีไม@ยากเกินไปสําหรับผู3เรียน 

1.2 จากการสังเกตขณะทดลอง ผู3วิจัยพบว@า การฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําของนักศึกษานั้น 
ถ3ากระตุ3นโดยการบันทึกผลคะแนนหลังทําแบบฝ�กทักษะเลยเพ่ือให3นักเรียนได3ทราบผลพัฒนาการใน
การเขียนสะกดคําของตน จะช@วยให3นักเรียนมีความพยายามในการทําแบบฝ�กครั้งต@อไปให3มากข้ึน ซ่ึง
เปBนการเสริมแรงในการเรียนรู3อีกแบบหนึ่ง 

1.3 ในการเขียนคําครูควรดูแลนักศึกษาในเรื่องลายมือด3วยเพราะนักศึกษานอกจากจะ
ฝ�กความรู3ด3านการเขียนคําให3ถูกต3องแล3วควรมีทักษะในการคัดลายมือให3สวยงาม อ@านง@าย ซ่ึงเปBน
มารยาทในการเขียนหนังสือ 

2. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต&อไป 
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช3แบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําของนักศึกษาท่ีเรียน

โดยใช3แบบฝ�ก กับการใช3สื่อหรือวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ 
2.2 ควรสร3างแบบฝ�กทักษะการเขียนสะกดคําในลักษณะเดียวกันแต@ใช3มาตราตัวสะกด

อ่ืนๆท่ีต@างจากแบบฝ�กนี้ 
2.3 ควรใช3การทดสอบหลังเรียนท่ีเปBนการบูรณาการทักษะการเขียนกับการฟiงหรือดู 

ว@าจากการฟiงหรือดูสถานการณ/ดังกล@าวต3องเติมคําใดลงใช3ช@องว@างจึงจะเปBนคําพ3องท่ีตรงความหมาย
ตามบริบทนั้นๆ 
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 
1.   นายสาธิต จันทรวินิจ            อาจารย�ประจําภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร�           
                                           มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
                                           ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา  
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
               
2.  นางสาวธัญญาลักณ� สังข�แก0ว   อาจารย�ประจําภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
                                          การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
 คณะศึกษาศาสตร�  มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
 
3.  นางสาวเพ็ญพนอ พ6วงแพ       อาจารย�ประจําภาควิชาการสอนสังคมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร� 
                                          มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                          การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาจีนช้ันป�ท่ี 3 ท่ีมีต$อการจัดการเรียนรู( 
โดยใช(แบบฝ,กทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย 

  
คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้มี 2 ตอน ได�แก�  
ตอนท่ี 1  ให�นักศึกษาทําเครื่องหมาย  �  ให�ตรงกับความเป&นจริง 
 

เพศ 
          1.  ชาย         2. หญิง 
 

ประสบการณ0เรียนภาษาไทย 
1.   1 ป2      2.  2 ป2        3. มากกว�า 2 ป2  

 

สาขาวิชาท่ีศึกษา 
1. คณะศิลปศาสตร0     2. คณะศึกษาศาสตร0     3.คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 

 
ตอนท่ี 2  สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา โดยให�ทําเครื่องหมาย  � ให�ตรงกับความคิดเห็นของ

นักศึกษา 
      ระดับ  5 หมายถึง นักศึกษาเห็นด�วยมากท่ีสุด 
    ระดับ  4 หมายถึง นักศึกษาเห็นด�วยมาก 
    ระดับ  3 หมายถึง นักศึกษาเห็นด�วยปานกลาง 
    ระดับ  2 หมายถึง นักศึกษาเห็นด�วยน�อย 
    ระดับ  1 หมายถึง นักศึกษาเห็นด�วยน�อยท่ีสุด 
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ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

ข�อท่ี รายการ ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

 ด(านเนื้อหา  
1 การเรียงลําดับความยากง�ายของเนื้อหาในแบบฝ<ก

ทักษะมีความเหมาะสม 
     

2 เนื้อหาในแบบฝ<กทักษะมีความยากง�ายเหมาะสมกับ
นักศึกษาจีนชั้นป2ท่ี 3 

     

 ด(านการจัดการเรียนรู�  
3 กิจกรรมการเรียนรู�มีความเหมาะสมกับเนื้อหา       
4 กิจกรรมการเรียนรู�ส�งเสริมให�นักศึกษาได�แลกเปลี่ยน

ความรู�ความคิด 
     

5 กิจกรรมการเรียนรู�ทําให�นักศึกษากล�าคิดกล�าตอบ      
6 กิจกรรมการเรียนรู�มีความหลากหลาย      

   ด(านประโยชน3ท่ีได(รับ  
7 การจัดการเรียนรู�ทําให�เขียนคําภาษาไทยได�ถูกต�อง      
8 การจัดการเรียนรู�ช�วยให�นักศึกษาสร�างความรู�      

ความเข�าใจด�วยตนเองได� 
     

9 การจัดการเรียนรู�ทําให�นักศึกษานําวิธีการเรียนรู�ไปใช�
ในวิชาอ่ืนๆ 

     

10 การจัดการเรียนรู�ทําให�นักศึกษานําความรู�ไปใช�ใน
ชีวิตประจําวันได� 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบฝ�กเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา 
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แบบฝ�กเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา 
ชุดท่ี 1 เรื่อง คําพ"องเสียง 
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จุดประสงค% 
1.  นักศึกษาอธิบายลักษณะของคําพ�องเสียงได� 
2.  นักศึกษาเขียนและจําแนกคําพ�องเสียงได�ถูกต�อง 
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กิจกรรมท่ี1 

 
 
ตอนท่ี 1 
คําช้ีแจง   ให�นักศึกษาโยงเส�นจับคู,คําพ�องเสียงให�ถูกต�อง  ( 10 คะแนน ) 
1.  ย,า                                      ก. ผึ้ง 
2. ซ,อม                            ข. ถ�า 
3. เล,า                             ค. หญ�า 
4. พ่ึง                          ง. ไหม� 
5. น,า                           จ. หน�า 
6. ค,า                            ฉ. ซับ 
7. ไม,                             ช. หย,า 
8. ท,า                             ซ. ส�อม 
9. ทรัพย<                        ฌ. เหล�า 
10. อย,า                        ญ. ข�า 
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ตอนท่ี 2  
คําชี้แจง  ให�นักศึกษาโยงเส�นจับคู,คําพ�องเสียงกับความหมายให�ถูกต�อง ( 10 คะแนน ) 

     

  1. กาญจน<                ก. ต�นไม�ผลชนิดหนึ่ง ไม�ดอกและ ผลหอม 
            2. การณ<               ข .  สร�าง 
      3. สรร                   ค.   คัดเลือก 
                                          ง. ทําให�เปAนแผลด�วยของมีคม 
            4. สรรค<                  จ.  ดวงเดือน              
            5. จันทน<               ฉ. ทอง 
             6. จันทร<                ช . ท้ังหมด 
             7. บาด               ซ.  สีของผิว  
             8. บาท                  ฌ.  เรียกจํานวน๑๐ร�อย  
              9. พันธ<             ญ. เท�า เชิง มาตราเงินของไทย 
              10. พรรณ           ฑ.   ผูก มัด ตรึง                
                                  ฒ. เวลา                                                        
                               ณ.  เหตุ เค�า มุล                            
                                           ท. งาน      
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                      กิจกรรมท่ี  2 
 
 
คําช้ีแจง เลือกคําท่ีกําหนดให�แล�วเขียนคําพ�องเสียงให�ตรงกับภาพ  ( 5 คะแนน ) 
 
 
1. วันนี้พ่ีสาวซ้ือ.............................ปกแข็ง2เล,มมาฝาก (สมุด /สมุทร)  
 
 
 
2. บ�านหนูชอบเลี้ยง.............................  (สัตย< /สัตว<) 
 

 
 

3. คนไทยนิยมใช�ช�อนกับ.............................ในการรับประทานอาหาร  (ซ,อม / ส�อม) 
 

 
 

4. ต�น.............................มีสีเขียว      (ย,า /หญ�า) 
 
 
 
5. เวลาถูก.............................ต,อยจะมีอาการแสบมาก     (พ่ึง / ผึ้ง) 
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กิจกรรมท่ี  3 

 
 

ตอนท่ี  1   

คําช้ีแจง อ,านและเติมคําท่ีออกเสียง “รด” เหล,านี้ลงในช,องว,างให�ถูกต�อง  ( 3 คะแนน ) 

1. คุณปูM.............................น้ําต�นกล�วยไม�ทุกเช�า     

2. คุณพ,อเพ่ิงซ้ือ.............................คันใหม,เดือนท่ีแล�ว 

3. หนูชอบกินลูกอม.............................สตรอเบอร<รี่ 

 

ตอนท่ี  2   

คําช้ีแจง อ,านและเติมคําท่ีออกเสียง  “พัน”   เหล,านี้ลงในช,องว,างให�ถูกต�อง ( 5 คะแนน ) 

1. คนสวยมักจะมีผิว.............................สวยงาม 

2. หนูชอบกินแต,ทุเรียน.............................หมอนทอง 

3. คุณครูจะพาพวกเราไปชมพิพิธ.............................อาทิตย<หน�า 

4. ผลิต.............................นมมีผลดีต,อสุขภาพ          

5. ภาษากับสังคมมีความผูก.............................ต,อกัน 
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ตอนท่ี  3   

คําช้ีแจง  อ,านและเติมคําท่ีออกเสียง  “สัน”   เหล,านี้ลงในช,องว,างให�ถูกต�อง ( 3 คะแนน )  

1. เด็กคนนี้มีความคิดสร�าง............. 

2. ชีวิตของคนเราย,อมมีการเลือก...........ท่ีสําคัญ 

3. เด็กๆชอบรูปภาพท่ีมีสี............ 

 

ตอนท่ี  4   

คําช้ีแจง อ,านและเติมคําท่ีออกเสียง  “จัน”   เหล,านี้ลงในช,องว,างให�ถูกต�อง ( 4 คะแนน ) 

1. คุณครูให�ส,งงานนี้วัน.............................หน�า 

2. ลูก.............................มีกลิ่นหอม 

3. เรือนหลังนี้สร�างด�วยไม�............................. 

4. เชียงใหม,มีท่ีเท่ียวท่ีสวยงามน,าอัศ............................. 

 

ตอนท่ี  5   

คําช้ีแจง อ,านและเติมคําท่ีออกเสียง  “บัด”   เหล,านี้ลงในช,องว,างให�ถูกต�อง ( 3 คะแนน ) 

1. พ,อยกสม................ท้ังหมดให�ลูกก,อนเสียชีวิตไป 

2. เวลาหมาเดิน  หมาจะสะ.............หาง 

3. หนูทํา.............................ประชาชนหาย 
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ตอนท่ี  6   

คําช้ีแจง อ,านและเติมคําท่ีออกเสียง  “สุก”   เหล,านี้ลงในช,องว,างให�ถูกต�อง ( 3 คะแนน ) 

1. บางคนทานอาหารท่ีไม,.............................ก็จะมีอาการท�องเสีย 

2. วัน.............................นี้โรงเรียนหยุด 

3. ชีวิตเราจะ.............................หรือทุกข<อยู,ท่ีตัวเราเอง 

 

ตอนท่ี  7   

คําช้ีแจง อ,านและเติมคําท่ีออกเสียง “สิด”  เหล,านี้ลงในช,องว,างให�ถูกต�อง ( 2 คะแนน ) 

1. ประชาชนไทยทุกคนจะมี.............................ในการเลือกต้ังเม่ืออายุ18ปOข้ึนไป 

2. อาจารย<คนนี้มีลูก.............................เปAนพันคน 

 

ตอนท่ี  8   

คําช้ีแจง เติมคําบาท   บาด  บาตร ในช,องว,างให�ถูกต�อง ( 3 คะแนน ) 

1. น�องอุ�มโดนเศษแก�ว.............................นิว้มือเลือดออก 

2. ปPาต่ืนข้ึนมาทําอาหารแต,เช�า แล�วไปทําบุญใส,.............................ท่ีวัดแถวบ�าน 

3. .............................เปAนมาตราเงินของไทย 
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กิจกรรมท่ี  4 
 

 
 
คําช้ีแจง  ใช�  การ กาล การณ< เติมคําข�างล,างให�ครบสมบูรณ<และมีความหมาย ( 14 คะแนน ) 

1. จินตนา..................... 
2. เหตุ..................... 
3. ฤดู..................... 
4. ประสบ..................... 
5. บริ..................... 
6. ปรากฏ..................... 
7. เลขานุ..................... 
8. พิ..................... 
9. เทศ..................... 
10. นมัส..................... 
11. บรรณาธิ..................... 
12. สถาน..................... 
13. กรรม..................... 
14. นิทรรศ..................... 
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เฉลย 
 
 

กิจกรรมท่ี  1 

ตอนท่ี 1 

1. ค 

2. ซ 

3. ณ 

4. ก 

5. จ 

6. ญ 

7. ง 

8. ข 

9. ฉ 

10. ช 
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 ตอนท่ี 2 

 1.  ฉ                                 

          2.  ณ                                 

     3.  ค                                 

     4.  ฒ                                     

    5.  ก                                  

 6.  จ 

 7.  ง                                  

    8.  ญ                                         

     9.  ฑ                                    

  10. ซ                                    

 

กิจกรรมท่ี  2 

1.  สมุด          

2.  สัตว<          

3.  ส�อม         

4.  หญ�า    

5.  ผึ้ง 
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กิจกรรมท่ี  3 

1. รด    รถ    รส 

2. พรรณ   พันธุ<   ภัณฑ<    ภัณฑ<    พัน 

3. สรรค<   สรร   สัน 

4. จันทร<    จันทน<   จันทน<    จรรย< 

5. บัติ  บัด    บัตร 

6. สุก    ศุกร<     สุข 

7. สิทธิ์     ศิษย< 

8. บาด   บาตร  บาท 

 

กิจกรรมท่ี  4 

1. การ  8. การ  

2. การณ<   9. กาล   

3. กาล  10. การ  

4. การณ< 11. การ  

5. การ  12. การณ< 

6. การณ<   13. การ  

7. การ  14. การ 
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แบบฝ�กเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา 
ชุดท่ี 2 เรื่องคําท่ีมีตัวการันต% 
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จุดประสงค% 
1.  นักศึกษาอธิบายลักษณะของคําท่ีมีตัวการันต<ได� 
2.  นักศึกษาเขียนคําท่ีมีตัวการันต<ได�ถูกต�อง 
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กิจกรรมท่ี  1 
 
 

คําช้ีแจง กาเครื่องหมาย  / หน�าคําถูกและกาเครื่องหมายx หน�าคําผิด ( 10 คะแนน ) 

………………. 1. ทุกข< 

………………. 2. สุขสันย< 

………………. 3. แพทต< 

………………. 4. สตางค< 

………………. 5. วิจารน< 

………………. 6. พิมพ< 

………………. 7. แสตมพ< 

………………. 8. พิสูจต< 

………………. 9. โทรศัพน< 

………………. 10. ประโยชต< 
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กิจกรรมท่ี  2 
 

 
 
คําช้ีแจง  เติมตัวการันต<ท่ีหายไปให�เปAนคําท่ีถูกต�อง ( 12 คะแนน ) 

1. ประดิษ............. 

2. แสตม............. 

3. พยากร............. 

4. สูญพัน............. 

5. ทิวทัศ............. 

6. กรรมพัน............. 

7. อัศจรร............. 

8. ไปรษณี............. 

9. เอกลักษ............. 

10. อนุรัก............. 

11. ผลิตภัณ............. 

12. วิเคราะ............. 
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กิจกรรมท่ี  3 

 
 

คําช้ีแจง  เติมคําให�ประโยคข�างล,างเปAนประโยคท่ีถูกต�องและมีความหมาย ( 8 คะแนน ) 

1. คําท่ีมีความหมายตรงข�ามกับความสุขคือความ.......................... 

2. เวลาทําข�อสอบ เราควรอ,าน..........................ให�เข�าใจก,อน แล�วค,อยลงมือทํา 

3. หนึ่ง..........................มี 7 วัน หนึ่งวันมี 24 ชั่วโมง 

4. หมาเปAน..........................ท่ีมีความซ่ือสัตย<ต,อมนุษย< 

5. คําว,าดูหนังกับดู..........................เปAนคําพ�องความหมายกัน 

6. ..........................ก็คือเหล�าองุ,นนั่นแหละ 

7. คนไทยจะฉลองวัน..........................กันต้ังแต,วันท่ี 13-15 เมษายนในแต,ละปO 

8. คนสมัยนี้มักจะเรียกกวีเปAน.......................... 
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กิจกรรมท่ี  4 

 

 

คําช้ีแจง  ให�นักเรียนเติมคําท่ีใช�ตัวการันต<ตามท่ีกําหนดให�  จํานวน 3 คํา ( 10 คะแนน ) 

ตัวอย:าง    ค%     สตางค%       ประสงค%       สรรค% 

1.  ย< …………………………….  …………………………….  …………………………….  

2.  ห< …………………………….  …………………………….  ……………………………. 

3.  ร< …………………………….  …………………………….  ……………………………. 

4.  น< …………………………….  …………………………….  ……………………………. 

5.  ณ< …………………………….  …………………………….  ……………………………. 

6.  ต< …………………………….  …………………………….  ……………………………. 

7.  ส< …………………………….  …………………………….  ……………………………. 

8.  ธ< …………………………….  …………………………….  ……………………………. 

9.  ฑ< …………………………….  …………………………….  ……………………………. 

10.  ษ< …………………………….  …………………………….  ……………………………. 
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                                                     เฉลย 
 
 

 

กิจกรรมท่ี  1 

1.  / 

2.  x   แก�เปAน  สุขสันต< 

3.  x  แก�เปAน  แพทย< 

4.  / 

5.  x  แก�เปAน  วิจารณ< 

6.  / 

7.  x  แก�เปAน  แสตมปW 

8.  x  แก�เปAน  พิสูจน< 

9.  x  แก�เปAน  โทรศัพท< 

10.  x  แก�เปAน  ประโยชน< 

 

กิจกรรมท่ี  2 

1.  ฐ<          7. ย< 

2.  ปW          8. ย< 

3.  ณ<          9. ณ< 

4.  ธุ<          10. ษ< 

5.  น<          11. ฑ< 

6.  ธ<                    12. ห< 
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กิจกรรมท่ี  3 

1.   ทุกข< 

2.   โจทย< 

3.   สัปดาห< 

4.   สัตว< 

5.   ภาพยนตร< 

6.  ไวน< 

7.   สงกรานต< 

8.   นักประพันธ< 

 

กิจกรรมท่ี  4 

1. ศูนย<    โจทย<      ไปรษณีย< 

2. อุตส,าห<         สัปดาห<         วิเคราะห< 

3. ศาสตร<    รถยนต<  ภาพยนตร< 

4. ประโยชน<   พิสูจน<    ทิวทัศน< 

5. อุปกรณ<   สัมภาษณ<       สมบูรณ< 

6. ประยุกต<   สุขสันต<    สงกรานต< 

7. หงส<         เกมส<  เมนส< 

8. สัมพันธ<    กรรมพันธุ< วิทยานิพนธ< 

9. ผลิตภัณฑ<    พิพิธภัณฑ<   เกณฑ< 

10. ยักษ<     อนุรักษ<     วิพากษ< 
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แบบฝ�กเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา 
ชุดท่ี  3 เรื่องคําท่ีมีตัวสะกดแม: กด 
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จุดประสงค% 
1.  นักศึกษาอธิบายลักษณะของคําท่ีมีตัวสะกดเปAนแม, กด ได� 
2.  นักศึกษาเขียนคําท่ีมีตัวสะกดเปAนแม, กด ได�ถูกต�อง 
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กิจกรรมท่ี  1 

 
 

คําช้ีแจง  เขียนคําท่ีถูกต�องในช,องว,างจากคําอ,านต,อไปนี้ ( 10 คะแนน ) 

1. ทํา- มะ- ชาด …………………………………… 

2. ยาด   …………………………………………… 

3. สม- บัด …………………………………………… 

4. หลัก-สูด …………………………………………… 

5. อะ- นุ -ยาด …………………………………… 

6. บัด   …………………………………… 

7. อะ- นา- คด …………………………………… 

8. สา-เหด …………………………………………… 

9. สัง- เกด …………………………………………… 

10. เม�ด    …………………………………………… 
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กิจกรรมท่ี 2 

 
 

คําช้ีแจง เติมตัวสะกด“ส”“ษ”“ศ”ในช,องว,าง ให�คําเปAนคําท่ีสมบูรณ<และมีความหมาย( 10 คะแนน ) 

1.  โอกา............... 

2. ประเท............... 

3. โท............... 

4. กระดา............... 

5. ร............... 

6. ทา............... 

7. สัมผั............... 

8. พิเศ............... 

9. เพ............... 

10. บรรยากา............... 
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กิจกรรมท่ี  3 

 
 
คําช้ีแจง  เลือกคําท่ีกําหนดให�ข�างล,างนี้เติมลงในประโยคท่ีกําหนดให� ( 10 คะแนน ) 
 

 สามารถ       พืช       ชนบท          ประมาท        บริสุทธิ ์    

  สําเร็จ       ปฏิเสธ    อดีต           บัณฑิต                  สูตร 

  สนิท      เลิศ        มารยาท        โกรธ         ประเสริฐ 

 

 

1. คิดถึงอากาศชนบทท่ีแสน………………………………… 

2. เด็กท่ีมี…………………………………เปAนเด็กท่ีน,ารักมากท่ีสุด 

3. มหาวิทยาลัยศิลปากรได�ผลิต…………………………………ให�กับสังคมเปAนพันคนในแต,ละปO 

4. คนท่ีได�รับความ…………………………………ในการเรียนภาษาไทยจําเปAนต�องเก,งทักษะท้ัง 

การฟZง อ,าน พูดและเขียน 

5. น�องอุ�มขอแม,ไปเท่ียวทะเลกับเพ่ือนๆช,วงป[ดเทอมนี้ แต,ถูกแม,………… 

เพราะแม,จะให�ไปเรียนพิเศษ 

6. ดิฉันชอบกินน้ํามัน…………………………………มากกว,าน้ํามันสัตว< 

7. ชีวิตมีความสุขท่ีมีเพ่ือน…………………………………2-3คน 

8. เขาเปAนคนท่ี…………………………………ง,ายหายเร็ว 

9. เวลาทําข�อสอบควรใช�ความระมัดระวังไม,ควร……………………แม�แต,นิดเดียว 

10. น�องเรียนภาษาจีนมา2ปO จึง…………………………พูดภาษาจีนได�อย,างดี 
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กิจกรรมท่ี  4 
 

 

คําช้ีแจง เขียนคําท่ีมีตัวสะกดตัวเดียวกันกับคําท่ีกําหนดให�คําละ 3 คํา ( 8 คะแนน ) 

ตัวอย:าง   ธุรกิจ   ตํารวจ        ตรวจ       ภารกิจ 

1. ประสาท ……………………………. ……………………………. ……………………………. 

2. มิตร    ……………………………. ……………………………. ……………………………. 

3. เขต  ……………………………. ……………………………. ……………………………. 

4. เศษ  ……………………………. ……………………………. ……………………………. 

5. ชาติ  ……………………………. ……………………………. ……………………………. 

6. เพศ  ……………………………. ……………………………. ……………………………. 

7. สาเหตุ ……………………………. ……………………………. ……………………………. 

8. รส  ……………………………. ……………………………. ……………………………. 
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กิจกรรมท่ี  5 

 
 

คําช้ีแจง กาเครื่องหมาย x ทับอักษร ก ข หรือ ค  ข�อท่ีถูกต�อง ( 10 คะแนน ) 

1.  ก. โกรด    ข. โกรธ    ค. โกรท 

2.   ก. กระดาด   ข. กระดาษ        ค. กระดาส 

3.  ก. รดเก\ง  ข. รตเก\ง         ค. รถเก\ง 

4.  ก. ก�อนอิด  ข. ก�อนอิฐ         ค. ก�อนอิษ 

5.  ก. โอกาศ  ข. โอกาส         ค. โอกาด 

6.  ก. มารยาท    ข. มารยาด          ค. มารยาต 

7.  ก. กดหมาย   ข. กฎหมาย     ค. กฏหมาย 

8.  ก. ตํารวจ    ข. ตํารวด           ค. ตํารวส 

9.  ก. ยาพิด  ข. ยาพิส     ค. ยาพิษ 

10.  ก. อากาส  ข. อากาด       ค. อากาศ  
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เฉลย 

 
 

กิจกรรมท่ี  1 

1. ธรรมชาติ 

2. ญาติ 

3. สมบัติ 

4. หลักสูตร 

5. อนุญาต 

6. บัตร 

7. อนาคต 

8. สาเหตุ 

9. สังเกต 

10. เมตร 
 

กิจกรรมท่ี  2 

1. ส 

2. ศ 

3. ษ 

4. ษ 

5. ส 

6. ส 

7. ส 

8. ษ 

9. ศ 

10. ศ 
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กิจกรรมท่ี  3 

1. บริสุทธิ์ 

2.  มารยาท 

3. บัณฑิต 

4. สําเร็จ 

5. ปฏิเสธ 

6. พืช 

7. สนิท 

8. โกรธ 

9. ประมาท 

10. สามารถ 

 

กิจกรรมท่ี  4 

1. มารยาท   ประเภท   บริษัท 

2. เกษตร   สูตร   เมตร 

3. บัณฑิต   อนุญาต   สาธิต 

4. โทษ   พิษ   กระดาษ 

5. ญาติ  สมมุติ  อัตโนมัติ 

6. ประเทศ   ประกาศ  บรรยากาศ 

7. เหตุผล  อุบัติเหตุ  เหตุการณ<  

8. โอกาส   สัมผัส   ทาส 
 
กิจกรรมท่ี  5 
1.  ข    2. ข    3. ค    4. ข    5. ข 
6. ก    7. ข    8. ก    9. ค    10. ค 
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แบบฝ�กเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา 
ชุดท่ี  4 เรื่องคําท่ีมีตัวสะกดแม: กน 
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จุดประสงค% 
1.  นักศึกษาอธิบายลักษณะของคําท่ี มีตัวสะกดในแม, กน ได� 
2.  นักศึกษาเขียนคําท่ีมีตัวสะกดในแม, กน ได�ถูกต�อง 
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กิจกรรมท่ี  1 

 
 

คําช้ีแจง ขีดเส�นใต�คําท่ีอยู,ในมาตราตัวสะกดแม,กน ( 9 คะแนน ) 

ตัวอย:าง    สยาม       เดือนบุญคุณ 

 

ลูกบอล       โทษ          เทศกาล     เชิญ         

ปลาวาฬ      สําคัญ       บริหาร        ฝ_กฝน        

 ช,วย                        หวาน                  ชอบธรรม     เชี่ยวชาญ 
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กิจกรรมท่ี  2 

 
 

คําช้ีแจง  กาเครื่องหมาย x ทับอักษร ก ข หรือ ค หน�าคําตอบท่ีถูกต�อง ( 10 คะแนน ) 

 

1.  ก. ลูกบอล          ข. ลูกบอน          ค. ลูกบอร 

2.   ก. เทศการ      ข. เทศกาน     ค. เทศกาล 

3.  ก. รัฐบาล   ข. รัฐบาน           ค. รัฐบาร 

4.  ก. น้ําตาล   ข. น้ําตาน        ค. น้ําตาร 

5.  ก. ธนาคาล   ข. ธนาคาร         ค. ธนาคาน 

6.  ก. สงสาน     ข. สงสาล        ค. สงสาร  

7.  ก. อนุบาล        ข. อนุบาน          ค. อนุบาร 

8.  ก. อาการ    ข. อากาน          ค. อากาล  

9.  ก. บริหาน   ข. บริหาร          ค. บริหาล 

10.  ก. ทหาน   ข. ทหาร           ค. ทหาล 
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                                              กิจกรรมท่ี  3 

 
 
 
คําช้ีแจง เขียนคําต,อไปนี้ให�ถูกต�องลงในช,องว,าง ( 10 คะแนน ) 
 

1. ผน   ................................................ 

2. คุน   ................................................ 

3. บุน   ................................................ 

4. ควน   ................................................ 

5. เวน   ................................................  

6. โจน   ................................................ 

7. เชิน   ................................................ 

8. เหรียน  ................................................ 

9. สา- มาน  ................................................ 

10. สํา-คัน  ................................................ 
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 กิจกรรมท่ี  4  
 
 
คําช้ีแจง  เติมตัวสะกดในแม, กน ลงในช,องว,างของคําข�างล,างนี้ให�มีความหมายตามท่ีกําหนดไว� 
      ( 10 คะแนน ) 
 

คํา ความหมาย 
ตัวอย:างบุญคุณ ความเก้ือกูลกัน 
1. ประมา......... กะหรือคะเนให�ใกล�เคียงจํานวนจริง 
2. น้ําตา......... เปAนอาหารชนิดหนึ่งท่ีมีรสหวาน 
3. สามั......... ปกติ  ธรรมดา 
4. สมดุ......... เท,าเทียม เสมอภาค 
5. ปลาวา......... ชื่อสัตว<เลี้ยงลูกด�วยนม ขนาดใหญ,มาก 
6. ชํานา......... คล,องแคล,ว เชี่ยวชาญ 

7. สัญญา......... เครื่องหมายหรือเครื่องแสดงไว�ให�เห็นหรือได�ยิน 

8. วารสา......... สิงพิมพ<เปAนเล,มกําหนดออกประจําระยะสัปดาห< ปZกษ< เดือนหรือปO 

9. บริเว......... พ้ืนท่ีภายในขอบเขตท่ีกําหนดไว� 

10. เหรีย......... โลหะท่ีทําเปAนรูปกลมแบน 
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เฉลย 

 
 
 

กิจกรรมท่ี  1 

ลูกบอล       เทศกาล     เชิญ        ปลาวาฬ      สําคัญ   

 บริหาร        ฝ_กฝน                 หวาน      เชี่ยวชาญ 

 

กิจกรรมท่ี  2 

 1. ก      2.  ค      3. ก     4. ก     5. ข  

 6. ค        7. ก       8. ก      9. ข      10. ข 

กิจกรรมท่ี  3 

1. ผล     2. คุณ    3. บุญ     4. ควร     5. เวร 

6. โจร   7. เชิญ    8. เหรียญ 9. สามานย<  10. สําคัญ 

กิจกรรมท่ี  4 

1. ณ                                  6. ญ 

2. ล                                   7. ณ 

3. ญ                                  8. ร 

4. ล                                  9. ณ 

5.  ฬ                                   10. ญ 
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แบบฝ�กเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา 
ชุดท่ี  5 เรื่องคําท่ีมีตัวสะกดแม: กบ 
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จุดประสงค% 
1.  นักศึกษาอธิบายลักษณะของคําท่ีมีตัวสะกดแม, กบ ได� 
2.  นักศึกษาเขียนคําท่ีมีตัวสะกดแม, กบ ได�ถูกต�อง 
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กิจกรรมท่ี  1 

 

 

คําช้ีแจง  ขีดเส�นใต�คําท่ีมีตัวสะกดในแม,กบ ( 12 คะแนน ) 

ตัวอย:าง   วาดรูป   กระจก    พิเศษ 

 

 

กบ                  เคารพ       มอบ  

ทําบาป         เปรียบเทียบ         อาชีพ 

มีลาภ            โลภ                  ประทีป     

ศพ               ภาพ                  ทัพพี 
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กิจกรรมท่ี  2 

 
 

คําช้ีแจง ตัวอักษร บ ป พ ภ เปAนตัวอักษรท่ีใช�เปAนตัวสะกดในแม,กบได�   

เลือกตัวอักษรเหล,านี้มาเติมเปAนตัวสะกดของคําข�างล,างนี้ ( 10 คะแนน ) 

ตัวอย:าง    รูปภาพ  

1.  มีลา……….. 

2.  อาชี……….. 

3.   เทีย……….. 

4.   มอ……….. 

5.  โล……….. 

 6.  ทําบา……….. 

7.  ภา……….. 

8.  สรุ……….. 

9.  ศ……….. 

 10.  สังเข……….. 
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กิจกรรมท่ี  3 

 
 
คําช้ีแจง  เลือกคําท่ีกําหนดให�แต,ละข�อเติมในช,องว,างให�ถูกต�องและมีความหมายตามท่ีกําหนด  
( 10 คะแนน ) 

คําท่ีกําหนดให" ความหมายของคํา คําท่ีถูกต"อง 

ตัวอย:าง ทัพพี    ทับพี เครื่อวตักข�าวและแกง ทัพพี 

1.ทวีบยุโรบ   ทวีปยุโรป 
ทวีบยุโรป   ทวีปยุโรบ 

ชื่อพ้ืนแผ,นดินอันกว�างใหญ,ทาง
ตะวันตกของเอเชีย 

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

2.อพยบ  อพยพ 
อบยบ  อบยพ 

ย�ายครอบครัวจากถ่ินหนึ่งไปอยู,อีก
ถ่ินหนึ่ง 

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

3.สังเขบ  สังเขป ใจความย,อ ................................. 

4.มีลาภ  มีลาพ ของท่ีได�มาอย,างไม,ได�คาดหวัง ................................. 

5.ศบ   ศพ ร,างคนท่ีตายแล�ว ................................. 

6.  เคารพ เคารบ แสดงความนอบน�อมนับถือ ................................. 

7.มอพ   มอบ ให�รางวัล ................................. 

8.สรุป  สรุบ รวมความ ลงความ ย,อ  ................................. 

9.ประทีบ ประทีป ไฟท่ีมีเปลวสว,าง ................................. 

10.ธูบเทียน  ธูปเทียน เครื่องบูชา ................................. 
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กิจกรรมท่ี  4 

 
 
คําช้ีแจง  เขียนคําจากคําอ,านต,อไปนี้ให�ถูกต�องและมีความหมาย ( 10 คะแนน ) 

คําอ:าน คําเขียน 
ตัวอย:างทับ -พี ทัพพี 
1. สะ- หรุบ  
2. สบ (ร,างคนท่ีตายแล�ว)  
3. อา-ชีบ  
4. ทํา-บาบ  
5. วาด-รูบ  
6. มี-ลาบ  
7. โลบ  
8. อบ-พะ-ยบ  
9. เคา-รบ  
10. ภาบ  
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กิจกรรมท่ี  5 

 
 
คําช้ีแจง   ตรวจสอบคําต,อไปนี้ แล�วพิจารณาความถูกผิดของคําและแก�ไขคําผิดให�เปAนคําท่ีถูกต�อง 
       ( 10 คะแนน ) 

คํา ถูกหรือผิด แก"ไข 

ตัวอย:าง     อพยพ ถูก  

ตัวอย:าง     อาชีบ ผิด อาชีพ 
1. สรุป   
2. ประกอป   
3. เปรียบเทียบ   
4. รูปภาบ   
5. กราฟ   
6. ศพ   
7. ทับพี   
8. สังเขป   
9. โลภ   
10. มีลาบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 

 
เฉลย 

 
 

กิจกรรมท่ี  1 

กบ                  เคารพ    มอบ  

ทําบาป         เปรียบเทียบ      อาชีพ 

มีลาภ            โลภ          ประทีป     

ศพ               ภาพ               ทัพพี 

 

กิจกรรมท่ี  2 

1. ภ         2. พ             3. บ           4. บ              5. ภ 

6. ป            7. พ            8. ป           9. พ              10. ป 

 

กิจกรรมท่ี  3 

1. ทวีปยุโรป   2. อพยพ 3. สังเขป     4. มีลาภ   5. ศพ 

6. เคารพ       7. มอบ       8. สรุป       9. ประทีป    10. ธูปเทียน 

 

กิจกรรมท่ี  4 

1. สรุป        2. ศพ      3. อาชีพ        4. ทําบาป      5. วาดรูป 

6. มีลาภ     7. โลภ     8. อพยพ  9. เคารพ       10. ภาพ 
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กิจกรรมท่ี  5 
 

คํา ถูกหรือผิด แก"ไข 
1. สรุป ถูก  
2. ประกอป ผิด ประกอบ 
3. เปรียบเทียบ ถูก  
4. รูปภาบ ผิด รูปภาพ 
5. กราฟ ถูก  
6. ศพ ถูก  
7. ทับพี ผิด ทัพพี 
8. สังเขป ถูก  
9. โลภ ถูก  
10. มีลาบ ผิด มีลาภ 
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แบบฝ�กเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา 
ชุดท่ี 6 เรื่องคําท่ีมีตัวสะกดแม: กก 
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จุดประสงค% 
1.  นักศึกษาอธิบายลักษณะของคําท่ีมีตัวสะกดในแม, กก ได� 
2.  นักศึกษาเขียนคําท่ีมีตัวสะกดในแม, กก ได�ถูกต�อง 
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กิจกรรมท่ี  1 
 

 

คําช้ีแจง  ขีดเส�นใต�คําท่ีมีตัวสะกดในแม, กก ( 10 คะแนน ) 

 

 

ยุคสมัย                 มารยาท                เอกภาพ          หมายเลข 

เชื้อโรค                 ประโยค             อุปโภค               บริโภค           

ความสุข    พิพากษา                 อุปกรณ<          บริจาค                   
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กิจกรรมท่ี  2 

 
 

คําช้ีแจง  ตัวอักษร ก ค ข คร เปAนตัวอักษรท่ีใช�เปAนตัวสะกดในแม,กกได�   

ให�เลือกตัวอักษรเหล,านี้เติมเปAนตัวสะกดของคําข�างล,างนี้ให�ถูกต�องและมีความหมาย ( 10 คะแนน ) 

ตัวอย:าง สนุ……….สนาน       สนุกสนาน 

1. ตัวเล………. 

2. สมั………. 

3.  ยุ……….สมัย                

4.  ภา……….ใต�                

5. เชื้อโร………. 

6. บริจา………. 

7. อุปสรร………. 

8. โช……….ดี 

9. สุนั………. 

10. ความสุ………. 
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กิจกรรมท่ี  3 

 
 
คําช้ีแจง  เขียนคําจากคําอ,านต,อไปนี้ให�ถูกต�อง ( 10 คะแนน ) 

คําเขียน คําอ:าน 
ตัวอย:างโชคดี โชก-ดี 
1.  สะ-หมัก 
2.  ภาก-เหนือ 
3.  บอ-ริ-จาก 
4.  ทํา-เลก 
5.  เชื้อ-โรก 
6.  สุ-นัก 
7.  ความ-สุก 
8.  อุ-ปะ-สัก 
9.  ยุก-สะ-หมัย 
10.  ประ-โหยก 
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กิจกรรมท่ี  4 

 
 
คําช้ีแจง   ตรวจสอบคําต,อไปนี้ แล�วพิจารณาความถูกผิดของคําและแก�ไขคําผิดให�เปAนคําท่ีถูกต�อง 
            ( 10 คะแนน ) 

คํา ถูกหรือผิด แก"ไข 
ตัวอย:าง    นาค                ถูก  
ตัวอย:าง    สมัก                 ผิด               สมัคร 
1. ความสุก   
2. ประโยค   
3. ปริจาก   
4. ปริโภค   
5. เชื้อโลก   
6. หมายเลข   
7. สมัคร   
8. สุนัข   
9. อุปสรรข   
10. อุปโภค   
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กิจกรรมท่ี  5 
   

 

คําช้ีแจง  เขียนคําท่ีใช�พยัญชนะ  ค เปAนตัวสะกด แล�วนํามาแต,งเปAนประโยคท่ีมีความหมายสมบูรณ< 

( 15 คะแนน ) 

ตัวอย:าง 

คํา ประโยค 

ภาค บ�านเกิดพ่ีแดงอยู,ท่ีภาคเหนือของประเทศไทย 

 

คํา ประโยค 
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เฉลย 
 
 

กิจกรรมท่ี  1 

หมายเลข            ประโยค          อุปโภค               บรโิภค                

  ความสุข  เชื้อโรค          พิพากษา          บริจาค                   

 

กิจกรรมท่ี  2 

1.ข                                                                         

2.คร 

3.ค                                      

4.ค                                     

5. ค 

6. ค 

7.ค 

8.ค                                                

9. ข 

10. ข 
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กิจกรรมท่ี  3 

1.  สมัคร 6. สุนัข 

2. ภาคเหนือ 7. ความสุข 

3. บริจาค 8. อุปสรรค 

4. ทําเลข 9. ยุคสมัย 

5. เชื้อโรค  10. ประโยค 

 

กิจกรรมท่ี  4 
คํา ถูกหรือผิด แก"ไข 

1. ความสุก ผิด ความสุข 
2. ประโยค ถูก  
3. ปริจาก ผิด บริจาค 
4. ปริโภค ผิด บริโภค 
5. เชื้อโลก ผิด เชื้อโรค 
6. หมายเลข ถูก  
7. สมัคร ถูก  
8. สุนัข ถูก  
9. อุปสรรข ผิด อุปสรรค 
10. อุปโภค ถูก  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคํา 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําภาษาไทย 
ของนักศึกษาจีนช้ันป&ท่ี 3 

 
 
คําช้ีแจง 
            ให�นักศึกษาเลือกคําตอบท่ีถูกต�องท่ีสุดเพียงข�อเดียว แล�วทําเครื่องหมายกากบาท ( x ) ลง
ในกระดาษคําตอบ 
  
1.คําในข�อใดเหมาะสมท่ีจะเติมในช/องว/างของประโยค 
   “ คุณแม/ทําบุญตัก………………..  ทุกเช�าก/อนท่ีจะไปทํางาน” 

ก. บาท 
       ข . บาด 
       ค . บาตร 
       ง.   บาต 
 
2. คําในข�อใดเหมาะสมท่ีจะเติมในช/องว/างของประโยค 
    “ วัน…………ท่ีแล�วแม/เก็บมะม/วงไปฝากคุณยาย คุณยายมีความ………….ท่ีได�รับประทาน
มะม/วง………….” 

ก. ศุกร:  สุก  สุข 
       ข . ศุกร:  สุข   สุก 
       ค . สุก   ศุกร:  สุข 
       ง.   สุข   ศุกร:  สุก  
 
 3. คําในข�อใดเหมาะสมท่ีจะเติมในช/องว/างของประโยค 
    “ แมวเป;น……………..ท่ีมีความชื่อ…………..”     
         ก. สัตย:   สัตว: 
         ข. สัตว:    สัด 
         ค. สัด     สัตว:    
         ง.  สัตว:   สัตย: 
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 4.  คําในข�อใดเหมาะสมท่ีจะเติมในช/องว/างของประโยค 
      “วันนี้เป;นวันหยุด สมาชกิในครอบครัวอยู/พร�อมหน�า พร�อมตา น�องแดง ……….. น้ําต�นไม�  คุณ
พ/อล�าง…… ส/วนคุณแม/กําลังตําส�มตําท่ี ………จัดให�กิน” 
           ก.  รถ   รด    รส 
           ข . รส   รถ    รด 
           ค . รด   รถ    รส   
           ง.   รถ   รส     รด 
 

5. คําในข�อใดเหมาะสมท่ีจะเติมในช/องว/างของประโยค 
    “ วัน……… หน�าตรงกับวันไหว�พระ…………… ซ่ึงเป;น …………….   ของชาวจีน” 
           ก. จันทร:     จันทร:     เทศกาล 
 ข. จันทร:      จันย:      เทศกาล 
           ค. จันย:       จันทร:     เทศกาล 
           ง. จันทร:      จันทร:     เทสกาล 
 

6. คําในข�อใดเหมาะสมท่ีจะเติมในช/องว/างของประโยค 
    “ ถึงแม�ว/าคนชาติ…………..ตะวันออกกับตะวันตกมีผิว…………ท่ีต/างกัน       แต/ยังมีความ
ผูก…………… กัน  อย/างแน/นแฟCน” 
          ก. พันธุ:      พรรณ      พันธ: 
 ข. พันธ:       พรรณ     พันธุ: 
           ค. พรรณ     พันธุ:       พันธ: 
           ง. พรรณ      พันธ:       พันธุ: 
 
7. คําในข�อใดใช�  ฑ: 
 ก. ครร........ 
 ข. พิพิธภัณ ..... 
 ค. กุมภัณ... 
 ง. วิเคราะ..... 
 
8. คําในข�อใดใช�  ญ: 
 ก. ทิวทัศ... 
 ข. ปราช... 
 ค. อนุรัก... 
 ง. ประโยช... 
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9. คําในข�อใดท่ีไม)ใช+  ย: 
          ก. สตาง... 
 ข. ศิษ... 
 ค. กษัตริ... 
 ง. ไปรษณี... 
 
10. คําในข�อใดเขียนผิด           
          ก. อุตส/าห: 
 ข. รถยนต: 
 ค. พระจันทน: 
 ง. กษัตริย: 
 
11. ข�อใดใช�การันต:ไม)ถูกต�องทุกคํา 
  ก.สร�างสรรค:    สุขสันต: 
           ข. อารมย:        รื่นรมณ: 
 ค.  ผลิตภัณฑ:    สมบูรณ: 
 ง.   กรรมพันธุ:    พยางค: 
 
12.  คําในข�อใด มีตัวการันต:เหมือนคําว/า  พิสูจน.  
 ก. ทิวทัศ... 
 ข. อนุรัก... 
 ค. พิม... 
 ง. ประสง... 
 
13. ข�อใดไม)เป;นคําพ�องเสียงกัน 
          ก. สมุด   สมุทร 
 ข. ซับ    ทรัพย: 
 ค. เหล�า   เล�า 
 ง. ลด      รด  
 
 
 
 



126 
 

14. คําในข�อใดใช�  กาล 
 ก. อา... 
 ข. เทศ... 
 ค. กรรม... 
 ง. นมัส... 
 
15. คําในข�อใดไม)ใช+  การ 
 ก. บรรณาธิ... 
 ข. ปริ... 
 ค. ปรากฎ... 
 ง. เลขานุ... 
 
16. คําในข�อใดไม)ใช+  การณ:  
 ก. ประสบ... 
 ข. สถาน... 
 ค. ปรากฎ... 
 ง. ความพิ... 
 
17. อะ- นุ- ยาด  ควรเขียนว/า 
 ก. อนุยาด 
 ข. อนุยาต 
 ค. อนุญาต 
 ง. อนุญาติ 
 
18. ข�อใดเขียนถูกต�อง 
 ก. ธรรมชาต 
 ข. ญาติ 
 ค. สาเหต 
 ง. สาเกตุ 
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19. ข�อใดเขียนผิด 
 ก. โอกาส 
 ข. อากาศ 
 ค. กระดาษ 
 ง. สัมผัต 
 
20. ข�อใดเขียนถูกต�องทุกคํา 
 ก. เพศ      สนิด      สามารถ 
 ข. สาเหตุ   กระโดษ  ตรวจ 
 ค. พิเศษ     สัมผัส    โกรธ 
 ง. ขนาต     ภารกิจ    ธุรกิจ 
 
 21. ข�อใดมีคําผิด 
 ก. ประเภท  แพทย:      ทูต 
 ข. พืต       ประมาท    สําเร็จ 
 ค. สนิท      มารยาท    บัตร 
 ง.  อูฐ        เศรษฐกิจ    เลิศ  
 
22. ข�อใดเขียนผิด 
          ก.  ลูกบอล 
 ข. เชี่ยวชาญ 
 ค. รัฐบาล 
 ง. อนุบาน 
 
  23. ข�อใดเขียนถูกต�องทุกคํา 
          ก.  น้ําตาล  ประมาณ   สําคัญ 
 ข. ปลาวาฬ   ปริมาน    สมดุล 
 ค. สัญญาณ   ชํานาญ     ปรเิวญ 
 ง. เหรียญ     บุญคุณ   อยู/เวน 
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  24.  คําในข�อใดเขียนสะกดตรงตามมาตรา 
ก. บาป 
ข.  มอบ 
ค. อาชีพ 
ง. โลภ 

  
  25.  ข�อใดเขียนถูกต�องทุกคํา 

ก. เปรียบเทียบ  มอบ 
ข.  สรุป     ประทีบ 
ค. ศบ       เคารพ 
ง. โลภ      ยโุรบ 

 
  26. ข�อใดมีคําเขียนผิด 

ก. มอบ   แอบ     แนบ 
ข.  บาป   สังเขป   สรุป 
ค. อาชีพ  สภาพ   สุภาพ 
ง. โลพ      ลาภ    หลบ 

     
  27.  คําในข�อใดต/างจากพวก 

ก. นรก 
ข. สุข 
ค. เมฆ 
ง. นาค 
 

 28.  คําในข�อใดใช� ค เป;นตัวสะกด 
ก. ตัวเล... 
ข.  อุปสรร… 
ค. ความสุ… 
ง. ไข/มุ... 
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  29.  คําในข�อใดไม)ใช+ ค เป;นตัวสะกด 
ก. เชื้อโร... 
ข.  ยุ…สมัย 
ค.  ทุ….ข: 
ง. ภา....ใต� 

 
  30.  คําในข�อใดใช� ข เป;นตัวสะกด 

ก. นําโช... 
ข.  เทคนิ… 
ค. สมั… 
ง. สุนั… 

 
  31.  ข�อใดเขียนคําถูกต�องทุกคํา 

ก. ซิป               ซับ          สกุ 
ข.  ทักษะ         ประโยก     สถาปนิก 
ค. สมาชิค          คลินิก       ปริจาก 
ง.  หยก            สนุขสนาน   กระซิป 

 
32. คําในข�อใดไม)ใช+ ติ เป;นตัวสะกด 

ก.   บั………ปรัชาชน 
       ข .    คุณสมบั……… 
       ค .    ปฏิบ…ั………. 
       ง.      ทรัพย:สมบั……….. 
 
33. คําในข�อใดไม)ใช+ ญ เป;นตัวสะกด 

ก.  สามั ……… 
       ข .   สงสา ……… 
       ค .    รําคั …………. 
       ง.      บังเอิ ……….. 
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34. คําในข�อใดเขียนถูกต�องทุกคํา        
ก.  สุขสันต:    เลือกสรร   สร�างสรรค:     สรรพ: 
ข.  สุสันต:      เลือกสรร   สร�างสรรค:     สรรพ: 

       ค .    สุขสันต:    เลือกสรร   สร�างสรรค:    สรรย: 
       ง.      สุขสันต:    เลือกสรร    สร�างสรรค:   สรรย: 
    
35. คําในข�อใดเขียนถูกต�องทุกคํา        

ก.  ไวยากรณ:     วิศวกร     อุปกร 
ข.  พยากรณ:      อวยพร     อุปกรณ: 

       ค .    ไวยากร       วิศวกร      เกษตรกร 
       ง.      พยากร       อวยพร      เกษตรกร 
 
36.คําในข�อใดเขียนผิดหมด 

ก.  ปฏิเสธ       ปฏิกิริยา    
ข.  กฎหมาย     ปรากฏ 

       ค .    ปฏิเสษ      ปฏิกิริยา  
   ง.     ปฎิเสธ      กฏหมาย 
 

37.  คําในข�อใดไม)มีตัวการันต:เหมือนคําว/า  สัมภาษณ. 
 ก. สมบูร............ 
 ข. วิจาร............ 
 ค. สัมพัน.......... 
 ง. เอกลักษ........ 
 
38. คําในข�อใดเขียนถูกทุกคํา 

ก.  อุปมา       อปอ�าว   
ข.   สับ          สับดาห: 

       ค .    อุปสรรค    อบอุ/น  
  ง.     สับปะรด     สาบ 
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39. คําในข�อใดเขียนถูกทุกคํา 
ก.  อิจฉา    ปRจจุบัน         พิสูจน:   ปRจจัย  
ข.   อํานาจ  ปRดจุบัน        พิสูจน:   บําเหน็จ 
ค.   อิจฉา    พจนานุกรม    พิสูษน:   ปRจจัย  
ง.   อิตฉา     ปRจจุบัน        พิสูจน:   ปRตจัย 

 
40.  ข�อใดมีคําเขียนผิด    

ก. สับสน   เรียบร�อย   
ข.   สนัปสนุน   ปรับปรุง 

       ค .    รอบคอบ     ครอบคลุม 
  ง.     เงียบสงบ     ควบคุม 
 

41.  ข�อใดมีคําเขียนผิด    
ก. ทหารบก     พลิก       โศกเศร�า 

       ข.    พิพากษา    มรดก      ฟาก 
       ค .   ชั่วยุบ       อพยพ       ระบบ 

  ง.     บุกคล      บุคลิกภาพ  บุคลากร 
 

42.  ข�อใดมีคําเขียนผิด   
ก. พัฒนา     วัฒนธรรม 

       ข.    พัฒยา      วุฒ 
       ค .   พัทยา      อาวุธ 

  ง.     ผู�เฒ/า       วัฒนธรรม 
 

43. คําในข�อใดเขียนถูกทุกคํา  
ก.   ปRญญา       ปRญหา  
ข.   คุญค/า        กุญแจ 

       ค .    แจกัณ        เผชญิหน�า  
ค.   กุนแจ          ศูณย: 
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44. คําในข�อใดไม)มี ษ สะกด  
ก.  อธิ……ฐาน 
ข.   มนุ…….ย: 

       ค.    เศร…….. ฐี 
       ง.     ปรา……จาก 

 
45. คําในข�อใดเขียนถูกทุกคํา  

ก.  ประเทศ     ประกาษ 
ข.  โอกาศ       บรรยากาศ 

       ค .   พิษ            ประเภท 
       ง.    เพษ           แพทย:  
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําภาษาไทย 
ของนักศึกษาจีนช้ันป&ท่ี 3 

 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ค ข ง ค ก ก ข ข ก ค 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ข ก ง ข ค ง ค ข ง ค 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ข ง ก ข ก ง ก ข ค ง 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ก ก ข ก ข ง ค ค ก ข 

41 42 43 44 45      

ง ข ก ง ค      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แผนการจัดการเรียนรู� 
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 แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 1 
 

กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย                                     ช้ันนักศึกษาป#ท่ี  3 
เรื่อง การเขียนคําพ�องเสียง                                            เวลา  2  ช่ัวโมง 
  

  สาระสําคัญ 
 คําพ	องเสียงเป�นคําท่ีอ�านออกเสียงเหมือนกันแต�เขียนต�างกันและต�างความหมายกัน 
หากเขียนสะกดผิด จะทําให	การสื่อสารไม�บรรลุวัตถุประสงค+ การเข	าใจหลักเกณฑ+การเขียนสะกดคํา 
จะช�วยให	เขียนคําได	ถูกต	อง ตลอดจนสามารถใช	สื่อสารในชีวิตประจําวันได	อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดประสงค.การเรียนรู� 
 1.  นักศึกษาอธิบายลักษณะของคําพ	องเสียงได	ถูกต	อง  
 2.  นักศึกษาอ�านและเขียนคําพ	องเสียงได	ถูกต	อง 
 3.  นักศึกษาเลือกใช	คําพ	องเสียงได	ถูกต	อง 
                4. นักศึกษานําคําพ	องเสียงท่ีกําหนดให	ไปแต�งประโยคได	ถูกต	องและตรงตามความหมาย 

  สาระการเรียนรู� 
 ความรู	 (K) 
 1.  ความหมายของคําพ	องเสียง 
 2.  ลักษณะของคําพ	องเสียง 
 3.  การเลือกใช	คําพ	องเสียง 
 4.  นําคําพ	องเสียงไปแต�งประโยคตรงตามความหมาย 
 ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 1. ทักษะการเขียน 
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห+ 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค+ (A) 
                1.  ใฝ@เรียนรู	 
 2.  มุ�งม่ันในการทํางาน 
 

  ช้ินงาน/ภาระงาน  
 แบบฝAกทักษะเรื่องคําพ	องเสียง 
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  กิจกรรมการเรียนรู� 

 ข้ันนํา (10 นาที ) 
1. ครูทักทายนักศึกษาและนําประโยคท่ีเตรียมไว	 5 ประโยคให	นักศึกษาช�วยกันอ�าน

พร	อมกัน และให	นักศึกษาสังเกตคําท่ีขีดเส	นใต	 
คุณยายมีความสุขท่ีได	รับประทานมะม�วงสุก 
ฉันรดน้ําต	นไม	ก�อนแล	วจึงล	างรถให	คุณพ�อ 
เพลินเก็บท่ีค่ันหนังสือท่ีข้ันบันได 
คุณย�านั่งเล�นอยู�ท่ีสนามหญ	า 
แมวเป�นสัตว+ท่ีมีความชื่อสัตย+ 

2. ให	นักศึกษาอ�านคําศัพท+ท่ีขีดเส	นใต	พร	อมกัน และอธิบายให	นักศึกษาฟHงถึงบทเรียน
ท่ีจะเรียน ได	แก� คําพ	องเสียง 

3. ครูแจ	งจุดประสงค+การเรียนรู	ให	นักศึกษาทราบ   

 ข้ันสอน (90 นาที) 
1. แจกใบความรู	ให	นักศึกษา และยกตัวอย�างคําพ	องเสียงพร	อมอธิบายความหมายให	

นักศึกษาประมาณ 5 คํา 
2. ให	นักศึกษาอ�านคําจากบัตรคําจํานวน 5 คํา แล	วนําคําตัวอย�างมาแต�งประโยค 
3. ครูให	นักศึกษาจับคู�เปIดพจนานุกรมหาคําพ	องเสียงคู�ละ 2คํา และอธิบายความหมาย

ของคํา 
4. ครูให	นักเรียนใช	คําพ	องเสียงท่ีได	มาจากพจนานุกรมมาแต�งประโยค โดยต	องให	คํา

พ	องเสียงนั้นอยู�ในประโยคเดียวกันไม�น	อยกว�า 2 คํา แล	วนําเสนอหน	าชั้นเรียน 
5. ครูและนักศึกษาช�วยกันตรวจความถูกต	องของคําและประโยค 
6. นักศึกษาช�วยกันบอกลักษณะของคําพ	องเสียงโดยละเอียด 
7. ครูแจกแบบฝAกทักษะเรื่องคําพ	องเสียงท่ีครูสร	างข้ึนให	นักศึกษาทําโดยใช	เวลา30นาที 
8. ครูและนักศึกษาช�วยกันเฉลยแบบฝAกทักษะ 

 
                ข้ันสรุป (20 นาที ) 
 ครูและนักเรียนร�วมกันสรุปความหมายของคําพ	องเสียง  และลักษณะความหมายของ           
คําพ	องเสียง 
   
 ส่ือ/แหล�งการเรียนรู� 
 1. บัตรคํา 
 2. ใบความรู	 
 3. แบบฝAกทักษะเรื่องคําพ	องเสียง 
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การวัดและประเมินผล 
               วธิีการวัดผล 
       1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาขณะร�วมกิจกรรม 
       2. ตรวจแบบฝAกทักษะคําพ	องเสียง 
               เครื่องมือประเมิน 
        1.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2.  ชุดแบบฝAกทักษะเรื่อง คําพ	องเสียง 
               การประเมิน 
     1. นักศึกษาร�วมกิจกรรมผ�านเกณฑ+ร	อยละ 60 
  2. คะแนนจากการทําแบบฝAกทักษะคําพ	องเสียงผ�านเกณฑ+ร	อยละ 60 
 
  กิจกรรมเสนอแนะ 
 ให	นักศึกษาทําสมุดรวบรวมคําพ	องเสียง 
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บันทึกผลหลังสอน  
  
   ผลการสอน 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
ปHญหา / อุปสรรค 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
ข	อเสนอแนะแนวทางแก	ไข 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 
                                                                            ลงชื่อ....................................... 
                                                                             ผู	สอน 
              (นางสาว Zhang Yingying) 
                                                                 
                                                                              วันท่ี................................................ 
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ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของผู�บริหาร 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
                                                                            ลงชื่อ....................................... 
                                                                             ผู	บริหาร 
              (                               ) 
                                                                 
                                                                              วันท่ี......................................... 
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ใบความรู�เรื่อง คําพ�องเสียง 
 

                  คําพ	องเสียง คือ คําท่ีอ�านออกเสียงเหมือนกันแต�เขียนต�างกันและมีความหมาย
แตกต�างกันไป เช�น 

      กัณฐ+                         คอ 
      กัณฑ+                            เรื่อง  หมวด  ตอน 
      กันต+                             ตัด โกน 
      กันย+                             สาวรุ�น  สาวน	อย 
      กัลปX                             เวลาท่ียาวนาน 
      กาญจน+                         ทอง 
      กานท+                           บทกลอน 
      การ                              งาน 
      การณ+                            เหตุ เค	า มุล 
      กาล                              เวลา 
      กาฬ                             ดํา รอยดําหรือแดงท่ีผุดข้ึนตามร�างกายตนท่ีตายไปแล	ว 
      ขัน                               ภาชนะชนิดหนึ่ง อาการส�งเสียงของไก�หรือนกบางชนิด    
                                         ทําให	แน�น น�าหัวเราะ                                                                                                                             
      ขัณฑ+                             ภาค ตอน ส�วน 
      ขรรค+                             อาวุธชนิดหนึ่ง 
      จัณฑ+                              ดุร	าย หยาบช	า ฉุนเฉียว 

                จัน                                 ต	นไม	ผลชนิดหนึ่ง ผลหอมหวาน 
                จันทน+                             ต	นไม	ผลชนิดหนึ่ง ไม	ดอกและ ผลหอม 
                จันทร+                             ดวงเดือน 
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แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี   2 
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย                                                        ช้ันนักศึกษาป#ท่ี  3 
เรื่องคําท่ีมีตัวการันต.                                                                    เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 
  ตัวการันต+ เป�นคําท่ีมีไม	ทัณฑฆาตกํากับไว	 เพ่ือไม�ต	องการออกเสียงและลดพยางค+ของคํา
ดังกล�าวให	น	อยลง  ตัวการันต+จึงอาจอยู�ท	ายหรือระหว�างกลางคําก็ได	  การฝAกเขียนคําท่ีมีตัวการันต+
อย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่องจะช�วยให	สามารถเขียนคําท่ีมีตัวการันต+ได	ถูกต	องอย�างคล�องแคล�ว และ
นําไปใช	ในชีวิตประจําวันได	 

  
จุดประสงค.การเรียนรู� 
           1. นักศึกษาบอกความหมายของคํายากท่ีมีตัวการันต+ได	   

 2. นักศึกษาอ�านออกเสียงคําท่ีมีตัวการันต+ได	ถูกต	องและชัดเจน   
           3. นักศึกษาเขียนคํายากท่ีมีตัวการันต+ได	ถูกต	อง   

 4. นักศึกษามีมารยาทในการอ�าน และเขียนภาษาไทย    
 
 
  สาระการเรียนรู� 
             สาระการเรียนรู�ด�านองค.ความรู� (K) 

1. ความหมายของคํายากท่ีมีตัวการันต+ 
2. นําคํายากท่ีมีตัวการันต+ไปแต�งประโยคตรงตามความหมายท่ีถูกต	อง 

    สาระการเรียนรู�ด�านทักษะ/ กระบวนการ (P) 
 1.  การอ�านออกเสียงคําท่ีมีตัวการันต+ 
 2.  การเขียนคํายากท่ีมีตัวการันต+ 
             สาระการเรียนรู�ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค. (A) 

1. มารยาทในการอ�านและเขียนภาษาไทย  
2. ใฝ@การเรียนรู	 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน  
 แบบฝAกทักษะเรื่อง คําท่ีมีตัวการันต+ 
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กิจกรรมการเรียนรู�  

 ข้ันนําเข�าสู�บทเรียน   (10 นาที ) 

1. ครูทักทายนักศึกษา อธิบายให	นักศึกษาฟHงถึงเรื่องการเขียนสะกดคําในภาษาไทย 

2. ครูชูบัตรคําท่ีมีตัวการันต+ท่ีเตรียมไว	ให	นักศึกษาร�วมกันอ�านคําตัวอย�างพร	อมกันและ
นําเข	าสู�บทเรียน ได	แก� คําท่ีมีตัวการันต+ 

 
ข้ันสอน (90 นาที ) 

                1. ครูแจกใบความรู	ให	นักศึกษาทุกคน 

2.  ครูอธิบายลักษณะของคําท่ีมีตัวการันต+ ซ่ึงแบ�งออกได	เป�น 3 ลักษณะ คือ กํากับเพ่ือ
ไม�ให	ออกเสียงพยัญชนะตัวเดียว กํากับเพ่ือไม�ให	ออกเสียงพยัญชนะและสระ และกํากับเพ่ือไม�ให	ออก
เสียงพยัญชนะหลายตัว  พร	อมยกตัวอย�างคําตามแต�ละลักษณะและอธิบายความหมายของแต�ละคํา 

3.  ครูให	นักศึกษาช�วยกันหาคําท่ีมีตัวการันต+เพ่ิมเติมพร	อมความหมายของคํานั้นๆตามแต�
ละลักษณะของคําจากพจนานุกรมท่ีเตรียมไว	 และนําเสนอต�อหน	าห	อง 

               4. ครูให	นักศึกษาเขียนคําท่ีมีตัวการันต+ตามครูบอก โดยครูจะบอกความหมายของคํานั้นๆ  

  5. ให	นักศึกษาทําแบบฝAกทักษะเรื่องคําท่ีมีตัวการันต+ 

 
 ข้ันสรุป (20 นาที ) 

               1. นักศึกษาแข�งขันอ�านบัตรคํา  และบอกความหมายของคํา 

               2.ให	นักศึกษาร�วมกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียนเก่ียวกับคําท่ีมีตัวการันต+โดยครูให	
คําแนะนําเพ่ิมเติม  

 

 ส่ือการเรียนการสอน 

1. บัตรคําท่ีมีตัวการันต+ 

2. ใบความรู	 

3. แบบฝAกทักษะ 
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การวัดและประเมินผล 
               วธิีการวัดผล 
      1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาขณะร�วมกิจกรรม 
  2. ตรวจแบบฝAกทักษะคําท่ีมีตัวการันต+ 
               เครื่องมือประเมิน 
               1.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
               2.  ชุดแบบฝAกทักษะเรื่อง คําท่ีมีตัวการันต+ 
               การประเมิน 
               1. นักศึกษาร�วมกิจกรรมผ�านเกณฑ+ร	อยละ 60 
               2. คะแนนจากการทําแบบฝAกทักษะคําพ	องเสียงผ�านเกณฑ+ร	อยละ 60 
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บันทึกผลหลังสอน  
 ผลการสอน 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
  
ปHญหา / อุปสรรค 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
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ข	อเสนอแนะแนวทางแก	ไข 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................
. 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................
. 
................................................................................................................................................................
.  
 
ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะผู�บริหาร 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                           
                 
                                                                          ลงชื่อ....................................... 
                                                                           ผู	สอน (นางสาว Zhang Yingying) 
                                                                                               
                                                                            วันท่ี......................................... 
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                               แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ท่ี 
 

พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น
การตอบ 

คําถาม 

การยอมรับ 

ฟHงคนอ่ืน 

ทํางาน 

ตามท่ีได	รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล ( ต�อ ) 

ท่ี 
 

พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น 
การตอบ 

คําถาม 

การยอมรับ 

ฟHงคนอ่ืน 

ทํางาน 

ตามท่ีได	รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

21                       

22                       

23                       

24                       

25                       

26                       

27                       

28                       

29                       

30                       

31                       

 

เกณฑ+การวัดผล ให	คะแนนระดับคุณภาพของแต�ละพฤติกรรมดังน้ี 

        ดีมาก     = 4   สนใจฟHง ไม�หลับ ไม�พูดคุยในช้ัน มีคําถามท่ีดี ตอบคําถามถูกต	อง มีความตั้งใจในการทํางาน 

          ดี        =  3 การแสดงออกอยู�ในเกณฑ+ประมาณ 70% 

     ปานกลาง    =  2 การแสดงออกอยู�ในเกณฑ+ประมาณ 50% 

     ปรับปรุง      =  1 เข	าช้ันเรียน แต�การแสดงออกน	อยมาก ขาดความตั้งใจในการทํางา 

 

                                                                                 ลงช่ือ……………………………….ผู	สังเกต 

                                                                                 (……………………………….) 

                                                                                   …………/…………/……….. 
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แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 3 
 

กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย                                                       ช้ันนักศึกษาป#ท่ี  3 
เรื่องการเขียนคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม�กก  ( ข ค ฆ)          เวลา  2  ช่ัวโมง 
 

   สาระสําคัญ  
               การเขียนคําท่ีถูกต	องเป�นพ้ืนฐานสําคัญในการเรียน ผู	เรียนควรเรียนรู	การเขียนคําท่ีสะกด
ตรงตามตราและคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราแม� กก ให	ถูกต	อง เพ่ือนําไปใช	ในชีวิตประจําวันได	อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

 

จุดประสงค.การเรียนรู� 

1. นักศึกษาสามารถเขียนคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กก ได	ถูกต	อง 
2. นักศึกษาสามารถจําแนกคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กก ได	ถูกต	อง 
3. นักศึกษาแต�งประโยคจากคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กก ได	ถูกต	อง

และตรงตามความหมาย 

 

 สาระการเรียนรู� 
              สาระการเรียนรู�ด�านองค.ความรู� (K) 

3. ความหมายของคํายากท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกด แม� กก 
4. นําคํายากท่ีสะกดไม�ตรงมาตราแม� กก ไปแต�งประโยคตรงตามความหมายท่ีถูกต	อง 

    สาระการเรียนรู�ด�านทักษะ/ กระบวนการ (P) 
 1.  การอ�านออกเสียงคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกด แม� กก 
 2.  การเขียนคํายากท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกด แม� กก 
              สาระการเรียนรู�ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค. (A) 

1. มารยาทในการอ�านและเขียนภาษาไทย  
2. ใฝ@การเรียนรู	 

    
ช้ินงาน/ภาระงาน  
      แบบฝAกทักษะเรื่อง การเขียนคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กก  ( ข ค ฆ  ) 
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กิจกรรมการเรียนรู� 
    ข้ันนํา (10 นาที ) 

                1.ครูร	องเพลงมาตราแม�กก ให	นักศึกษาฟHง และนําสนทนาเก่ียวกับบทเรียนท่ีจะเรียน
วันนี้ ได	แก� คําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม�กก จากนั้นครูสอนนักศึกษาร	องเพลง มาตราแม� กก                   

    มาตราแม�กก  มาตราแม�กก           (ก) ไก�  (ข) ไข�   (ค) ควาย ( ซํ้า ) 
    ฆ.ระฆัง ตีดังกังวาน ( ซํ้า )            สราญสุขใจ ( ซํ้า ) 
    โยกเยก เลขหก ( ซํ้า )                 เมฆ โรค โชค ( ซํ้า ) 
    ล	วนสะกดด	วยแม�กก ( ซํ้า )           มีสี่ตัว ( ซํ้า ) 
2. ครูสนทนาเรื่องคําท่ีมีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดแม�กก และให	นักศึกษาหาคําท่ี

สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดจากเพลงมาตราแม� กก ซ่ึงเป�นคําท่ีสะกดด	วย ก เพ่ือทบทวนความรู	เดิม 
และอธิบายนักศึกษาฟHงถึงบทเรียนท่ีจะเรียน ได	แก� คําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กก  ว�า
เป�นคําท่ีสะกดด	วยตัวอักษรใดบ	าง เพ่ือนําเข	าสู�บทเรียน 

 
               ข้ันสอน (90 นาที ) 

1. ครูให	นักศึกษาค	นหาคําท่ีมีตัวสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กก ท่ีได	ใช	บ�อยๆ 
ในชีวิตประจําวันจากพจนานุกรมท่ีเตรียมไว	 และให	นําเสนอคนละ 1 คํา ซ่ึงจะสะกดด	วย ข ค หรือ ฆ 
ก็ได	 

2. ให	นักศึกษาท่ีพร	อมออกมาเขียนคําท่ีหาเจอบนกระดานหน	าห	องแบ�งปHนความรู	ซ่ึงกัน
และกัน  

3. ครูและนักศึกษาช�วยกันตรวจสอบความถูกต	องของคําท่ีนักศึกษานําเสนอมา  
4. ครูให	นักศึกษาร�วมกันอ�านคําท่ีเพ่ือนๆนําเสนออยู�บนกระดาน โดยครูจําแนกไว	เป�น 3

ลักษณะได	แก� ตัวสะกดเป�น ข  ตัวสะกดเป�น ค และตัวสะกดเป�น ฆ เพ่ือช�วยนักศึกษาจดจําคํา
เหล�านั้น 

5. ครูแจกแบบฝAกทักษะเรื่อง คําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม�กกให	นักศึกษาทํา 
 

                ข้ันสรุป (20 นาที) 
 ครูและนักเรียนช�วยกันทบทวนบทเรียนท่ีได	เรียนในเรื่องคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตรา
ตัวสะกดแม�กก ซ่ึงสะกดด	วย ข ค ฆ ซ่ึงออกเสียงเหมือน ก เป�นตัวสะกด จากนั้นครูแจกใบบันทึก
ความรู	และให	นักศึกษาสรุปความรู	 และคําท่ีได	เรียนมาด	วยตนเอง 
 
ส่ือการเรียนรู� 

1. เพลงมาตราแม�กก 
2. ใบบันทึกความรู	 
3. แบบฝAกทักษะเรื่อง คําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม�กก 
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การวัดและประเมินผล 
               วิธีการวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาขณะร�วมกิจกรรม 
2. ตรวจแบบฝAกทักษะคําท่ีไม�ตรงแม�กก 
 

     เครื่องมือประเมิน 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. ชุดแบบฝAกทักษะเรื่อง คําท่ีไม�ตรงแม�กก 

 
 การประเมิน 

1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาขณะร�วมกิจกรรมผ�านเกณฑ+ร	อยละ 60 
2. คะแนนจากการตรวจแบบฝAกทักษะคําท่ีไม�ตรงแม�กกผ�านเกณฑ+ร	อยละ 60 
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บันทึกผลหลังสอน  
 ผลการสอน 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ปHญหา / อุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ข�อเสนอแนะแนวทางแก�ไข                                                      
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ความคิดเห็นและข	อเสนอแนะของผู	บริหาร      
 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     
                                                                              
 
                                                                              ลงชื่อ....................................... 
                                                                             ผู	สอน 
              (นางสาว Zhang Yingying) 
                                                                                               
                                                                               วันท่ี...................................... 
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                               แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ท่ี 
 

พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น
การตอบ 

คําถาม 

การยอมรับ 

ฟHงคนอ่ืน 

ทํางาน 

ตามท่ีได	รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       
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                            แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล ( ต�อ ) 

 

ท่ี 
 

พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น 
การตอบ 

คําถาม 

การยอมรับ 

ฟHงคนอ่ืน 

ทํางาน 

ตามท่ีได	รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

21                       

22                       

23                       

24                       

25                       

26                       

27                       

28                       

29                       

30                       

31                       

 

เกณฑ+การวัดผล ให	คะแนนระดับคุณภาพของแต�ละพฤติกรรมดังน้ี 

            ดีมาก           = 4   สนใจฟHง ไม�หลับ ไม�พูดคุยในช้ัน มีคําถามท่ีดี ตอบคําถามถูกต	อง มีความตั้งใจใน
การทํางาน 

ดี                 = 3 การแสดงออกอยู�ในเกณฑ+ประมาณ 70% 

ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู�ในเกณฑ+ประมาณ 50% 

ปรับปรุง = 1 เข	าช้ันเรียน แต�การแสดงออกน	อยมาก ส�งงานไม�ครบ ขาดความตั้งใจในการทํางาน 

 

                    ลงช่ือ……………………………….ผู	สังเกต 

(……………………………….) 

                                                                                          …………/…………/……….. 
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แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 4 
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย                                                         ช้ันนักศึกษาป#ท่ี  3 
เรื่องการเขียนคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กด                           เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
 สาระสําคัญ  
         การเขียนคําท่ีถูกต	องเป�นพ้ืนฐานสําคัญในการเรียน ผู	เรียนควรเรียนรู	การเขียนคําท่ี
สะกดตรงตามมาตราและคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราแม� กด ให	ถูกต	อง เพ่ือนําไปใช	ในชีวิตประจําวัน
ได	อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
จุดประสงค.การเรียนรู� 

1. นักศึกษาสามารถเขียนคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กด ได	ถูกต	อง 
2. นักศึกษาสามารถจําแนกคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กด ได	ถูกต	อง 
3. นักศึกษาแต�งประโยคจากคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กด ได	ถูกต	องและ

ตรงตามความหมาย 
 
สาระการเรียนรู� 

     สาระการเรียนรู�ด�านองค.ความรู� (K) 
5. ความหมายของคํายากท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกด แม� กด 
6. นําคํายากท่ีสะกดไม�ตรงมาตราแม� กด ไปแต�งประโยคตรงตามความหมายท่ีถูกต	อง 

 สาระการเรียนรู�ด�านทักษะ/ กระบวนการ (P) 
 1.  การอ�านออกเสียงคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกด แม� กด 
 2.  การเขียนคํายากท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกด แม� กด 
             สาระการเรียนรู�ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค. (A) 

3. มารยาทในการอ�านและเขียนภาษาไทย  
4. ใฝ@การเรียนรู	 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน  
       แบบฝAกทักษะเรื่อง การเขียนคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม�กด   
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กิจกรรมการเรียนรู� 
 ข้ันนํา ( 10 นาที ) 

1. ครูชูบัตรคําให	นักศึกษาอ�าน ซ่ึงเป�นคําในมาตราตัวสะกดแม� กด ท่ีนักศึกษารู	จัก เพ่ือ
ทบทวนความรู	เดิม เช�น สมุด  ฉลาด กัด  วาด  มด  เป�นต	น  

2. ครูชูบัตรคําให	นักศึกษาอ�าน ซ่ึงเป�นคําไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม�กด เช�น  ตรวจ 
บวช  เพชร กaาซ ชีวิต บัตร สามารถ สารท กฎหมาย ปรากฏ อิฐ พัฒนา  รถ โกรธ ครุฑ ประเภท 
อากาศ โทษ โอกาส  จากนั้นอธิบายถึงพยัญชนะท่ีเป�นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม�กดท่ีจะเรียน
ได	แก� จ ช ชร ซ  ต ตร ติ รถ รท ฎ ฏ ฐ ฒ ถ ท ธ  ฑ  ศ ษ ส เพ่ือนําเข	าสู�บทเรียน 

 
                 ข้ันสอน ( 90 นาที ) 

1. ครูแจกใบความรู	 เรื่อง มาตราตัวสะกดแม�กด ให	นักศึกษาทุกคน 
2. ครูให	นักศึกษาหาคําเพ่ิมตามคําตัวอย�างเก่ียวกับ มาตราตัวสะกดแม�กดจากพจนานุกรม

ตามความสามารถของนักศึกษาแต�ละคน และเขียนลงในใบความรู	 ครูเดินให	คําแนะนําทีละคน 
3. ครูให	นักศึกษาออกมาเขียนคําท่ีได	มาจากพจนานุกรมทีละคนโดยห	ามใช	พยัญชนะท่ี

เป�นตัวสะกดซํ้ากัน 
4.  ครูให	นักศึกษาอ�านคําเหล�านั้นพร	อมกัน และอธิบายตัวพยัญชนะท่ีเป�นตัวสะกดแม� กด 
5. ครูสุ�มเรียกนักศึกษาให	ออกมาเขียนคําตามคําบอกของครูบนการดานและเพ่ือนๆ

ช�วยกันเฉลย  
6. ครูแจกแบบฝAกทักษะเรื่อง คําท่ีเขียนไม�ตรงตามมาตราแม� กด ให	นักศึกษาทํา 

 
 ข้ันสรุป ( 20 นาที ) 
 ครูและนักศึกษาช�วยกันทบทวนบทเรียนท่ีได	เรียนในคาบเรียนนี้ ได	แก� คําท่ีสะกดไม�ตรง
ตามมาตรา   แม� กด ซ่ึงสะกดด	วยพยัญชนะ จ ช ชร ซ ด ต ตร ติ รถ รท ฎ ฏ ฐ ฒ ถ ท ธ ศ ษ ส 
เป�นตัวสะกดและอ�านออกเสียงเหมือน ด เป�นตัวสะกด  
 
ส่ือการเรียนรู�  

1. บัตรคําตรงตามมาตราสะกดแม�กด 
2. บัตรคําไม�ตรงตามมาตราสะกดแม�กด 
3. ใบความรู	 เรื่อง มาตราตัวสะกดแม�กด 
4. แบบฝAกทักษะ 

 
 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัดผล 
  1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาขณะร�วมกิจกรรม 
 2. ตรวจแบบฝAกทักษะคําพ	องเสียง 
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 เครื่องมือประเมิน 
 1.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2.  ชุดแบบฝAกทักษะเรื่อง คําพ	องเสียง 
                การประเมิน 
 1.นักศึกษาร�วมกิจกรรมผ�านเกณฑ+ร	อยละ 60 
 2.คะแนนจากการทําแบบฝAกทักษะเรื่องคําท่ีเขียนไม�ตรงตามมาตราแม� กด ผ�านเกณฑ+
ร	อยละ 60 
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บันทึกผลหลังสอน 
        สรุปผลการจัดการเรียนรู� 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
ปHญหา / อุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
ข	อเสนอแนะแนวทางแก	ไข 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
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ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของผู�บริหาร 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………………......................................... 

 
         
 
                                                                         ลงชื่อ.......................................ผู	สอน 
              (นางสาว Zhang Yingying) 
                                                                          วันท่ี................................................  
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ใบความรู�เร่ือง มาตราตัวสะกด แม�กด 

    พยัญชนะท่ีเปJนตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม�กดคือ คําท่ีมีตัว จ ช ชร ซ ด ต ตร ติ 
รถ รท ฎ ฏ ฐ ฒ ถ ท ธ ศ ษ ส เปJนตัวสะกดและอ�านออกเสียงเหมือน ด เปJนตัวสะกด เช�น 

 จ ตรวจ          ตํารวจ           ธุรกิจ 
 ช บวช 
 ชร เพชร  
 ซ กKาซ 
 ด มด  
 ต จิตใจ  
 ตร เกษตร 
 ติ ชาติ  
 ตุ เหตุ  
 รถ สามารถ  
 รท วันสารท  
 ฎ  กฎหมาย 
 ฏ ปรากฏ  
 ฐ อิฐ  
 ฒ พัฒนา  
 ถ รถ  
 ท ประเภท 
 ธ โกรธ 
 ศ อากาศ  
 ษ โทษ  
 ส โอกาส   
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                                     แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ท่ี 
 

             พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น
การตอบ 

คําถาม 

การยอมรับ 

ฟHงคนอ่ืน 

ทํางาน 

ตามท่ีได	รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       
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                               แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล ( ต�อ ) 

 

ท่ี 
 

         พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น 
การตอบ 

คําถาม 

การยอมรับ 

ฟHงคนอ่ืน 

ทํางาน 

ตามท่ีได	รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

21                       

22                       

23                       

24                       

25                       

26                       

27                       

28                       

29                       

30                       

31                       

 

เกณฑ+การวัดผล ให	คะแนนระดับคุณภาพของแต�ละพฤติกรรมดังน้ี 

            ดีมาก           = 4   สนใจฟHง ไม�หลับ ไม�พูดคุยในช้ัน มีคําถามท่ีดี ตอบคําถามถูกต	อง มีความตั้งใจใน
การทํางาน 

ดี                 = 3 การแสดงออกอยู�ในเกณฑ+ประมาณ 70% 

ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู�ในเกณฑ+ประมาณ 50% 

ปรับปรุง = 1 เข	าช้ันเรียน แต�การแสดงออกน	อยมาก ขาดความตั้งใจในการทํางาน 

              

                                                                             ลงช่ือ……………………………….ผู	สังเกต 

(……………………………….) 

                                                                                          …………/…………/……….. 
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แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 5 
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย                                                         ช้ันนักศึกษาป#ท่ี  3 
เรื่องการเขียนคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม�กน                          เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ  
      การเขียนคําท่ีถูกต	องเป�นพ้ืนฐานสําคัญในการเรียน ผู	เรียนควรเรียนรู	การเขียนคําท่ี
สะกดตรงตามตราตัวสะกดและคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กน ให	ถูกต	อง เพ่ือนําไปใช	ใน
ชีวิตประจําวันได	อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
จุดประสงค.การเรียนรู� 

1. นักศึกษาสามารถเขียนคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กน ได	ถูกต	อง 
2. นักศึกษาสามารถจําแนกคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กน ได	ถูกต	อง 
3. นักศึกษาแต�งประโยคจากคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กน ได	ถูกต	องและ

ตรงตามความหมาย 
 
สาระการเรียนรู� 
         สาระการเรียนรู�ด�านองค.ความรู� (K) 

4. ความหมายของคํายากท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกด แม� กน 
5. นําคํายากท่ีสะกดไม�ตรงมาตราแม� กน ไปแต�งประโยคตรงตามความหมายท่ีถูกต	อง 

          สาระการเรียนรู�ด�านทักษะ/ กระบวนการ (P) 
   1.  การอ�านออกเสียงคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกด แม� กน 
  2.  การเขียนคํายากท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกด แม� กน 
           สาระการเรียนรู�ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค. (A) 

3. มารยาทในการอ�านและเขียนภาษาไทย 
4. ใฝ@การเรียนรู	 

 
ช้ินงาน/ภาระงาน  
       แบบฝAกทักษะเรื่อง การเขียนคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กน  
 
กิจกรรมการเรียนรู� 
          ข้ันนํา ( 10 นาที ) 

1. ครูทักทายนักศึกษาและอธิบายถึงมาตราตัวสะกดในภาษาไทย ซ่ึงแบ�งออกเป�น 8 มาตรา 
เพ่ือทบทวนความรู	เดิม  

2. ครูชูบัตรคําท่ีเตรียมไว	ให	นักศึกษาอ�าน เรียน เหรียญ คุณ อาหาร อนุบาล ปลาวาฬ 
และโยงเข	าสู�บทเรียนท่ีจะเรียน ได	แก� คําท่ีมีตัวสะกดไม�ตรงตามมาตราแม� กน 
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 ข้ันสอน ( 90 นาที) 
1. ครูให	นักศึกษาสังเกตประโยคท่ีครูเตรียมไว	อยู�บนกระดานหน	าห	องเรียนจํานวน   10 

ประโยค และให	นักศึกษาบอกว�า ในประโยคนี้มีจํานวนก่ีคําท่ีอยู�ในมาตราแม� กน และคําไหนบ	างเป�น
คําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราแม� กน 

 ลูกหลานปลาวาฬใกล	สูญพันธุ+ 
 นักเรียนต	องอยู�บริเวณโรงเรียน 
 จราจรยืนโบกรถยนต+ 
 แม�ทํางานท่ีธนาคาร 
 เราลอยกระทงคืนวันเพ็ญ 
 พยาบาลเดินอลเวงไปท่ัวห	อง 
 วันนี้นักมายากลมาแสดง 
 น้ําตาลเป�นอาหารของมด 
 พ�อแม�สั่งสอนลูกๆให	เป�นคนกตัญeูและรู	จักขอบคุณ 
 น�าสงสารเพ่ือนท่ีทํากุญแจหาย ต	องรอพ�อกลับมา 
2. ครูสุ�มเรียกนักศึกษาตอบคําถามทีละข	อ  ครูและนักศึกษาช�วยกันเฉลยทีละข	อ 
3. ครูให	นักศึกษาร�วมกันอ�านคําท่ีอยู�ในมาตราแม� กน จากบัตรคําเพ่ือช�วยนักศึกษา

จดจําคําเหล�านั้น ครูให	นักศึกษาร�วมกันอ�านคําท่ีไม�ตรงตามมาตราแม�กน เพ่ือช�วยนักศึกษาจดจําคํา
เหล�านั้น 

4. ครูให	นักศึกษาแต�ละคนเปIดพจนานุกรมหาคําท่ีเป�นมาตราสะกดแม� กน ท่ีไม�ตรงตาม
มาตรา  

5. ครูให	นักศึกษาจับคู�แลกเปลี่ยนคําท่ีได	มาจากพจนานุกรมกัน 
6. ครูให	นักศึกษาใช	คําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราแม� กน มาแต�งประโยค  โดยให	ใช	คําท่ี

สะกดไม�ตรงตามมาตราแม� กน 2  คําข้ึนไป  และให	นักศึกษานําเสนอ 
7. ครูแจกแบบฝAกทักษะเรื่อง คําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กน ให	นักศึกษาทํา 
 

              ข้ันสรุป ( 20 นาที ) 
 ครูและนักเรียนช�วยกันทบทวนบทเรียนท่ีได	เรียนในเรื่องคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตรา
ตัวสะกดแม�กน ซ่ึงสะกดด	วย ญ ณ ร ล ฬ ซ่ึงออกเสียงเหมือน น เป�นตัวสะกด จากนั้นครูแจกใบ
บันทึกความรู	ให	กับนักศึกษาและให	นักศึกษาสรุปความรู	 และคําท่ีได	เรียนมาด	วยตนเอง 

 
 ส่ือการเรียนรู� 

1.บัตรคํา และประโยค 10 ประโยค 
2.ใบบันทึกความรู	 

                3.แบบฝAกทักษะเรื่อง คําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม�กน 
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การวัดและประเมินผล 
   วิธีการวัดผล 
               1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาขณะร�วมกิจกรรม 
                2. ตรวจแบบฝAกทักษะคําท่ีไม�ตรงแม�กน 
             เครื่องมือประเมิน 
             1.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
           2.  ชุดแบบฝAกทักษะเรื่อง คําท่ีไม�ตรงแม�กน 
 
    การประเมิน 
      1. นักศึกษาร�วมกิจกรรมผ�านเกณฑ+ร	อยละ 60 
         2. คะแนนจากการทําแบบฝAกทักษะคําท่ีไม�ตรงแม� กน ผ�านเกณฑ+ร	อยละ 60 
 
 
บันทึกผลหลังสอน  
 ผลการสอน 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
ปHญหา / อุปสรรค 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
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ข	อเสนอแนะแนวทางแก	ไข 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................  
 
 
ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของผู�บริหาร 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………………......................................... 

 
 

 
     

                                                                                  ลงชื่อ  ...................................... 
                                                          ผู	สอน (นางสาว Zhang Yingying) 

                                                                                                

                                                                             วันท่ี................................................ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ท่ี 
 

                
พฤติกรรม 

 

 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น
การตอบ 

คําถาม 

การยอมรับ 

ฟHงคนอ่ืน 

ทํางาน 

ตามท่ีได	รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       
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                                   แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล ( ต�อ ) 

 

ท่ี 
 

         พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น 
การตอบ 

คําถาม 

การยอมรับ 

ฟHงคนอ่ืน 

ทํางาน 

ตามท่ีได	รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

21                       

22                       

23                       

24                       

25                       

26                       

27                       

28                       

29                       

30                       

31                       

 

เกณฑ+การวัดผล ให	คะแนนระดับคุณภาพของแต�ละพฤติกรรมดังน้ี 

            ดีมาก      = 4   สนใจฟHง ไม�หลับ ไม�พูดคุยในช้ัน มีคําถามท่ีดี ตอบคําถามถูกต	อง มีความตั้งใจในการทํางาน 

 ดี         = 3 การแสดงออกอยู�ในเกณฑ+ประมาณ 70% 

 ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู�ในเกณฑ+ประมาณ 50% 

 ปรับปรุง = 1 เข	าช้ันเรียน แต�การแสดงออกน	อยมาก ขาดความตั้งใจในการทํางาน 

 

                    ลงช่ือ……………………………….ผู	สังเกต 

  (……………………………….) 

                                                                                                                                                                                                                                                 …………/…………/……….. 
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                 ดาด                               ลาด ปู ดาดฟfา 
                 ดาษ                               มากมาย เกลื่อนกลาด  ฝgชนิดหนึ่ง 
                 บาด                               ทําให	เป�นแผลด	วยของมีคม 
                 บาต                               ตก ตกไป เช�น อุกกาบาต บิณฑบาต 
                 บาตร                             ภาชนะใส�อาหารของนักบวช 
                 บาท                                เท	า เชิง มาตราเงินของไทย 
                 บาศ                               บ�วง 
                 พันธ+                               ผูก มัด ตรึง 
                 พรรณ                             สีของผิว ชนิด 
                 พัน                                 เรียกจํานวน ๑๐ร	อย 
                 พันธุ+                                พวกพ	อง พ่ีน	อง วงค+วาน 
                 สันต+                                สอบ 
                 สรร                                 คัดเลือก 
                 สรรค+                                สร	าง 
                 สรรพ+                                ท้ังหมด 
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                               แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ท่ี 
 

พฤติกรรม 
 

 

           ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น
การตอบ 

คําถาม 

การยอมรับ 

ฟHงคนอ่ืน 

ทํางาน 

ตามท่ีได	รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       
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                                              แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล ( ต�อ ) 

ท่ี 
 

พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น 
การตอบ 

คําถาม 

การยอมรับ 

ฟHงคนอ่ืน 

ทํางาน 

ตามท่ีได	รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

21                       

22                       

23                       

24                       

25                       

26                       

27                       

28                       

29                       

30                       

31                       

 

เกณฑ+การวัดผล ให	คะแนนระดับคุณภาพของแต�ละพฤติกรรมดังน้ี 

        ดีมาก    = 4   สนใจฟHง ไม�หลับ ไม�พูดคุยในช้ัน มีคําถามท่ีดี ตอบคําถามถูกต	อง มีความตั้งใจในการทํางาน 

ดี            = 3 การแสดงออกอยู�ในเกณฑ+ประมาณ 70% 

     ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู�ในเกณฑ+ประมาณ 50% 

      ปรับปรุง  =  1 เข	าช้ันเรียน แต�การแสดงออกน	อยมาก ขาดความตั้งใจในการทํางาน 

 

                    ลงช่ือ……………………………….ผู	สังเกต 

(……………………………….) 

                                                                                                                                                                                                                                            …………/…………/……….. 
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แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 6 
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย                                                        ช้ันนักศึกษาป#ท่ี  3 
เรื่องการเขียนคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม�กบ  ( ป พ ฟ ภ  )         เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ  
           การเขียนคําท่ีถูกต	องเป�นพ้ืนฐานสําคัญในการเรียน ผู	เรียนควรเรียนรู	การเขียนคําท่ี
สะกดตรงตามมาตราและคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราแม� กบ ให	ถูกต	อง เพ่ือนําไปใช	ในชีวิตประจําวัน
ได	อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
จุดประสงการเรียนรู� 

1. นักศึกษาสามารถเขียนคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กบ ได	ถูกต	อง 
2. นักศึกษาสามารถจําแนกคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กบ ได	ถูกต	อง 
3. นักศึกษาแต�งประโยคจากคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กบ ได	ถูกต	องและ

ตรงตามความหมาย 
 

สาระการเรียนรู� 
 สาระการเรียนรู�ด�านองค.ความรู� (K) 

1. ความหมายของคํายากท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกด แม� กบ 
2. นําคํายากท่ีสะกดไม�ตรงมาตราแม� กบ ไปแต�งประโยคตรงตามความหมายท่ีถูกต	อง 

          สาระการเรียนรู�ด�านทักษะ/ กระบวนการ (P) 
  1.  การอ�านออกเสียงคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกด แม� กบ 
   2.  การเขียนคํายากท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกด แม� กบ 
           สาระการเรียนรู�ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค. (A) 

3. มารยาทในการอ�านและเขียนภาษาไทย 
4. ใฝ@การเรียนรู	 

 ช้ินงาน/ภาระงาน  
       แบบฝAกทักษะเรื่อง การเขียนคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กบ  (ป/ พ/ ฟ/ภ) 
 
กิจกรรมการเรียนรู� 

 ข้ันนํา (10 นาที ) 
1.1 ครูแจ	งจุดประสงค+การเรียนรู	และข	อตกลงในการปฏิบัติตนในการเรียนการสอนให	

นักศึกษาทราบก�อน 
1.2 ครูทบทวนความรู	เดิม เรื่องมาตราแม�กบ และให	นักศึกษาพูดคําแม�กบคนละ  1 คํา 

จากนั้นครูกับนักศึกษาร�วมกันสนทนาซักถาม 
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       ข้ันสอน (90 นาที ) 
1. ครูให	นักเรียนอ�านเนื้อเพลง มาตราแม�กบพร	อมกัน  แล	วครูร	องเพลงให	นักเรียนฟHง

และให	นักเรียนร	องตามทีละท�อนจนคล�อง   
                                                       

เพลงมาตราแม�กบ 
                                                                                                    ทํานอง เพลงตบ 

จับกบ ตะปบ ประจบ        เสียงดังอบ อบ อบ อบ 
   เห็น บ สะกดท่ีใด             ไม�ต	องสงสัย นั่นคือแม�กบ 

ประสพ ถูกสาป ก�อบาป     มีลาภ แม�กบ อบ อบ  
          ดูซิ ยีราฟ นั่นไง               คําเหล�านี้ไซร	 เหมือน บ สะกด 

 
2. ครูให	นักศึกษาสังเกตบทเพลงมาตราแม� กบ แล	วช�วยกันหาคําท่ีอยู�ในมาตราแม�กบ 

และอธิบายด	วยว�าเป�นเป�นคําท่ีตรงมาตราแม� กบ หรือว�าไม�ตรงมาตราแม� กบ  
3. ครูให	นักศึกษาช�วยกันอ�านคําท่ีตรงมาตราแม�กบและไม�ตรงมาตราแม� กบ ท่ีอยู�ในบท

เพลงแม�กบเสียงดังๆ และครูอธิบายให	นักศึกษาทราบถึงลักษณะของคําท่ีไม�ตรงมาตราแม� กบ 
4. ครู แบ�งนักศึกษาเป�น 2 กลุ�ม  แล	วให	แต�ละกลุ�มร�วมปฏิบัติกิจกรรม “บอกคําแม� 

กบ”  โดยแต�ละกลุ�มผลัดกันส�งตัวแทนกลุ�มออกมาเขียนคําท่ีมีตัวสะกดในมาตราแม� กบ บนกระดาน
ทีละคําภายในเวลาท่ีกําหนด 5 นาที  กลุ�มใดเขียนได	ถูกต	องจะได	คําละ 1 คะแนน  เม่ือจบเกมกลุ�มท่ี
มีคะแนนมากท่ีสุดจะเป�นฝ@ายชนะ 

5. ครูให	นักศึกษาร�วมกันอ�านคําท่ีอยู�บนกระดานพร	อมกันอย�างเสียงดังๆเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู	และให	จดจําคําศัพท+เหล�านั้น 

6. ครู ให	นักศึกษาแยกประเภทคําตามลักษณะคําท่ีตัวสะกดของคําสะกดด	วยพยัญชนะ 
บ ป พ ฟ ภ พร	อมให	นักศึกษาบันทึกความรู	ไว	 

7. ครูแจกแบบฝAกทักษะเรื่อง คําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม�กบให	นักศึกษาทํา 
 

      ข้ันสรุป ( 20 นาที ) 
 ครูและนักเรียนช�วยกันทบทวนบทเรียนท่ีได	เรียนในเรื่องคําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตรา
ตัวสะกดแม� กบ ซ่ึงสะกดด	วย บ ป พ ฟ ภ พ และออกเสียงเหมือน บ เป�นตัวสะกด จากนั้นครูแจกใบ
บันทึกความรู	ให	กับนักศึกษาและให	นักศึกษาสรุปความรู	คําท่ีได	เรียนมาด	วยตนเอง 

 
ส่ือการเรียนรู� 

1. เพลงมาตราแม�กบ 
2. ใบบันทึกความรู	 
3. แบบฝAกทักษะเรื่อง คําท่ีสะกดไม�ตรงตามมาตราตัวสะกดแม� กก 
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การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัดผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาขณะร�วมกิจกรรม 
 2. ตรวจแบบฝAกทักษะคําท่ีไม�ตรงแม�กน 
                เครื่องมือประเมิน 
 1.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2.  ชุดแบบฝAกทักษะเรื่อง คําท่ีไม�ตรงแม�กน 
 
                การประเมิน 
 1. นักศึกษาขณะร�วมกิจกรรมผ�านเกณฑ+ร	อยละ 60 
      2. คะแนนจากการทําแบบฝAกทักษะผ�านเกณฑ+ร	อยละ 60 
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บันทึกผลหลังสอน  
 ผลการสอน 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................... 
 
  
ปHญหา / อุปสรรค 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
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ข	อเสนอแนะแนวทางแก	ไข 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................  
 
 
ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของผู�บริหาร 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………………......................................... 

 
 

 
     

                                                                              ลงชื่อ...................................... 
                                                                                ผู	สอน 
              (นางสาว Zhang Yingying) 
                                                                                               

                                                                                วันท่ี......................................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ท่ี 
 

   พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น
การตอบ 

คําถาม 

การยอมรับ 

ฟHงคนอ่ืน 

ทํางาน 

ตามท่ีได	รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล ( ต�อ ) 

 

ท่ี 
 

         พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น 
การตอบ 

คําถาม 

การยอมรับ 

ฟHงคนอ่ืน 

ทํางาน 

ตามท่ีได	รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

21                       

22                       

23                       

24                       

25                       

26                       

27                       

28                       

29                       

30                       

31                       

 

เกณฑ+การวัดผล ให	คะแนนระดับคุณภาพของแต�ละพฤติกรรมดังน้ี 

 ดีมาก     = 4   สนใจฟHง ไม�หลบั ไม�พูดคุยในช้ัน มีคําถามท่ีดี ตอบคําถามถูกต	อง มคีวามตั้งใจในการทํางาน 

 ดี        = 3 การแสดงออกอยู�ในเกณฑ+ประมาณ 70% 

 ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู�ในเกณฑ+ประมาณ 50% 

 ปรับปรุง = 1 เข	าช้ันเรียน แต�การแสดงออกน	อยมาก ขาดความตั้งใจในการทํางาน 

 

                    ลงช่ือ……………………………….ผู	สังเกต 

(……………………………….) 

                                                                                                                                                                                                                                           …………/…………/……….. 

 
 



                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินคุณภาพความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ 
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ตารางท่ี 9 แบบประเมินคุณภาพความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ เรื่องการเขียนสะกดคําภาษาไทย  
ของนักศึกษาจีนชั้นป+ท่ี 3 โดยมีผู0เชี่ยวชาญ 3 ท2าน 

 

ข0อที่ 
 

ผู0เชี่ยวชาญ 
ท2านที่ 1 ท2านที่ 2 ท2านที่ 3 ผลรวมของคะแนน IOC 

1 +1 +1 +1 3 1 
2 +1 +1 +1 3 1 
3 +1 +1 +1 3 1 
4 +1 +1 +1 3 1 
5 +1 +1 +1 3 1 
6 +1 +1 +1 3 1 
7 +1 +1 +1 3 1 
8 +1 +1 +1 3 1 
9 +1 +1 +1 3 1 
10 +1 +1 +1 3 1 
11 +1 +1 +1 3 1 
12 +1 +1 +1 3 1 
13 +1 +1 +1 3 1 
14 +1 +1 +1 3 1 
15 +1 +1 +1 3 1 
16 +1 +1 +1 3 1 
17 +1 +1 +1 3 1 
18 +1 +1 +1 3 1 
19 +1 +1 +1 3 1 
20 +1 +1 +1 3 1 
21 +1 +1 +1 3 1 
22 +1 +1 +1 3 1 
23 +1 +1 +1 3 1 
24 +1 +1 +1 3 1 
25 +1 +1 +1 3 1 
26 +1 +1 +1 3 1 
27 +1 +1 +1 3 1 
28 +1 +1 +1 3 1 
29 +1 +1 +1 3 1 
30 +1 +1 +1 3 1 
31 +1 +1 +1 3 1 
32 +1 +1 +1 3 1 
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ตารางท่ี 9  แบบประเมินคุณภาพความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ เรื่องการเขียนสะกดคําภาษาไทย                   
ของนักศึกษาจีนชั้นป+ท่ี 3 โดยผู0เชี่ยวชาญ 3 ท2าน (ต2อ) 

 
ข0อท่ี ผู0เชี่ยวชาญ 

ท2านท่ี 1 ท2านท่ี 2 ท2านท่ี 3 ผลรวมของ
คะแนน 

IOC 

33 +1 +1 +1 3 1 
34 +1 +1 +1 3 1 
35 +1 +1 +1 3 1 
36 +1 +1 +1 3 1 
37 +1 +1 +1 3 1 
38 +1 +1 +1 3 1 
39 +1 +1 +1 3 1 
40 +1 +1 +1 3 1 
41 +1 +1 +1 3 1 
42 +1 +1 +1 3 1 
43 +1 +1 +1 3 1 
44 +1 +1 +1 3 1 
45 +1 +1 +1 3 1 

เฉลี่ยรวม 1 
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ตารางท่ี 10  แสดงค2าดัชนีความสอดคล0องของแผนการจัดการเรียนรู0 การใช0แบบฝBกการเขียนสะกด
คําภาษาไทย ของนักศึกษาจีนชั้นป+ท่ี 3 โดยผู0เชี่ยวชาญ 3 ท2าน 

 
รายการประเมิน คะแนนคิดเห็น 

ท2านท่ี 1 ท2านท่ี 2 ท2านท่ี 3 รวม IOC 
1.แผนการจัดการเรียนรู0มีความสอดคล0องกับ
วัตถุประสงคGการเรียนรู0 

+1 +1 +1 3 1 

2.แผนการจัดการเรียนรู0มีองคGประกอบครบและ
สอดคล0องกัน 

+1 +1 +1 3 1 

3.การเขียนจุดประสงคGถูกต0องตามหลักเกณฑG
และกําหนดเนื้อหาสอดคล0อง 

+1 +1 +1 3 1 

4.การกําหนดวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู0
สอดคล0องกับจุดประสงคG เนื้อหา ผู0เรียนและ
เวลา 

+1 +1 +1 3 1 

5.การกําหนดสื่อ/แหล2งการเรียนรู0เหมาะสมกับ
เนื้อหา กิจกรรมและผู0เรียน 

+1 +1 +1 3 1 

6.การกําหนดการวัดและประเมินผลสอดคล0อง
กับจุดประสงคG 

+1 +1 +1 3 1 

7.เนื้อหามีความสอดคล0องเชื่อมโยงกัน +1 +1 +1 3 1 
8.การจัดลําดับเนื้อหามีความชัดเจนโดยเลียง
ลําดับจากง2ายไปหายาก 

+1 +1 +1 3 1 

9.เนื้อหาครอบคลุมและครบถ0วนตาม
จุดประสงคGของการสอน 

+1 +1 +1 3 1 

10.การจัดการเรียนรู0ในแต2ละข้ันตอนมีมีความ
เชื่อมโยงสอดคล0องกัน 

+1 +1 +1 3 1 

11.การจัดการเรียนรู0มุ2งเน0นให0ผู0เรียนพัฒนา
ความรู0ด0วยตนเองและร2วมกันเรียนรู0ตาม
ศักยภาพ 

+1 +1 +1 3 1 

12.กิจกรรมในแต2ละข้ันตอนมีความเหมาะสม
กับเนื้อหา ผู0เรียนและเวลา 

+1 +1 +1 3 1 

13.กิจกรรมมุ2งเน0นพัฒนาความแนวคิด /
ความรู0/ แนวทางให0นําความรู0ท่ีได0ไปประยุกตGใช0
ในชีวิตประจําวัน 

+1 +1 +1 3 1 

14.  กิจกรรมมีความน2าสนใจและจูงใจของผู0เรยีน +1 +1 +1 3 1 
15.บรรยากาศการเรียนรู0มีลักษณะยืดหยุ2น ผ2อน
คลายและสนุกสนาน 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางท่ี 10  แสดงค2าดัชนีความสอดคล0องของแผนการจัดการเรียนรู0 การใช0แบบฝBกการเขียนสะกด
คําภาษาไทย ของนักศึกษาจีนชั้นป+ท่ี 3 โดยผู0เชี่ยวชาญ 3 ท2าน (ต2อ) 

 

รายการประเมิน คะแนนคิดเห็น 
ท2านท่ี 1 ท2านท่ี 2 ท2านท่ี 3 รวม IOC 

16.ผู0สอนมีหน0าท่ีเปLนท่ีปรึกษามากกว2าท่ีจะเปLน
ผู0ถ2ายทอดความรู0โดยตรง 

+1 +1 +1 3 1 

17.ผู0สอนกระตุ0นให0ผู0เรียนโดยการใช0คําถามและ
มอบหมายภาระงานอย2างเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 

18. ผู0เรียนมีโอกาสในการประเมินผลการเรียนรู0
ของตนเอง 

+1 +1 +1 3 1 

19. การประเมินผลมุ2งเน0นการการให0
ข0อเสนอแนะและคําแนะนําเพ่ือให0ผู0เรียน
พัฒนาการเรียนรู0เปLนสําคัญ 

+1 +1 +1 3 1 

20.ผู0สอนมีการชี้แจงผลการประเมินเพ่ือให0
ผู0เรียนนําไปพัฒนาตนเอง 

+1 +1 +1 3 1 

21.เครื่องมือท่ีใช0ประกอบการวัดการประเมินผล
ในแผนการจัดการเรียนรู0มีความครบถ0วน
สอดคล0องกับจุดประสงคGท่ีต0องการวัด 

+1 +1 +1 3 1 

22.รายละเอียดของเครื่องมือท่ีใช0วัดและ
ประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู0มีความ
สมบูรณGโดยมีท้ังเกณฑGการให0คะแนนและเกณฑG
การประเมินผลท่ีถูกต0องชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1 

เฉลี่ยรวม                                 1 
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ตารางท่ี  11  แสดงค2าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพของแบบฝBกทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
สําหรับนักศึกษาจีนชั้นป+ท่ี 3 โดยผู0เชี่ยวชาญ 3 ท2าน  

 
รายการประเมิน คะแนนคิดเห็น 

ท2านท่ี 1 ท2านท่ี 2 ท2านท่ี 3 รวม IOC 
1.แบบฝBกทักษะมีจุดมุ2งหมายเพ่ือฝBกให0นักศึกษา
มีความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทย
ให0มากข้ึน 

+1 +1 +1 3 1 

2.เนื้อหาของแบบฝBกทักษะมีความสอดคล0อง
เชื่อมโยงกัน 

+1 +1 +1 3 1 

3.มีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย น2าสนใจ +1 +1 +1 3 1 
4.มีคําชี้แจงสั้นๆให0เข0าใจง2าย +1 +1 +1 3 1 
5.ใช0เวลาในการทําเหมาะสม ไม2นานเกินไป +1 +1 +1 3 1 
6.มีความท0าทายให0แสดงความสามารถ +1 +1 +1 3 1 
7.เก่ียวข0องกับสิ่งท่ีเรียนมาแล0ว เหมาะสมกับ
ระดับวัยและความสามารถของนักศึกษา 

+1 +1 +1 3 1 

8.มีความยากง2ายพอเหมาะสมกับความสามารถ
ของนักศึกษา 

+1 +1 +1 3 1 

9.เนื้อหาของแบบฝBกทักษะแต2ละชุดมีการจัด
โดยจากง2ายไปหายาก 

+1 +1 +1 3 1 

10.มีความหมายต2อชีวิต เพ่ือนําไปใช0ใน
ชีวิตประจําวัน 

+1 +1 +1 3 1 

เฉลี่ยรวม 1 
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ตารางท่ี 12  แสดงค2าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพของแบบสัมภาษณGความคิดเห็นของนักศึกษาจีน
ชั้นป+ท่ี 3ท่ีมีต2อการเรียนโดยใช0แบบฝBกทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย โดยผู0เชี่ยวชาญ 
3 ท2าน  

 

รายการประเมิน คะแนนคิดเห็น 
ท2านท่ี 1 ท2านท่ี 2 ท2านท่ี 3 รวม IOC 

1.แบบสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคล0อง
กับวัตถุประสงคGท่ีกําหนด 

+1 +1 +1 3 1 

2.แบบสอบถามความคิดเห็นมีองคGประกอบ
ครบถ0วนและสอดคล0อง 

+1 +1 +1 3 1 

3.ชื่อของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความ
ถูกต0องเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 

4.แบบสอบถามความคิดเห็นมีมีคําชี้แจงและ
คําอธิบายท่ีครบถ0วนสมบูรณG 

+1 +1 +1 3 1 

5.การกําหนดระดับความคิดเห็นมีความ
สอดคล0องกับระดับของผู0ประเมิน 

+1 +1 +1 3 1 

6.รูปแบบของตารางในแบบสอบถามความ
คิดเห็นมีความชัดเจนและเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 

7.รายการประเมินด0านต2างๆในแบบสอบถาม
ความคิดเห็นมีความครบถ0วนสมบูรณG 

+1 +1 +1 3 1 

8.จํานวนรายการประเมินแต2ละด0านใน
แบบสอบถามความคิดเห็นมีความเหมาะสมกับ
ระดับของผู0ประเมิน 

+1 +1 +1 3 1 

9.การจัดลําดับรายการประเมินในแบบสอบถาม
ความคิดเห็นมีความชัดเจนเข0าใจง2าย 

+1 +1 +1 3 1 

10.ภาษาท่ีใช0ในแบบสอบถามความคิดเห็นมี
ความชัดเจนเข0าใจง2ายและเหมาะสมกับระดับ
ของผู0ประเมิน 

+1 +1 +1 3 1 

เฉลี่ยรวม 1 
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ตารางท่ี 13  คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ระหว2างเรียน และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักศึกษาท่ี
ไม2ใช2กลุ2มตัวอย2างแบบรายบุคคล จํานวน 3 คน 

 

คนท่ี 

คะแนนแบบฝ กทักษะระหว$างเรียน 
รวม 

คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ 
หลังเรียน 

ชุดท่ี 
1 

ชุดท่ี 
2 

ชุดท่ี 
3 

ชุดท่ี 
4 

ชุดท่ี 
5 

ชุดท่ี 
6 

65 60 64 39 52 55 335 30 

1 60 53 54 35 48 50 300 27 
2 58 54 52 33 44 48 289 22 

3 56 54 54 34 45 44 287 23 
รวม 174 161 160 102 137 142 876 72 

ค$าเฉล่ีย 58 54 53 34 46 47 292 24 
S.D. 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 3.21 2.65 

ร2อยละ 73.33 73.33 73.33 73.33 93.33 86.67 78.89 80.00 
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ตารางท่ี  14  คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ระหว2างเรียน และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักศึกษาท่ี
ไม2ใช2กลุ2มตัวอย2างแบบรายบุคคล จํานวน 9 คน 

 

คนท่ี 

คะแนนแบบฝ กทักษะระหว$างเรียน 
รวม 

คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ 
หลังเรียน 

เล$มท่ี 
1 

เล$มท่ี 
2 

เล$มท่ี 
3 

เล$มท่ี 
4 

เล$มท่ี 
5 

เล$มท่ี 
6 

65 60 64 39 52 55 335 30 

1 48 50 55 34 44 45 276 26 
2 45 49 53 36 47 48 278 24 

3 53 51 49 34 46 43 276 24 
4 38 49 45 31 42 39 244 23 
5 49 45 48 32 48 42 264 26 
6 60 43 46 33 47 46 275 25 
7 61 54 57 31 45 50 298 24 
8 61 51 60 38 48 50 308 24 

9 57 55 46 35 50 50 293 24 
รวม 472 447 459 304 417 413 2512 220 

ค$าเฉล่ีย 157 149 153 101 139 138 279 24.44 
S.D. 0.60 0.33 0.33 0.00 0.44 0.78 1.09 1.01 

ร2อยละ 82.22 82.22 77.78 80.00 84.44 77.78 80.74 81.48 
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ตารางท่ี 15  คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ระหว2างเรียนและคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ท่ีเปLนกลุ2มทดลอง  
จํานวน  31  คน 

 

คนท่ี 

คะแนนแบบฝ กทักษะระหว$างเรียน 
รวม 

คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ 
หลังเรียน 

เล$มท่ี 
1 

เล$มท่ี 
2 

เล$มท่ี 
3 

เล$มท่ี 
4 

เล$มท่ี 
5 

เล$มท่ี 
6 

65 60 64 39 52 55 335 30 
1 53 52 58 33 47 46 289 23 
2 54 55 54 34 45 44 286 27 
3 48 51 52 35 44 44 274 26 

4 57 51 49 31 47 32 267 27 
5 50 42 55 25 50 46 278 25 
6 40 43 49 34 33 43 242 20 
7 54 42 48 24 45 41 254 24 
8 44 42 51 25 50 39 251 26 
9 46 44 49 33 39 44 255 20 

10 49 47 46 24 42 38 246 25 
11 43 49 46 34 41 36 249 26 
12 41 51 51 27 46 42 258 25 
13 56 47 39 27 43 47 259 15 
14 57 47 42 28 44 52 270 23 
15 56 49 49 25 45 49 273 26 

16 57 51 47 34 47 47 283 26 
17 54 49 46 34 38 46 267 21 

18 53 39 45 34 45 43 259 20 

19 54 47 38 36 33 46 254 19 

20 53 52 39 38 35 48 265 17 
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ตารางท่ี  15  คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ระหว2างเรียนและคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ท่ีเปLนกลุ2มทดลอง  
จํานวน  31  คน  (ต2อ) 

 

คนท่ี 

คะแนนแบบฝ กทักษะระหว$างเรียน 
รวม 

คะแนน 

คะแนน
ทดสอบ 
หลังเรียน 

ชุดท่ี 
1 

ชุดท่ี 
2 

ชุดท่ี 
3 

ชุดท่ี 
4 

ชุดท่ี 
5 

ชุดท่ี 
6 

65 60 64 39 52 55 335 30 

21 54 54 48 34 45 41 276 23 
22 56 55 58 25 44 42     280 27 
23 48 48 49 33 43 44 265 20 
24 48 49 53 33 43 33 259 17 
25 49 49 45 34 44 43 264 21 

26 52 55 56 35 44 44 286 27 
27 51 48 47 34 43 43 266 21 
28 51 53 53 34 47 47 285 20 
29 54 45 55 35 41 50 280 28 
30 53 53 53 33 43 39 274 16 
31 53 43 54 34 48 50 282 20 

รวม 1588 1502 1524 989 1345 1349 8297 701 
ค$าเฉล่ีย 51 48 49 31 43 44 267.65 22.61 

S.D. 0.66 0.71 0.66 0.73 0.75 0.72 3.36 3.69 
ร2อยละ 80.65 80.65 80.65 81.29 78.06 77.42 79.78 75.38 
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ตารางท่ี 16  ผลการวิเคราะหGค2าความยากง2าย  ค2าอํานาจจําแนกและค2าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์    

    

ข2อท่ี กลุ$มสูง กลุ$มต่ํา 
ค$าความยากง$าย 

(p) 
ค$าอํานาจจําแนก 

(r) 
ค$าความเช่ือม่ัน 

1 21 1 0.73 0.71 

0.92 

2 15 1 0.53 0.46 
3 15 2 0.57 0.29 
4 19 2 0.70 0.46 
5 16 0 0.53 0.67 
6 18 2 0.67 0.42 
7 13 1 0.47 0.38 
8 21 3 0.80 0.38 
9 13 2 0.50 0.21 
10 18 2 0.67 0.42 
11 21 1 0.73 0.71 
12 17 1 0.60 0.54 
13 13 1 0.47 0.38 
14 22 4 0.87 0.25 
15 20 3 0.73 0.50 
16 18 2 0.63 0.52 
17 21 1 0.73 0.64 
18 21 1 0.80 0.24 
19 22 3 0.73 0.88 
20 20 0 0.67 0.80 
21 16 0 0.53 0.64 
22 22 1 0.77 0.68 
23 21 0 0.70 0.84 
24 23 1 0.80 0.72 
25 17 0 0.57 0.68 
26 18 1 0.63 0.52 
27 19 2 0.70 0.36 
28 22 0 0.73 0.88 
29 19 0 0.63 0.76 
30 20 2 0.73 0.40 
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ตารางท่ี  17 แสดงคะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก2อนและหลังเรียน 
 

นักศึกษาคนที่ 
คะแนน 

ผลต$าง (D) 
ก$อนเรียน (30) หลังเรียน (30) 

1 10 23 13 
2 24 27 3 
3 16 26 10 
4 21 27 6 
5 19 25 6 
6 13 20 7 
7 17 24 7 
8 12 26 14 
9 15 20 5 
10 14 25 11 
11 14 26 12 
12 13 25 12 
13 16 15 -1 
14 15 23 8 
15 4 26 22 
16 17 26 9 
17 16 21 5 
18 20 20 0 
19 7 19 12 
20 13 17 4 
21 9 23 14 
22 17 27 10 
23 17 20 3 
24 9 17 8 
25 10 21 11 
26 17 27 10 
27 3 21 18 
28 15 20 5 
29 22 28 6 
30 13 16 3 
31 16 20 4 
∑D  444 701 257 
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