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K44255304 : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
คําสําคัญ  : แบบฝกการเขยีน / แบบฝกแกไขขอบกพรอง 
 ธัญญลักษณ  อัยวรรณ  :  การสรางแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยใน
งานเขียนรอยแกว สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑ ในเขตอําเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี 
(AN IMPROVEMENT OF THAI WRITING COMPOSITION BY USING  SPECIFIC LANGUAGE 
EXERCISES   FOR  GRADE 7 STUDENTS  IN  LAOKHWAN DISTRICT, KANCHANABURI 
PROVINCE)  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : อ. บัญญัติ  เรืองศร,ี อ. ดร. มีชัย  เอี่ยมจินดา  และ        
รศ. อําพน  ศรัณยชัย. ๒๗๕ หนา. ISBN 974 – 464 – 709 – 4 
 
 การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา  และหาประสิทธิภาพแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรอง
ของการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑ ในเขตอําเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุร ีและเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ กอนและหลังการแกไขขอบกพรองโดยใชแบบฝกแกไขขอบกพรองของ
การใชภาษาในงานเขียนรอยแกว  
 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  โรงเรยีนการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน ชวงชั้นที ่๓ ในเขตอําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุร ีจํานวน ๙๐ คน จาก ๓ โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน  โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน และ
โรงเรียนวัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที ่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๔๖  
เครื่องมอืที่ใชในการวิจัยคือแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว  
แบบทดสอบประจําแบบฝกแตละชุด จํานวน ๔ ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการใชภาษาไทยใน
งานเขียนรอยแกว 

การวิเคราะหขอมูลใช คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test แบบ 
Dependent Samples 

ผลการวิจัย  พบวา 
๑. แบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวทีส่รางขึ้นมีทั้งหมด 

๔ ชุด  ประกอบดวย แบบฝกแกไขขอบกพรองในการสะกดการันต  แบบฝกแกไขขอบกพรองในการ
ใชถอยคํา แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียบเรียงประโยค แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใช
เครื่องหมายวรรคตอน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑคือ ๘๒.๑๕/๘๐.๓๑ 

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวกอนเรยีนและหลงัเรียน
ดวยแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐๑ โดยหลังเรียนนักเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการใชภาษาสูงกวากอนเรียน และยัง
พบวานักเรียนที่เรียนออนและที่เรียนเกงมีคะแนนสูงขึ้นตามลําดับ 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน         บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร       ปการศึกษา ๒๕๔๗ 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................... 
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  ๑.........................  ๒.........................  ๓........................... 
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  THUNYALUK  AIYAWAN : AN IMPROVEMENT OF THAI WRITING 
COMPOSITION BY USING  SPECIFIC LANGUAGE EXERCISES   FOR  GRADE 7 
STUDENTS  IN  LAOKHWAN DISTRICT,  KANCHANABURI PROVINCE. THESIS 
ADVISORS : BANYAT  RUANGSRI, ASSOC.PROF. AMPON SARANYAJAYA  AND 
MEECHAI IEMJINDA Ph.D. 275 pp. ISBN 974 - 464 – 709 – 4. 
 

  The purpose of this study is to develop and to evaluate the effectiveness of the 
Thai Language exercises in order to improve Thai writing composition of students in Grade 7,  
Laokhwan Disteict, Kanchanaburi Province.  

  The sample of this study was 90 students in Grade 7 from three school which 
were Bannongsalab School, Bantroksadoa School and watmai - phumcharuan School  

  The research instruments used for gathering data were pretest and posttest to 
evaluate students’ achievement before and after the experiment using percentage’ mean, 
standard  deviation and t-test dependent. 

  The findings of the study were ; 
  1. The language exercises developed by the researcher  for this study were 

effective at  82.15  % and 80.31% for the posttest. The good level 
  2. The students’ achievement  in  Thai writing composition was significantly higher 

at level 0.001 as a result of using the language exercises developed by the researcher. 
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รวมมือในการเก็บขอมูลเปนอยางดี 
          ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอและคุณแมที่คอยเปนกําลังใจและใหการสนับสนุน 
ทุกสิ่งทุกอยางแกผูวิจัยมาโดยตลอด และขอขอบพระคณุผูเขียนตํารา และเอกสารตางๆ ที่ผูวิจัย
ใชศึกษาคนควาเพ่ือเปนแนวทางในการทาํวิจัยครั้งนี ้
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ซ

สารบัญ (ตอ) 

บทที ่                                                           หนา 
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  ขอเสนอแนะ...................................................................................................... ๖๖ 

บรรณานุกรม..................................................................................................................... ๖๘ 
ภาคผนวก......................................................................................................................... ๘๑ 

ภาคผนวก ก รายชื่อผูเชี่ยวชาญ........................................................................๘๒ 
 ภาคผนวก ข ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาไทย 
                               ในงานเขียนรอยแกว กอนฝก – หลังฝก และเฉลยคําตอบ............. ๘๕ 
 ภาคผนวก ค ตัวอยางแบบฝกเรื่องการสะกดการันต........................................ ๑๐๒ 
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ภาคผนวก จ ตัวอยางแบบฝกเรื่องการเรยีบเรียงประโยค................................ ๑๖๒ 
  ภาคผนวก ฉ ตัวอยางแบบฝกเรื่องการใชเครื่องหมายวรรคตอน...................... ๑๘๘ 
  ภาคผนวก ช ตัวอยางแบบฝกหัดประจําแบบฝกแกไขขอบกพรอง 
                               ของการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว........................................ ๒๓๙ 
  ภาคผนวก ซ ขอมูลและการวิเคราะหหาคณุภาพของเครื่องมือ 
                               ที่ใชในการวิจัย......................................................................... ๒๔๕ 
ประวตัิผูวิจัย...................................................................................................................๒๗๕ 
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สารบัญตาราง 

ตารางที ่                    หนา 

      ๑   แสดงสาระการเรียนรูรายป กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
              สารที่ ๒ การเขยีน.......................................................................................๑๙ 
      ๒ แสดงสาระการเรียนรูรายป กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
                    สาระ ที่ ๔ หลักการใชภาษา..................................................................... ๒๑ 
      ๓   แสดงคะแนนตอบแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทย 
      ในงานเขียนรอยแกวขัน้ทดลองการใชเครื่องมือเปนรายบุคคล 
      คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ..........................................................................๔๓ 
      ๔ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกอนฝก (Pretest) และหลังฝก (Posttest) 
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑ ขั้นทดลองเปนรายบคุคล..............................๔๔ 
      ๕ แสดงคะแนนตอบแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทย 
       ในงานเขียนรอยแกว ขัน้ทดลองกลุมเล็ก คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ.............๔๕ 
      ๖ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกอนฝก (Pretest) และหลังฝก (Posttest) 
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑ ขั้นทดลองกลุมเล็ก.......................................๔๕ 
      ๗ แสดง วัน เดือน ป ที่ใชทดลองซอมเสริมโดยใชแบบฝก 

      แกไขขอบกพรองของการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว.............................. ๕๐ 
      ๘   แสดงคะแนนการทําแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษา 
                    ในงานเขียนรอยแกวกอนและหลังการฝก ของกลุมตัวอยาง 

      คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ......................................................................... ๕๖ 
      ๙ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกอนฝก (Pretest)  
                    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑............................................................. ๕๗ 
     ๑๐   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังฝก (Posttest)  
                    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑............................................................  ๕๘ 
     ๑๑   แสดงคาสถิตกิารทดสอบความแตกตางของคูคาสังเกต 
                    กอนการฝกและหลังการฝก......................................................................  ๕๘ 
     ๑๒     แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการสะกดการันต 
                    คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ...................................................................... ๒๔๖ 
     ๑๓  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชถอยคํา 
                    คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ...................................................................... ๒๔๖ 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที ่                     หนา 
     ๑๔  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรอง 
                    ในการเรียบเรียงประโยคคิดคะแนนทีไ่ดเปนรอยละ................................  ๒๔๗ 
     ๑๕   แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรอง 
                    ในการใชเครื่องหมายวรรคตอนคิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ....................... ๒๔๗ 
     ๑๖  แสดงคะแนนการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษา 
                     ในงานเขยีนรอยแกวกอนและหลังการฝก คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ....... ๒๔๘ 
     ๑๗   แสดงผลการวเิคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝก 
                    แกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว  
                    สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑ จาการทดลองรายบุคคล................. ๒๔๘ 
     ๑๘  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการสะกดการันต 
                    คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ...................................................................... ๒๔๙ 
     ๑๙  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชถอยคํา 
                     คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ .................................................................... .๒๕๐ 
     ๒๐  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรอง 
                     ในการเรียบเรียงประโยคคิดคะแนนทีไ่ดเปนรอยละ ............................ …๒๕๑ 
     ๒๑  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการ 
                     ใชเครื่องหมายวรรคตอนคิดคะแนนทีไ่ดเปนรอยละ................................ ๒๕๒ 
     ๒๒   แสดงคะแนนการทําแบบทดสอบความสามารถ 
                     ในการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวกอนและหลังการฝก  
                     คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ..................................................................... ๒๕๒ 
     ๒๓   แสดงผลการวเิคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพ 
                     ของแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว 
                     สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑ จากการทดลองกลุมเล็ก................ ๒๕๓ 
     ๒๔   แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชวรรณยุกต 
                     คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ..................................................................... ๒๕๔ 
     ๒๕   แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตวัสะกด 
                     คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ..................................................................... ๒๕๕ 
     ๒๗   แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตวัการันต 
                     คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ....................................................................  ๒๕๗ 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที ่                     หนา 
      ๒๘   แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใช 

          ภาษาพูดในภาษาเขียน  คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ................................. ๒๕๘ 
      ๒๙   แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใช 

    คําผิดความหมาย  คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ......................................... ๒๕๙ 
      ๓๐   แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการคําฟุมเฟอย 

    คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ...................................................................... ๒๖๐ 
      ๓๑   แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการละสวน 
       ที่จําเปนของประโยค  คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ.................................... ๒๖๑ 
      ๓๒   แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียงลําดับคํา 
        ในประโยค  คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ................................................... ๒๖๒ 
      ๓๓   แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองใน 
                    การใชคําเชือ่มประโยค  คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ.................................. ๒๖๓ 
     ๓๔   แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใช 
                     เครื่องหมายวรรคตอน คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ................................... ๒๖๔ 
     ๓๐   แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองใน 
                     การใชเครือ่งหมายวรรคตอน  คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ........................ ๒๖๕ 
     ๓๕   แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเวนวรรคตอน 
                     คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ..................................................................... ๒๖๕ 
     ๓๖  แสดงคะแนนการทําแบบฝกหัดแตละแบบฝก คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ.......... ๒๖๖ 
     ๓๗   แสดงคะแนนการทําแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทยในงาน 
                     เขียนรอยแกวกอนและหลังการฝก คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ................ ๒๖๙ 
     ๓๘ แสดงผลการวเิคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝก 

      แกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว  
      สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จาการทดลองกลุมใหญ...................๒๗๐     

     ๓๙ แสดงการจัดลําดับคะแนนการทําแบบทดสอบหลังฝก (Posttest)  
     แตละประเด็น คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ...................................................๒๗๑ 

     ๔๐     แสดงผลเปรียบเทียบพัฒนาการของคะแนน 
      ของนักเรียนทั้งกลุมสงูและกลุมต่ํา...........................................................๒๗๒ 

     ๔๑      แสดงการวิเคราะหขอสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการใชภาษาไทย 
                     ในงานเขียนรอยแกว............................................................................ ๒๗๓ 
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สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิที่                    หนา 

      ๑      ขั้นตอนการเลือกตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
                    ปที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้นที ่๓ ในเขตอําเภอเลาขวัญ  
                    จังหวัดกาญจนบุร…ี…...............................................................................๓๘ 
      ๒   รูปแบการทดลองแบบ Experimental Group Pretest Posttest Design..............๔๐ 
      ๓   ขั้นตอนการสรางแบบฝก...................................................................................๔๖ 
      ๔   ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการใชภาษา        
                     ในงานเขียนรอยแกว................................................................................ ๔๘ 
      ๕   ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบประจําแบบฝก 
                     แกไขขอบกพรองในการใชภาษาในการเขียนรอยแกว................................๔๙ 
      ๖ กราฟเสนแสดงผลเปรียบเทียบพัฒนาการของคะแนนของนักเรียนกลุมต่ํา...........๕๙ 
      ๗ กราฟเสนแสดงผลเปรียบเทียบพัฒนาการของคะแนนของนักเรียนกลุมสูง...........๕๙ 
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บทที่ ๑ 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 มนุษยเม่ืออยูรวมกันในสังคมใดสังคมหนึ่ง  ยอมจะตองมีการติดตอสื่อสารกันเพื่อ
ถายทอดความรูสึกนึกคิด ทําความเขาใจในระหวางคนในสังคมเดียวกันและคนในสังคมอ่ืน  
การสื่อสารนั้นอาจจะเปนการพูด การเขียน การแสดงทาทางหรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่
จะทําใหมนุษยสามารถติดตอทําความเขาใจกันได 
 การเขียนนับวาเปนการสื่อสารที่สําคัญอยางหนึ่ง  การสื่อสารดวยการเขียนจะ
ประสบผลสําเร็จหรือไมเพียงใดนั้น  ยอมขึ้นอยูกับความสามารถและประสิทธิภาพในการใช
ภาษาของผูเขยีนเปนสําคัญ  การที่ผูเขียนจะใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองอาศัยความรู
ความเขาใจในระบบภาษา  ทั้งระบบเสียง ระบบไวยากรณ และตองรูจักใชภาษาใหถูกตอง  
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายดวย 
 การเขียนเปนการแสดงความรูสึกนึกคิดของผูเขียนหรือการสงสารที่เปน 
ลายลักษณอักษร เพ่ือใหผูรบัสารเขาใจเรือ่งราว  ความคิดเห็น  และความประสงคของผูเขียน  
ผูเขียนจะสามารถเขียนไดอยางมีศิลปะชดัเจนและแจมแจง  สามารถชักจูงและโนมนาวจิตใจ
ผูอานใหคลอยตามได ก็ตองอาศัยความรูความเขาใจและประสบการณในเรื่องที่ตนเขียนรวมทั้ง
ความรูทางภาษา  

 ในชีวติของคนเราทุกคนมีโอกาสพบเห็นเหตุการณหรอืมีประสบการณจาก
สิ่งแวดลอมทีอ่ยูรอบๆ ตวัเรา  ซึ่งเปนสิ่งที่ผูเขียนสามารถหยิบยกสิง่เหลานี้มาเขยีนถายทอด
ประสบการณ ใหผูอ่ืนไดรับรูไดอยางนาอาน  นอกจากนี้การเขียนยังมีประโยชนและมี
ความสําคัญในการบันทึกขอความเพื่อชวยความจําของตนเอง  ของผูอ่ืน  และของคนรุนหลัง 
อีกดวย  ดังนั้นในวงการศึกษาจึงนิยมสงสารหรือสื่อความหมายกันโดยการเขียน การจัด 
การเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนตน มุงเนนใหผูเรียนเกดิทักษะทั้ง ๔ 
ดาน คือ การฟง พูด อาน เขียน ซึ่งเปนทกัษะที่จําเปนในการติดตอสือ่สาร  

       สําหรับทักษะการเขียนนั้นไดกําหนดคุณลักษณะทีพึ่งประสงคในจุดประสงค 
วิชาภาษาไทยที่เกี่ยวของกบัการเขียนคือ เพ่ือใหมีนิสัยรักการเขียน และมีความรูความเขาใจ 
ในหลักภาษาและสามารถใชภาษาไทยไดถูกตองเหมาะสมกับวยั (กระทรวงศึกษาธิการ,  
กรมวิชาการ ๒๕๓๕ :๙) จากรายงานการประเมินการใชหลักสตูรในป พ.ศ.๒๕๓๘ พบวา 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทยอยูในระดับปานกลาง (รววีัตร  สิริภูบาล ๒๕๔๔ : ๕๐) 
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  สําหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๔๔ ๒ ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการกําหนด
คุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ทีเ่กี่ยวของกับการเขียนคือ สาระที่ ๒  
การเขียน มาตรฐานที่ ๒.๑  กําหนดใหใชกระบวนการเขียน เขียนสือ่สาร เขียนเรยีงความ  
ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงาน
การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังไววา  ตองเขียนคํา
ไดถูกความหมาย  สะกดการันตถูกตอง และเขียนประโยคขอความ และใชกระบวนการเขียน
เพ่ือพัฒนางานที่เขียน มีมารยาทที่ดีในการเขียนและมีนิสัยรักการเขยีน  นอกจากนี้ในสาระที่ ๔ 
หลักการใชภาษา มาตรฐานที่ ๔.๑ เกี่ยวกับการเขาใจธรรมชาตขิองภาษาและหลกัภาษาไทย 
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปน
สมบัตขิองชาติ และไดกําหนดผลการเรยีนรูที่คาดหวังไววา ตองเขียนคําไดถูกตองตาม
หลักเกณฑของภาษา เขาใจความหมายและหนาทีข่องคํา กลุมคําและประโยค ใชภาษาสื่อสาร
ในชีวติประจําวัน และเขาใจวาภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลาง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 
และในมาตรฐานที่ ๔.๒ กลาวถึงความสามารถในการใชภาษาแสวงหาความรู เสรมิสราง
ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และ
ชีวติประจําวัน โดยไดกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังไววา ตองเขาใจความแตกตางของภาษา
พูดและภาษาเขียน  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ ๒๕๔๔ : ๑๒)  ดวยเหตนุี้การจัด 
การเรียนการสอนเรื่องความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียนนั้นเปนสิ่งจําเปน เพราะถา
ผูเรียนไมเขาใจความแตกตางของการใชภาษาในการพูดและการเขยีน จะทําใหเกิดความ
ผิดพลาดในการใชภาษาเขยีนได 

จะเห็นไดวาหลักสูตรทั้งในอดีตและปจจุบันตางมุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถใช
ทักษะการเขียนในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนที่
ผานมาพบวาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช ๒๕๒๓ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) 
ไดกําหนดเวลาเรียนวชิาภาษาไทยไวเพียง  ๔ คาบ/สัปดาห  อีกทั้งหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทํา
จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ไดกําหนดเวลาเรยีนไว ๔ คาบ/สัปดาห 
เชนกัน โดยใหมีการฝกทักษะการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียน รวมทั้งศึกษาหลัก
ภาษาและวรรณกรรม ฉะนั้นการปรับปรุงการสอนของครูทําไดยากเพราะการฝกทักษะตางๆ 
นั้น ตองใชเวลามากและตองกระทําอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอจนกระทั่งผูเรียนเกิดความ
ชํานาญ จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ  การศึกษาระดับชาติพบวาทักษะดาน 
การเขียนเรยีงความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ คะแนนเฉลีย่รอยละ ๕๖.๙๕ พบวาอยู
ในระดับตองปรับปรุง รอยละ ๑๐.๖๔  อยูในระดับพอใชรอยละ ๘๒.๑๕ และอยูในระดับดี  
รอยละ ๗.๒๑  สําหรับนักเรยีนในระดับมัธยมศึกษาปที ่๓  อําเภอเลาขวัญ คะแนนเฉลี่ยรอยละ  
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๖๖.๗๙  พบวาอยูในระดับตองปรับปรุง รอยละ ๕.๗๑  อยูในระดับพอใช รอยละ ๓๖.๐๔ และ
อยูในระดับดี รอยละ ๕๘.๒๖  (สํานักงานการประถมศกึษาจังหวัดกาญจนบุรี ๒๕๔๕)  
ใกลเคยีงกับผลการประเมินระดับชาติ คะแนนอยูในระหวางรอยละ ๕๓–๕๘  ทั้งน้ีคะแนนเฉลีย่
เฉพาะทักษะการเขียนของระดับมัธยมศกึษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉลี่ยไมถึง
รอยละ ๕๐ (ปราณ ี ปราบริปู ๒๕๔๕ : ๕๗)  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสวุนิา โชติชวง 
(๒๕๓๘ : บทคัดยอ)  พบวาความสามารถดานการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เขตการศึกษา ๗  ไดคะแนนความสามารถดานการเขียนภาษาไทยต่ํากวา
เกณฑที่กําหนดรอยละ ๗๕  

ถึงแมวากระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยเปนสาระ 
การเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักเพื่อสรางพื้นฐานการคิด การเรียนรูและการแกปญหา 
ทั้ง ๔ ชวงชั้น คือตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที ่๖ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวิชาการ ๒๕๔๔ : ๘) การกําหนดหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มุงหวังจะ
ยกระดับคุณภาพการใชภาษาไทยใหสูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ ๒๕๔๖ : ๑) แต
ปรากฏวาการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนยังประสบปญหา เม่ือนักเรียนเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาและตองเรียนวิชาภาษาไทยเปนวิชาบังคับจึงเปนเหตใุหเกิดปญหาในการใช
ภาษาไทยในดานตางๆ ดังนี้ การใชภาษาผิด การเขียนตัวสะกดการันต การเขยีนตัวพยัญชนะ  
การวางวรรณยุกตผิด การใชภาษาไมเหมาะสม และบกพรองดานการใชภาษา โดยเฉพาะภาษา
พูดและภาษาเขียน พบการใชคําและกลุมคําตางระดับ ใชคําและกลุมคําไมเหมาะกับภาษาเขียน 
ไดแก การเรียงคํา วลี การใชคํากลุมคําและสํานวนผิด การเรียงประโยค การใชภาษาไมกระจาง 
การใชภาษาไมสละสลวย การใชคําที่ไมจําเปนและฟุมเฟอย ทั้งน้ีเพราะความไมระมัดระวัง
ในขณะเขียนและไมเคยไดรับการแกไขอยางจริงจังตั้งแตเด็ก ทําใหเขียน จํา และนํามาใชผิด 
(ดวงใจ ไทยอุบุญ ๒๕๓๖ : ๗๖–๘๐) มีนักเรียนอีกเปนจํานวนมากที่เขียนไมคลอง  เน่ืองจาก
การเรียนรูภาษาไทยตกอยูในสภาพที่ไรระบบ ไรภูมิปญญาของความเปนไทย สรางความสับสน
แกผูเรียนทําใหนักเรียนเขยีนหนังสือผิด มีความรูไมเหมาะสมกับชั้นจํานวนไมนอย  (สุชาติ  
ประจวบเหมาะ ๒๕๔๔ : ๕๕–๕๙)  ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๒ โดยไมมีครูที่มีความเชีย่วชาญดานการสอนภาษาไทยที่จะฝกให
นักเรียนเขยีนภาษาไทยไดคลองและรักภาษาไทยแตเบื้องตน จึงพบวานักเรียนบางคนจบ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ยังเขียนไมได เม่ือเรียนในระดบัสูงขึ้นปญหาดานการเขียนก็ยังคงเปน
อุปสรรคในการเรียนรูวชิาอ่ืนตามไปดวย และเม่ือจบระดับอุดมศึกษาพบวามีจํานวนไมนอย
ความสามารถทางภาษาไมเพียงพอแกการปฏิบตัิงาน  (ปราณี ปราบริปู ๒๕๔๕ : ๕๖–๕๗)  
นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนเขียนไมคลอง  เน่ืองจากการที่ความรูดานภาษาไทยของผูเรียนไม
แนนเหมือนในอดีตสงผลใหคุณภาพการศึกษาตกต่ําไปดวยเพราะถานักเรียนเขยีนเกง ทํางาน
สะอาดเรียบรอยทําใหเอ้ือตอการเรียนวิชาอ่ืนๆ อีกดวย  เพราะการศึกษาเลาเรียนจําเปนตองใช
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ภาษาไทยเปนสื่อในการเขยีน (สุชาติ ประจวบเหมาะ ๒๕๔๔ : ๕๕ – ๕๙)  ปญหาขอบกพรอง
ในการเขียนภาษาไทยมีมากในทุกระดับชั้น ตั้งแตระดบัประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา  
ซึ่งลักษณะความบกพรองในแตละระดับน้ันพบปญหาคลายกัน จะเห็นไดวาแมนักเรียนจะเรียน
สูงขึ้นแตปญหามิไดหมดไปแตปญหาความบกพรองกับตามไปดวย ปญหาความบกพรองในดาน
การเขียนภาษาไทยในแตละระดับนั้นไดมีผูศึกษาวิจัยไวดังนี ้

การเขียนภาษาไทยในระดบัประถมศึกษานั้น พบปญหาการเขียนสะกดคําของ
นักเรียนยังไมดีนัก นักเรียนที่เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาแลวไมประสบผลสําเร็จ
ทางการเรียนเทาที่ควรเพราะยังเขียนไมได และไมสามารถนําความรูความสามารถดานทักษะ
การเขียนไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ อันมีสาเหตุมาจากหลักสูตร แบบเรียน วธิสีอน ครูผูสอน 
การประเมินผล ดังจะเห็นไดจากการวิจัยหลักสูตรประถมศึกษาตอนตนพบวาวิชาภาษาไทยดาน
การเขียนสะกดคําต่ํามากและผลสัมฤทธิใ์นรายวชิาภาษาไทยต่ํามาก สําหรับลักษณะการเขียน
คําสะกดยากผิดมีหลายลักษณะดังนี้ การใชพยัญชนะและตัวการันตผิด การเขียนวางสระ  และ
วรรณยุกตผิด สําหรับประเภทของคําสะกดยากที่ผิดมากที่สุดคือ คําที่มีหลายพยางค และคําที่
ไมไดใชในชวีติประจําวัน คาํที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราตวัสะกดหรือมีตัวสะกดซอนกันสอง
ตัว (พัชรี วรจรัสรังสี ๒๕๔๒ : ๕๒ - ๕๖) นอกจากขอผิดพลาดในการเขียนสะกดคําแลว  ยังพบ
ขอผิดพลาดในการใชคําและกลุมคําฟุมเฟอย การใชภาษาพูดในภาษาเขยีน ใชคาํผิดหนาที่  
ใชคําผิดความหมาย ใชกลุมคําและสํานวนผิด ใชคําและกลุมคําไมคงที่ (สุพร  วงศสุนทรเลศิ 
และ เอ้ือพร สัมมาทิพย ๒๕๓๗ : ๓๖ - ๓๙)  และพบขอบกพรองในการเขียนประโยคภาษาไทย 
ไดแก การขาดหนวยประโยคและการมหีนวยประโยคเกิน (ซอนกลิ่น คําศิริ  ๒๕๓๗ : ๑๓๒)  

ในการเขียนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนตนน้ัน พบขอบกพรองในการเขยีน
ตัวสะกด การใชคําไมตรงความหมาย ใชภาษาพูดในภาษาเขียน ใชถอยคําฟุมเฟอย หรือไมใช
ภาษาทางการ ไมใชอักษรยอตามที่ทางการกําหนด (พันธทิพา หลาบเลศิบุญ ๒๕๓๖ : ๖๗–๖๘)  
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ มีสมรรถภาพในการเรียนวชิาภาษาไทยสวนใหญอยูใน
เกณฑปานกลาง มีจํานวนสูงสุดรอยละ ๔๒.๕๐ รองลงมาอยูในเกณฑผาน เกณฑขั้นต่ํารอยละ 
๒๘.๗๕ อยูในเกณฑดีรอยละ ๒๓.๗๕ อยูในเกณฑดีมากรอยละ ๑.๒๕ สมรรถภาพในการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ อยูในเกณฑปานกลาง สําหรับสมรรถภาพดาน
การเขียนเม่ือเทียบกบัเกณฑมาตรฐานอยูในเกณฑปานกลางขอบกพรองที่พบคือ การสะกดคํา
การใชภาษาพูดแทนภาษาเขียน การใชคําฟุมเฟอย การลําดับความคิดและเหตผุลในเรื่อง 
ตลอดจนการใชภาษาที่สละสลวย (พัชรินทร  ธรรมสังวาลย ๒๕๓๘ : บทคัดยอ)  

ขอบกพรองทีพ่บในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ไดแก การใชคําไมตรงความหมาย ใชคําฟุมเฟอย ใชคาํที่มีความหมายกํากวม ใชคําที่เปน 
ภาษาพูด ใชคํายอ และอักษรยอ ใชคําทบัศัพท ใชคําเชื่อมไมเหมาะสม (อิงอร อมาตยกุล 
๒๕๓๖ : บทคัดยอ)  และใชคําผิดความหมาย ใชคําไมสม่ําเสมอ ใชคาํตางระดบัในงานเขียน  
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ใชคําไมเหมาะกับฐานะของบุคคล ใชคําภาษาถิ่น ใชคําภาษาตางประเทศ และการเขียนสับคํา 
และพบวานักเรียนสรางประโยคโดยละสวนที่จําเปนของประโยค ไดแก บทประธาน บทกริยา  
บทกรรม บทเชื่อม และพบการสรางประโยคที่เขยีนตกคํา การใชบทเชื่อมผิด ใชบทตางๆ ใน
ประโยคไมสอดคลองกัน และพบขอบกพรองในระบบการเขียน การสะกดการันตผิด ไดแก 
การใชพยัญชนะตนผิด การใชพยัญชนะสะกดผิด การใชการันตผดิ การใชสระผิด การใช
วรรณยุกตผิด  และการใชเครื่องหมายยัติภังค เครื่องหมายไมยมก  เครื่องหมายอัศเจรีย 
เครื่องหมายปรัศนี เครื่องหมายจุลภาคผดิ และไมใชเครื่องหมายยัติภังคในที่ทีค่วรใช และ 
การแบงขอความผิด (นงเยาว ขวัญเกื้อ ๒๕๓๙ : ๑๓๕–๑๓๖) 

การเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พบ
ขอบกพรองในการใชเครื่องหมายตางๆ ไดแก การใชเครื่องหมายจุลภาค การใชเครื่องหมาย
ปรัศนี การใชเครื่องหมายยัติภังค การใชเครื่องหมายจุดไขปลา การใชเครื่องหมายไมยมก  
การใชเครื่องหมายอัญประกาศ และการใชเครื่องหมายอัศเจรีย ขอบกพรองในการเวน 
วรรคตอน ไดแก การเวนวรรคในทีท่ี่ไมควรเวน และไมเวนวรรคในทีท่ี่ควรเวน ขอบกพรองใน
การใชอักษรยอ ไดแก ใชอักษรยอในทีท่ีไ่มควรใช และใชอักษรยอผิดจากที่นิยมใช ขอบกพรอง
ในการใชคํา ไดแก การใชคาํฟุมเฟอย การใชคําเกินในประโยค การใชคําผิด การใชสํานวน
ตางประเทศในการเขียนภาษาไทย การใชคําและกลุมคําไมคงที่ การใชภาษาพูดในภาษาเขยีน 
ขอบกพรองในการสรางประโยค ไดแก การใชคําซ้ําๆ ในประโยค การเรียงลําดับคาํผิด 
ในประโยค และการใชประโยคไมกระจางหรือการใชประโยคไมสิ้นกระแสความ การขาดคําที่
จําเปนในประโยค การใชประโยคกํากวม ขอบกพรองในการสะกดการันต ไดแก การใช
พยัญชนะผิด การใชวรรณยกุตผิด การใชสระผิด และการใชตวัการันตผิด (พรรณี  แพงวังทอง 
๒๕๔๒ : ๕๗–๖๒) 

การเขียนภาษาไทยของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบวา นิสตินกัศึกษาใชภาษา
เขียนไมถูกตองนัก สวนใหญจะผิดพลาดที่การสะกดคาํ การเรียบเรยีงขอความไมสละสลวย 
ลําดับความไมเปนเหตุเปนผล  (กฤติยา เรวตั ๒๕๔๔ : ๓๙)  ไมระมัดระวังในการใชภาษา 
เขยีนตัวพยัญชนะ วรรณยกุต คํา และประโยคยังมีความบกพรอง ซึ่งเปนอุปสรรคในการจัด 
การเรียนการสอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา ซึ่งปญหาเหลานี้ไมนาจะเกิดขึ้น เน่ืองจากนิสิต
นักศึกษาเปนผูไดรับความรูดานภาษามาตั้งแตเด็กผานขั้นตอนระดบัตางๆ มามากจึงควรเปน 
ผูที่มีทักษะการใชภาษาไทยในดานการเขยีนไดเปนอยางดี แตปรากฏวานิสติ นักศึกษายังใช
ภาษาไทยไดไมเหมาะสม  (ดวงใจ ไทยอุบญุ ๒๕๓๖ : ๗๖) การใชคาํของ นิสิต  นักศึกษา  
พบขอผิดพลาดในลักษณะตางๆ ไดแก การใชสํานวนและการเปรยีบเทียบผิด ใชคาํและกลุมคํา
ไมคงที่ ใชคําและกลุมคําไมเสมอกัน ใชภาษาพูดในภาษาเขยีน ใชสาํนวนตางประเทศเขียน
ภาษาไทย ใชคําฟุมเฟอย ใชคําผิดความหมาย ลักษณะความผิดพลาดที่พบมากทีสุ่ดคือ การใช
คําและกลุมคาํเกินโดยไมจําเปนพบวานกัศึกษาใชรูปคํานามที่มาจากคํากริยาตามหลังคํากริยา
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อ่ืนหรือบุพบทแทนที่จะใชคํากริยาเพียงคําเดียว (ศรีจันทร วิชาตรง ๒๕๔๒ : ๖๙)  อันอาจมี
สาเหตุเน่ืองมากจากนิสิต นักศึกษา ไมระมัดระวังเกี่ยวกับการใชภาษา การเขียนตัวพยัญชนะ 
วรรณยุกต ใชโดยไมคํานึงถึงหลักการใชทีถู่กตอง และไมเคยไดรับการแกไขอยางจริงจังตั้งแต
เด็กทําใหเขยีน จํา และนําไปใชผิด (ดวงใจ ไทยอุบุญ ๒๕๓๖ : ๗๖–๗๗) นอกจากขอผิดพลาด
ในดานการใชคําแลวยังพบขอผิดพลาดในการแตงประโยค พบขอผิดพลาดในการขาดคําที่
จําเปนในประโยค พบวานกัศึกษาเขียนประโยคทีข่าดคําบุรุษสรรพนามที่ทําหนาที่ประธานของ
ประโยค และการเรียงคําและขอความผดิลําดับ สําหรับขอบกพรองในการสะกดการันตเปน
ขอผิดพลาดทีพ่บมากที่สุด ลักษณะความผิดพลาดที่เกดิขึ้นมากที่สุดคือการใชพยญัชนะสะกด
ผิด และพบการใชสระผิด ใชวรรณยุกตผดิ ใชตวัการันตผิด เขียนสวนของคําขาด และเขียนสวน
ของคําเกิน สาํหรับขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอนนั้น นกัศึกษาใชเครือ่งหมาย
ยัติภังคบกพรองมากที่สุด โดยนักศึกษาไมใชยัติภังคในที่ที่ควรใช และใชยตัิภังคในที่ที่ไมควรใช 
และพบการใชเครื่องหมายไปยาลนอยขางทายคําที่ไมควรใช และไมใชไปยาลนอยขางทายคําที่
ควรใช นอกจากนี้ยังพบขอบกพรองในการใชเครื่องหมายไมยมก เครื่องหมายไปยาลใหญ 
เครื่องหมายอัศเจรีย เครื่องหมายปรัศนี เครื่องหมายจุลภาค เครื่องหมายอัญประกาศ   
เครื่องหมายทัณฑฆาต เครือ่งหมายมหัพภาค เครื่องหมายจุดไขปลา เครื่องหมายเสมอภาค 
เครื่องหมายทับ เครื่องหมายอัฒภาค เครื่องหมายนขลิขิต เครื่องหมาย % และเครื่องหมาย & 
นอกจากนี้ยังพบขอบกพรองในการเวนวรรคตอน พบวานักศึกษาไมเวนวรรคในทีท่ี่ควร 
เวนวรรค และเวนวรรคในทีท่ี่ไมควรเวนวรรค และพบขอบกพรองในการใชอักษรยอ พบการใช
อักษรยอในทีท่ี่ไมควรใชพบมากที่สุด นักศึกษามักเขยีนเหมือนภาษาพูดในชวีติประจําวัน จึงนํา
อักษรยอที่พูดมาเขียนดวย นอกจากนี้ยังพบการใชตวัเลขแทนตวัอักษรในที่ที่ไมควรใช และไม
ใชตวัเลขแทนตัวอักษรในทีท่ี่ควรใช (ศรีจันทร  วิชาตรง ๒๕๔๒ : ๖๘–๖๙)  

จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยมีแนวโนมในทางทําลายมากกวาทาง
พัฒนา ดังนั้นเพื่อใหภาษาไทยพัฒนาไปไดถูกทิศทาง โดยเฉพาะระบบการศึกษาจําเปนตองให
ความสาํคัญตอภาษาไทยในทุกๆ ระดับของการเรียนการสอน เพราะหากภาษาไทยถูกทําลาย
จนวิบตัิแลว นั่นหมายถึงความเปนเอกราชของชาติยอมสั่นคลอนตามไปดวยอยางแนนอน 
(วาสนา บุญสม ๒๕๔๔ : ๔๓) 

จากผลงานวิจัยที่ผานมาพบวาวชิาภาษาไทยซึ่งเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการเรียนรู 
แตกลบัพบปญหาอยูมาก โดยเฉพาะเรือ่งการอานออกเขียนไดในระดับประถมศกึษา (ปราณี 
ปราบริปู  ๒๕๔๕ : ๕๖) การสอนทักษะการเขียนไมประสบผลสําเร็จ พบขอบกพรองในลักษณะ
ตางๆ ในการใชภาษาในงานเขียนรอยแกวนับวาเปนปญหาตอเน่ืองตั้งแตระดับประถมศึกษาถึง
ระดับอุดมศึกษา และเปนปญหาที่ยังคงมีมาตลอดจนปจจุบัน นอกจากงานวิจัยดังกลาวแลว 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๔๔ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ในระดับประเทศ ผานเกณฑรอยละ ๔๖.๖๕  และ
สําหรับผลสัมฤทธิ์ของนักเรยีนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติใน
ระดับประเทศ ผานเกณฑรอยละ ๔๖.๑๘ สวนในจังหวดักาญจนบุรี ผานเกณฑรอยละ ๔๓.๗๐ 
สําหรับผลสัมฤทธิ์ของอําเภอเลาขวัญ ๔๒.๒๕  (สํานกังานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี
๒๕๔๕) นับวาต่ํามาก  ทั้งน้ีพบวาทักษะที่บกพรองมากที่สุดคือทักษะ การเขียน โดยอยูในระดับ
ที่ควรปรับปรุงแกไข ฉะน้ันปญหาดังกลาวจึงเปนหนาที่ของครูผูสอนที่จะตองหาวิธีการ 
ซอมเสริมแกไขขอบกพรอง พัฒนาทักษะการเขียนใหแกผูเรียนอยางตรงประเด็นและถูกวธิ ี 
เพ่ือสรางพื้นฐานที่ดีสําหรับในชั้นที่สูงขึ้นไป ที่ผานมามีโครงการสงเสริมเผยแพรเพ่ือการเรียน
การสอนภาษาไทยจํานวนมาก  แตปญหาการเรียนการสอนภาษาไทยยังมีมากในทุกระดับ อาจ
เปนเพราะยังไมมีการรวมกันคิดรวมกันแกไขหรือแกไมตรงจุด  (ปราณี ปราบริปู ๒๕๔๕ : ๕๗) 

การแกปญหาเพื่อชวยเหลือนักเรียน ใหพัฒนาความสามารถดานการใชภาษาใน 
การเขียน สามารถกระทําไดหลายวธิี เชน การจัดกิจกรรมหรือประสบการณตางๆ ที่นาสนใจ
สนุกสนานเพือ่สรางแรงจูงใจในการเขียน  การสอนซอมเสริมเปนกลุมยอยหรือเปนรายบุคคล 
วิธีการดังกลาวครูผูสอนตองมีเวลามากพอที่จะทําการซอมเสริมแกไขขอบกพรอง นับวาเปน
อุปสรรคสําหรับครูในโรงเรยีนการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ชวงชั้นที่ ๓ ในการสอนซอมเสริมมาก 
เพราะในปจจุบันหองเรียนมักจะมีนักเรียนหองละ ๒๕ คน ขึ้นไป ทําใหครูมีเวลานอยมาก 
สําหรับการทาํความเขาใจกับความสามารถของเด็กแตละคน และในการตรวจงานนักเรียน 
ครูควรใชเวลาอยางนอย ๒๐ นาที สําหรับการพิจารณางานของนักเรียนแตละคนอยางละเอียด 
แตครูสวนใหญตองรับผิดชอบการสอนถึง  ๕ หอง ครูตองใชเวลาเกอืบ ๔๒ ชั่วโมง จึงจะตรวจ
งานของนักเรียนทุกคนไดอยางครบถวน และทราบวานกัเรียนแตละคนยังไมเขาใจในบทใด  
(ธนาทิพ ฉตัรภูติ ๒๕๔๔ : ๒๙) ดวยเหตนุี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไมคอยไดมี
โอกาสไดฝกฝนดานการเขียนอยางจริงจัง  เน่ืองจากในการเรียนวชิาภาษาไทย ครไูมคอยได
ฝกฝนทักษะการเขียนใหกบันักเรียนเทาทีค่วร อันมีสาเหตุมาจากจํานวนนักเรียนในชั้นมีมาก 
ครูไมมีเวลาตรวจงานเด็ก จึงทําใหนักเรียนไมมีโอกาสที่จะไดฝกทักษะการเขียน  (สุจริต เพียร
ชอบอางถึงใน สุวินา โชตชิวง ๒๕๓๙ : ๓๐)  แตทักษะการเขียนครูตองฝกบอยๆ ถาฝกเพียง
ครั้งเดียวหรือสองครั้งก็หายไปจะไดผลเพยีงนิดเดียว แตถาครฝูกใหนักเรียนทําบอยๆ ทําเรื่อยๆ 
ทําซ้ําหลายๆ ครั้ง ไมนานจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  (ประเสริฐ  ไสววรรณ 
๒๕๔๔ : ๗๐)  ฉะนั้นครูควรเอาใจใสเด็กตั้งแตระดับประถมศึกษา ซึง่เปนการศึกษาระดับตนที่
จะวางพื้นฐานความรู ความคิด และความถูกตอง ทางภาษาใหแกเด็ก ควรจัดตั้งโครงการสอน
ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก ทั้งในดานเนื้อหาและแบบฝกเกี่ยวกับการใชภาษา (ดวงใจ  
ไทยอุบุญ ๒๕๓๖ : ๘๑) ดวยเหตุนี้ครผููสอนภาษาไทยควรตระหนักถึงปญหาเหลานี้ และควรรบี
หาทางแกไขและปรบัปรุง การสอนภาษาไทยในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน เพราะเปนชวงชั้นสดุทายของการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมุงเนนใหผูเรียนมีทกัษะพื้นฐาน
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ดานการเรียนรู และทักษะในการดํารงชีวติตลอดจนใหเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาตอ (กระทรวงศึกษาธกิาร, กรมวิชาการ ๒๕๔๔ : ๑๐) ฉะนั้นผูเรียนที่จะสําเรจ็การศึกษา
ภาคบังคับจึงควรมีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดีเพื่อนําไปใชในชวีิตประจําวัน 

การเรียนภาษาไทยโดยเฉพาะการใชภาษาไทยที่ใชตําราเปนหลักนั้นยังไมเปน 
การเพียงพอที่จะทําใหนักเรียนสามารถใชภาษาไดดี (เฉลียว เพชรแกว ๒๕๔๓ : ๒๘) ผลจาก 
การเรียนการวิจัยนวตักรรมการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาของกองวิจัยทาง 
การศึกษาพบวา สื่อที่ทําใหนักเรียนมีทักษะหรือความสามารถดานการเขียน คือนวัตกรรมเสรมิ
ทักษะและแบบฝก ซึ่งแบบฝกเสริมทักษะเปนสื่อที่ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนสูงกวา
วิธีสอนทีใ่ชกจิกรรมการสอนในคูมือครู (ธีรนง เกิดสุคนธ ๒๕๓๘ : ๔-๕) การใชแบบฝกเพื่อ
แกไขขอบกพรองในการใชภาษาในงานเขียนนับเปนวธิีการที่เหมาะสมในการแกไขขอบกพรอง
ของนักเรียนไดอยางตรงประเด็น ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนกัเรียนไดรับการฝกฝนและฝกทักษะอยาง
เพียงพอทําใหนักเรียนเกิดทักษะการใชภาษาไทย โดยเฉพาะดานหลักเกณฑทางภาษา และ
สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนได  (วิวัฒน ประสานสุข ๒๕๔๑ : ๓๘–๔๐) และชวย 
แบงเบาภาระของครูผูสอน  นอกจากนี้ยังชวยแกปญหาครูขาดแคลนในโรงเรียนการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้นที่ ๓ อีกทั้งแบบฝกยังชวยใหนักเรียนไดสะสมประสบการณใหสามารถพัฒนา
ทักษะทางการเขียนของตนใหกาวหนา ชวยกระตุน แกไข และสงเสรมิ ใหนักเรียนมีพัฒนา 
การดานการเขียนใหดีขึ้นตอไป แบบฝกเปนวิธีการที่เหมาะสมในการซอมเสริมขอบกพรองใน
การเขียน เพราะผูเรียนสามารถฝกดวยตนเองหลายๆ ครั้ง จนกระทัง่เกิดความชํานาญ  
การสรางแบบฝกที่มีคุณภาพจะชวยแกไขขอบกพรองในการใชภาษาของนักเรียนใหไดผลดีทั้ง
ในและนอกชัน้เรียน  และยงัสามารถนําทกัษะที่ไดรบัการฝกฝนนี้ไปประยุกตใชในชีวติประจําวัน   
(อารี บัวคุมภัย ๒๕๔๐ : ๓-๔) แบบฝกสามารถแกไขขอบกพรองในการเขียนภาษาไทยดาน
ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ  การใชแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเขียนประโยคภาษาไทย
พบวาเม่ือนักเรียนใชแบบฝกแลวสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการเขียนประโยค
ภาษาไทยสูงกวากอนการใชแบบฝก  (ซอนกลิ่น คําศิร ิ๒๕๓๗ : ๑๓๘)  การใชแบบฝกทักษะ
เรื่องการสะกดคําพื้นฐานในแบบเรยีนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  พบวา 
แบบฝกทักษะภาษาไทยชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการใชแบบฝก  (ปยนาถ 
นวมทอง ๒๕๔๒ : บทคัดยอ) และการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและการเขียนสะกดคํายาก
ของนักเรียนพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะสูงกวากอนเรียน 
(สกุณา เลิกนอก ๒๕๔๕ : บทคัดยอ) นอกจากนี้แบบฝกยังชวยพัฒนาทักษะการเขยีนคําของ
นักเรียนมุสลมิซ่ึงไดรับอิทธิพลจากภาษาถิ่น ผลการวจัิยพบวาผลสมัฤทธิ์การเขียนคําของ
นักเรียนมุสลมิสูงกวากอนเรียน(มะลิ ศรชีู ๒๕๓๕ : บทคัดยอ) และการใชแบบฝกพัฒนา 
การเขียนคําพองเสียงสําหรับนักเรียนที่พูดสองภาษาสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคํา
พองเสียงสูงขึน้ (ไพรัตน อนุพันธ ๒๕๓๕ : บทคัดยอ) และจากการศึกษางานวิจัยพบวาแบบฝก
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ทักษะที่สรางขึ้นชวยพัฒนาความสามารถ  ความคงทนในการเขยีนสะกดคําสูงกวาการใช
แบบฝกหัดตามคูมือครู (เพลินพิศ ไชยยาสุข ๒๕๔๐ : บทคัดยอ) นอกจากนี้นักเรียนที่เรียนโดย
ใชแบบฝกเสรมิทักษะการสะกดคํามีผลสมัฤทธิส์ูงกวาการเรียนโดยใชเกม (เข็มทอง  จิตจักร 
๒๕๔๔ : ๗๕–๗๖)  และนกัเรียนไดรับการซอมเสริมโดยใชแบบฝกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
สะกดคําสูงกวาการซอมเสริมดวยวธิีสอนปกติ  (สุรีพร แยมฉาย ๒๕๓๖ : ๓๘;  จุฬารัตน  
วงศศรีนาค ๒๕๓๗ : ๕๔) นอกจากนี้การใชแบบฝกการเขียนสะกดคําที่ใหเทคนคิการจําสงผล
ตอผลสัมฤทธิท์างการเขียนสะกดคําของนักเรียน โดยทําใหนักเรียนสามารถเขียนสะกดคําไดดี
ขึ้นเพราะการใชเทคนิคการจํารวมกับหลกัการฝกฝนของแบบฝกสงผลดีตอการเรยีนการสอน
เขียนสะกดคํา (ศิริพร ทวชีาติ ๒๕๓๗ : ๖๑–๖๓)  นอกจากการนําแบบฝกมาใชในการเสริม
ทักษะการสะกดคําแลวแบบฝกยังสามารถแกปญหาเฉพาะอยางในเรื่องของการแกไข
ขอบกพรองในการใชมาตราตัวสะกดซึ่งนักเรียนที่ไดรบัการสอนโดยใชแบบฝกการเขียนคําที่มี
ตัวสะกดไมตรงมาตราในแมกน แมกบ และแมกด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนคําทีมี่ตัวสะกดสูง
กวากอนการใชแบบฝก (นิภา แกวประทปี ๒๕๔๖ : บทคัดยอ) นอกจากนี้นักเรียนที่สอนโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตวัสะกดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกวานักเรียน
ที่สอนโดยวิธปีกติ (กิตติคณุ รัตนเดชกําจาย ๒๕๔๒ : บทคัดยอ) และมีเจตคตทิีดี่ตอการเรียน
เรื่องมาตราตวัสะกด  (ทฤษฎี ธีระวัฒนาพันธุ ๒๕๓๖ : ๖๑) การพัฒนาทักษะการเขียนสรปุ
ความจากบทรอยแกวของนักเรียนทําใหผลสัมฤทธิท์างการเขียนสรปุความสูงกวากอน 
การพัฒนาโดยใชแบบฝก  (ขนิษฐา แสงภักดี ๒๕๔๐ : ๕๕)  และการพัฒนาทักษะการเขียน 
รอยแกวเชิงสรางสรรคซึ่งจากผลการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองเพิ่มขึน้หลังการใช 
แบบฝก  (ประชุมพร ศุกรเจริญ ๒๕๔๐ : ๖๔)  นอกจากนี้ยังพบวานกัเรียนที่เรยีนโดยใช 
แบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคที่ใชภาพการตูนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่ใชแบบฝกภาพถาย และไมใชแบบฝก (พิณเพชร บูรณภิญโญ ๒๕๔๕ : บทคัดยอ) 
แบบฝกนํามาใชในการแกปญหาขอบกพรองในการใชภาษาในงานเขียนรอยแกวตามประเด็น
ปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ บทเรียนสาํเร็จรูปหรือแบบฝกในการสอนซอมเสริมยังชวย 
แบงเบาภาระครูในการสอนแทน เน่ืองจากสามารถใชกบันักเรียนจํานวนมาก และอาจนําไปใช
ประโยชนตอการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนได (บุญลักษณ  เอ่ียมสําอางค  ๒๕๔๑ : ๖๓)   

จากงานวิจัยดังกลาวแสดงวานวัตกรรมคอืแบบฝกซอมเสริมทักษะการเขียนเปนสื่อที่
มีประสิทธิภาพในการแกไขขอบกพรองของนักเรียนไดเหมาะสมและตรงประเด็นการสราง 
แบบฝกเพื่อฝกเพื่อฝกทักษะหลังจากที่เรยีนเน้ือหาไปแลวจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง และถือไดวา
แบบฝกหัดเปนสื่อการเรียนการสอนอยางหนึ่ง ครูสามารถนําไปใชประกอบกิจกรรมการสอนได
เปนอยางดี (พัชรี    วรจรัสรังสี  ๒๕๔๒ : ๕๓) 

นอกจากนี้ผลจากการที่นักเรียนไมไดรับการฝกเทาทีค่วรเพราะการวัดผลสวนใหญ
ผูสอนใชแบบทดสอบแบบปรนัย ทําใหนกัเรียนขาดทกัษะในการคดิเรียบเรียงและใชภาษาใน
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การเขียน  (บัญชา เกียรติจรุงพันธ ๒๕๔๕:๒๕)  และจากผลงานวิจัยของ  สายัณห ทุมรินทร 
(๒๕๓๗ : บทคัดยอ) ศึกษาพบวาครูภาษาไทยทดสอบเพื่อเก็บคะแนนรายจุดประสงคมากกวา
การนําผลจากการทดสอบมาปรับปรุงการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลัง 
การเรียนแตละจุดประสงคสวนมากใชแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ  สวนการประเมินผล
โดยใชขอสอบแบบอัตนยัพบวาครูภาษาไทยใชนอยที่สดุ (วิมนตรี เจริญศิลป ๒๕๓๕ : ๖๓)  
ฉะนั้นการวัดผลประเมินผลควรเปนแบบอัตนัยมากขึ้นถึง ๗๐%  แบบปรนัย ๓๐% นอกจากนี้
สื่อการเรียนการสอนตองชวยฝกทักษะและแกปญหาทางดานการใชภาษาในการเขยีนได 
อยางแทจริง  (ปราณี ปราบริปู ๒๕๔๕ : ๕๘) 

จากการศึกษาเก็บรวบรวมตามสภาพจริงเกี่ยวกบัขอบกพรองในการใชภาษาใน 
งานเขียนรอยแกวของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๓ โรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้นที่ ๓ 
ในอําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยไดศกึษาสภาพปญหาการใชภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของโรงเรียนการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้นที่ ๓ ในเขตอําเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยการใหเขียนเรียงความเรื่อง “ใชจายอยางประหยัดไมขัดสน” และรวบรวม
สมุดการบานและผลงานหรือชิ้นงานจากการเรียนวชิาตางๆ มาวิเคราะหสํารวจขอบกพรองใน
การเขียน และนําปญหาทีพ่บมากมาใชสรางแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรอง จากการสํารวจ
นักเรียนขาดทักษะในการเขียนอันเปนอุปสรรคตอการสื่อสารเปนอยางมาก ปญหาที่พบมากคือ 
การสะกดการันต การใชถอยคําไมเหมาะสม การใชภาษาพูดในภาษาเขียน การใชประโยค  
การใชเครื่องหมายวรรคตอนไมถูกตอง ซึ่งขอบกพรองตางๆ เหลานี้นับเปนอุปสรรคตอการสอน
เขียนในระดับที่สูงขึ้น 

ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะสรางแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรองในการใชภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โดยพิจารณาจากขอบกพรองในการใชภาษาจากสภาพ
จริง  และเนื้อหาสาระในรายวิชาภาษาไทย โดยเลือกพิจารณาเฉพาะทักษะการเขียน ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ ๓ 
ที่เกี่ยวกบัการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว 
  จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ดังที่กลาวมาแลวนั้น พบวายังไมมีผูใดวิจัยเพ่ือพัฒนา
แบบฝกซอมเสริมขอบกพรองของการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป 
ที่ ๑ ผูวิจัยจึงสนใจสรางแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรองในการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ เพ่ือแกปญหาความขาดแคลนทีเ่ปนอยู 
 แบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นน้ี จะเปนเครื่องมือพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยของ
นักเรียนในเรือ่งตางๆ คือ การสะกดการันต การใชถอยคํา การเรียบเรียงประโยค และการใช
เครื่องหมายวรรคตอน โดยที่แบบฝกนี้จะทําใหนักเรียนมีโอกาส ซอมเสริมแกไขขอบกพรองใน
การเขียนไดดวยตนเอง  นับเปนการแกปญหาที่ตรงประเด็น และเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชัน้ที่ ๓ ที่ประสบปญหาครูขาดแคลนตอไปดวย  
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 

๑. เพื่อพัฒนาแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรองทางการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว 
สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ๘๐/๘๐ 
  ๒. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาในงานเขียนรอยแกวกอนและหลัง
การใชแบบฝก 

สมมติฐานการวิจัย 
๑. แบบฝกเพือ่แกไขขอบกพรองของการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑  ที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ๘๐/๘๐ 
๒. ความสามารถทางการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว ของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษา

ปที่ ๑  กอนและหลังการแกไขขอบกพรองโดยใชแบบฝก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับการทดสอบไมเกิน ∝ = ๐.๐๕ 

ขอบเขตของการศึกษา 
  ๑. การวิจัยครัง้นี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  research) มีการทดสอบ
กอนและหลังการทดลองใชแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียน 
รอยแกวของกลุมตวัอยางที่นํามาทดลอง เพ่ือควบคุมผลของการทดลองใชแบบฝก  
(นิคม  ตังคะภพ  ๒๕๔๓ : ๓๑๐) 

๒. ประชากร 
        ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงชัน้ที่ ๓ ในเขตอําเภอเลาขวญั จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ ๒ 
ปการศึกษา ๒๕๔๖ จํานวน ๑๓ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหนองแสลบ โรงเรยีน 
บานหนองประดู โรงเรียนบานตลุงเหนือ โรงเรียนบานหนองปรือ โรงเรียนบานหนองเค็ด 
โรงเรียนบานหนองอําเภอจีน โรงเรียนราษฎรบํารุงธรรม โรงเรียนชุมชนบานหนองฝาย 
โรงเรียนเขาวงพระจันทร โรงเรียนวัดใหมภูมิเจริญ โรงเรียนบานหนองปลิง โรงเรียน 
บานหนองมะสัง และโรงเรยีนบานตรอกสะเดา  

๓. กลุมตัวอยาง 
                  กลุมตวัอยาง ที่ใชในการวจัิยในครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนการศกึษาขั้นพ้ืนฐานชวงชั้นที่ ๓ ในเขตอําเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุร ี ใน 
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๖ จํานวน ๓ โรงเรียน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น ๙๐ คน ซึ่งไดมา
จากการสุมโรงเรียนแบบการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก 
โรงเรียนเปนกลุมทดลอง จากกลุมโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก กลุมละ ๑โรงเรียน  
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๔. ตวัแปรทีศ่กึษา 
        ตวัแปรที่ศึกษาสําหรบัการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย ตวัแปร ๒ ประเภทคือ 
          ๑. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก  แบบฝกแกไขขอบกพรอง

ที่พัฒนาขึ้นโดยผูวิจัย 
          ๒. ตวัแปรตาม (Dependent  Variables) ผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาใน 

การเขียนรอยแกว 
๕. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

    การทดลองครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเวลาทดลองทั้งสิ้น ๑๒ คาบ คาบละ ๖๐ นาที  
โดยใชเวลาในการฝกสัปดาหละ ๕ คาบ วันละ ๑ คาบ ในภาคเรียนที ่๒ ปการศึกษา ๒๕๔๖ 

นิยามศัพทเฉพาะ 
๑. แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวหมายถึง 

แบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยศึกษาปญหาขอบกพรองทางการใชภาษาจากกลุมประชากร   
และวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป และเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการใชภาษาในงานเขียน 
รอยแกว ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สาระการเรียนรูภาษาไทย 
สาระที่ ๒ : การเขียน มาตรฐาน ท ๒.๑  สาระที่ ๔  มาตรฐานที่ ๔.๑ และ ๔.๒ ประกอบดวย
เรื่องดังตอไปน้ี (๑) การสะกดการันต ไดแก การใชวรรณยุกต การใชตัวสะกด การใชตวัการันต 
(๒) การใชถอยคํา ไดแก การใชคําผิดความหมาย การใชคําภาพูดในภาษาเขยีน การใชคํา
ฟุมเฟอย (๓) การเรียบเรยีงประโยค ไดแก การเรียงลําดับคําหรือขอความผิดลําดบั การใชบท
เชื่อมในประโยค การละคํากลุมคําหรือขอความที่จําเปน (๔) การใชเครื่องหมายวรรคตอน ไดแก  
การเขียนเครือ่งหมายวรรคตอน การใชเครื่องหมายวรรคตอน การเวนวรรคตอน 

๒. การสอนซอมเสริมโดยใชแบบฝกซอมเสริมขอบกพรองทางการใชภาษาในงาน
เขียนรอยแกว หมายถึงการซอมเสริมโดยนําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาไทยใน
งานเขียนรอยแกว  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑  ใหนักเรียนฝกปฏิบตัิดวยตนเองตาม
ขั้นตอนของแบบฝก 

๓. ความสามารถดานการเขียน หมายถงึ คะแนนที่นกัเรียนตอบแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิท์ี่ผูวิจัยสรางขึน้ 
  ๔. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การใชภาษาในงานเขียนรอยแกว  หมายถึง 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์การใชภาษาในงานเขียนรอยแกว ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนขอสอบ 
แบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จํานวน ๖๐ ขอ ใชทดสอบกอนและหลังการซอมเสริมโดยใชแบบฝก 
  ๕. โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนกัเรียนตั้งแต ๕๐๐ คน ขึ้นไป 
  ๖. โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนกัเรียนตั้งแต ๓๐๐ คน  
แตไมถึง ๕๐๐ คน 
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  ๗. โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนนอยกวา ๓๐๐ คน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
๑. ไดแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวที่มี 

ประสิทธิภาพตามเกณฑทีก่ําหนด 
๒. ไดแนวทางในการสรางแบบฝกในกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย สําหรับเรื่อง 

อ่ืนๆ ตอไป 
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บทที่  ๒ 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

การวิจัยเรื่อง การสรางแบบฝกเพือ่แกไขขอบกพรองของใชภาษาไทยใน
การเขียนรอยแกว สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑  ในเขตอําเภอเลาขวัญ  
จังหวัดกาญจนบุร ี ผูวจิยัไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี ้

๑. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับการพัฒนาทักษะการเขียนรอยแกว 
        ๑.๑ งานเขียนที่ดี 

    ๑.๒ หลักการพัฒนาทักษะการเขียน 
        ๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔ 
        ๓. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับสภาพปญหาการเรียนการสอนทักษะการเขียน 

    ๓.๑ ลักษณะขอบกพรองในการเขียนภาษาไทย 
    ๓.๒ สาเหตุของความผดิพลาดในการเขียน 

        ๔. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับแบบฝก 
     ๔.๑ ความหมายของแบบฝก 

        ๔.๒ หลักการสรางแบบฝก 
     ๔.๓ จิตวทิยาในการสรางแบบฝก 

     ๔.๔ ลักษณะของแบบฝกที่ดี 
     ๔.๕ ประโยชนของแบบฝก 
        ๔.๖ แบบฝกทักษะการเขียน 
        ๔.๗ งานวิจัยเกี่ยวกบัแบบฝกทักษะการเขียน 

๑ เอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวของกับการพัฒนาทกัษะการเขียนรอยแกว 
๑.๑ งานเขียนที่ดี 
     งานเขียนที่ดีคือ งานเขียนที่ผูเขียนเขียนเน้ือหาถกูตอง มีความรอบคอบ 

ขจัดขอบกพรองทั้งปวงออกไปใหหมดสิ้น ทบทวนดูความถูกตองทุกถอยคําทุกวรรคตอน 
เลือกใชถอยคาํภาษาไทยเหมาะสมกับกาลเทศะและบคุคล และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  
(สุธิวงศ  พงศไพบูลย ๒๕๒๒ : ๑-๒) 

๑.๒ หลักการพัฒนาทักษะการเขียน 
สิ่งสําคัญที่สุดในการพัฒนาการเขียนคือวธิีสอนของครูเพราะวธิีสอนเปนการฝก 
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ทักษะโดยตรง ดังนั้นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนครูควรคํานึงถึงจุดมุงหมาย 
และเนื้อหาของหลักสูตร และวุฒิภาวะของนักเรียน รวมทั้งสื่อที่ใชประกอบในการสอนและ 
การประเมินผล นอกจากนี้กิจกรรมที่นักเรียนฝก ควรเนนเรื่องที่นักเรียนมีประสบการณมากอน
จึงจะสามารถเขียนไดดี เพราะเด็กแตละคนมีความสามารถในการเขียนประโยคตางๆ แตกตาง
กันตามประสบการณของตน ฉะน้ันเด็กจะมีทักษะการเขียนได จําเปนตองมีการสงเสริมให
ฝกฝนการเขียนอยางสม่ําเสมอ และตอเน่ืองตลอดเวลา ดวยเหตุนีค้รผููสอนตองวางแผนและ 
ตั้งจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตามลําดับขั้น โดยฝกจากสิ่งที่งายใกลตวัเด็กแลว
คอยๆ เพ่ิมทลีะนอยตามระดับวุฒิภาวะและศักยภาพของเด็กแตละคน (สุธิวงศ  พงศไพบลูย 
๒๕๒๒ : ๕-๖) ทักษะการเขียนเกิดจากการฝกฝนอยางมีระบบ ฝกฝนอยางสม่ําเสมอ โดยใช
เวลาในการฝกนานพอสมควรจึงจะเกิดความชํานาญ และตองฝกใหถูกวธิี ถกูหลกัเกณฑ ไดแก 
การสะกดคําใหถูก เรียบเรยีงถอยคําใหสือ่ความหมายไดชัดเจน และรูจักการแบงวรรคตอนให
ถูกตอง เพราะการเขียนเปนหลักฐานทีผู่อ่ืนสามารถอานและนําไปอางอิงได ดังน้ันจึงควรเขยีน
ดวยความระมดัระวัง และตองรูจักการสรรหาถอยคํามาใชใหถูกตองเหมาะสม  (ดวงใจ  
ไทยอุบุญ  ๒๕๔๓ : ๑๗–๑๘)  การเขียนตองอาศัยทัง้หลักวิชาและศิลปะ ฉะนั้นตองหม่ันศึกษา
หลกัการเขียน และรูจักสังเกตวธิีเขียนของผูที่มีความสันทัด จะเปนแนวทางสําหรับผูเริ่ม 
หัดเขียน และการฝกฝนอยูเสมอฝกอยางถูกวธิี รวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทําไดจะชวยใหเกิดความชํานาญ  (สุธิวงศ  พงศไพบลูย  ๒๕๒๒ : ๒)  นอกจากนี้ผูเขียนตอง
ตระหนักและเห็นความสําคญัของภาษาไทย ใชภาษาไทยดวยความระมัดระวังและเอาใจใส
ฝกฝนตนเองใหสามารถใชภาษาไทยซึ่งเปนภาษาของชาติไดอยางมีประสทิธิภาพ 

การเขียนเปนทักษะที่สําคญัไมนอยไปกวาทักษะอ่ืน เม่ือกลาวถึงทกัษะการเขียน
นับวาเปนทักษะทีย่ากที่สุดเพราะเปนการสรางภาษาใหถูกตอง (สุมิตรา  อังวัฒนกุล 2536 : 71) 
เพ่ือสามารถเขียนถายทอดความคิดและสื่อความหมายถึงสิ่งทีต่องการไปยังผูอานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ และบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการสื่อสาร (มนวิภา  
เสนียวงศ ณ อยุธยา ๒๕๔๕ : ๕๓)  ดังนั้นทักษะการเขียนจึงเปนทกัษะทีย่ากในการสอน เพราะ
ครูผูสอนตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ  หลายอยาง ไดแก ดานไวยากรณ ผูเขยีนควรคํานึงถึง 
กฎการใชกริยา ความสอดคลองระหวางประธานและกรยิา คํานําหนานาม สรรพนาม ดานกลไก
ทางภาษา ผูเขียนควรคํานงึถึง ลายมือ การสะกดคํา และเครื่องหมายวรรคตอน สําหรับดาน
ระบบเขียนผูเขียนควรคํานงึถึง ยอหนา ประโยคหลัก และประโยคสนับสนุน ความตอเน่ือง  
และความเปนเอกภาพของขอมูล สวนดานการสรางประโยค ผูเขยีนตองคํานึงถึง โครงสรางของ
ประโยค ขอบขายของประโยค และการเลือกใชลีลาของประโยค ความตอเน่ืองของขอความ  
การใชรูปแบบภาษา ดานการเลือกใชคํา ผูเขียนตองรูจักเลือกใชคําศัพท สํานวน และคําที่แสดง
ความรูสึกไดเหมาะสม  (Raimes 1983 : 5-11) ดานการใชภาษาพดูและภาษาเขยีน ผูเขียนจะ 
ตองมีความเขาใจในการใชภาษาในการเขียนงานเขยีน การใชภาษาที่เหมาะสมกับบรบิท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๖

 

ทางสังคม (Brookes and Grundy 1990 : 14 - 26) 
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทกัษะการเขียน (Writing Skill) สําหรับ

ครูผูสอน ไดแก การเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกและเสรมิรูปแบบภาษาที่ผูเรียนคุนเคยแลวจาก
การฟงและพดู และการควบคุมการเขยีนควรลดนอยลงตามลําดบั ผูเรียนควรฝกตอบสนองตอ
สิ่งชี้แนะดวยตนเองทีละนอย  (วารุณี  เลยีววิวัฒนชยั  ๒๕๔๓ :๓๐)  นอกจากนี้ครูผูสอนตอง
พยายามเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในเรื่องความรูทางดานโครงสรางไวยากรณ คําศัพท 
สํานวน การเรียบเรียงและกลไกทางภาษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขียนถายทอดความคิดและ 
สื่อความหมายสิ่งที่ตองการไปยังผูอานไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณและ
บรรลตุามจุดประสงคของการสื่อสาร (กันตดนัย  วรจิตติพล  ๒๕๔๒ : ๑๘)  สําหรับการสอน
ทักษะการเขียนควรสอนตามลําดับขั้นตอนจากงายไปหายาก การสอนเขียนเปนทักษะที่ตอง
สอนอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มดวยการใหความรูดานคําศัพท ไวยากรณและความสามารถใน
การเรียบเรยีงความคิดใหเปนประโยคเพื่อประกอบกนัเปนเนื้อความ (บุญศิริ   ผองอักษร 
๒๕๔๒ : ๔๑-๔๕)  

การเขียนเปนทักษะที่ตองอาศัยองคประกอบหลายๆ ดานมารวมกัน ดังนั้นใน 
การพัฒนาความสามารถในดานการเขียนของนักเรียน ครูผูสอนตองคํานึงถึงองคประกอบของ
การฝกทักษะการเขียน (สรวงภรณ  ชัยศริิพานิช  ๒๕๔๕ : ๔๑)  องคประกอบดานรูปแบบของ
การเขียน (Type) ซึ่งเปนองคประกอบทีส่าํคัญ แบงเปน ๔ รูปแบบตามลําดับความยากงาย  
โดยเริ่มจากขั้นทําความคุนเคย (Familiarization) ขั้นการเขียนในลักษณะที่มีการควบคุม 
(Controlled Writing) ขั้นการเขียนในลักษณะที่มีการชีแ้นะ (Guided Writing) ขั้นสุดทายคือขั้น
การเขียนในระดับอิสระ (Free Writing) (กุสุมา ลานุย ๒๕๓๘ : ๔๐) นอกจากนี้กระบวน 
การเขียนนับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญตอการพัฒนาทักษะการเขียน เม่ือครูสอนกระบวนการเขียน 
นักเรียนจะไดเรียนรูถึงภาระงานเขียนที่ยุงยากซับซอน แตทั้งน้ีการสอนกระบวนการทาง 
การเขียนใหกบันักเรียนจะชวยใหนักเรียนมีทักษะทางการเขียนเพ่ิมขึน้ (สรวงภรณ   
ชัยศิริพานชิ  ๒๕๔๕ : ๓๗) 

การสอนทักษะการเขียนจะยุงยากเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับนักเรียนวามีความรู
ความสามารถในการใชภาษามากนอยเพียงใด การพัฒนาการเขียนใหกับนักเรียนนั้นสามารถทาํ
ไดหลายวธิี ไดแก การขีดเสนใต จับคู ลอกเลียน เรียงลําดับประโยคเขียนใหม ทั้งน้ีตองเลือก
วิธีการใหเหมาะสมกับรูปแบบการเขียน (กุสุมา  ลานุย  ๒๕๓๘ : ๑๔๘) และผูสอนควรสอน
เขียนตามลําดบัขั้นตอนจากงายไปหายาก ผูเรียนควรไดฝกเขียนตามที่ผูสอนชี้แนะ (มนวิภา  
เสนียวงศ ณ อยุธยา  ๒๕๔๕ : ๕๓) เชน ในขั้นทําความคุนเคย (familiarization) ซึ่งเปนขั้นที่
นักเรียนยังไมไดลงมือเขียน อาจเลือกใชวธิีการใหนักเรยีนอานขอความ แลวขีดเสนใตขอความ
ที่ใชโครงสรางประโยคตามที่กําหนด สําหรับในขั้นควบคุมผูสอนอาจเลือกใชวิธีการใหนักเรียน
เขียนขอความเลียนแบบหรือคัดลอกขอความตามที่กําหนดให (กุสุมา ลานุย ๒๕๓๘ : ๑๔๘) 
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กิจกรรมการสอนทักษะการเขียน โดยวธิีการคัดลอก (Copying) นั้น ครูควรแสดงประโยค
ตัวอยางใหนักเรียน และใหนักเรียนจัดลําดับประโยคใหเหมาะสมกับภาพ (Wingard 1981 : 
147) สําหรับการสอนเขียนประโยคอาจใชวธิีการสอนแบบการเติมคํา (Sentence Completion) 
โดยการฝกใหนักเรียนดูภาพแลวเติมคําหรือขอความลงในประโยคใหสมบูรณ ซึง่กิจกรรมใน
ลักษณะนี้มีการควบคุมมาก แตชวยใหนกัเรียนใชคํากริยา กาล คําศพัท และเรื่องอ่ืนๆ อยาง
เหมาะสม (Harmer 1990 : 100)  นอกจากนี้ อาจใชวธิีการใหนักเรยีนศึกษาบทความจากนั้นให
นักเรียนเติมสวนทีข่าดหายไปในประโยคใหสมบูรณ (Wingard 1981 : 58) หรืออาจใชวธิีให
นักเรียนเติมขอความที่หายไปในบทสนทนาใหบูรณ (Abbott and Wingard 1994 : 70) สําหรับ
การฝกใชหนวยเชื่อม (บุพบท) เปนลักษณะของแบบฝกงายๆ สําหรับนักเรียน โดยใหนักเรียน
รูจักการใชหนวยเชื่อมทีใ่ชบอยๆ บางคํา เชน “และ” หรือ  “แต” กิจกรรมนี้นักเรียนจะตอง
เลือกใชสันธานใหเหมาะสมกับประโยค สวนการจัดเรียงประโยคใหเหมาะสม แบบฝกลักษณะนี้
เปนการจัดลําดับเพ่ือใหนักเรียนไดทราบเกี่ยวกับหลักการใชคําสรรพนาม และอ่ืนๆ รวมทั้ง
นักเรียนจะไดรูจักประโยคหลัก (Topic sentences) ของเร่ืองที่อานและการใชขอความ เพ่ือให
เชื่อมตอกันอยางมีความหมายในแตละประโยค โดยครูเขียนประโยคลงบนกระดาน แลวให
นักเรียนลองเรียงประโยคใหม (Harmer 1990 : 100) นอกจากการใหนักเรียนเรียบเรียงประโยค
ใหมแลว ยังสามารถฝกการจัดเรียงประโยคใหม (Re - ordering) โดยอาศัย สันธานบางคํา  
เขาชวยตามความเหมาะสม รวมทั้งนักเรยีนสามารถละคําซ้ําๆ ที่ไมจําเปนออกดวย  (Wingard 
1981 : 147) ทั้งน้ีการสอนภาษาตองใหผูเรียนมีโอกาสทําซ้ําๆ จะทาํใหจําไดและเกิดความ
ชํานาญ ซึ่งการฝกซ้ําใชกบัการสอนภาษาในทุกทักษะ มีนักเรียนจํานวนมากชอบใหมีกิจกรรม
ฝกทําซ้ํา ทั้งน้ีอาจเปนเพราะกิจกรรมดังกลาวทําใหเกดิความรูสึกม่ันคงทางอารมณ เพราะมี 
การกําหนดขอบเขตที่จะใหทําไวแลว กิจกรรมดําเนินไปอยางมีขั้นตอน ซึ่งในการฝกมีการแยก
ลําดับกอนหลงัทําใหนักเรียนไมตองกังวลวาจะตองทําอะไรตอไป (รุงนภา นุตราวงศ ๒๕๔๑ : 
๗๗) 

๒.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 
สาระการเรียนรูภาษาไทยเปนสาระแกนกลางที่ทุกคนตองเรียน ซึ่งหลักสูตรได

กําหนดความมุงหวังในการยกระดับคุณภาพดานการใชภาษาไทยใหสูงขึ้น และสามารถนําไปใช
ใหเกิดประโยชนแกผูเรียนอยางแทจริง เพราะสังคมปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ ดังนั้น  
การเรียนการสอนภาษาไทยจึงมิไดมุงหวังแตการเขียนไดอยางเดียว หากมุงหวังใหผูเรียน
สามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธภิาพและมีประสิทธผิล และสามารถนําไปใชเปน
เครื่องมือในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ไดอีกดวย และมุงรักษาภาษาไทยไวในฐานะที่
เปนสมบตัิของชาติ รวมทั้งสามารถใชเทคโนโลยีในการสื่อสารไดอยางดี  (กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมวิชาการ ๒๕๔๖ : ๑) การที่ครูภาษาไทยจะจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามความ 
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๑๘

 

มุงหมายของหลักสูตรน้ันจะตองศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาไทยจนเขาใจอยางถองแท 
เพ่ือจะไดนําหลักสูตรไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานการเรียนรู
ที่กําหนดไวในหลักสูตรหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู 
เพ่ือเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียนเม่ือเรียนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐานในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือตั้งแต  
ป.๑ –ม.๖ นั้น มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

สาระที่ ๑  การอาน 
                    มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ
แกปญหาและสรางวิสัยทศันในการดําเนนิชีวติ และมีนิสัยรักการอาน 

สาระที่ ๒  การเขียน 
               มาตรฐาน ท ๒.๑  ใชกระบวนการเขียน เขยีนสื่อสาร เขียนเรยีงความ ยอความ 
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ 
         สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด 
               มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวจิารณญาณ และพูดแสดง
ความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 สาระที่ ๔  หลักการใชภาษา 
               มาตรฐาน  ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาตขิองภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปน
สมบัตขิองชาต ิ
              มาตรฐานที่ ๔.๒  สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย  
บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษาแบบวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชวีติประจําวัน 
         สาระที่ ๕  วรรณคดี และวรรณกรรม 
               มาตรฐาน ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวติจริง  มีความรูอันเปนสากล 
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ มีทกัษะและศักยภาพ 
ในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวธิีการคิด วธิีการทํางานไดเหมาะสมกับ
สถานการณ (กรมวิชาการ ๒๕๔๕ : ๑๒)  
 ธรรมชาติภาษาไทยนั้นเปนเรื่องของทักษะ  ฉะนั้นกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 
ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  จึงไดกําหนดสาระและมาตรฐาน 
การเรียนรูโดยมุงฝกทักษะทั้ง ๕ ดาน คือ อาน เขียน ฟง ดู และพูด  สําหรับทักษะการเขียนน้ัน
เปนทักษะที่จําเปนในการสือ่สารเพราะสามารถใชเปนเอกสารอางอิง  นอกจากนี้ยังเปนทักษะที่
จําเปนในการเรียนรู  หลักสตูรไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเพ่ือใชเปนเกณฑใน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๙

 

การกําหนดคุณภาพของผูเรียน ในสาระที่ ๒ การเขียน โดยกําหนดใหผูเรียนตองใชกระบวน 
การเขียน ในการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ เขียนยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ 
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ และไดกําหนด
ผลการเรียนรูที่คาดหวังไววา เขียนคําไดถูกความหมาย สะกดการันตถูกตอง ใชความรูและ
ประสบการณเขียนประโยคขอความ และใชกระบวนการเขียนในการพัฒนางานที่เขียน มี
มารยาทที่ดีในการเขียน มีนิสัยรักการเขยีน สําหรับสาระที่ ๔ หลักการใชภาษานัน้ก็สัมพันธกบั
การเขียนอยางแยกไมออก  เพราะการทีผู่เรียนจะเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพตองเขาใจ
ธรรมชาตขิองหลักภาษาไทย  และการเปลี่ยนแปลงของภาษาซึ่งไดกําหนดผลการเรียนรูที่
คาดหวังไววา เขียนคําไดถกูตองตามหลกัเกณฑของภาษา เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา 
กลุมคําและประโยค  และเขาใจวาภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลาง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษา
ถิ่น ตลอดจนเขาใจความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขยีน โดยใชภาษาในกลุมสาระการ
เรียนรูตางๆ เพ่ือการพัฒนาการเขียน กระทรวงศึกษาธกิาร, กรมวิชาการ (๒๕๔๔ : ๑๒) ใน
หลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชัน้ที่ ๑ - ๔ นั้นไดกําหนดรายละเอียดของสาระการเรียนรูดังนี้ตาราง
ที่ ๑  แสดงสาระการเรียนรูรายป กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ ๒ การเขยีน 
ชวงชั้นที่๑ (ป.๑–๓) ชวงชั้นที่๒ (ป.๔–๖) ชวงชั้นที่๓ (ม.๑–๓) ชวงชั้นที่๔ (ม.๔–๖) 
  ๑. การเขียนคํา
มาตราตวัสะกดตางๆ 
คําที่ใชใน
ชีวติประจําวัน คําที่
สะกดไมตรงตาม
มาตรา และคาํที่มีตัว
การันต 
  ๒. การคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด  
ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
และการเขียนตาม 
คําบอก 
๓. การเลือกใชคํา
เขียนเปนประโยค 
ตามความหมาย และ
เรียบเรยีงเปนเรื่องที่ 

  ๑. การเขียนสะกด
คําใหถูกตอง การวาง
สระและวรรณยุกตให
ถกูที่ตามหลักการ
เขียนคําไทย 
  ๒. การเลือกใชคํา
เขียนเปนประโยค 
และเรื่องราวตรงตาม
ความหมาย 
๓. การคัดลายมือ 
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด  
ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
เขียนตัวหวัดแกม
บรรจง และการเขียน 
ตามคําบอก 

  ๑.การเขียนสะกดคํา
ถูกตองตามอกัขรวธิี
และหลักการเขียนคํา
ไทย การเลือกใชคํา
ตรงความหมายและ
ถูกระดับภาษา และ
การเลือกใชภาษา
เรียบเรยีงขอความ
อยางประณีต 
๒. การเขียนประโยค
และขอความใหอาน
งาย 
  ๓. การใช
กระบวนการเขียน
พัฒนางาน 

  ๑. การเขียนสะกด
คําถูกตองตาม
อักขรวิธี และการ
เลือกคําใน 
การเขียนไดตรง
ความหมาย  
เรียบเรยีงคําเปน
ประโยคไดถูกตอง
และถูกระดับภาษา 
๒. การใช
กระบวนการเขียน
พัฒนางานเขียน 
โดยการเตรียมการ
เขียน การกําหนด
หัวขอหรือ ชื่อเร่ือง  
รูปแบบ โครงเรื่อง 
เน้ือหา 
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๒๐

 

ตารางที่ ๑ (ตอ) 
ชวงชั้นที่๑ (ป.๑–๓) ชวงชั้นที่๒ (ป.๔–๖) ชวงชั้นที่๓ (ม.๑–๓) ชวงชั้นที่๔ (ม.๔–๖) 
  ยาวขึ้น การเขียน
เปนยอหนา ที่แสดง
ความรู ความคิด 
ความรูสึก ความ
ตองการ 
ประสบการณและ
จินตนาการ 
  ๔. การเขียนคํา
คลองจองและแตงคํา
ประพันธอยางงายๆ 
  ๕. การใช
กระบวนการเขียน
พัฒนางานเขียนโดย
การเตรียมการเขียน 
การกําหนดรูปแบบ 
โครงเรื่อง เน้ือหา 
องคประกอบการ
เขียน การยกราง
ขอเขียน  
การตรวจทาน 
การปรับปรุงแกไข  
และการเขียนเร่ืองให
สมบูรณ 
  ๖. การใชเลขไทย 
  ๗. มารยาทการ
เขียน การอางอิง
แหลงความรู การ
เขียนอยางเปน
ระเบียบ สะอาด 
ลายมือ สวยงาม 
อานงาย การเขียน 

    ๔. การเขียน
เรียงความ ยอความ 
การเขียนเรื่องราวที่
สัมพันธกับชวีติจริง 
เรื่องราวจาก
จินตนาการ และ 
เชิงสรางสรรค 
  ๕. การเขียน
จดหมายกิจธุระ 
บันทึกประจําวัน 
บันทึกขอมูล ความรู
จากการอาน การ
เขียนชี้แจงการ
ปฏิบตัิงาน การเขียน
รายงาน  
การกรอกรายการ
ตางๆ  ไดเหมาะแก
โอกาสและ
จุดประสงค 
  ๖. การเขียนคํา
คลองจองและแตงคํา
ประพันธอยางงายๆ 
๗.การใช
กระบวนการเขียน
พัฒนางานเขียน โดย
การเตรียมการเขียน 
การกําหนดรูปแบบ
โครงเรื่อง เน้ือหา 
การใชแผนภาพ
ความคิด 
องคประกอบ 

    ๔. การเขียน
เรียงความ ยอความ 
จดหมายสวนตัว และ
จดหมายกิจธุระ 
  ๕. การเขียนบันทึก
ประเภทตางๆ การ
กรอกแบบรายการ 
โฆษณา คําขวัญ คติ
พจน คําคม รายงาน 
โครงงาน 
  ๖. การเขียน
อธิบาย บรรยาย 
ชี้แจง แสดงความ
คิดเห็นและการ
โตแยงอยาง
สรางสรรค 
  ๗. การแตงคํา
ประพันธประเภท
กาพยและกลอน 
  ๘. การใชเลขไทย 
๙. มารยาทการเขียน 
การเขียนโดยใช
ภาษาสุภาพ 
รับผิดชอบในสิ่งที่
เขียน การเขียนอยาง
สรางสรรค และการ
อางอิงแหลงที่มา 
 

  องคประกอบการ
เขียน การยกราง
ขอเขียนการ
ตรวจทาน  
การปรับปรุงแกไข 
และการเขียนเร่ืองให
สมบูรณ 
  ๓. การเขียน
เรียงความ ยอความ 
จดหมายธุรกิจและ
จดหมายราชการ 
สารคดี บทวิจารณ 
รายงาน โครงงาน 
  ๔. การแตงคํา
ประพันธประเภท
ฉันท 
 ๕. มารยาทการ
เขียน โดยใชภาษา
สุภาพ รับผิดชอบใน
สิ่งที่เขียน เขยีน
อยางสรางสรรค และ
อางอิงแหลงที่มา 
๖. การปลูกฝงนิสัย 
รักการเขียน โดยการ
สังเกต การศกึษา
คนควารวบรวม
ขอมูล และการจด
บันทึกอยาง
สม่ําเสมอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๒๑

 

ตารางที่ ๑ (ตอ)    
ชวงชั้นที่๑ (ป.๑–๓) ชวงชั้นที่๒ (ป.๔–๖) ชวงชั้นที่๓ (ม.๑–๓) ชวงชั้นที่๔ (ม.๔–๖) 
โดยใชภาษาที่สุภาพ 
ไมขีดเขียนในที่ไม
สมควร และไมเขียน
ใหผูอ่ืนเสียหาย 

สิ่งที่เขียน และอางอิง
แหลงที่มา 
  ๑๒. การปลกูฝง
นิสัยรักการเขยีน 
โดยการจดบันทึก 
จากการสังเกต จาก
การอาน จาก
ประสบการณและ
เหตุการณอยาง
สม่ําเสมอ 

  ๑๐. การปลกูฝง
นิสัยรักการเขยีน 
โดยการสังเกต
การศึกษา คนควา 
รวบรวมขอมูล และ
จดบันทึกความรู 
ประสบการณ และ
เหตุการณอยาง
สม่ําเสมอ 
 

   

 
ตารางที่ ๒ แสดงสาระการเรียนรูรายป กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย สาระที่ ๔ หลักการ 
              ใชภาษา 
ชวงชั้นที่๑ (ป.๑–๓) ชวงชั้นที่๒ (ป.๔–๖) ชวงชั้นที่๓ (ม.๑–๓) ชวงชั้นที่๔ (ม.๔–๖) 
  ๑. สวนประกอบของ
คํา 
  ๒. หลักการอาน 
และเขียนสะกดคํา 
  ๓. ชนิดและหนาที่
ของคํา กลุมคาํ และ
ประโยค 
  ๔. ความหมายของ
คํา การเลือกใชคํา 
การเรียงลําดบัคําใน
ประโยคไดถูกตอง 
ตรงตามความหมาย
และความรูสึก 
  ๕. การเรียบเรียง
ประโยคเปนเร่ืองราว
ตามลําดับความคิด  

  ๑. การอานและ
เขียนสะกดคําที่เปน
วงคําศัพทที่ยากขึ้น 
ทั้งคําที่มาจาก
สื่อมวลชน และคํา
ที่มาจากกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืนได
ถูกตองคลองแคลว
และแมนยํา 
  ๒. การใชคาํและ
กลุมคําตามชนิดและ
หนาที่เรียบเรียบเปน
ประโยคไดถูกตอง 
  ๓. หลักการใช
ประโยค 
 

  ๑.หลักการสรางคํา
ประสม คําซอน คํา
ซ้ําและคําสมาสใน
ภาษาไทย 
  ๒. คําและ
ความสัมพันธของคํา 
  ๓. หลักการใช
ประโยคสามญั
ประโยครวมและ
ประโยคซอน 
  ๔. การใชคาํราชา
ศัพทถูกตองตาม
ฐานะของบคุคล 
  ๕. ระดับของภาษา
ที่เปนทางการ กึ่ง
ทางการ 

  ๑.การเปลี่ยนแห
ลงของภาษาไทย 
  ๒. หลักการสราง
คําทับศัพท ศพัท
บัญญัตคิําเฉพาะ
กลุม คําที่ใชใน
วงการตางๆ 
  ๓. หลักการใชคํา
และกลุมคําสราง
ประโยคซบัซอนใน
การสื่อความ 
  ๔. การใชคาํราชา
ศัพทถูกตองตาม
ฐานะของบคุคล 
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๒๒

 

ตอตารางที่ ๒ 
ชวงชั้นที่๑ (ป.๑–๓) ชวงชั้นที่๒ (ป.๔–๖) ชวงชั้นที่๓ (ม.๑–๓) ชวงชั้นที่๔ (ม.๔–๖) 
และการเวนวรรค
ตอน 
  ๖. การเลือกใช
ภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาถิ่น ในการพุด
และเขียนได
เหมาะสม 
  ๗. หลักการแตง
คําคลองจองและคํา
ประพันธ 
  ๘. ความแตกตาง
ของภาษาพูดและ
ภาษาเขียน 
 ๙. การใชทักษะ
ทางภาษาเปน
เครื่องมือในการ
เรียนการแสวงหา
ความรูจากแหลง
การเรียนรูและการ
ทํางานรวมกบัผูอ่ืน 
  ๑๐. การใชทักษะ
ทางภาษาและ
เทคโนโลยีการ
สื่อสาร ดานวิทยุ 
โทรทัศน วีดิทัศน 
คอมพิวเตอร ในการ
พัฒนาการเรียน 
   
 
 
 

  ๔. การรูจักใชคําที่มี
ความหมายโดยตรง
และความหมาย
โดยนัยในการสื่อสาร 
  ๕. การใชคําราชา
ศัพทที่เปนคํานาม
ราชาศัพท คําสรรพ
นามราชาศัพท และ
คํากริยาราชาศัพทที่
ใชแกพระมหากษัตรยิ 
พระราชวงศ พระสงฆ 
และคําสุภาพ ทั้งการ
พูดและการเขยีน 
  ๖. ลักษณะคําไทย
และคํา
ภาษาตางประเทศ 
ที่ใชในภาษาไทย 
  ๗. หลักการแตงคํา
คลองจองและคํา
ประพันธ 
  ๘. การใชทกัษะทาง
ภาษาเปนเครือ่งมือ
การเรียน การแสวงหา
ความรู เสริมสราง
ลักษณะนิสัย 
บุคลิกภาพ การ
ดํารงชีวิตและการอยู
รวมกันในสังคม 

และไมเปนทางการ 
  ๖. คําทางวชิาการ
และเทคโนโลยี 
  ๗. หลักการแตงคํา
ประพันธประเภท
กาพยและกลอน 
  ๘. การใชภาษา
เพ่ือพัฒนาความรู
จากการเรียนรูใน
กลุมสาระการเรียนรู
ตางๆ 
  ๙. การใช
พจนานุกรมชวย 
การอาน การเขียน
และคนหา
ความหมาย 
  ๑๐. การใชทักษะ
ทางภาษาและ
เทคโนโลยีการ
สื่อสารในการพัฒนา
ความรู อาชีพ และ
การดําเนินชีวติ 
  ๑๑. หลักการใช
ภาษาอยาง
สรางสรรค 
สอดคลองกับ
วัฒนธรรมและพัฒนา
บุคลิกภาพ 
 
 

  ๕.หลักการแตงคํา
ประพันธประเภท
ฉันท 
  ๖.การใชทักษะ
ภาษาและเทคโนโลยี
การสื่อสารในการ
พัฒนาความรู อาชีพ 
และการดําเนนิชีวติ 
  ๗. การใชภาษา
ถูกตองตามระดับ
ภาษา สอดคลองกับ
วัฒนธรรมและพัฒนา
บุคลิกภาพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๒๓

 

ตารางที่ ๒ (ตอ) 
ชวงชั้นที่๑ (ป.๑–๓) ชวงชั้นที่๒ (ป.๔–๖) ชวงชั้นที่๓ (ม.๑–๓) ชวงชั้นที่๔ (ม.๔–๖) 
๑๑. การใช
พจนานุกรมชวยการ
อานการเขียนและ
การคนความหมาย 

๙. การใชทักษะทาง
ภาษาและเทคโนโลยี
การสื่อสารพัฒนา
ความรู 
๑๐. การใช
พจนานุกรมในการ
อาน การเขียน และ
คนหาความหมาย
ของคํา 
๑๑. การใชภาษาใน
การพูดและการเขียน 
เหมาะแกบุคคลและ
สถานการณตาม
ระดับของภาษาอยาง
สรางสรรค 
สอดคลองกับ
วัฒนธรรมและเปน
ประโยชนตอ
สวนรวม 
๑๒. การเขาใจการใช
ภาษาของกลุมบุคคล
ในชุมชน 

๑๒.การยกยองผูใช
ภาษาไทยอยาง
ถูกตอง มีคุณธรรม 
และวัฒนธรรม 
๑๓. การเขาใจภาษา
ของกลุมบุคคลใน
วงการตางๆ ใน
สังคม 

 

 
         ทักษะการเขียนเปนทักษะทีมี่ความสลบัซบัซอนกวาทักษะการใชภาษาทักษะอื่นๆ  
นักเรียนจะเขยีนไดดีก็ตอเม่ือไดฟงมาก อานมาก มีประสบการณกวางขวาง นอกจากนี้ ความรู
ทางหลักภาษาก็เปนองคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะชวยใหนกัเรียนสามารถเลือกใช
ถอยคําไดอยางเหมาะสมและสามารถเรยีบเรียงประโยคไดอยางสละสลวย  สุจรติ เพียรชอบ 
และสายใจ อินทรัมพรรย (๒๕๓๘ : ๑๖๓)  ในหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๔๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  สาระการเขียนน้ัน ไดกําหนดใหเรียนเกี่ยวกับ การสะกดคํา
ถูกตองตามอกัขรวธิีและหลักการเขยีนคาํไทย การเลือกใชคําตรงความหมายและถูกระดับภาษา
และการเลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความอยางประณีต การเขียนประโยคและขอความใหอานงาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๒๔

 

การใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน โดยการเตรยีมการเขียน การกําหนดรูปแบบโครงเรือ่ง 
แผนภาพความคิด เน้ือหา องคประกอบการเขียน การยกรางขอเขยีน การตรวจทาน การ
ปรับปรุงแกไขและการเขียนเร่ืองใหสมบรูณ การเขียนเรียงความ ยอความ จดหมายสวนตัว และ
จดหมายกิจธุระ การเขียนบันทึกประจําวัน บันทึกขอมูลและความรู การกรอกแบบรายการ  
คําขวัญ คําคม รายงาน โครงงาน การเขียนอธิบาย บรรยาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น การแตง
คําประพันธประเภทกาพยและกลอน การใชเลขไทย มารยาทการเขียน การเขยีนโดยใชภาษา
สุภาพ รับผิดชอบในสิ่งทีเ่ขยีน การเขียนอยางสรางสรรค และการอางอิงแหลงที่มา การปลูกฝง
นิสัยรักการเขยีน โดยการสังเกตการศึกษาคนควา  รวบรวมขอมูล และจดบันทึกความรู 
ประสบการณ และเหตุการณอยางสม่ําเสมอ กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (๒๕๔๖ : ๓๕) 
         นอกจากนี้สาระหลักการใชภาษาก็เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สําคญัในการสงเสริม
การเขียนใหมีประสิทธิภาพ สําหรับหลักการใชภาษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ นั้น ได
กําหนดใหเรียนรูเกี่ยวกบั หลักการสรางคาํประสม คําซอน คําซ้ํา ในภาษาไทย คําและ
ความสัมพันธของคํา หลักการใชประโยคสามัญ การใชคําราชาศัพทถูกตองตามฐานะของบุคคล 
ธรรมชาตขิองภาษาไทย หลักการแตงคําประพันธประเภทกาพยและกลอน การใชภาษาเพื่อ
พัฒนาความรูจากการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  การใชพจนานุกรมชวยการอาน  
การเขียนและคนหาความหมาย การใชทกัษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารในการพัฒนา
ความรู อาชีพ และการดําเนนิชีวติ หลักการใชภาษาอยางสรางสรรค สอดคลองกับวัฒนธรรม
และพัฒนาบุคลิกภาพ การยกยองผูใชภาษาไทยอยางถูกตองมีคุณธรรม และวัฒนธรรม  
กรมวิชาการ (๒๕๔๖ : ๓๗) 

๓.  เอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวของกับสภาพปญหาการเรียนการสอนทักษะการเขียน 
      ๓.๑  ลักษณะขอบกพรองในการเขียนภาษาไทย 
             ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ซึ่งเปนวชิาหลักที่คนไทยทุกคน
ตองเรียนรูและเปนวิชาทักษะที่จะนําไปสูวิชาการเรยีนอ่ืน ตลอดจนสามารถนําทักษะทางภาษา
มาใชในชวีติประจําวัน โดยเฉพาะทักษะการเขียน ผูเขียนจะตองเขียนใหถูกตองตามลักษณะ
โครงสรางและกฎเกณฑทางภาษา เพ่ือใหผูอานเขาใจไดตรงกับเจตนาของผูเขียน 
               ผลการศึกษาเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกบัขอบกพรองในการเขียนของ 
นักเรียน นักศกึษา  พบปญหาในการเรียนการสอนทักษะการเขียนจําแนกได ๔ ประเด็น ไดแก  
๑. ขอบกพรองในการสะกดการันต ๒. ขอบกพรองเก่ียวกับคําและการใชคํา  ๓.ขอบกพรองใน
การใชประโยค  ๔. ขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอน  จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยว
ขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว ทั้ง ๔ ประเด็นนั้น  ไดมีผูศึกษาวิจัยเริ่ม
ตั้งแตขอบกพรองในการสะกดการันต ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานในการเขยีน 
 สําหรับขอบกพรองในการสะกดการันตเปนขอผิดพลาดที่พบมากที่สดุ ลักษณะความ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๒๕

 

 ผิดพลาดที่เกดิขึ้นมากที่สุดคือการใชพยญัชนะสะกดผดิ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ภาษาไทย
มีมาตราสะกดเพียง ๘ มาตรา แตในบางมาตรามีพยัญชนะหลายตวัเปนตวัสะกด และพยัญชนะ
สะกดบางตวัเปนอักษรควบกล้ํา บางตวัมีรูปสระกํากับ ความหลากหลายของพยัญชนะสะกดนี้
ทําใหนักศึกษาเกิดความสับสนในการเขยีนสะกดคํา  เขยีนสวนของคําขาด และเขยีนสวนของ
คําเกิน (ศรีจันทร วิชาตรง ๒๕๔๒ : ๖๙) การใชพยัญชนะผิด การใชวรรณยุกตผดิ การใชสระ
ผิด การใชตวัการันตผิด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ผูเขียนไมรูความหมายของคําและสับสนใน
การใชคําพองเสียง  อีกประการหนึ่งคือการใชแนวเทียบผิด โดยเฉพาะการเทียบคาํผิด โดย
เขียนคําตางๆ เทียบกบัคําหรือสวนหนึ่งของคําอ่ืนๆ ที่ออกเสียงเหมือนกันหรือคลายกัน แต
ความหมายตางกัน หรืออาจเทียบกบัคําที่อยูใกลเคียงกันและใชดวยกันบอยๆ  (พรรณี   
แพงวังทอง  ๒๕๔๒ : ๖๐)  และมักเขียนคําที่ตองมีรปูวรรณยุกตกาํกับเสียงผิด  เน่ืองจากเสียง
คําในภาษาไทยมีทั้งคําเปนและคําตาย  (จงกล เทียมหมอก ๒๕๔๕ : ๒๒) 
            ปจจุบันปญหาการใชภาษาไทยยังพบปญหาการไมเขาใจความหมาย หนาที่ หรือ
บริบทของคํา กอใหเกิดปญหาการใชคําฟุมเฟอย การใชคําหรือวลทีีส่รางขึ้นใหมแทนคําที่มีใช
อยูแลว เพ่ือความแปลกใหมหรืออาจเกิดจากการแปลตรงตวัจากภาษาอังกฤษ ทาํใหเกิดภาษา
ผิดๆ ปญหาการใชคําผิดความหมายที่ตองการ เน่ืองจากความสับสนหรือไมเขาใจความหมาย
ของคํา ทําใหเลือกใชคําผิดความหมาย ปญหาการใชคําผิดบริบท ทําใหเสียความหมาย ปญหา
การใชคําผิดหนาที่ เชน การนําคําคุณศัพทหรือกริยาวิเศษณมาใชเปนคํากริยา ปญหาการใชคาํ
ไมเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  และปญหาการใชคําภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ
ปนไทย (ศรีสรุางค  พูลทรพัย  ๒๕๔๓ : ๑๒–๑๔)  และการใชภาษาพูดในภาษาเขียน  ซึ่งเปน
ความบกพรองเพราะผูเขยีนตองการความสะดวกในการเขียนจนลืมนึกถึงกฎเกณฑ (เอมอร  
จิตตะโสภณ ๒๕๒๙ : ๒๗) นอกจากนี้ยังพบการใชคํามากแตเปนการซ้ําความเดมิหรือไดความ
เทาเดิม  จึงเปนการใชคําฟุมเฟอยเกินความจําเปน  (พรรณี  แพงวังทอง  ๒๕๔๒ : ๕๘) 
          ขอบกพรองในการใชประโยค พบขอบกพรองในการเรียงลําดับกลุมคําที่ทําหนาที่
ตางๆ ในประโยคผิดระเบยีบของภาษา ไดแก การใชคาํเชื่อมผิด การใชภาษาไมกระจาง ไดแก 
การขาดประธาน ขาดกรรม ขาดสวนขยาย ขาดคําเชื่อม หรือใชคําเชื่อมโดยไมจําเปน (เอมอร 
จิตตะโสภณ ๒๕๒๙ : ๒๗–๓๘) ขาดคําบุรุษสรรพนามที่ทําหนาที่ประธานของประโยค ซึ่งอาจมี
สาเหตุเกิดจากนักศึกษาใชภาษาพูดในภาษาเขียน เน่ืองจากนักศึกษาอาจจะเคยชินกับการพูด
ละคําบุรุษสรรพนาม (ศรีจันทร วิชาตรง ๒๕๔๒ : ๖๙) และพบการเรียงคํา กลุมคาํ และขอความ
ผิด การขาดคําที่จําเปนในประโยค การขาดหนวยประโยค และการมหีนวยประโยคเกิน 
เน่ืองจากการไมเขาใจองคประกอบ และโครงสรางของประโยคแตละชนิด (สุพิชญพร   
เพียรวิรยิะ  ๒๕๔๐ : ๔) การใชคําซ้ําๆ ในประโยค การใชคําเกินในประโยค  การใชประโยคไม
สิ้นกระแสความ อาจเกิดจากการที่ผูเขียนไมพบความหมายของคําหรือกลุมคําในประโยความี
ความหมายซ้าํกัน และเขาใจวาประโยคทีย่าวเปนประโยคที่ดี  จึงเลอืกที่จะเขียนประโยคยาวๆ 
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ทําใหมีการใชคําซ้ําๆ ในประโยคและใชคาํเกินในประโยค  (พรรณี แพงวังทอง ๒๕๔๒ : ๕๘–
๕๙) 
 ขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอน พบการเวนวรรคตอนไมถูกตอง โดยเวน
วรรคในที่ไมควรเวนไมเวนวรรคในที่ควรเวน อันเนื่องมากจากความเคยชินในการพูดออกเสียง
ดวยการเวนจังหวะหรือหยุดเวนระยะในการพูด เม่ือเขียนเปนประโยคจึงใชลักษณะเชนเดียวกับ
การพูด หรืออาจเกิดจากการไมทราบวาควรจะเวนวรรคตรงไหน โดยคิดเอาเองวาประโยคให
ความหมายดีแลว ไมควรเวนวรรคโดยไมคํานึงวาขอความชัดเจนหรือไม หรืออาจเกิดจากการ
ขาดความระมดัระวัง จึงเขียนไปเร่ือยๆ โดยไมเห็นความสําคัญที่จะเขียนใหถูกตอง (พรรณี 
แพงวังทอง  ๒๕๔๒ : ๖๐–๖๑) และพบการใชอักษรยอไมถูก ซึ่งเกิดจากการที่ผูเขยีนรีบเขียน
ใหเสร็จจึงใชอักษรยอที่ไมเปนที่ยอมรับ  (เอมอร  จิตตะโสภณ  ๒๕๒๙ : ๒๗ – ๓๘) ซึ่งสาเหตุ
อาจเกิดจากการจํามาผิดๆ จากปายประกาศหรือหนังสือพิมพ ซึ่งสื่อเหลานี้ไมคอยรัดกุมในการ
ใชภาษาเขียน เพียงเพ่ือตองการประหยัดเนื้อที่กระดาษเทานั้น แตไมควรนํามาใชในการเขียน
เรียงความหรอืบทความ  (พรรณี  แพงวังทอง  ๒๕๔๒ : ๖๑) นอกจากนี้ยังพบขอบกพรองใน
การใชเครื่องหมายตางๆ ไดแก จุลภาค (,) ปรัศนี (?) ยัติภังค (-) และจุดไขปลา (...) ไมยมก 
(ๆ) อัญประกาศ (“   ”)  อัศเจรีย (!)  เครื่องหมายที่พบขอบกพรองในการใชมากที่สุดคือ 
เครื่องหมายจุลภาคและเครือ่งหมายปรัศนี ซึ่งเครื่องหมายทั้งสองนี้ใชในการเขียนภาษาอังกฤษ 
จึงอาจเปนไปไดวาเกิดจากความเคยชินกับการใชเครือ่งหมายดังกลาวในภาษาองักฤษ จึง
นํามาใชในการเขียนภาษาไทย ในขณะทีใ่นภาษาไทยไมนิยมใช กลาวคือภาษาไทยใชการเวน
วรรคตอนแทนการใชเครื่องหมายจุลภาคในการคั่นขอความ และภาษาไทยมีคําที่แสดง
ความหมายของคําถามอยูแลวไมจําเปนตองใชเครื่องหมายปรัศนี  นอกจากนี้สาเหตุที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคอื เกิดจากการจําหลักเกณฑการใชเครื่องหมายไมได จึงเกิดความสบัสนในการใช
เคร่ืองหมาย รวมทั้งขาดการฝกฝนในการใชเครื่องหมายและไมไดรับการชี้แนะใหถกูตอง จึงทํา
ใหใชผิดกันมาก (พรรณี  แพงวังทอง  ๒๕๔๒ :๖๑–๖๒) และพบการใชเครื่องหมายไปยาลนอย
ขางทายคําที่ไมควรใช และไมใชไปยาลนอยขางทายคําที่ควรใช อันมีสาเหตุมาจากนักศึกษาไม
ใสใจกับกฎเกณฑการใชเครื่องหมายไปยาล พบขอบกพรองในการใชอักษรยอ พบการใชอักษร
ยอในที่ที่ไมควรใชพบมากที่สุด นักศึกษามักเขียนเหมือนภาษาพูดในชีวติประจําวนั จึงนําอักษร
ยอที่พูดมาเขียนดวย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนักศึกษามีโอกาสฝกฝนการเขียนนอย นอกจากนี้ยัง
พบการใชตวัเลขแทนตวัอักษรใน (ศรีจันทร  วิชาตรง ๒๕๔๒ : ๖๘–๖๙)  
      ๓.๒ สาเหตุของความผิดพลาดในการเขียน 
           สาเหตุของความผิดพลาดในการเขียน นั้นสามารถจําแนกไดเปน ๓ ประเภทใหญๆ  คือ 
           ๑. การทําผิด (MISTAKES) การทําผิดในลักษณะนี้เกิดจากความเลินเลอ ซึ่งถาบุคคล
ผูทําผิดไมแกเอง นานๆ เขาจะกลายเปนความเคยชินที่แกไขไมได เปนการทําผดิที่เกิดขึ้นเม่ือ 
ผูเขียนไมไดใชกฎและแบบฟอรมทั้งๆ ที่รู เชน ลืมประธานของประโยค ลืมลักษณนาม 
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     ๒. การเลอืกผิด (MISMATCHES) การเลือกผิดเปนความผิดพลาดที่เกิดจากการที่ 
ผูเขียนไมรูจักกฎเกณฑ หรือรูปแบบทางไวยากรณ จึงตองเดา แลวก็เดาผิด ความผิดพลาด
ชนิดนี้ ไดแก ความผิดพลาดในการใชลักษณนาม 
     ๓. การไมรู (GAPS) การไมรูเปนความผิดพลาดที่ผูเขียนไมสามารถจะแกไขเองได 
เพราะตนเองไมรูวาผิด เชน การใชภาษาพูดปนในภาษาเขียน  (เอมอร  จิตตะโสภณ 
๒๕๒๙ : ๒๖) 
         นอกจากนี้ยังพบการเขียนที่บกพรองจากมาตรฐานของภาษาซึ่งเปนการเขียน 
บกพรอง ในลกัษณะที่ดูเผินๆ ก็พอจะสื่อความเขาใจไดแมจะไมแกไข  แตเม่ือคํานึงถึงมาตรฐาน
ของภาษาก็ควรที่จะตองเขยีนเสียใหมใหเรียบรอย ไดแก การใชภาษาไมเหมาะสม บกพรองใน 
การใชคําและกลุมคําตางระดับ การใชคําไมคงที่ และการใชคําเกิน การใชภาษาพดูในภาษา
เขียน เปนความบกพรองเพราะผูเขียนตองการความสะดวกในการเขียน จนลืมนึกถึงกฎเกณฑ 
การใชภาษาตดิสํานวนตางประเทศ การใชภาษาไมกระจาง ขอบกพรองในลักษณะนี้ไดแก  
การขาดประธาน ขาดกรรม ขาดสวนขยาย ขาดคําเชื่อม หรือใชคําเชื่อมโดยไมจําเปนและเลือก
ภาพพจนสื่อความหมายไมชัดเจน การใชภาษาไมสละสลวย ความบกพรองในลกัษณะนี้ ไดแก 
การใชถอยคําฟุมเฟอย การลําดับคํา และกลุมคําไมเหมาะสม การเวนวรรคตอนทีไ่มถูกตอง 
การสะกดการันตผิด และการใชอักษรยอที่ไมถูกตอง  (เอมอร  จิตตะโสภณ  ๒๕๒๙ : ๒๖) 
         จากปญหาและสาเหตขุองขอบกพรองในการเขียน พบวาขอบกพรองตางๆ ใน 
การเขียนทีเ่กดิขึ้นน้ันมีความสัมพันธกัน ถาจะแกไขเพยีงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งยอมไมประสบ
ผลสําเร็จ ฉะน้ันตองศึกษาปญหาที่แทจรงิและหาทางแกไขอยางเปนระบบ (นงคเยาว  ขวญัเกื้อ 
๒๕๓๙ : ๓๐) 

๔.  เอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวของกับแบบฝก 
       ๔.๑  ความหมายของแบบฝก 
                    แบบฝกหมายถึง แบบตวัอยาง ปญหา หรือ คําสั่งที่ตัง้ขึ้นเพื่อใหนกัเรียนฝก
ตอบ เปนตน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕  ๒๕๒๖ : ๔๘๓)  เปนเครื่องมือ
ทางการเรียนชิ้นหน่ึง สําหรับนักเรียนโดยในแบบฝกจะประกอบดวยขอคําถามหรือกิจกรรมและ
มีชองวางใหนกัเรียนเขยีนคาํตอบหรือฝกทําบทเรยีนในชั้นเรียน (พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจ 
The American Heritage Dictionary 1992 : 641) ฉะนัน้แบบฝกจึงควรมีสวนประกอบที่สําคัญ
คือ ผูเรียนเปนผูเรียนดวยตนเอง (เชาวณี  คําเลิศลักษณ ๒๕๔๒ : ๓๕)  นอกจากนี้แบบฝกยัง
เปนสิ่งที่นักเรยีนตองใชควบคูกับการเรียน มีลักษณะเปนแบบฝกหัดที่ครอบคลุมกิจกรรมที่
นักเรียนพึงกระทํา อาจกําหนดแยกเปนหนวยหรืออาจรวมเลมก็ได  (ชัยยงค  พรหมวงศ 
๒๕๒๐ : ๒๖)  ซึ่งแบบฝกหัด คือแบบตวัอยางปญหาหรือคําสั่งที่ตั้งขึน้เพื่อใหนักเรยีนฝกตอบ  
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(ราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ : ๖๔๑) แบบฝกจึงเปนสิ่งที่สรางขึน้เพื่อใหผูเรียนฝกทักษะ
ตางๆ ซึ่งใชควบคูกบัการเรยีน เปนการเสริมทักษะเพิม่เติมในภาคปฏิบตัิ โดยมุงใหผูเรียนฝก 
ทําดวยตนเองจนเกิดความชํานาญ 

๔.๒  หลักการสรางแบบฝก 
                การสรางแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนควรคํานึงถึงจิตวทิยาการเรียนรู 
หลักในการฝกทักษะทางภาษา การจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของ
นักเรียน ตลอดจนระยะเวลาในการฝก ทัง้นี้จะตองใหสมัพันธกับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม
เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน (มะลิ  ศรีชู ๒๕๓๕ : ๕๖)  และในการสรางแบบฝกควรยึด
หลักการหรือทฤษฎีในการสรางแบบฝกเพื่อใหการสรางนั้นถูกตองตามขั้นตอน เปนระบบ 
สามารถตรวจสอบ และนําขอบกพรองมารปรับปรุงแกไข (ววิัฒน ประสานสุข ๒๕๔๑ : ๔๐) 
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน เปนเรือ่งที่นาสนใจและทาทาย (กรรณิการ   
พลยุทธ ๒๕๔๑ : ๓๖)หลักการสําคัญในการสรางแบบฝกใหมีประสทิธิภาพ คือการจัดลําดับ
ประสบการณตามแนวของ GAGNE มีการเสริมแรงตามแนวของ SKINNER ประกอบดวยคูมือ
ครูสําหรับการใชชุดแบบฝก และชุดแบบฝกแตละบท ลักษณะทางเทคนิคแตละบทอาจ
ประกอบดวย จุดประสงค    ทบทวนกฎเกณฑ เสนอตวัอยาง แบบฝก เฉลย/อธิบายเพิ่มเติม 
(กรมวิชาการ ๒๕๓๖ : ๖๑) และควรสรางใหตรงกับวตัถุประสงคที่ตองการจะฝก และสอดคลอง
กับเนื้อหาที่เรยีน ซึ่งจะตองมีความยากงายพอเหมาะกับวัย วุฒิภาวะ ความรูความสามารถ และ
ประสบการณของผูเรียน ฉะน้ันแบบฝกควรมีหลายรูปแบบ มีกิจกรรมหลากหลาย เปดโอกาสให
ผูเรียนไดแสดงความสมารถและความคิดเห็นอยางกวางขวาง อิสระเสรี กอใหเกิดความคิดอยาง
สรางสรรคและสงเสริมประสิทธิภาพของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูยิ่งขึ้น (พิณเพชร  บูรณภิญโญ 
๒๕๔๕ : ๔๓–๔๔) เน้ือหาตองเหมาะกับความสนใจของนกัเรียน และสอดคลองกับสภาพ
ทองถิ่นหรือเหตุการณปจจุบัน (ขนษิฐา แสงภักดี ๒๕๔๐ : ๕๕) นอกจากนี้ระดับความยากงาย
ตองเหมาะสมกับวุฒิภาวะ และความสามารถของนักเรยีน ควรสรางแบบฝกใหนาสนใจ  และ
ควรเริ่มจากสิง่ที่งายไปหายาก และควรใหนักเรียนทราบผลทนัที หากมีขอบกพรองจะได
ปรับปรุงแกไข นอกจากนี้ควรคํานึงถึงเวลาในการฝกดวย (ไพรัตน  อนุพันธ  ๒๕๓๕ : ๗๒ ;  
นงเยาว  บวงสรวง  ๒๕๓๕ : ๖๑)  
         สําหรับขั้นตอนการสรางแบบฝกนั้น ควรเริ่มจากการวิเคราะหปญหา กําหนดปญหา
การสอน โดยรวบรวมปญหาจากการประเมินความตองการของผูเรียน และวเิคราะหภาระงาน 
โดยรวบรวมขอมูลจากทักษะตางๆ รวมไปถึงพฤติกรรมทางการเรียนและทศันะคติ จากนั้นจึง
วิเคราะหวธิีการสอนเพื่อกําหนดวิธีทีต่องการ  (SEELS AND GLASGOW 1990 : 50) กอนลง
มือสรางแบบฝกตองกําหนดโครงรางคราวๆ กอนวาจะเขียนแบบฝกเกี่ยวกบัเรื่องอะไร มี
จุดประสงคอยางไร และควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกบัเรื่องที่จะใชสรางแบบฝก เขียน
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม และเน้ือหาใหสอดคลองกัน  (BUTT 1974 : 85)  และกําหนดเกณฑ 
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การทดสอบเพื่อใหสัมพันธกับจุดประสงค  (SEELS AND GLASGOW 1990 : 50)  การกําหนด
จุดประสงคตองกําหนดใหชัดเจน เพ่ือชวยใหนักเรียนไดทราบถึงจุดมุงหมายของแบบฝก  
(BOCK 1993 : 3) ควรแจงจุดประสงคเชงิพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอย โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมของผูเรียน และควรเรียงกิจกรรมหรืองานที่นักเรียนตองปฏิบัติจากงายไปหายาก  
(BUTTS 1974 : 85) กําหนดกลวธิีการสอนหรือสวนประกอบของการสอน เชน ขัน้นํา ขั้นเสนอ
เน้ือหา หรือขั้นการปฏิบตัิ  (SEELS AND GLASGOW 1990 :50)  กําหนดอุปกรณที่จะใชใน
แตละตอน รวมทั้งกําหนดเวลาใหเหมาะสมกับแบบฝก  (BUTTS 1974 : 85)  เลอืกรูปแบบการ
สอน และสื่อทีจ่ะนํามาสรางเปนแบบฝก จากนั้นวางแผนผลติ พัฒนาสื่อ ตรวจสอบขั้นตอนใน 
การพัฒนาสื่อ เพ่ือใหสอดคลองกับโครงการสอน วางแผนและกําหนดกลวธิีที่จะใชใน 
การประเมินผลขั้นปฏิบตัิการวางแผนขั้นตอนในการใชเครื่องมือ  (SEELS AND GLASGOW  
1990 : 50)  ควรประเมินผลกอนและหลงัเรียน  (BUTTS 1974 : 85) 
        ๔.๓  จิตวทิยาในการสรางแบบฝก 
                การสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชทฤษฎีและหลักจิตวิทยา 
การเรียนรู ซึ่งเปนแนวคิดพื้นฐานของการสรางแบบฝกที่เปนประโยชนสําหรับนักเรยีน เพ่ือให
สอดคลองกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน ดังนั้นการสรางแบบฝกจึงตองคํานึงถึง
ทฤษฎีและหลกัจิตวิทยาการเรียนรู ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก ไดแก หลักความใกลชิด คือ
การใชสิ่งเราและการตอบสนองที่เกิดขึ้นในเวลาใกลเคยีงกันจะสรางความพึงพอใจใหแกนักเรียน 
หลกัการฝกหัดคือการใหนักเรียนไดทํากจิกรรมซ้ําๆ การฝกฝนดวยตนเองเพื่อชวยสรางความรู
ความเขาใจทีแ่มนยํา กฎแหงผลคือการใหนักเรียนไดทราบผลการเรียนของตน เชน การเฉลย
คําตอบใหนักเรียนทราบผลการทํางานอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการสรางความพอใจใหแกนักเรียน 
สําหรับการจูงใจนักเรียนก็เปนสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการสรางแบบฝก เชน การ
เรียงลําดับแบบฝกจากงายไปหายาก และเนื้อเรื่องที่นํามาสรางเปนแบบฝกควรมีหลายรูปแบบ
และควรมีภาพประกอบเพือ่เราความสนใจของนักเรียนมากขึ้น (พรรณี  ชูทัย  เจนจิต  ๒๕๒๘ : 
๘๖–๙๓) และสอดคลองกับ ไพรัตน  อนุพันธ (๒๕๓๕ : ๒๘) ระดับความพรอมนับวาเปนสิ่ง
สําคัญในการทําแบบฝก การนําหลักจิตวิทยาพัฒนาการมาใชในการสรางแบบฝกใหมีคุณภาพ 
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียนมาใชในการพัฒนาทักษะการเขียน เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนจะไดมีประสิทธิภาพ และเปนผลดตีอการฝกทักษะการเขียน (กฤตยิา  เรวตั  ๒๕๓๘ : ๕๒)  

การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีตอเมื่อนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนหรือกระทาํซ้ํา ในการเรยีน
วิชาภาษาไทย ผูเรียนจะมีทักษะทางภาษาดี มีความรู ความเขาใจและเกิดทศันคติที่ดีตอ
ภาษาไทยกต็อเม่ือไดฝกฝนใหทําแบบฝกหัดและไดใชทักษะภาษาใหมากก็จะเกิดผลดีกับผูเรยีน 
(สุจริต  เพียรชอบ ๒๕๓๑ : ๑๔๔) เพราะการฝกหัดหรือการกระทําซ้ําจะชวยเสริมพฤติกรรม 
แตทั้งน้ีตองมีชวงเวลาของการกระทําซ้ําดวย ดังนั้นการที่จะใชเวลามากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
เวลาในการปฏิบัติและความสามารถของแตละบุคคล มิฉะน้ันจะไมบังเกิดผล อยางไรก็ตาม 
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การฝกหรือการกระทําซ้ํานบัวาเปนสิ่งทีส่ําคัญเพราะชวยใหผูฝกเกิดความชํานาญขึ้น ทั้งน้ี 
การฝกใหไดผลนั้นผูฝกควรคํานึงถึงระยะเวลาที่ใชในการฝกแตละครัง้ ไมควรนานเกินไป แตถา
หลีกเลี่ยงไมไดก็ควรจะแบงการฝกออกเปนชวงสั้นๆ หลายๆ ชวง นอกจากการแบงเวลาแลว
ความยากงายในการฝกก็เปนสิ่งสําคัญ ถาสิ่งที่ฝกมีขอความที่ยากควรแบงชวงใหสั้น แตถาเปน
การฝกสิ่งที่งายก็ควรจัดชวงการฝกใหยาว และถาเปนการฝกทางดานสรางสรรคควรใหมีชวง
ยาวในการฝกเพราะจะไดมีเวลาพิจารณา ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค (โสภา  ชปลมันน : 
๑๐๗ – ๑๐๘) 
 การฝกซ้ําๆ เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการสอนทักษะการเขียน เพราะจะทําให
ผูเรียนเกิดความชํานาญยิ่งขึ้น ดังนั้นครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนมี
โอกาสฝกหัดและลงมือปฏบิัติจรงิ จะชวยใหนักเรียนมีทักษะการเขียนดีขึ้น และการนําหลัก
จิตวิทยาเกี่ยวกับแรงจูงใจมาใชในการเรียนการสอนจะชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรน  
ตั้งใจเรียนมากขึ้น แรงจูงใจที่สําคัญ เชน บุคลิกภาพของครู วิธีการสอน สื่อการสอน การยกยอง
ชมเชย และความสําเร็จผลในการเรียน (ขนิษฐา  แสงภักดี  ๒๕๔๐ : ๑๙ - ๒๑) และตอง
คํานึงถึงระดับชั้นของนักเรียน จะทําใหครสูามารถแกไขขอบกพรองของนักเรียนได (กฤตยิา   
เรวตั  ๒๕๓๘ : ๘๓) 
          ๔.๔  ลักษณะของแบบฝกที่ดี 
         ลักษณะของแบบฝกทีดี่ควรสรางขึ้นตามหลักการสรางแบบฝก และตองคํานึงถึง
หลักจิตวิทยา เน้ือหาตองเหมาะสม และสามารถกระตุนผูเรียนใหเกดิการเรียนรูและตอบสนอง
ตรงตามวัตถปุระสงค ใชภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจน นาสนใจ และทาทายความสามารถ  
(พิณเพชร บูรณภิญโญ  ๒๕๔๕ : ๔๖) และแบบฝกควรสั้น และมีหลายแบบฝกในทักษะเดียว 
ใชไดตามสภาพความแตกตางระหวางบุคคล และมีการประเมินผล การใชแบบฝกของนักเรียน
ดวย  (กอ  สวัสดิพาณิชย ๒๕๒๔ : ๒๐)  แบบฝกควรมีรูปแบบที่นาสนใจ มีเน้ือหาเกี่ยวกบั
บทเรียน มีคําสั่งและคําอธบิายชัดเจน มีภาพประกอบเหมาะสม กิจกรรมและภาพควรเหมาะสม
กับวัยและความสามารถของนักเรียนในการที่จะพัฒนาทักษะ (นงเยาว  บวงสรวง ๒๕๓๕ : ๒๘)  
สามารถเปนสิง่เราใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจฝกฝนทักษะพรอมทั้งมีขั้นตอนในการกําหนดกิจกรรม
ไวอยางเหมาะสมเปนกระบวนการฝกที่ตอเน่ืองเหมาะสมกับวัย ระยะเวลาในการฝก (นฤมล  
มวงไทย ๒๕๔๓ : ๒๒) ความตองการของผูเรียนก็เปนสิ่งสําคัญ ในดานการนําเสนอเนื้อหาควร
เปนเรื่องใกลตัวเด็ก เชน อาจใชสื่อสิ่งพิมพมาประกอบในกิจกรรมการฝก เพ่ือใหเด็กสนใจยิ่งขึน้ 
และถาหากตองการใหผูเรียนเรียนรูดวยความสนุกสนานและจดจําเนื้อหาที่ยากไดงายขึ้นควร
นําเสนอเนื้อหาในรูปการสนทนาของตวัการตูนเกี่ยวกับทกัษะที่ตองการฝก จะทําใหผูเรียนสนใจ
ยิ่งขึ้น (วิวัฒน  ประสานสุข  ๒๕๔๑ : ๔๐) ในดานคําทีน่ํามาเปนเนื้อหาควรเปนคําที่นักเรียนได
เรียนมาแลว จึงไมเปนการยากสําหรับนกัเรียน (ซอนกลิ่น  คําศิร ิ ๒๕๓๗ : ๑๓๗) หรือเปนคํา
ที่ปรากฏอยูในหนังสือแบบเรียนซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการเรียนของนักเรยีน (นงเยาว   
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บวงสรวง ๒๕๓๕ : ๖๑)  นอกจากนี้ทางดานภาษาควรใชคําหรือประโยคตลอดจนเนื้อหางายๆ 
ที่จะชวยฝกฝนใหเด็กเกิดความคลองแคลวและตองคํานึงเสมอวาแบบฝกไมใชแบบทดสอบหรือ
แบบวัดสติปญญา แตแบบฝกจะเปนสิ่งที่จะชวยใหนกัเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน 
ฉะนั้นลักษณะของแบบฝกควรจะกอใหเกิดความสนุกสนานพอใจในการที่จะทํา (ซอนกลิ่น คําศิริ 
๒๕๓๗ : ๘๕) ควรมีคําชี้แจง ตัวอยางสั้นๆ และชัดเจน จะทําใหนักเรียนไมเบือหนายและตั้งใจ
ทํากิจกรรม (กฤตยิา  เรวตั  ๒๕๓๘ : ๘๐)  และควรมคีวามยากงายเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของผูเรียน การเริ่มตนใหทาํแบบฝกตองเร่ิมจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งทีย่ากจะชวยให
นักเรียนสนใจ และมีกําลังใจในการเรียนมากขึ้น (ซอนกลิ่น  คําศิริ  ๒๕๓๗ : ๑๓๕) ชนิดของ
แบบฝกที่นักเรียนชอบไดแก แบบฝกปรศินาอักษรไขว เติมตวัอักษรเติมคํา และแบบฝกที่มี
รูปภาพเพราะภาพประกอบจะชวยใหนกัเรียนเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมไดดี เขาใจความหมาย
ของคําได ซึ่งจะเปนแรงจูงใจใหนักเรียนตัง้ใจทําแบบฝก (นงเยาว  บวงสรวง  ๒๕๓๕ : ๖๑)  
          ๔.๕  ประโยชนของแบบฝก 
                การฝกทักษะทางภาษาทั้ง การฟง การพูด การอาน การเขียน การดู
โดยเฉพาะทักษะการเขียนน้ันมีความจําเปนตองใชแบบฝก เน่ืองจากนักเรียนตองไดรับการ
ฝกหัดและลงมือปฏิบัติดวยตนเองซ้ําหลายๆ ครั้งจนเกดิความชํานาญ  ฉะนั้นแบบฝกจึงเปนสิ่ง
ที่ชวยลดภาระของครูไดเปนอยางมาก และยังชวยในดานความแตกตางระหวางบคุคล เน่ืองจาก
นกัเรียนมีความสามารถทางดานการใชภาษาแตกตางกนั การที่ใหนักเรียนทําแบบฝกที่เหมาะ
กับความสามารถของตน ชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น สงผลใหผูเรียน
มีทักษะทางภาษาที่คงทน โดยการฝกซ้ําหลายครั้ง ชวยใหนักเรียนไดฝกฝนเต็มที ่และทบทวน
ไดดวยตนเอง นอกจากนี้แบบฝกยังเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลงัจากบทเรยีนแตละครั้ง 
ชวยใหครูมองเห็นปญหาตางๆ ของนักเรยีนไดชัดเจน และชวยใหครปูระหยัดเวลาในการเตรียม
แบบฝกหัด สวนนักเรียนกไ็มตองเสียเวลาลอกแบบฝกหัดจากตําราเรียน  (วนิดา  สุขวนชิ 
๒๕๓๖ : ๓๖) ไดเรียนรูจากจุดที่ตนเองบกพรอง และรูผลการเรียนของตนไดทันท ี (อํานวย  
เดชชัยศรี ๒๕๔๔ : ๑๓๐)  และนักเรยีนสามารถทบทวนสิ่งที่เรียนไปแลวไดดวยตนเอง และ
ทราบถึงความกาวหนาในการเรยีนของตน  (กันตดนยั  วรจิตติพล ๒๕๔๒ : ๓๗)  แบบฝกที่
เหมาะกับความสามารถจะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเรจ็  (ยุพาภรณ  ชาวเชียงขวาง  ๒๕๓๗ : 
๑๖) นอกจากนี้ยังมีเวลาเรยีนอยางไมจํากัด จะเรียนชาหรือเร็วเทาใดก็ไดตอบคําถามในขณะ
เรียนถูกหรือผิดก็ไมอายเพื่อนหรือไมถูกครูดุวา นักเรียนทุกคนจึงมีความพอใจที่จะเรียนรูดวย
ตนเองอยางชาๆ ทีละขั้นตอนจากงายไปหายาก เรียนไปตอบคาํถามไป มีเฉลยใหทราบทันทวีา
ตอบถูกหรือผิด และเม่ือทําแบบฝกหัดทายบท นกัเรียนสามารถทราบผลสัมฤทธิข์องตนเองใน
เรื่องน้ันๆ ไดทันที (บุญลักษณ  เอ่ียมสําอาง  ๒๕๔๑ : ๖๑ – ๖๒) การใชแบบฝกที่มี
ประสิทธิภาพประกอบการเรียนการสอนทักษะการเขียนจะชวยพัฒนาทักษะทางภาษาของ
นักเรียนให 
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สามารถใชภาษาไดอยางถกูตองและคลองแคลวยิ่งขึน้ ดังนั้นครูผูสอนจึงควรสรางแบบฝกตางๆ 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาใหมีประสิทธิภาพ (ขนิษฐา  แสงภักดี  ๒๕๔๐ : ๓๐) 
         ๔.๖  แบบฝกทักษะการเขยีน 
        การสรางแบบฝกทักษะการเขียนที่ดีควรวางแผนในการจัดเนื้อหาและจัดลําดับ
กิจกรรมแตละขั้นตอนโดยเปนไปตามลําดับทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนสาํหรับการฝก และควรแจง
ผลใหนักเรยีนทราบถึงความกาวหนา และขอบกพรองของนักเรียนทันทีเพ่ือจะไดปรับปรุงแกไข 
(นฤมล  มวงไทย  ๒๕๔๓ : ๒๒) นอกจากนี้ควรคํานึงถึงความยากงายของแบบฝก ซึ่งแบบฝก
ที่สรางขึ้นไมควรยากหรืองายเกินไป ควรมีความยากพอที่จะกระตุนใหนักเรียนมีความตองการ
จะประสบความสําเร็จ และมีความงายพอที่นักเรียนสามารถไดรับความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตน แบบฝกควรมีความนาสนใจ ไมควรมีขนาดยาวเกนิไป ควรมีความเกี่ยวของกบันักเรียน 
และเนื้อหาวชิาในหนวยการเรียนรู และควรรวบรวมคําศัพทและทบทวนโครงสรางไวยากรณที่
นักเรียนเพ่ิงไดเรียนมา  (GRANT ๑๙๘๗ : ๑๐๐–๑๐๑)  ควรฝกใชคําศัพทและโครงสราง
ไวยากรณกอนที่จะทําการเขียน  (กันตดนัย  วรจิตติพล ๒๕๔๒ : ๔๑)  นอกจากนี้ แบบฝกควร
ใหนักเรียนไดฝกใชหนาที่ภาษาที่เปนจริงและนาสนใจ เชน การอธิบายสิ่งที่นักเรียนยังไมทราบ 
การเสนอความคิดเห็น การแกปญหา อยางไรก็ตามแบบฝกควรเปนแบบฝกที่มีความหมายและ
ใหนักเรียนผลติงานเขยีนทีส่มบูรณ แบบฝกสําหรับนักเรียนระดับตน (BEGINNER) ควรจํากัด
ความยาวประมาณ ๖ ประโยค เน่ืองจากแบบฝกที่มีขนาดสั้น จํานวนหลายแบบฝกจะทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูมากกวา แบบฝกที่มีขนาดยาวเพียงหนึ่งแบบฝก  (ABBOTT AND 
WINGARD 1981 : 145 -146) และแบบฝกควรมีภาพการตูนประกอบ เพราะสามารถเราความ
สนใจของนักเรียนในการฝกฝนการเขียนไดมาก นอกจากนี้ยังชวยใหนักเรียนสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และเปลี่ยนทัศนคติในการเรยีนวิชาภาษาไทยของนักเรยีนใหดีขึ้นดวย (กรรณิการ  
พลพยุทธ ๒๕๔๑ : ๕๗ - ๕๘)  และการฝกครูควรใหนกัเรียนทําแบบฝกดวยตนเอง และควรใช
แบบฝกทุกวัน แตไมควรใชแบบฝกทั้งหมดเปนเวลาหลายคาบตอกันเพราะอาจทําใหนักเรียน
เบื่อหนาย (ซอนกลิ่น  คําศริิ  ๒๕๓๗ : ๑๓๘) และควรแจงวัตถปุระสงคของการฝกใหนักเรียน
ทราบเพื่อใหเกิดความเขาใจและตระหนกัถึงคุณประโยชนของแบบฝก (นฤมล  มวงไทย  
๒๕๔๓ : ๒๒) 
        ๔.๗  งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
         ผลการศึกษาเกี่ยวกับการนาํแบบฝกไปใชแกปญหาทกัษะการเขียน พบงานวิจัยที่ใช
แบบฝกในการแกปญหาจําแนกได ๖ ประเด็น ไดแก  ๑. แบบฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคํา  
๒. แบบฝกแกไขขอผิดพลาดในการเขียนประโยคภาษาไทย  ๓. แบบฝกเสริมทกัษะการใช
ถอยคําในการเขียนรอยแกว  ๔. แบบฝกเสริมทักษะการใชภาษาไทย  ๕. แบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค  ๖.แบบฝกการเขียนสรุปความ  จากการศึกษางานวิจัยในการ
แกปญหาทักษะการเขียนทัง้ ๖ ประเด็นน้ัน  ไดมีผูศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแตการใชแบบฝกแกไข
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ปญหาการเขยีนคําหรือการเขียนสะกดคาํ ซึ่งเปนทักษะพ้ืนฐานในการเขียน จนกระทั่งทักษะ
การเขียนในระดับสูงคือทักษะการเขียนเรียงความ สําหรับรายละเอียดในการศึกษาวิจัยทั้ง ๖ 
ประเด็น มีดังนี้ 
         ผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคํา พบวา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ที่ไดรับการฝกโดยใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียน
สะกดคําพื้นฐานในแบบเรียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ ๐.๐๑ (ปยนาถ  นวมทอง ๒๕๔๒ : บทคัดยอ)  และนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ ๔ ที่
เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทกัษะการอานและเขียนสะกดคํายากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  (สกุณา  เลิกนอก ๒๕๔๕ : บทคัดยอ)  
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนตนทีเ่รียนโดยใชแบบฝกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง 
การใชแบบฝกสูงกวากอนการใชแบบฝก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนดวยวธิี
อ่ืน ซึ่งมีผูศึกษาวิจัยเปรียบเทียบไวหลายประเด็นไดแก การศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ ์
การเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑ ที่เรียนโดยการใชแบบฝกเสรมิทักษะกบั
วิธีการเขียนตามคําบอก พบวา นักเรยีนที่เรียนโดยใชแบบฝกมีผลสมัฤทธิท์างการเขียนสะกด
คําสูงกวาการเรียนโดยวธิีการเขียนตามคาํบอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๕  (นงเยาว  บวงสรวง  ๒๕๓๕ : ๖๖) จากการทดลองใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ใช 
แบบฝกที่ใหเทคนิคการจําในการเขียนคําภาษาไทย พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงกวา
นักเรียนที่ไมใหเทคนิคการจํา แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ ๐.๐๑  เน่ืองจากการ
ใหเทคนคิการจํารวมกับหลกัการฝกฝนของแบบฝกสงผลดีตอการเรยีนการสอนเขยีนสะกดคํา 
ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการเขยีนสะกดคําไดถูกตองมากขึ้น  (ศิริพร  ทวีชาต ิ ๒๕๓๗ 
:๖๓–๖๗)  นอกจากนี้การใชแบบฝกการเขียนสะกดในการสอนซอมเสริมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ ผลการทดลองพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนซอมเสริมและ
ความคงทนการเรียนรูการเขียนสะกดคํากลุมทดลองสงูกวากลุมควบคุมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั ๐.๐๕ (สมศักดิ์  คงแกว  ๒๕๓๘ : บทคัดยอ) นอกจากการใชแบบฝก
ในการเสริมทกัษะการเขียนคํายากแลว คาํพองเสียงนับวาเปนอีกปญหาหนึ่งของการเขียนสะกด
คํา การนําแบบฝกพัฒนาการเขียนคําพองเสียงมาใชแกปญหาในการเขียน จากการศึกษาพบวา
นักเรียนกลุมสูง กลุมปานกลาง และกลุมต่ํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขยีนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ ๐.๐๕ แตการนําคําพองเสียงมาสรางเปนแบบฝกโดยการเติมสวนของ
คําพองเสียงในชองวางอาจสื่อความไมดีพอ ควรเปนการเติมคําลงในประโยค  (ไพรัตน  อนุพันธ 
๒๕๓๕ : ๗๑ - ๗๒)  ปญหาการเขียนคําที่มีมาตราตวัสะกดภาษาไทยของเด็กชาวเขาระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๒ ที่ไดรับการแกไขโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนคาํที่มีมาตราตวัสะกด
ภาษาไทย ซึ่งใชคําพื้นฐานในหนังสือภาษาไทย ชุดพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ของกรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธกิารและคําทีน่ักเรียนใชในชีวติประจําวัน ผลการทดลองพบวา 
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นักเรียนกลุมที่ใชแบบฝกทีผู่วิจัยสรางขึ้นมีคะแนนและความกาวหนาสูงกวากลุมที่ไดรับการสอน
ตามคูมือครู (เพลินพิศ  ไชยยาสุข  ๒๕๔๐ : บทคัดยอ) การนําแบบฝกเสริมทักษะเรื่องมาตรา
ตัวสะกดมาทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ พบวานักเรยีนที่สอนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวานักเรียนที่สอนโดยวิธปีกติแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ ๐.๐๑ (กิตติคณุ  รัตนเดชกาํจาย  ๒๕๔๒ : บทคัดยอ)  และมี
ผลสัมฤทธิท์างการเขียนคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราของนักเรยีนหลังการใชแบบฝกสูงกวา
กอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ ๐.๐๑  (นิภา  แกวประทีป  ๒๕๔๖ : 
บทคัดยอ)  บทเรียนโมดูลกเ็ปนแบบฝกชนิดหนึ่ง ที่นํามาใชในการสอนภาษาไทยเรื่องการสะกด
คํา พบวานักเรียนที่เรียนดวยวิธสีอนโดยใชบทเรยีนโมดูลมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวานักเรียนที่เรียนดวยวธิสีอนตามแนวคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๑ (ดาวรุง  
เถียรทวี ๒๕๔๓ : ๑๐๐) 
          การเขียนประโยคคือการนําคําหลายคํามาเรียงตอกัน ฉะนั้นจึงมีความซับซอนและ
ยากกวาการเขียนคํา มักเกดิขอผิดพลาดในการใชประโยคเสมอ เชน การใชประโยคกํากวม  
การเรียงลําดบัคําในประโยคผิด ดวยเหตนุี้ครูผูสอนตองฝกฝนใหผูเรยีนใชหลักเกณฑการผูก
ประโยคมาสรางประโยคบอยๆ จนเคยชิน แตสภาพการสอนเขียนปจจุบันครูผูสอนมักปลอยปะ
ละเลยเมื่อพบวานักเรียนเขยีนผิด  แบบฝกจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับครูผูสอนในการ
นําไปใชแกปญหา จากผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกบัการสรางแบฝกเพื่อแกไขขอผิดพลาดใน
การเขียนประโยคภาษาไทย พบวานักเรยีนที่เรียนซอมเสริมโดยใชแบบฝกมีผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (ซอนกลิน่ คําศิริ ๒๕๓๗ : ๑๓๓) 
         ขอบกพรองของนักเรียนดานการใชถอยคําในงานเขยีนรอยแกวนั้นเปนปญหา
ตอเน่ืองกันมาตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ฉะน้ันจึงเปนปญหาที่สมควรไดรบั
การแกไข เพ่ือฝกฝนใหนักเรียนเลือกใชถอยคําในงานเขียนรอยแกวไดอยางถูกตองเหมาะสม 
การนําแบบฝกไปใชในการแกปญหาการเลือกใชถอยคาํ นับวาเปนวธิีการหนึ่งที่นาสนใจ จาก 
ผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสรางแบบฝกเพื่อเสรมิทักษะการใชถอยคําในงานเขียนรอย
แกว พบวานกัเรียนที่เรยีนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะมีผลคะแนนความสามารถในการใชถอยคํา
ในงานเขียนรอยแกวสูงกวานักเรียนที่เรยีนโดยไมใชแบบฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ ๐.๐๑  (อารี  บัวคุมภัย  ๒๕๔๐ : บทคัดยอ) 
 แบบฝกเสริมทักษะเปนสื่อการเรียนการสอนที่ชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
ชวยใหนักเรียนไดฝกฝนอยูเสมอ ทําใหนักเรียนเกิดทักษะการใชภาษาไทย จากผลการศึกษา
งานวิจัยพบวาหลังจากที่นักเรียนไดเรียนโดยการใชแบบฝกเสริมทกัษะการใชภาษาไทยมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนหลังการฝกสูงกวากอนไดรับการฝกแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ ๐.๐๑ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนกัเรียนไดรับการฝกฝนและฝกทักษะอยาง
เพียงพอ ทําใหนักเรียนเกิดทักษะการใชภาษาไทยโดยเฉพาะดานหลักเกณฑทางภาษา (ววิัฒน  
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ประสานสุข ๒๕๔๑ : ๓๘ - ๔๐) บทเรียนสําเร็จรูปหรือแบบฝกนัน้ นักเรียนที่เรยีนออนสามารถ
คอยๆ เรียนรูไปตามลําดับขั้นจนเขาใจและทําแบบฝกหัดทายบทเรยีนเพ่ือประเมินความรูดวย
ตนเอง จึงเหมาะสมที่จะใชบทเรียนสําเรจ็รูปในการสอนซอมเสริม (บุญลักษณ  เอ่ียมสําอางค 
๒๕๔๑ : ๖๑–๖๓) 
 จากผลการศกึษางานวิจัยเกี่ยวกับการนาํแบบฝกมาใชในการฝกทกัษะทางภาษา
ดานทักษะการเขียน ในดานตางๆ ไดแก  การเขียนสะกดคํา  การใชถอยคํา และการนําแบบฝก
มาใชในการซอมเสริมทักษะการเขียน ทัง้การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค  การเขียนสรุปความ 
พบวาแบบฝกสามารถพัฒนาการเขียนดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ และแกปญหาเกี่ยวกับ
ทักษะการเขียนไดอยางตรงประเด็น ฉะนัน้การนําแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาใน
งานเขียนรอยแกว มาใชในการซอมเสริมการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว สามารถแกไข
ขอบกพรองของการใชภาษา และชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาในงานเขียน 
รอยแกวสูงขึน้  อีกทั้งยังเปนสื่อที่สะดวกในการใช เพราะสามารถใชกบันักเรียนไดทุกสถานที ่
และสามารถใชนอกเวลาเรยีนได ดังนั้นแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาในงานเขียน
รอยแกว จะชวยแกไขขอบกพรองในการใชภาษาในงานเขียนรอยแกวไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง การสรางแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยใน 
งานเขียนรอยแกว สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  ในเขตอําเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ 
Experimental Group Pretest Posttest Design มีวัตถปุระสงคเพ่ือสรางแบบฝกเพื่อแกไข
ขอบกพรองทางการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว และเพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถดานการใช
ภาษาในงานเขียนรอยแกวของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑ กอนและหลังการใชแบบฝก โดยมี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑ โรงเรียนบานตรอกสะเดา โรงเรียนวัดใหมภูมิเจริญ โรงเรียน 
บานหนองแสลบ เปนหนวยตวัอยาง (Sampling Unit) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับกลุมตวัอยาง  
ตัวแปร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ การรวบรวมขอมูล และสถิตทิี่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยมีดังนี้ 

๑ ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
         เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยตามวตัถปุระสงคที่กําหนดไว จึงกําหนดรายละเอียดของ
การดําเนินการวิจัยได  ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑ การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นตอนนี้เปนการจัดเตรียมโครงการเพื่อให
เกิดระบบการดําเนินการตามโครงการ เปนการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูล สถติิ วรรณกรรม 
และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาเครื่องมือ แบบฝก และปรับปรุงขอบกพรอง และเสนอ
ความเห็นชอบโครงการวิจัยตอบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 
  ขั้นตอนที่ ๒ การดําเนินงานตามโครงการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยใชเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นในขัน้ตอนที่ ๑ นําไปเก็บขอมูลที่เปนตัวอยาง แลวเกบ็รวบรวมขอมูล นํามาตรวจสอบ
ความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวเิคราะหขอมูล 
  ขั้นตอนที่ ๓ รายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนระหวางการรายงานผลการวิจัย เสนอ
คณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่
คณะกรรมการวิยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบบัราง เพ่ือเสนอขออนุมัติ
โครงการวิจัย ปรับปรุงแกไขตามทีค่ณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพ  
และรายงานผลการวิจัยฉบบัสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร เพ่ือขออนุมัติสําเรจ็
การศึกษา 
๒. ระเบียบวธีิวิจัย 
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         เพ่ือใหงานวิจัยครั้งนี้ เกิดประสิทธิภาพสงูสุดและเปนไปตามวตัถปุระสงคของ 
การวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกบัระเบียบวธิวีิจัย ซึ่งประกอบดวยประชากร 
และตัวอยาง ตัวแปรทีศ่ึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
     ๒.๑ ประชากรและตวัอยาง 

 ก. ประชากร 
ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนการศกึษาขั้น
พ้ืนฐาน ชวงชัน้ที่ ๓ ในเขตอําเภอเลาขวญั  จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา 
๒๕๔๖  จํานวน ๑๓ โรงเรยีน ไดแก โรงเรียนบานหนองแสลบ โรงเรียนบานหนองประดู 
โรงเรียน 
บานตลุงเหนอื โรงเรียนบานหนองอําเภอจีน โรงเรียนบานหนองปรือ โรงเรียนบานหนองเค็ด 
โรงเรียนเขาวงพระจันทร โรงเรียนบานหนองปลิง โรงเรียนราษฎรบาํรุงธรรม โรงเรียน 
ชุมชนบานหนองฝาย โรงเรียนวัดใหมภูมิเจริญ โรงเรียนบานหนองมะสัง และโรงเรียน 
บานตรอกสะเดา  
         ข. กลุมตวัอยาง 
             ตวัอยาง ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  โรงเรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชัน้ที่ ๓ ในเขตอําเภอเลาขวญั จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ ๒  
ปการศึกษา ๒๕๔๖ จํานวน ๓ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน ซึ่งไดมาจากการสุมโรงเรียน 
แบบการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากโรงเรียนเปนกลุมทดลอง 
จากกลุมโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก กลุมละ ๑ โรงเรียน โดยมีรายละเอียดการ
ไดมาของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
         ขั้นตอนที่ ๑ จากโรงเรียน ๑๓ โรงเรียน ผูวิจัยไดทําการแบงโรงเรียนออกเปน 
๓ กลุมโรงเรียนคือ กลุมโรงเรียนขนาดใหญ กลุมโรงเรียนขนาดกลาง กลุมโรงเรียนขนาดเล็ก 
โดยใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑดังนี้ โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๕๐๐ คน ขึ้นไป เปน 
โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนที่มีจํานวนนกัเรียนตั้งแต ๓๐๐ คน ขึ้นไป แตไมถึง ๕๐๐ คน เปน
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรยีนที่มีจํานวนนักเรียนไมถึง ๓๐๐ คน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ขั้นตอนที่ ๒ โรงเรียนแบบการสุม จากโรงเรียน ๓ กลุมโรงเรียน ที่ไดจากการ
แบงตามขนาดของโรงเรียน ผูวิจัยไดทําการสุมแบบการสุมอยางงาย (Simple Random  
Sampling) โดยการจับสลากโรงเรียนจากทั้ง ๓ กลุมโรงเรียน มาเปนกลุมตวัอยาง กลุมโรงเรียน
ละ ๑ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหนองแสลบ (โรงเรียนขนาดใหญ) โรงเรียน 
บานตรอกสะเดา (โรงเรียนขนาดกลาง)  โรงเรียนวัดใหมภูมิเจริญ (โรงเรียนขนาดเล็ก) 
      ขั้นตอนที ่๓ จากโรงเรียนหนวยตัวอยาง ๓ โรงเรียนที่ไดจากการสุมในขั้นตอนที่ 
๒ ผูวิจัยไดเลอืกนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑ ทีศ่ึกษาอยูในภาคเรยีนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๖ 
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มาโรงเรียนละ ๑ หองเรียน รวม ๓ หองเรียน เปนจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น ๙๐ คน  สําหรับ
รายละเอียดของขั้นตอนการเลือกตวัอยางที่ใชในการวจัิยในแตละขัน้ตอนสามารถแสดงได  
ดังแผนภูมิที่ ๑ 

แผนภูมิขั้นตอนการเลือกตวัอยางที่ใชในการวิจัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
โรงเรียนการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้นที่ ๓ ในเขตอําเภอเลาขวัญ จังหวดักาญจนบุร ี

ขนาดใหญ 
จํานวน ๔  
โรงเรยีน 

บานหนองแสลบ 
นักเรยีน ๕๖๐  
คน 

ชุมชนบานหนอง-
ฝาย นักเรยีน ๖๒๒ 
คน 

บานหนองประดู 
นักเรยีน ๕๓๔ 
คน 

บานตลุงเหนือ 
นักเรยีน ๕๙๐ 
คน 

     
ขนาดกลาง 
จํานวน ๓  
โรงเรยีน 

บานหนองปลิง 
นักเรยีน ๓๐๒ คน 

บานตรอกสะเดา 
นักเรยีน ๓๓๘ คน 

บานหนองอําเภอจีน 
นักเรยีน ๓๐๔ คน 

 

     
บานหนองปรือ 
นักเรยีน ๒๑๙ คน 

บานหนองเค็ด 
นักเรยีน ๒๗๐ คน 

บานหนองมะสัง 
นักเรยีน ๑๗๗ คน 

 

 
 
 
 
 
ข้ันตอนที่ ๓ 
จําแนกขนาด
โรงเรยีน 

ขนาดเล็ก
จํานวน ๖  
โรงเรยีน เขาวงพระจันทร 

นักเรยีน ๒๓๕ คน 
ราษฎรบํารุงธรรม 
นักเรยีน ๒๖๗ คน 

วัดใหมภูมเิจรญิ 
นักเรยีน ๒๘๓ คน 

 

      
ข้ันตอนที่ ๒ 
สุมเลือก ๓ โรงเรยีน  
เปนหนวยตัวอยาง 

บานหนองแสลบ 
หนวยตัวอยาง 
ของโรงเรยีนขนาดใหญ 

บานตรอกสะเดา 
หนวยตัวอยาง 
ของโรงเรยีนขนาดกลาง 

วัดใหมภูมเิจรญิ 
หนวยตัวอยาง 
ของโรงเรยีนขนาดเล็ก 

      
                      นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑ 
บานหนองแสลบ 
จํานวน ๓๔ คน 

บานตรอกสะเดา 
จํานวน ๓๐ คน 

วัดใหมภูมเิจรญิ 
จํานวน ๒๖ คน 

ข้ันตอนที่ ๓ 
เลือกนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ ๑ จากโรงเรียนที่เปนหนวย
ตัวอยางโรงเรียนละ ๑หองเรียน                               

 
แผนภูมิที่ ๑  แสดงขั้นตอนการสุมตัวอยางที่ใชในการวจัิย 

      ๒.๒ ตัวแปรที่ศึกษา 
           ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย ตวัแปร ๒ ประเภท คือ 

 ๑. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก  แบบฝกแกไขขอบกพรองของการใช
ภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว จํานวน ๔ ชุด ประกอบดวย ๑๒  แบบฝก ไดแก  
แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเขียนสะกดการันต  แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชถอยคํา  
แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียบเรยีงประโยค  และแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใช 

ขนาดตัวอยางที่ใชในการวิจยั ๙๐ คน 
รวมเปนขนาดตัวอยาง 
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เครื่องหมายวรรคตอน  ที่สรางขึ้นโดยผูวจัิย 
 ๒. ตัวแปรตาม (Dependent  Variables) ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนดานการใช

ภาษาในการเขียนรอยแกวหลังการใชแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงาน
เขียนรอยแกว 
       ๒.๓ เน้ือหาที่ใชทดลอง 
            การพัฒนาแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรองในงานเขียนรอยแกว สําหรับนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชัน้ที่ ๓ ในอําเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี ใชเน้ือหาตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๔๔ ชวงชัน้ที่ ๓ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑ ของสถานศึกษา  ในอําเภอเลาขวญั จังหวัด
กาญจนบุรี ในสวนทีเ่กี่ยวของกับการเขยีนดังนี้ 

การเลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความตามกระบวนการเขียน เรียงความยอความ เขียน
อธิบายชี้แจง แสดงความคดิเห็น แสดงการโตแยง เขยีนรายงาน เขยีนเชิงสรางสรรค และมี
มารยาทในการเขียน 
         การสรางคําไทย การใชประโยคสามัญในการสื่อสาร การใชภาษาแสดงความคิดเห็น 
สรางความเขาใจ โนมนาวใจ ปฏิเสธ เจรจาตอรอง การใชตวัเลขไทย รวมทั้งการนําคํา
ภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย การใชทักษะทางภาษาแสวงหาความรู การใชเทคโนโลยี
สื่อสาร พัฒนาความรูและใชในชวีติประจาํวัน การใชภาษาพูดและภาษาเขียนในระดับภาษาปาก
อยางสรางสรรค ถูกตองตามระดับของภาษา และการใชคําราชาศัพทเหมาะสมกบักลุมบคุคลใน
วงการตางๆ ในสังคม การแตงบทรอยกรองประเภทกาพย กลอน การรองเลนเพลงพื้นบานและ
บทกลอมเด็ก (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ กลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาไทย ชวงชั้นที่ ๓ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ อําเภอเลาขวญั จังหวัดกาญจนบุร ี 
๒๕๔๖ (สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเลาขวัญ ๒๕๔๖ : ๔๐) 
         ในการสรางแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียน 
รอยแกวสําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ นี้ ผูวิจัยไดสรางแบบฝกเสริมทักษะโดยเริ่มตน
จากเรื่องงายไปหายากและเปนไปตามลําดับขั้น ในการฝกดังกลาวผูวิจัยใชเน้ือหาโดยสังเขป   
ดังตอไปน้ี (๑) การสะกดการันต ไดแก การใชวรรณยุกต การใชตวัสะกด และการใช 
ตัวการันต (๒) การใชถอยคํา  ไดแก การใชคําผิดความหมาย การใชคําฟุมเฟอย และการใช
ภาษาพูดในภาษาเขียน (๓) การเรียบเรียงประโยค ไดแก การเรียงลาํดับคําในประโยค การละ
สวนที่สําคัญในประโยค และการใชคําเชือ่มในประโยค (๔) การใชเครื่องหมายวรรคตอน ไดแก 
การเขียนเครือ่งหมายวรรคตอน การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการเวนวรรคตอน 
         ๒.๔ ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
            การทดลองครัง้นี้ผูวิจัยไดกําหนดเวลาทดลองทั้งสิ้น ๑๔ คาบ คาบละ ๖๐ นาที โดย
ใชเวลาทดลองนอกเวลาเรยีน สัปดาหละ ๕ คาบ วันละ ๑ คาบ ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา 
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๒๕๔๖ โดยมีรายละเอียดดงันี้  คาบที่ ๑ ทดสอบกอนการใชแบบฝก (Pretest) คาบที่ ๒ ทดลอง
ใชแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชวรรณยุกต  คาบที่ ๓ ทดลองใชแบบฝกแกไขขอบกพรอง
ในการใชตวัสะกด  คาบที่ ๔ ทดลองใชแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตวัการนัต  คาบที่ ๕ 
ทดลองใชแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําผิดความหมาย  คาบที่ ๖ ทดลองใชแบบฝก
แกไขขอบกพรองในการใชคําฟุมเฟอย  คาบที่ ๗ ทดลองใชแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใช
ภาษาพูดในภาษาเขียน  คาบที่ ๘ ทดลองใชแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียงลาํดับคําใน
ประโยค  คาบที่ ๙ ทดลองใชแบบฝกแกไข ขอบกพรองในการละสวนที่สําคัญในประโยค คาบที ่
๑๐ ทดลองใชแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําเชือ่มในประโยค  คาบที่ ๑๑ ทดลองใชแบบ
ฝกแกไขขอบกพรองในการเขียนเครื่องหมายวรรคตอน  คาบที่ ๑๒ ทดลองใชแบบฝกแกไข
ขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอน คาบที่ ๑๓ ทดลองใชแบบฝกแกไข คาบที่ ๑๔ 
ทดสอบหลังการใชแบบฝก (Posttest) ขอบกพรองในการเวนวรรคตอน 
 ผูวิจัยไดทําการทดลองดวยตนเอง ๑ หองเรียน และใหครูผูสอนวิชาภาษาไทย 
ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปที ่๑ เปนผูดําเนินการทดลอง ๒ หองเรียน ในภาคเรียนที่ ๒ ป
การศึกษา ๒๕๔๖ โดยใชเวลาในการทดลอง ๓ สัปดาห จํานวน ๑๔ คาบ คาบละ ๖๐ นาที โดย
มีรายละเอียดดังนี้ คือ ใชเวลาทดสอบกอนฝก (Pretest) ๑ คาบ โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๖๐ ขอ แลว
ดําเนินการฝกจํานวน ๑๒ คาบ จากนั้นใชเวลาทดสอบหลังเรียน ๑ คาบ (Posttest) โดยใช
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึงเปนแบบสลบัขอ สลบัตวัเลือก จากขอสอบ 
ชุดเดิมที่ใชในการสอบกอนการทดลอง 
          ๒.๕ รูปแบบของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  research) โดยมีรูปแบบ 
การทดลองแบบ Experimental Group Pretest Posttest Design)  มีการวัดความสามารถดาน
การใชภาษาในงานเขียนรอยแกว โดยทดสอบกอนการสอนซอมเสริมโดยใชแบบฝก และ
ทดสอบหลังการสอนซอมเสริมโดยใชแบบฝก  เพ่ือวัดความสามารถในการใชภาษาในงานเขียน
รอยแกว ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใชรูปแบบการทดลอง  เขียนเปนแผนภูมิที่ ๒ ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ ๒ รูปแบบการทดลองแบบ Experimental Group Pretest Posttest Design 
 
 

กลุมทดลอง  
 

O1  คือ ผลการทดสอบวัดความสามารถดานการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว กอน
การใชแบบฝก  ซึ่งใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์การใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว 

O1 ---------------X--------------O2
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O2 คือ ผลการทดสอบวัดความสามารถดานการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว หลัง
การใชแบบฝก  ซึ่งใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์การใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว 

X  คือ การซอมเสริมโดยใชแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาไทยใน 
งานเขียนรอยแกว 
         ๒.๖ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ ประกอบดวย 
๑. แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว ไดแก แบบฝก

แกไขขอบกพรองในการเขยีนสะกดการนัต แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชถอยคํา  
แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียบเรยีงประโยค และแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใช 
เครื่องหมายวรรคตอน 

๒.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวกอนฝก 
(Pretest) และหลังฝก (Posttest) เปนแบบทดสอบปรนยั ชนิด ๔ ตัวเลือก จํานวน ๖๐ ขอ เปน
แบบสลับขอ สลับตวัเลือก โดยทดสอบเกี่ยวกับการใชวรรณยุกต การใชตวัสะกด การใชตวั
การันต การใชคําผิดความหมาย การใชคําฟุมเฟอย การใชภาษาพูดในภาษาเขียน  
การเรียงคําในประโยค การละสวนที่จําเปนในประโยค การใชคําเชื่อมในประโยค การเขียน
เครื่องหมายวรรคตอน การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการเวนวรรคตอน 

๓. แบบฝกหัดประจําแบบฝก แบบฝกละ ๖ ขอ 
         ๒.๗ การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

๒.๗.๑ การสรางแบบฝก 
          ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
           ๑. การสรางแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาไทยในงานเขียนรอย
แกว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  ผูวิจัยไดทาํการศึกษาเอกสารในการสรางแบบฝก ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยยึดแนวการสรางของ  ชัยยงค พรหมวงศ สุเชาว เนตรประเสริฐ  และสดุา  
สินสกุล (๒๕๒๐ : ๑๓๔ - ๑๓๕) ซึ่งมีขัน้ตอนในการสรางดังนี้ 

ข้ันตอนที่ ๑ ศึกษาและคนควาเอกสารทีเ่กี่ยวของกอนลงมือสรางแบบฝกดังนี ้
๑. ศึกษาขอบกพรองในการใชภาษาในงานเขียนรอยแกวของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ จากสมุดการบานและการเขียนเรยีงความเรื่อง “ใชจายอยางประหยัด 
ไมขัดสน” 

๒. ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวกับการสรางแบบฝก 
๓. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สาระการเรียนรู 

ภาษาไทย สาระที่ ๒  : การเขียน มาตรฐาน ท ๒.๑ และสาระที่ ๔ หลักการใชภาษา  
มาตรฐาน ท๔.๑ และ ท๔.๒ ใชเน้ือหาตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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พุทธศักราช ๒๕๔๔ ชวงชัน้ที่ ๓ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑ ของสถานศึกษา  ในอําเภอ 
เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรสีถานศึกษา  ชวงชั้นที่ ๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ของอําเภอเลา
ขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ในสวนทีเ่กี่ยวของกับการเขยีนดังกลาวไวแลวในหัวขอ ๒.๓ เน้ือหาที่
ใชทดลองหนา ๔๒ 
       ๔. คัดเลือกเน้ือหาที่จะนํามาใชในการสรางแบบฝก  โดยคํานึงถึงลกัษณะของ 
ขอบกพรองทางการใชภาษาในการเขียน และพิจารณาคัดเลือกเน้ือหาที่เหมาะสมกับ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ซึ่งไดกําหนดเนื้อหาจากลักษณะการใชภาษาทีบ่กพรอง 
จากสมุดการบานและจากการเขียนเรยีงความเรื่อง “ใชจายอยางประหยัดไมขัดสน” นอกจากนี้
ยังไดศึกษาจากงานวิจัยและตําราทางวชิาการตางๆ ที่เกี่ยวของมาใชในการสราง 
แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาไทยในงานเขยีนรอยแกว 

     ข้ันตอนที่ ๒ สรางแบบฝก 
แบบฝก  ประกอบดวย คําแนะนําในการใชแบบฝก และแบบฝกจํานวน ๔ ชุด ชุดละ 

๔ แบบฝก ซึง่ประกอบดวยเร่ืองดังตอไปน้ี คือแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาในงาน
เขียนรอยแกว ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี  ๔ ชุด รวม  ๑๒ กิจกรรม ดังนี้ แบบฝกชุดที่ ๑ ฝกการสะกด
การันต แบบฝกชุดที่ ๒ ฝกการใชถอยคาํ แบบฝกชุดที่ ๓ การเรียบเรียงประโยค  แบบฝกชดุที่ 
๔ การใชเครื่องหมายวรรคตอน  สรางตามหลักเกณฑ และวิธีการทีไ่ดศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก  

ข้ันตอนที่ ๓  นําแบบฝกทีส่รางขึ้น เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 

ข้ันตอนที่ ๔  นําแบบฝกทีป่รับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและภาษา จํานวน 
๑ คน และทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษา  จํานวน ๓ คน ประเมินตรวจสอบความถูกตองและ
ปรับปรุงแกไข 

ข้ันตอนที่ ๕ นําแบบฝกที่ปรับปรุงแกไขในดานภาษาเนื้อหาและกราฟก เชน  
คําชี้แจง ควรแกไขใหชัดเจน เน่ืองจากเปนแบบฝกทีน่ักเรียนฝกดวยตนเอง  

ถาคําชี้แจงไมชัดเจนอาจทําใหนักเรียนเขาใจผิด และภาพประกอบแบบฝกที่เปนภาพการตูนไม 
เหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ ควรตัดออก  สําหรับทางดานเนือ้หานั้น 
คําศัพทบางคาํยากเกินไปสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ควรเปลี่ยนเปนคําที่นักเรียนพบ
ในชีวติประจําวัน เปนตน จากนั้นนําแบบฝกที่สรางขึ้นไปหาประสิทธิภาพ และปรบัปรุงแบบฝก
ในขั้นตางๆ ตามหลักการของชัยยงค พรหมวงศ และคณะ มีขั้นตอนในการปฏิบตัิ ดังนี้ 

๑. ขั้นทดลองกับนักเรียนเปนรายบุคคล (one-to-one-testing) ใหนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบานหนองปลงิ จํานวน ๑ คน เปนนักเรียนที่เรียนออน ทํา
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์เรื่องการใชภาษาในการเขียน (pretest)  แลวใหทดลองทําแบบฝก
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แกไขขอบกพรองในการใชภาษาในการเขียน จนครบ ๑๒ แบบฝก แลวทดสอบความสามารถใน
การใชภาษาในการเขียน (posttest) นําคะแนนที่ไดจากแบบฝกหัดทุกแบบฝกมาหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ๖๐/๖๐ ผลปรากฏวาได  ๗๑.๘๙/๗๐ ผานเกณฑทีต่ั้งไว จากนั้น
ปรับปรุงแกไขแบบฝกใหเหมาะสม โดยปรับความยากงายของภาษาและกิจกรรมที่กําหนดในแต
ละแบบฝก ประสิทธิภาพของแบบฝกแตละชุดมีรายละเอียดดังตารางที่ ๓ 

ตารางที่ ๓  แสดงคะแนนตอบแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทยในงานเขียน 
               รอยแกว ขั้นทดลองการใชเครื่องมือเปนรายบุคคล คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 
แบบฝก

ที่ 
ชื่อแบบฝก คะแนนการ 

ทําแบบฝก 
(รอยละ) 

ชุดที่ ๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการสะกดการันต  ๖๕.๙๓ 
๑.๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชวรรณยุกต ๖๔.๗๑ 
๑.๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการตัวสะกด ๖๔.๘๖ 
๑.๓ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตัวการันต ๖๙.๒๓ 
๑.๔ คะแนนการทําแบบฝกหัดประจําแบบฝก ๕๐.๐๐ 

ชุดที่ ๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชถอยคํา  ๗๒.๓๔ 
๒.๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาพูดในภาษาเขียน ๖๗.๘๐ 
๒.๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําผิดความหมาย ๗๗ 
๒.๓ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําฟุมเฟอย ๗๑.๔๓ 

     ๒.๔ คะแนนการทําแบบฝกหัดประจําแบบฝก ๕๐.๐๐ 
ชุดที่ ๓ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียบเรยีงประโยค  ๖๘.๗๕ 

๓.๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการละสวนที่สําคัญในประโยค ๖๘.๓๓ 
๓.๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําเชือ่ม ๗๕.๐๐ 
๓.๓ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียงลําดับคําในประโยค ๖๖.๖๗ 

     ๓.๔ คะแนนการทําแบบฝกหัดประจําแบบฝก ๕๐.๐๐ 
ชุดที่ ๔ ๔ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชเครือ่งหมายวรรคตอน  ๘๖.๕๕ 
    ๔.๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเขียนเครื่องหมายวรรคตอน ๑๐๐ 

๔.๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอน ๘๗.๑๘ 
๔.๓ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเวนวรรคตอน ๗๓.๕๓ 
๔.๔ คะแนนการทําแบบฝกหัดประจําแบบฝก ๖๖.๖๖ 
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ผลการวเิคราะหผลสัมฤทธิท์างดานการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว กอนฝก
(Pretest)  และหลังฝก (Posttest) โดยใชแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาในงานเขียน
รอยแกว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑ ขั้นทดลองเปนรายบคุคล ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
กอนฝกมีคาเฉลี่ย ๒๓.๐๐ คิดเปนรอยละ ๓๘.๓๓ และหลังฝกมีคาเฉลี่ย ๔๒ คิดเปนรอยละ ๗๐  
สรุปไดดังตารางที่ ๔ 

ตารางที่ ๔  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนฝก (Pretest) และหลงัฝก (Posttest)  ของ 
               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ขั้นทดลองกับนักเรียนเปนรายบุคคล 

การทดสอบ คะแนนที่ได ( X ) คะแนนที่ได (รอยละ) 
กอนการใชแบบฝก ๒๓.๐๐ ๓๘.๓๓ 
หลังการใชแบบฝก ๔๒.๐๐ ๗๐.๐๐ 

๒. ขั้นทดลองกลุมเล็ก (small group testing) ใหนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองปลิง จํานวน ๑๐ คน เปนนักเรียนที่เรียนเกง ปานกลาง และออน ทํา
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์เรื่องการใชภาษาในการเขียน (pretest)  แลวใหทดลองทําแบบฝก
แกไขขอบกพรองในการใชภาษาในการเขียน จนครบ ๑๒ แบบฝก จากนั้นทดสอบ
ความสามารถในการใชภาษาในการเขียน (posttest) ผูวจัิยนําคะแนนที่ไดจากแบบฝกหัดทุก
แบบฝกมาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ๗๐/๗๐ ผลปรากฏวาได  ๘๓.๕๕/๘๐.๓๓ ผานเกณฑ
ที่ตั้งไว จากนั้นปรับปรุงแกไขแบบฝกใหเหมาะสม โดยปรับปรุงกิจกรรมในแบบฝกที่ยากเกินไป
ใหเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และปรับแบบฝกบางตอนที่มีกิจกรรมมากเกินไป
ใหนอยลงเพ่ือใหเหมาะสมกับเวลาสําหรับ ๑ แบบฝก ตอ ๑ คาบเรียน ในเวลา ๖๐ นาที 
ประสิทธิภาพของแบบฝกแตละชุดมีรายละเอียดดังตารางที่ ๕ 

ตารางที่ ๕  แสดงคะแนนตอบแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทยในงานเขียน 
              รอยแกว ขั้นทดลองกลุมเล็ก คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 
 
แบบฝกที ่

 
ชื่อแบบฝก 

คะแนนการ
ทําแบบฝก 
(รอยละ) 

ชุดที่ ๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการสะกดการันต  ๘๒.๗๔ 
๑.๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชวรรณยุกต ๘๐.๒๙ 
๑.๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการตัวสะกด ๘๐.๒๗ 
๑.๓ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตัวการันต ๘๗.๑๘ 

       ๑.๔ คะแนนการทาํแบบฝกหัดประจําแบบฝก ๘๓.๓๓ 
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๔๕

 

ตารางที่ ๕ (ตอ) 
 
แบบฝกที ่

 
ชื่อแบบฝก 

คะแนนการ
ทําแบบฝก 
(รอยละ) 

ชุดที่ ๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชถอยคํา  ๘๒.๘๙ 
๒.๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาพูดในภาษาเขียน ๘๑.๖๙ 
๒.๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําผิดความหมาย ๘๓.๐๐ 
๒.๓ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําฟุมเฟอย ๘๓.๘๖ 

      ๒.๔ คะแนนการทาํแบบฝกหัดประจําแบบฝก ๘๑.๖๗ 
ชุดที่ ๓ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียบเรยีงประโยค  ๘๒.๑๙ 

๓.๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการละสวนที่สําคัญในประโยค ๘๓.๕๐ 
๓.๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําเชือ่ม ๘๒.๗๕ 
๓.๓ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียงลําดับคําในประโยค ๘๐.๐๐ 

      ๓.๔ คะแนนการทาํแบบฝกหัดประจําแบบฝก ๘๕.๐๐ 
ชุดที่ ๔ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอน  ๘๘.๒๔ 

๔.๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเขียนเครื่องหมายวรรคตอน ๙๘.๒๕ 
๔.๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอน ๘๕.๑๓ 
๔.๓ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเวนวรรคตอน ๘๐.๐๐ 
๔.๔ คะแนนการทาํแบบฝกหัดประจําแบบฝก ๘๓.๓๓ 

ผลการวเิคราะหผลสัมฤทธิท์างดานการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว กอนฝก
(Pretest)  และหลังฝก (Posttest) โดยใชแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาในงานเขียน
รอยแกว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑ ขั้นทดลองเปนกลุมเล็ก ผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนกอนฝกมีคาเฉลี่ย ๓๐.๔๐ คิดเปนรอยละ ๕๐.๖๗ และหลังฝกมีคาเฉลี่ย ๔๘.๒๐ คิด
เปนรอยละ ๘๐.๓๓  สรุปไดดังตารางที่ ๖  

ตารางที่ ๖  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนฝก (Pretest) และลังฝก (Posttest)  ของ 
               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ขั้นทดลองกลุมเล็ก 

การทดสอบ คะแนนที่ได (X) คะแนนที่ได (รอยละ) 
กอนการใชแบบฝก ๓๐.๔๐ ๕๐.๖๗ 
หลังการใชแบบฝก ๔๘.๒๐ ๘๐.๓๓ 

๓. ขั้นทดลองกลุมใหญ (big group testing) ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
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๔๖

 

โรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน  โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน 
โรงเรียนวัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน  ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง
การใชภาษาในการเขียนรอยแกว (pretest) แลวใหทดลองทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใช
ภาษาในการเขียน จนครบ ๑๒ แบบฝก จากนั้นทดสอบความสามารถในการใชภาษาในการ
เขียนรอยแกว (posttest) หลังจากนั้น  ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกมาคาํนวณหาคา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ๘๐/๘๐  
         สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกบัขั้นตอนการสรางแบบฝก ผูวิจัยไดสรุปไวในแผนภูมิ 
ขั้นตอนในการดําเนินการสรางแบบฝกมีรายละเอียดของขั้นตอนในการดําเนินการสราง 
ดังแผนภูมิที่ ๓ ในหนาตอไป 

แผนภูมิที่ ๓ ขั้นตอนการสรางแบบฝก 
 
                 ศึกษาและคนควาเอกสารทีเ่กี่ยวของกอนลงมือสรางแบบฝก 
         

    สรางแบบฝก 
     

             นําแบบฝกที่สรางขึ้น เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
             เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
         
              นําแบบฝกที่ปรบัปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา จํานวน ๑ คน 
             และทางดานกราฟก  จํานวน ๓ คน ประเมินตรวจสอบความถูกตอง 

     
             นําแบบฝกที่ปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ 
  ขั้นที่ ๑ ขัน้ทดลองกับนักเรยีนจํานวน ๑ คน 
  ขั้นที่ ๒ ขั้นทดลองกับนักเรยีนจํานวน ๑๐ คน 
  ขั้นที่ ๓ ขั้นทดลองกับนักเรยีนจํานวน ๙๐ คน 

  ๒.๗.๒ การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการใชภาษาไทยในงานเขียน 
รอยแกว 
                   การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาภาษาไทย เรื่อง การใช
ภาษาในงานเขียนรอยแกว ไดแก แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนและ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เปนขอสอบแบบปรนัยชนิด ๔ ตวัเลือก เพ่ือ
ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกอนฝก (pretest) หลังฝก (posttest) มีขั้นตอนตอไปน้ี 
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๔๗

 

 ขั้นตอนที่ ๑  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สาระ
การเรียนรูภาษาไทย สาระที่ ๒ : สาระที่ ๒  การเขียน มาตรฐาน ท ๒.๑  ใชกระบวนการเขียน เขียน
ส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมลูสารสนเทศ 
และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ  สาระที่ ๔  หลักการใชภาษา มาตรฐาน  ท ๔.๑  
เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิ
ปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ มาตรฐานที่ ๔.๒  สามารถใชภาษา
แสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย    ข้ันตอนที่ ๒ ศึกษาทฤษฎี หลักการ 
และวิธีสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา  จากตํารา เอกสาร และงานวิจัยตางๆ 

ข้ันตอนที่ ๓ สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องการใชภาษาใน 
การเขียนรอยแกว ๑ ฉบับ โดยคํานึงถึงความยากงายของเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ และยึดตามโครงสรางในการสรางแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรองในการใช
ภาษาในการเขียนเปนหลัก โดยมีโครงสรางของเนื้อหาแบบทดสอบครอบคลุมเร่ืองตางๆ ดังนี้ 
การสะกดการันต การใชถอยคํา การเรียบเรียงประโยค  การใชเครือ่งหมายวรรคตอน 
ประกอบดวย แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเครื่องหมายวรรคตอน แบบทดสอบที่
สรางขึ้นน้ีเปนแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๒๐ ขอ 

ข้ันตอนที่ ๔ นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษาและความตรงตามเนื้อหาของ
แบบทดสอบ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

ข้ันตอนที่ ๕  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการใชภาษาใน 
การเขียนรอยแกวที่แกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ที่ไมใช
นักเรียนกลุมตัวอยางแตมีคุณสมบัตคิลายนักเรียนกลุมตัวอยางคือเปนนักเรียนทีเ่คยเรียนเร่ืองนี้
มาแลว โดยทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนเลาขวัญราษฎรบํารุง จํานวน 
๑๓๕ คน ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๖ ใชเวลาในการทดสอบ ๑๒๐ นาที จํานวน ๑๑๓ 
ขอ แลวรวบรวมกระดาษคาํตอบมาตรวจใหคะแนน ใชเกณฑตอบถูกได ๑ คะแนน ตอบผิดได ๐ 
คะแนน นําผลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือหาคาอํานาจจําแนก กําหนดใหมีคาความยากงายระหวาง 
๐.๒๐ - ๐.๘๐ และคาอํานาจจําแนกตั้งแต ๐.๒๐ ขึ้นไป และหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
ไดคา R เทากบั ๐.๘๑ 
 จากการวิเคราะหคาความยากงาย และคาอําแนกของแบบทดสอบ คดัเลือก 
แบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพ จํานวน ๖๐ ขอ เพ่ือใชในการประเมินผลกอนและหลังฝก ดังนี้ 
การสะกดการันต ประกอบดวย แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชวรรณยุกต จํานวน ๖ ขอ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชตวัสะกด จํานวน ๔ ขอ แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การใชตวัการนัต จํานวน ๕ ขอ การใชถอยคํา ประกอบดวย แบบทดสอบวัดความสามารถใน
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๔๘

 

การเลือกใชถอยคํา จํานวน ๗ ขอ แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาเขยีน จํานวน ๒ 
ขอ แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชถอยคําที่กะทัดรัดชัดเจน จํานวน ๖ ขอ การเรียบ
เรียงประโยค  ประกอบดวย แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชคาํเชื่อม จํานวน ๖ ขอ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียบเรียงประโยค จํานวน ๕ ขอ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเรียงลําดับคํา จํานวน ๔ ขอ การใชเครื่องหมายวรรคตอน ประกอบดวย 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเครื่องหมายวรรคตอน จํานวน ๖ ขอ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเวนวรรคตอน จํานวน ๕ ขอ แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช
เครื่องหมายวรรคตอน จํานวน ๔ ขอ 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว เพ่ือใชใน
การวิจัยมีขั้นตอนการสราง ดังรายละเอียดในแผนภูมิที ่๔ 

แผนภูมิที่ ๔  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการใชภาษาใน 
                 งานเขียนรอยแกว 

 
 

 
 

 
 

             
 
 

                                
 
 

          
 
 

 

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องการใชภาษาในการเขียนรอยแกว 

นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพในดานความสอดคลองของเนื้อหา และความถูกตอง 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการใชภาษาในการเขียนรอยแกวที่แกไข
ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๑๓๕ คน 

นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอเพ่ือหาคาอํานาจจําแนกและคาความยากงาย 
และหาคาความเชื่อม่ัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



    

 

๔๙

 

              ๒.๗.๓ การสรางแบบฝกหัดประจําแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยใน
งานเขียนรอยแกว 

         การสรางแบบทดสอบประจําแบบฝก เรื่องการใชภาษาในการเขียน 
รอยแกว  ผูวจัิยไดศึกษาหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สาระการเรียนรู
ภาษาไทย สาระที่ ๒ : สาระการเขียน มาตรฐาน ท๒.๑ ซึ่งมีสาระเกี่ยวกับกระบวนการเขียน
อยางมีประสิทธิภาพ และสาระที่ ๔ มีเน้ือหาเกี่ยวกบัการเขียนใหถูกตองตามหลักเกณฑ 
การใชภาษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการทดสอบหลังทําแบบฝกแตละชุดจบ ผูวิจัยไดดําเนินการ
สรางแบบทดสอบประจําแบบฝกตามลําดับขั้น ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ ๑ ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีสรางเครื่องมือวัดผล 
ทางการศึกษาจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยตางๆ  

ข้ันตอนที่ ๒ สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องการใชภาษาใน 
การเขียนรอยแกว ๔ ฉบับ โดยคํานึงถึงความยากงายของเนื้อหาแตละแบบฝกเปนหลัก ในการ
สรางแบบทดสอบแบบปรนยั ๔ ตัวเลือก ชุดละ ๑ ฉบับ ฉบับละ ๖ ขอ รวมทั้งสิ้น ๔ ชุด ๒๔ ขอ 

ข้ันตอนที่ ๓ นําแบบทดสอบประจําแบบที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ 
ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง จากนั้นนําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไข 

การสรางแบบฝกหัดประจําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาในการเขียน 
รอยแกวมีขั้นตอนการสราง ดังแผนภูมิที่ ๕ 

แผนภูมิที่ ๕  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบประจําแบบฝกแกไขขอบกพรองใน การใชภาษา 
                 ในการเขียนรอยแกว 

 
 
     
ทห 
 

     
 
 

     

         ๒.๘ การเก็บรวบรวมขอมูล 
เพ่ือใหไดรับความรวมมือในการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขัน้ตอนตอไปน้ี 

ข้ันตอนที่ ๑ ขอใหบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร มีหนังสือขอความรวมมือไปยัง 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องการใชภาษาในการเขียนรอยแกว
ชุดละ ๑ ฉบับ ฉบับละ ๖ ขอ รวมทั้งสิ้น ๔ ฉบับ ๒๔ ขอ 

นําแบบทดสอบประจําแบบที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



    

 

๕๐

 

ผูอํานวยการโรงเรียนเลาขวญัราษฎรบํารงุ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองปลิง ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานหนองแสลบ อาจารยใหญโรงเรียนบานวดัใหมภูมิเจริญ ผูอํานวยการโรงเรียน 
บานตรอกสะเดา  เพ่ือขอความรวมมือในการทดลองใชแบบทดสอบและทดลองใชชดุฝกที่ผูวิจัย
สรางขึ้น 
 ข้ันตอนที่ ๒ นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนเลาขวัญราษฎรบํารุง แลวนํามาตรวจใหคะแนนและหาประสิทธภิาพตามเกณฑของ
แบบทดสอบที่ตั้งไว 
 ข้ันตอนที่ ๓ นําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาในการเขียนรอยแกวที่
สรางขึ้นไปหาประสิทธิภาพในขั้นทดลองรายบุคคลและขั้นทดลองกลุมเล็กกบันักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ของโรงบานหนองปลิง อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุร ีและทดลอง
กลุมใหญกับนักเรียนโรงเรยีนบานหนองแสลบ โรงเรียนบานตรอกสะเดา โรงเรียน 
วัดใหมภูมิเจริญ อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุร ี
        ๒.๙ ข้ันตอนการทดลอง 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาในการเขียน 
รอยแกว  ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗ วันละ ๑ คาบ ใชเวลาในการทดลอง ๑๒ คาบ และ
ดําเนินการสอบกอนฝกและหลังฝก อีกครัง้ละ ๑ คาบ รวมเวลาทีใ่ชในการฝกทั้งสิน้ ๑๔  คาบ 
ดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 

ตารางที่ ๗ แสดง วัน เดือน ป ที่ใชทดลองซอมเสริมโดยใชแบบฝกแกไขขอบกพรองของ 
              การใชภาษาในงานเขียนรอยแกว 
คาบ
ที่ 

เน้ือหา วัน/เดือน/ป 
ที่ทดลอง 

๑ Pretest ๑ มีนาคม ๒๕๔๗ 
๒ แกไขขอบกพรองในการใชวรรณยุกต ๒ มีนาคม ๒๕๔๗ 
๓ แกไขขอบกพรองในการใชตัวสะกด ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ 
๔ แกไขขอบกพรองในการใชตัวการันต ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ 
๕ แกไขขอบกพรองในการใชคําผิดความหมาย ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ 
๖ แกไขขอบกพรองในการใชภาษาพูดในภาษาเขียน ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ 
๗ แกไขขอบกพรองในการใชคําฟุมเฟอย ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ 
๘ แกไขขอบกพรองการใชบทเชื่อมในประโยค ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ 
๙ แกไขขอบกพรองในการละคํา กลุมคํา หรือขอความทีจํ่าเปน ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ 
๑๐ แกไขขอบกพรองในการเรียงลําดับคําและขอความผิดลาํดับ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ 
๑๑ แกไขขอบกพรองในการเขยีนเครื่องหมายวรรคตอน ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



    

 

๕๑

 

ตารางที่ ๗ (ตอ)  
คาบ
ที่ 

เน้ือหา วัน/เดือน/ป 
ที่ทดลอง 

๑๒ แกไขขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอน ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๗ 
๑๓ แกไขขอบกพรองในการเวนวรรคตอน ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ 
๑๔ Post-test ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗ 

๒.๑๐ การวิเคราะหขอมูล 
         การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
         ๒.๑๐.๑ การหาประสิทธิภาพของแบบฝกโดยวิเคราะหขอมูลจากคะแนน
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ในการใชภาษาในการเขียนรอยแกวหลังฝก และคะแนนเฉลี่ยของ
แบบฝกเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑ ๘๐/๘๐ (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ  
๒๕๒๐ : ๑๓๖–๑๓๗) จากสูตร E1/E2   

                   สูตร  E1  =
A
N

X∑
  X   100  (หรือ  

A
X   X  100) 

       เม่ือ E1  คือ ประสิทธภิาพระหวางเรียนของแบบฝกแกไขขอบกพรอง
ในการใชภาษาในการเขียนรอยแกว     
              ∑ X คือ  คะแนนรวมของผลการทําแบบฝกของผูเรียน 
            A คือ คะแนนเตม็ของแบบฝกหัดทั้งหมดรวมกัน 
            N คือ จํานวนผูเรียน 

       สูตร  E2 = 
B
N

F∑
 X 100 

       เม่ือ E2 คือ ประสิทธิภาพหลังเรียนของผลสอบวัดความสามารถใน
การใชภาษาในการเขียนรอยแกว 
               ∑F  คือ  คะแนนรวมของผลสอบของผูเรียน 
                  B  คือ  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบของผูเรียน 
                  N  คือ  จํานวนผูเรียน 

        ๒.๑๐.๒. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษา 
ในการเขียนรอยแกวแบงเปนวิเคราะหความยากงาย  อํานาจจําแนก และคาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ 

   ส
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๕๒

 

 คาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน
กอนเรียน (บญุเรียง  ขจรศลิป ๒๕๓๓ : ๑๑๖ – ๑๑๗) 

        จากสูตร   P = 
N
R   

        เม่ือ  P  คือ  คาความยากงาย 
              R  คือ  จํานวนคนที่ทําขอสอบรายขอน้ันถูก 
              N  คือ  จํานวนคนที่ทําขอสอบรายขอทั้งหมด 
         
                                คาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน  กอน
เรียน (บุญเรียง  ขจรศิลป ๒๕๓๓ : ๑๑๖ – ๑๑๗) 
 
      จากสูตร  D =   
 
       

     เม่ือ  D  คือ  คาอํานาจจําแนก 
                          RU  คือ  จํานวนผูเรียนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
                          RL  คือ  จํานวนผูเรียนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา 
                          N  คือ  จํานวนผูเรียนในกลุมสูงและกลุมต่ํา 
         

      คาความเชื่อม่ัน  (Reliability) ของขอสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการ 
เรียนกอนและหลังเรียนโดยใชสตูร KR 20 ของ Kuder Richardson (ปราโมทย  เพชรมีศรี  
๒๕๔๔ : ๘) 

        จากสูตร  = rtt  
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
∑
st

pq
n

n
21

1
 

       เม่ือ  n  คือ  จํานวนขอในแบบทดสอบ 
                                        p  คือ  อัตราสวนผูตอบผิดเปนรายขอ = จํานวนคนที่ทําถูก 
            จํานวนคนทั้งหมด 
                                        q  คือ  อัตราสวนผูตอบผิดเปนรายขอ = 1- p 
                                       st

2  คือ  คาความแปรปรวนคะแนนทั้งฉบับ 

การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชิงทดลอง  เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิด์านการใช 
ภาษาในงานเขียนรอยแกวกอนและหลังการใชแบบฝก ดวยการใชแบบฝกแกไขขอบกพรองทาง 
การใชภาษาในงานเขียนรอยแกว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑ ตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย 

RU        RL 
      N 
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๕๓

 

ในครั้งนี้ไดมาจากการสุมโรงเรียนแบบการสุมอยางงาย โดยการจับสลากโรงเรียนเปนกลุม
ทดลอง จากกลุมโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก กลุมละ ๑ โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
บานหนองแสลบ บานตรอกสะเดา วัดใหมภูมิเจริญ ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยเครื่องมือที่
สําคัญคือ ๑) แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว จํานวน ๔ ชุด ชุดละ 
๔ แบบฝก เพ่ือใชในกลุมทดลองที่ไดมีขั้นตอนในการสรางและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ๘๐/
๘๐  ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษา 
ในงานเขียนรอยแกว กอนฝก (Pretest) และหลังฝก (Posttest) เปนขอสอบปรนยั ๖๐ ขอ 
จํานวน ๒ ฉบบั  ๓) แบบทดสอบประจําแบบฝก เปนขอสอบปรนัย แบบฝกละ ๕ ขอ  
จํานวน ๔ ชุด ระยะเวลาในการทดลอง จํานวน ๑๒ ครัง้ ครั้งละ ๑ คาบ (๖๐นาท)ี รูปแบบการ
วิจัยใชวัดทั้งกอนทดลองและหลังทดลอง วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางคูของคาสังเกต (Match Pair Different) โดยสถิตทิดสอบ 
t – Dependent Samples วิเคราะหขอมูลโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical 
Package for The Social Sciences/Personal Computer Plus) 
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๕๔

 

บทที่ ๔ 

ผลการวเิคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนีเ้ปนการเปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาในงานเขียน 
รอยแกวกอนและหลังการซอมเสริมโดยใชแบบฝก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ผูวิจัยเก
รวบรวมขอมูลโดยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษา
ในงานเขียนรอยแกว แบบฝกหัดประจําแบบฝก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาใน
งานเขียนรอยแกว ที่ผานการวิเคราะห อํานาจจําแนก (Discrimination) ความยากงาย 
(Difficulty)  และหาประสทิธิภาพแลว จากนั้นจึงนําไปทดลองใชซอมเสริมกับนักเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง จํานวน ๙๐ คน ซึง่ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน  เพ่ือเปนการตอบ
วัตถุประสงคและขอคําถามของการวิจัย  ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 
๒ ตอน ดังนี้ 
  ๑. ผลการวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษา
ในงานเขยีนรอยแกว สําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในเขตอําเภอเลาขวัญ  จงัหวัดกาญจนบุรี 
โดยใชเกณฑมาตรฐาน ๘๐/๘๐ (ชัยยงค พรหมวงศ,  สุเชาว เนตรประเสริฐ  และสุดา  สินสกุล  
๒๕๒๐ : ๑๓๖ – ๑๓๗) 
  ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางดานการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว กอนและหลังการซอมเสริม
โดยใชแบบฝกแกไขขอบกพรอง ของการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑  
  ๑.  ผลการวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใช 
ภาษาในงานเขียนรอยแกว 

การวิจัยเรื่อง การสรางแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงาน
เขียนรอยแกว สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑ ในเขตอําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
        จากผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกแกไขขอบกพรองการใชภาษาไทยในงาน
เขียนรอยแกว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ที่พัฒนาขึ้นแลวมีประสิทธิภาพสงูกวาเกณฑ
มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ผูวิจัยนําไปทดลองจริงในขั้นที่ ๓ เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว  
พบวา แบบฝกชุดตางๆ มีประสิทธิภาพดังนี้  

แบบฝกชุดที่ ๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการสะกดการันต มีคาเฉลี่ยคะแนนการ
ฝกคิดเปนรอยละ ๘๔.๐๗ โดยประกอบดวย แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชวรรณยุกต 
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๕๕

 

มีคาคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๑.๑๘ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตวัสะกด มีคา
คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๒.๘๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตวัการันต มีคาคะแนน
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๓.๒๔  
         แบบฝกชุดที่ ๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชถอยคํา มีคาเฉลีย่คะแนนการฝก
คิดเปนรอยละ ๘๗.๐๔ ประกอบดวย แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาพดูในภาษาเขยีน 
มีคาคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๐.๑๓ แบบฝก แกไขขอบกพรองในการใชคําผดิความหมาย มี
คาคะแนนเฉลีย่คิดเปนรอยละ ๘๐.๐๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําฟุมเฟอย มีมีคา
คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๐.๖๓  
         แบบฝกชุดที่ ๓ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียบเรียงประโยค มีคาเฉลี่ยคะแนน
การฝก ๘๒.๙๖ ไดแกแบบฝกแกไขขอบกพรองในการละสวนที่สําคญัในประโยค มีคาคะแนน
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๐.๔๐ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําเชื่อม มีคาคะแนนเฉลี่ยคิด
เปนรอยละ ๘๐.๗๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียงลําดับคําในประโยค มีคาคะแนนเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ  ๘๐.๓๙   
        แบบฝกชุดที่ ๔ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชเครือ่งหมายวรรคตอน มีคาเฉลีย่
คะแนนการฝกคดิเปนรอยละ ๘๓.๑๕ ประกอบดวย แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเขียน
เครื่องหมายวรรคตอน มีคาคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๙๘.๗๕ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการ
ใชเครื่องหมายวรรคตอน มีคาคะแนนเฉลีย่คิดเปนรอยละ ๘๑.๘๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองใน
การเวนวรรคตอน มีคาคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๐.๗๑  
          เมื่อนักเรียนไดรับการฝกการใชภาษาไทยในงานเขยีนรอยแกวจากแบบฝกที่สรางขึ้น
แลว สามารถตอบแบบฝกไดถูกตองเฉลี่ยรอยละ ๘๒.๑๕  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานตัวแรก ๘๐ ตัว
แรก และนักเรยีนตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการใชภาษาไทยในงานเขียน 
รอยแกวหลังจากทดลองใชแบบฝกไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๘๐.๓๑ ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน ๘๐ 
ตัวหลัง แสดงวาแบบฝกทีพ่ฒันาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑทีก่ําหนด และเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว รายละเอยีด ของคะแนนในแตละแบบฝกแตละชุดดังปรากฏในตารางที่ ๘ 
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ตารางที่ ๘  แสดงคะแนนการทําแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทยในงานเขียน 
              รอยแกวกอนและหลังการฝกของกลุมตัวอยาง คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 
 
แบบฝก 

ที่ 
ช่ือแบบฝก คะแนนการ

ทําแบบฝก 
(รอยละ) 

ชุดที่ ๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการสะกดการันต  ๘๔.๐๗ 
๑.๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชวรรณยุกต ๘๑.๑๘ 
๑.๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการตัวสะกด ๘๒.๘๑ 
๑.๓ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตวัการันต ๘๓.๒๔ 

     ๑.๔ คะแนนการทําแบบฝกหัดประจําแบบฝก ๘๔.๐๗ 
ชุดที่ ๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชถอยคาํ  ๘๗.๐๔ 

๒.๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาพูดในภาษาเขียน ๘๐.๑๓ 
๒.๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําผิดความหมาย ๘๐.๐๒ 
๒.๓ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําฟุมเฟอย ๘๐.๖๓ 

     ๒.๔ คะแนนการทําแบบฝกหัดประจําแบบฝก ๘๗.๐๔ 
ชุดที่ ๓ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียบเรยีงประโยค  ๘๒.๙๖ 

๓.๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการละสวนที่สําคัญในประโยค ๘๐.๔๐ 
๓.๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําเชือ่ม ๘๐.๗๒ 
๓.๓ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียงลําดบัคําในประโยค ๘๐.๓๙ 

     ๓.๔ คะแนนการทําแบบฝกหัดประจําแบบฝก ๘๒.๙๖ 
ชุดที่ ๔ ๔ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอน  ๘๓.๑๕ 

๔.๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเขียนเครื่องหมายวรรคตอน ๙๘.๗๕ 
๔.๒ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอน ๘๑.๘๒ 
๔.๓ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเวนวรรคตอน ๘๐.๗๑ 
๔.๔ คะแนนการทําแบบฝกหัดประจําแบบฝก ๘๓.๑๕ 

๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางดานการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว กอนและหลงัการซอมเสริม 
      โดยใชแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว สําหรับ 
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      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑ จํานวน ๙๐ คน ตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดาน 
ความสามารถของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวกอนเรียน (Pretest) เม่ือวันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๔๗ โดยผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบดวยตนเอง ๑ หองเรียน ไดแก นักเรียนโรงเรียนบาน
ตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน และใหครผููสอนวิชาภาษาไทย ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ เปน
ผูดําเนินการทดลอง ๒ หองเรียน ไดแก นักเรียนโรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน และ 
นักเรียนโรงเรยีนวัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๕ ใชเวลา
ทดสอบกอนฝก (Pretest) ๖๐ นาที โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการใชภาษาในงาน
เขียนรอยแกว แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๖๐ ขอ โดยทดสอบเกี่ยวกับความสามารถในการ
ใชวรรณยุกต การใชตวัสะกด การใชตวัการันต การใชถอยคํา การเรยีงคําในประโยค การเรียบ
เรียงประโยค การใชคําเชื่อมในประโยค การเขียนเครือ่งหมายวรรคตอน การใชเครื่องหมาย
วรรคตอน และการเวนวรรคตอน ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนฝกของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ ๑ มีคาเฉลีย่ ๓๓.๑๔ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๗.๓๑ คดิเปนรอยละ ๕๕.๓๙ 
สรุปไดดังตารางที่ ๕ ในหนาถัดไป 

ตารางที่ ๙  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนฝก (Pretest) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
               ปที่ ๑ 

จํานวนนักเรียน คะแนนที่ได X  คะแนนที่ได (รอยละ) 
๙๐ ๓๓.๑๔ ๕๕.๓๙ 

 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๙๐ คน ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดาน 
ความสามารถของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวหลังเรียน (Posttest) เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๔๗ โดยวจิัยไดดําเนนิการทดสอบดวยตนเอง ๑ หองเรียน ไดแก นักเรียนโรงเรียนบานตรอก
สะเดา จํานวน ๓๐ คน และใหครูผูสอนวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ เปน
ผูดําเนินการทดลอง ๒ หองเรียน ไดแกนักเรียนโรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน และ 
นักเรียนโรงเรียนวดัใหมภูมเิจริญ จํานวน ๒๖ คน ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๕ หลังการ
ฝกดวยแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว จํานวน ๑๒ แบบฝก  
จากนั้นใชเวลาทดสอบหลังเรียน(Posttest) จํานวน ๑ คาบ โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว แบบปรนัย ๔ ตวัเลือก จํานวน ๖๐ ขอ โดยแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใชวรรณยกุต การใชตัวสะกด การใชตัวการันต การใชถอยคํา การเรียงคําใน
ประโยค การเรียบเรียงประโยค การใชคําเชื่อมในประโยค การเขียนเครื่องหมายวรรคตอน การใช

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๕๘

 

เครื่องหมายวรรคตอน และการเวนวรรคตอน เปนแบบสลับขอ สลับตัวเลือก จากขอสอบชุดเดิมที่
ใชในการสอบกอนการทดลอง ปรากฏวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังฝกของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ มีคาเฉลี่ย ๔๘.๒๕ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๕.๗๗ คิดเปนรอยละ ๘๐.๓๑  สรุป
ได 
ดังตารางที่ ๑๐ 

ตารางที ่๑๐  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังฝก (Posttest)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
                 ปที่ ๑ 

จํานวนนักเรียน คะแนนที่ได X   คะแนนที่ได (รอยละ) 
๙๐ ๔๘.๒๕ ๘๐.๓๑ 

         จากผลการทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนกอนฝกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปที่ ๑ ปรากฏวา คะแนนกอนการฝกมีคาเฉลี่ย ๓๓.๒๓ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๗.๓๑ สวน 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลงัเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ที่เรียนโดยใชแบบฝก 
แกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว มีคาเฉลี่ย ๔๘.๑๙ คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๕.๗๗  เม่ือตรวจสอบความแตกตางดวย t-test พบวา คา t = ๓๓.๒๑๖ ซึ่งมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ ๐.๐๐๑  ผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลังฝกของกลุมตวัอยาง มีคาสูง 
กวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนฝก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ขอ ๒ ที่กําหนดไววา 
ความสามารถทางการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ กอนและ
หลังการแกไขขอบกพรองโดยใชแบบฝก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ
การทดสอบไมเกิน ∝ = ๐.๐๕ สรุปไดดังตารางที่ ๑๑ 

ตารางที่ ๑๑  แสดงคาสถิตกิารทดสอบความแตกตางของคูคาสังเกตกอนการฝกและหลังการฝก 
การฝก n X  S.D. D  DS  สถิต ิ

ทดสอบ t 
df ระดับ 

นัยสําคัญ 
กอนฝก  90 33.23 7.312 
หลังฝก  90 48.19 5.776 14.956 4.271 33.216 89 < .001 ** 

๓. ผลการเปรียบเทียบพฒันาการของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมตวัอยาง  
    ระหวางนักเรียนที่เรียนออน (กลุมต่ํา) และนักเรียนที่เรียนเกง (กลุมสงู) 
 ผูวิจัยไดนําผลคะแนนการทดสอบหลังเรียน (Post test) เปนคะแนนหลักสําหรับใช
จัดอันดับที่ความสามารถของผูเรียน จัดเรียงคะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ลงมาถึง ๕๓ 
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คะแนน จํานวน ๒๕ คน โดยคํานวณเทียบไดนักเรียนกลุมสูงคือ ผูที่มีคะแนนตั้งแต ๖๐ คะแนน
ลงมาถึง ๕๓ คะแนน จํานวน ๒๕ คน เปนนักเรียนกลุมเกง และไดนักเรียนกลุมต่ําคือผูที่มี
คะแนนตั้งแต ๓๔ คะแนน ถึง ๔๔ คะแนน จํานวน ๒๕ คน เปนนักเรียนกลุมออน จากนั้นไดนํา
รายชื่อของนักเรียนกลุมสูงและกลุมต่ําไปสํารวจคะแนนกอนเรียน (Pretest) แลวบันทึกคะแนน
ในแบบกรอกคะแนนกอนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนกลุมสูงและกลุมต่ําไวในแบบกรอก
เดียวกัน ดังปรากฏในภาคผนวก ญ หนา ๒๗๒ จากแบบบันทึกคะแนนนี้ จะเห็นวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังฝกของกลุมตวัอยาง จํานวน ๙๐ คน มีคะแนนสูงขึน้ตามลําดับทัง้เด็กกลุมสูง
และเด็กกลุมต่าํ ดังรายละเอียดที่ผูวิจัยไดแสดงผลเปรียบพัฒนาการของคะแนนของนักเรียนทั้ง
กลุมสูงและกลุมต่ําในรูปของกราฟเสน ดังแผนภูมิที่ ๖ 

แผนภูมิที่ ๖ กราฟเสนแสดงผลเปรียบเทียบพัฒนาการของคะแนนของนักเรียนกลุมต่ํา 
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แผนภูมิที่ ๗ กราฟเสนแสดงผลเปรียบเทียบพัฒนาการของคะแนนของนักเรียนกลุมสูง 
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๔. ผลการเปรยีบเทียบคะแนนความสามารถในการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว 
 ผูวิจัยไดวเิคราะหคะแนนการตอบแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์หลังการฝก (Posttest) 
โดยแยกวิเคราะหคะแนนเปนรายประเด็น ทั้ง ๑๒ เรื่อง ตามโครงสรางเน้ือหาของแบบทดสอบ 
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วัดผลสัมฤทธิท์างการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว จากนั้นนําคะแนนมาคํานวณคารอยละของ 
จํานวนขอที่กลุมตวัอยางตอบถูก ในแตละเร่ืองจนครบ ๑๒ เรื่อง แลวนําผลการวเิคราะหมา 
เปรียบเทียบคะแนนและจัดอันดับคะแนนที่วิเคราะห โดยมีรายละเอียดดังในตารางบันทึก
คะแนน ในภาคผนวก ซ หนาที่ ๒๗๑ ผลการจัดอันดับพบวาเรื่องทีน่ักเรียนตอบถูกดังนี้  
การใชตวัการนัต (๙๗.๖๐) การใชคําเชื่อมในประโยค (๙๑.๔๓) การใชตวัสะกด (๘๙.๙๐) การ
เลือกใชถอย (๘๘.๑๘) การเขียนเครื่องหมายวรรคตอน (๘๖.๔๕) การใชวรรณยุกต (๘๓.๙๖) 
การใชเครื่องหมายวรรคตอน (๘๐.๔๒) การเรียบเรยีงประโยค (๗๑.๔๐) การเวนวรรคตอน 
(๗๑.๑๗) การใชเขียน (๖๘.๖๔) การเรียงลําดับคําในประโยค (๖๖.๖๗) การใชคําใหกระทัดรัด
ชัดเจน (๖๘.๒๕) เรียงอันดับผลการวิเคราะหคะแนนตามลําดับ 

การวิจัยครั้งนีเ้ปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว
กอนและหลังการซอมเสริมโดยใชแบบฝกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๙๐ คน ใน
เขตอําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน
เพ่ือหาประสทิธิภาพของแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขยีนรอยแกว 
โดยกําหนดเกณฑมาตรฐาน ๘๐/๘๐ ผลการหาประสิทธภิาพของแบบฝกที่พัฒนาขึน้ คือ 
๘๒.๑๕ / ๘๐.๓๑ สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการใชภาษาไทยสูงกวากอนการใชแบบฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ ๐.๐๐๑ และผลการเปรยีบเทียบพัฒนาการของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุมตัวอยาง  ระหวางนักเรียนที่เรยีนออน (กลุมต่ํา) และนักเรียนที่เรียนเกง (กลุมสูง) พบวา
นักเรียนทั้งสองกลุมมีผลสมัฤทธิท์างการใชภาษาสูงขึน้ตามลําดับ ทั้งเด็กกลุมสูงและเด็กกลุมต่าํ 
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บทที่ ๕ 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการสรางแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยใน 
งานเขียนรอยแกว สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในเขตอําเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี เปนงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) แบบแผนการวิจัยแบบ 
Experimental Group Pretest Posttest Design  โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบฝก
เพ่ือแกไขขอบกพรองทางการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
๑  ใหมีประสทิธิภาพตามเกณฑ ๘๐/๘๐  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาใน 
งานเขียนรอยแกวกอนและหลังการใชแบบฝก ประชากรที่ใชในการศกึษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑ ของโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้นที่ ๓ ในเขตอําเภอ 
เลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบรุี  จํานวน ๑๓ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหนองแสลบ โรงเรียน
บานหนองประดู โรงเรียนบานตลุงเหนือ โรงเรียนบานหนองปรือ โรงเรียนบานหนองเค็ด  
โรงเรียนบานหนองอําเภอจีน โรงเรียนราษฎรบํารุงธรรม โรงเรียนชุมชนบานหนองฝาย  
โรงเรียนเขาวงพระจันทร โรงเรียนวัดใหมภูมิเจริญ โรงเรียนบานหนองปลิง โรงเรียน 
บานหนองมะสัง และโรงเรยีนบานตรอกสะเดา ตวัอยางที่ใชในการวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ ของโรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน  โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน 
โรงเรียนวัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน ซึ่งไดมาจากการสุมโรงเรียน 
แบบการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) สําหรับตวัแปรที่ศึกษา คือ ตวัแปรอิสระ 
(Independent Variables) ไดแก แบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียน
รอยแกว จํานวน ๔ ชุด ประกอบดวย แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเขียนสะกดการันต   
แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชถอยคํา  แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียบเรียงประโยค  
และแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอน  ที่พัฒนาขึ้นโดยผูวจัิย สวนตวั
แปรตาม (Dependent  Variables) ไดแก ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดานการใชภาษาในการเขียน
รอยแกวหลังการใชแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว 
         เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวจัิย ไดแก  
แบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสทิธิภาพ ๘๒.๑๕/๘๐.๓๑   แบบทดสอบวดั 
ความสามารถของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ ๔ 
ตัวเลือก จํานวน ๖๐ ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง ๐.๒๐ ถึง ๐.๘๐ มีคาอํานาจจําแนก (r)
ระหวาง ๐.๒๐ ขึ้นไป มีคาความเชื่อม่ัน R เทากับ ๐.๘๑  และแบบฝกหัดประจําแบบฝก 
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จํานวน ๔ ชุด  เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ ๔ ตวัเลอืก ชุดละ ๖ ขอ รวมทั้งสิ้น ๒๔ ขอ  
         การวิเคราะหขอมูลและสถติิที่ใช การหาประสิทธิภาพแบบฝกแกไขขอบกพรองของ
การใชภาษาในงานเขียนรอยแกว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ใชสูตร E1/E2 วิเคราะห
ขอมูลโดยใชหาคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรยีบเทียบความแตกตาง 
โดยใชสถติิการทดสอบ  t-test  แบบ dependent วิเคราะหขอมูลโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS/PC+ (Statistical Package for The Social Sciences/Personal Computer Plus) 
สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปน้ี 

สรุปผลการวจิัย 
         การวิจัยเรื่อง การสรางแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยใน 
งานเขียนรอยแกว สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในเขตอําเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
         ๑. จากผลการหาประสิทธภิาพของแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยใน 
งานเขียนรอยแกว สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ที่พัฒนาขึ้นพบวา ประสิทธิภาพของ 
แบบฝกสูงกวาเกณฑมาตรฐาน ๘๐/๘๐ ที่กําหนดไว หมายความวา เม่ือนักเรียนไดรับการฝก
การใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวจากแบบฝกที่สรางขึ้นแลว สามารถทําแบบฝกไดถูกตอง
เฉลี่ยรอยละ ๘๒.๑๕  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานตวัแรก ๘๐ ตวัแรก และนักเรียนทํา
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวหลังจากทดลองใชแบบฝก
ไดคะแนนเฉลีย่รอยละ ๘๐.๓๑ ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน ๘๐ ตวัหลงั แสดงวาแบบฝกที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสงูกวาเกณฑทีก่ําหนด และเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว 
         ๒. ผลการศึกษาปรากฏวานักเรียนจํานวน ๙๐ คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่อง 
การใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวสูงขึ้น จากการศกึษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการใช
ภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวกอนและหลังการฝกดวยแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใช
ภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว ปรากฏวานักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิท์างการใชภาษาไทยสูง
กวากอนการฝกดวยแบบฝก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ ๐.๐๐๑ 

อภิปรายผล 
         จากผลการวิจัยเรื่องการสรางแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยใน
งานเขียนรอยแกว สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ครั้งนี้พบวา 
         ๑. จากผลการวิจัยพบวา แบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขยีน 
รอยแกว ที่ผูวจัิยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ ๘๒.๑๕/๘๐.๓๑ ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน ๘๐/๘๐ ที ่
กําหนดไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะแบบฝกไดสรางขึ้นอยางเปนระบบ  ซึ่งแบบฝกในแตละชุด มี
องคประกอบดังนี้ คําชี้แจงในการใช ใบความรู แบบฝกหัด และแบบทดสอบทายแบบฝก ซึ่งใน 
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การสรางแบบฝกแตละชุดนัน้ ไดสรางขึ้นตามขั้นตอนอยางมีระบบ และวิธีการสรางที่เหมาะสม
เริ่มจากการวิเคราะหปญหา สอดคลองกับทฤษฎีการสรางแบบฝกของ Seels and Glasgow 
(1990 : 50) สําหรับในขัน้นี้ผูวิจัยไดเกบ็รวบรวมขอมูลโดยการใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๓ 
ของโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชัน้ที่ ๓ ในเขตอําเภอเลาขวญั จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปน
ชั้นสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ  และกําลังจะสําเรจ็การศึกษาจากโรงเรียนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ชวงชัน้ที่ ๓ ฉะน้ัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๓ จึงเปนกลุมผูเรียนที่เหมาะสมที่จะชี้
วาผลการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาไทยของโรงเรียนน้ันๆ ประสบความสําเร็จมาก
นอยเพียงใด นักเรียนมีทักษะภาษาไทยตามมาตรฐานที่หลักสตูรกาํหนดหรือไม  ผูวิจัยศึกษา
สภาพปญหาการใชภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของโรงเรียนการศกึษาขั้น
พ้ืนฐาน ชวงชัน้ที่ ๓ ในเขตอําเภอเลาขวญั จังหวัดกาญจนบุรี โดยการใหเขียนเรียงความเรื่อง 
“ใชจายอยางประหยัดไมขดัสน” นอกจากนี้ยังไดรวบรวมสมุดการบานและผลงานหรือชิ้นงาน
จากการเรียนวิชาตางๆ มาวิเคราะหสํารวจขอบกพรองในการเขียน และนําปญหาที่พบมากมาใช
สรางแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ซอนกลิ่น คําศิริ (๒๕๓๗ : ๑๓๓) 
ซึ่งไดพัฒนาแบบฝกแกไขขอผิดพลาดในการเขียน ๔ รูปแบบ คือ ผดิเพราะเรื่องการขาดหนวย
กรรม ผิดเพราะขาดหนวยกริยา ผิดเพราะการใชกริยาเกิน และผิดเพราะขาดหนวยประธาน 
แบบฝกที่พัฒนาทั้ง ๔ รูปแบบ มีประสิทธิภาพ ๙๑.๘๒/๙๐.๖๓  ๙๑๙๖/๙๒.๑๙  ๙๓.๘๕/
๙๑.๖๗  และ ๙๒.๕๖/๙๓.๗๕ ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน ๘๐/๘๐ เชนกัน 

นอกจากนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ กลุม
สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ชวงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑ ของอําเภอเลาขวัญ เพ่ือเปน
กรอบเนื้อหาในการสรางแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ จากนั้นนําผลการสํารวจขอบกพรองในการเขียนและผลการวเิคราะหหลักสูตร
มาสรางแบบฝกเพื่อแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว มาเปนกรอบ
หลักในการจดัโครงสรางแบบฝก สอดคลองกับ นฤดี  ผิวงาม (๒๕๔๕ : ๑๐๓) ไดสํารวจขอมูล
พ้ืนฐาน การศกึษาหลักสตูรภาษาไทย เพ่ือนํามาเปนกรอบในการสรางแบบฝกเสรมิทักษะการ
เขียนเรื่อง วชิาภาษาไทย สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ ๑ 

สําหรับดานการใชถอยคําทีผู่วิจัยไดนํามาเปนเนื้อหาในแบบฝกครั้งน้ี เปนคําที่
นักเรียนไดเรยีนมาแลว และเปนคําทีไ่ดจากการวิเคราะหงานเขียนของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาป
ที่ ๓ และนํามาเทียบกบัคํายาก สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ๑ จากผลงานการทําบัญชี
คําศัพท ของทวศีรี จันทรเอ่ียม (๒๕๓๒)  พรสวรรค คําบุญ (๒๕๓๔) ไพรัตน อนุพันธ (๒๕๓๕) 
และศิรพิร ทวชีาติ (๒๕๓๗) ฉะน้ันจึงไมเปนการยากสาํหรับนักเรียน 

ในดานรูปแบบของแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอย
แกวที่ผูวิจัยสรางขึ้นในแตละแบบฝกจบสมบูรณในตวัเอง ซึ่งแตละแบบฝกประกอบดวย ใบ
ความรู ซึ่งผูวิจัยจัดทําเปนบทสนทนาของการตูนทําใหนักเรียนสนใจอาน เชนเดียวกับ วิวัฒน   
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ประสานสุข (๒๕๔๑ : ๔๐) คนพบ  แบบฝกมีรูปแบบหลากหลาย มีกจิกรรมการเตมิคําเติม
ตัวอักษร  และบางแบบฝกยังเปนเกมการเลน เชน แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตวัสะกด 
และบางแบบฝกมีภาพประกอบจึงทําใหนักเรียนสนใจทํา และเกิดความสนุกสนาน สอดคลองกับ
นงเยาว  บวงสรวง (๒๕๓๕ : ๖๑) สําหรับคําชี้แจงหรือคําสั่งของแบบฝกผูวิจัยไดใชถอยคําที่
ชัดเจน และมีตัวอยางประกอบทุกแบบฝก นักเรียนสามารถฝกฝนดวยตนเองไดอยางถูกตอง 
สอดคลองกับ กฤตยิา เรวตั (๒๕๓๘ : ๘๐)   
         สําหรับขั้นตอนการทําแบบฝกผูวิจัยไดเขยีนอธิบายขั้นตอนการทําแบบฝกให 
นักเรียนเขาใจอยางชัดเจนเพื่อนักเรียนจะไดลงมือทําแบบฝกไดทันที อีกทั้งยังชวยใหนักเรียนมี
นิสัยใฝหาความรูดวยตนเองมากขึ้น สอดคลองกับ นฤมล มวงไทย (๒๕๔๓ : ๒๒) และนักเรียน
ทําแบบฝกดวยตนเองทุกวนัวันละ ๑ ชัว่โมง เพ่ือเปนการย้ําซ้ําทวนอยางสม่ําเสมอ จึงทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรู และไดรับการฝกฝนอยางสม่ําเสมอจนเกิดความชํานาญ สอดคลองกับ 
ซอนกลิ่น คําศิริ (๒๕๓๗ : ๑๓๘) การฝกเริ่มจากงายไปหายากมีเฉลยทายแบบฝก นักเรียน
ทราบผลการฝกไดทันที ทาํใหนักเรียนสนใจและมีกําลงัใจในการฝกมากขึ้น สงผลใหการพัฒนา
แบบฝกมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด (ไพรัตน อนุพันธ ๒๕๓๕ : ๗๒)  
         ดานการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษา
ในงานเขียนรอยแกว ไดปรบัปรุงภาษาเนื้อหาและรูปแบบจากผูเชีย่วชาญ จากนั้นผูวิจัยได
ดําเนินการแกไขและปรับปรุงตามคําแนะนํา แลวจึงนําไปทดลองขั้นที่ ๑ ซึ่งผลทีไ่ดผานเกณฑ 
๖๐/๖๐ ที่ตั้งไว จากการสอบถามและสังเกตการณทําแบบฝกของนักเรียนพบวา นกัเรียนไม
เขาใจคําสั่งในบางแบบฝก แบบฝกบางแบบฝกยากเกนิไป บางแบบฝกมีเนื้อหามากเกินไป  
ใบความรูบางเรื่องมีเน้ือหานอยเกินไปนักเรียนศึกษาดวยตนเองไมเขาใจเทาที่ควร ผูวิจัยจึง
แกไขปรับปรงุแบบฝกในสวนทีบ่กพรอง จากนั้นนําไปทดลองขั้นที่ ๒ อีกครั้ง พบวา
ประสิทธิภาพของแบบฝกผานเกณฑ ๗๐/๗๐ ที่ตั้งไว แตพบวาบางแบบฝกมีเน้ือหามากเกินไป  
นักเรียนที่เรยีนออนทําไมทันเวลาที่กําหนด ผูวิจัยจึงไดนาํแบบฝกไปแกไขปรบัปรุงและนําไป
ทดลองในขั้นที่ ๓ พบวาประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาเกณฑ ๘๐/๘๐ แสดงวาแบบฝกแกไข
ขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นการดําเนินการสราง
แบบฝกใหมีประสิทธิภาพจาํเปนตองมีการพัฒนาตามลาํดับ มีการประเมินผลการใชและ
ปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดความสมบูรณ และเหมาะสมที่จะนําไปใชกบันักเรียนที่บกพรองใน 
การใชภาษาไทย โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้นที่ ๓ 
         ๒. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวกอนและ
หลังการฝกดวยแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว ปรากฏวา 
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิท์างการใชภาษาไทยสูงกวากอนการฝกดวยแบบฝก อยางมี 
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ ๐.๐๐๑ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิภา แกวประทีป (๒๕๔๖ :
บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของคะแนนในการเขยีนสะกดคําที่มีตวัสะกดไมตรงตามมาตรา
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ระหวางการทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนประถมศึกษาปที่ ๓ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ ๐.๐๕ และผลงานวิจัยของ สกุณา เลิกนอก (๒๕๔๕ : บทคัดยอ) ซึ่ง
ไดศึกษาผลสมัฤทธิท์างการอานและเขยีนสะกดคํายาก กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ ๔ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ ๐.๐๕ และนงเยาว บวงสรวง 
(๒๕๓๕ : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเขียนสะกดคําพบวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ ๐.๐๕ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพรัตน 
อนุพันธ (๒๕๓๕ : ๗๑) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขยีนสะกดคําพองเสียงกอนและหลังเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ ๐.๐๕ และผลงานวิจัยของ ปยนาถ นวมทอง 
(๒๕๔๒ : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาํ พบวา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ ๐.๐๑ ดังน้ันวธิีการสอนทักษะการเขียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 
และการสอนซอมเสริมโดยใชแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเขียนดานตางๆ  จึงเปน
กระบวนการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะการเขียน และการเรียนรูดวยตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
         จากการศึกษาวิจัย พบวาคะแนนการทําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการใช
ภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว ของนักเรยีนกลุมตวัอยาง พบวานักเรียนทําแบบทดสอบเรื่อง
การใชตวัการนัตสูงที่สุด ทัง้นี้คําที่ใชตวัการันตเปนคํายากสําหรับนกัเรียน นักเรยีนตองอาศัย
การจําและฝกเขียนบอยๆ การวิจัยพบวาแบบฝกเกี่ยวกับคําที่ใชตวัการันต ซึ่งเปนคํายากนั้น
สามารถพัฒนาทักษะการสะกดการันตใหกาวหนาขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ปยนาถ นวมทอง 
(๒๕๔๒ : บทคัดยอ)  สกุณา  เลิกนอก (๒๕๔๕ : บทคัดยอ) นงเยาว  บวงสรวง (๒๕๓๕ : ๖๖) 
ศิริพร ทวีชาต ิ(๒๕๓๗ : ๖๓–๖๗) สวนเรื่องการใชคําฟุมเฟอย การใชภาษาพูดในภาษาเขยีน 
พบวาผลคะแนนรวมของนกัเรียนไดไมถงึรอยละ ๘๐ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อารี  
บัวคุมภัย (๒๕๔๐ : บทคัดยอ) การละสวนที่สําคัญในประโยค การเรยีบเรียงถอยคาํในประโยค 
พบวาผลคะแนนรวมของนกัเรียนไดไมถงึรอยละ ๘๐ ไมสอดคลองกับงานวิจัย ซอนกลิ่น คําศิริ 
(๒๕๓๗ :๑๓๓) การเวนวรรคตอน พบวาผลคะแนนรวมของนักเรียนไดไมถึงรอยละ ๘๐ 

จากการทดลองแสดงวาหลังการใชแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยใน
งานเขียนรอยแกว สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ นั้น พบวานักเรียนที่เรยีนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการใชภาษาในการเขียนรอยแกวสูงขึ้นตามลําดับ ทั้งเด็กกลุมสงูและเด็กกลุมต่ํา แบบฝก
มิไดทําใหอัตราความกาวหนาของคะแนนของเด็กกลุมต่ําเกงเทาเด็กกลุมสูง แตแบบฝกชวยให
เด็กกลุมต่ําเกงขึ้น ขณะเดียวกันเด็กกลุมสูงก็มีอัตราความกาวหนาของคะแนนสูงขึ้น กลุม
ตัวอยางกลุมสูง มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๖๗ นอยกวา กลุมต่ําซึ่งมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
๒.๐๑ ดังปรากฏในภาคผนวก ซ หนา ๒๗๒ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะพื้นความรูความสามารถในการ
ใชภาษาในงานเขียนรอยแกวของนักเรียนกลุมสูงใกลเคียงกันจึงทําใหคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
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ทางการใชภาษาในงานเขียนรอยแกวอยูในระดับใกลเคยีงกัน   แตกลุมต่ํามีพ้ืนความรูแตกตาง
กันมากจึงทําใหคาความแปรปรวนสูง จากการเปรียบเทียบอัตราความกาวหนาของคะแนน
ระหวางกลุมต่าํกับกลุมสูง พบวาอัตราความกาวหนาของกลุมต่ํามากกวากลุมสูง  ฉะนั้นแบบฝก
แกไขขอบกพรองของการใชภาษาในงานเขียนรอยแกวนี้ จึงเหมาะสําหรับนักเรยีนที่มีระดับผล
การเรียนต่ํา  

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษาวิจัยในครัง้นี้ ผูวิจัยมีแนวคิดที่จะเสนอแนะแกผูเกี่ยวของกับ 
การเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  และผูทีส่นใจศึกษาคนควาใน 
ครั้งตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําแบบฝกไปใช 
 แบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวที่สรางขึ้น มี 
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการสอนซอมเสริมเพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการใช
ภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวสูงขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะการนําแบบฝกไปใชดังตอไปน้ี 
 ๑. แบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาในงานเขยีนรอยแกวเปนแบบฝกที่ให 
นักเรียนทําแบบฝกดวยตนเองทุกขั้นตอน จากการสังเกตพฤติกรรมขณะดําเนินการพบวา
นักเรียนมักขามขั้นตอนการศึกษาใบความรู โดยลงมือทําแบบฝกเลย เม่ือพบปญหาจึงกลับมา
ศึกษาใบความรู ฉะนั้นกอนการฝกครูควรฝกวินัยโดยครูตองกําชบัใหนักเรียนปฏิบตัิตามขัน้ตอน
ในการฝก โดยเริ่มจากการศึกษาใบความรูจากบทสนทนาของการตูน จากนั้นจึงลงมือทําแบบ
ฝกพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองจากเฉลยทลีะตอน 
 ๒. การนําแบบฝกไปใชควรใชกับนักเรียนในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชัน้ที่ 
๓ ซึ่งถือไดวาเปนโรงเรียนที่ขาดแคลนสือ่การเรียนการสอน จากการสังเกตพบวานักเรียนไม
เคยทําแบบฝกมากอน จึงไมเคยชินกับการเรียนรูดวยตนเอง จึงมักถามครูโดยไมอานคําชี้แจง 
ครูผูสอนไมควรบอก แตควรใหนักเรียนศกึษาคําชี้แจงและตัวอยางดวยตนเองเพ่ือสรางนิสัย 
การเรียนรูใหม 
 ๓. จากการสงัเกตขณะดําเนนิการ พบวา นักเรียนที่เรยีนออนหรือเรียนชาชอบแอบ
ดูเฉลย เพราะเกรงวาจะทําแบบฝกไมถูกตอง แลวโดนครูดุ ฉะนั้นครคูวรชี้แจงใหนกัเรียนเห็นถึง
ความสําคัญของการปฏิบัตติามขั้นตอนในการทําแบบฝกอยางเครงครัด หรือไมเชนนั้นครูควร
เก็บเฉลยไว  แลวใหนักเรียนหลังจากทําแบบฝกเสร็จแตและแบบฝก  
 ๔. การสรางแบบฝกเสริมทกัษะตางๆ ควรออกแบบใหแบบฝกและเฉลยอยูคนละเลม
กัน เพ่ือไมใหผูเรียนแอบดูเฉลย 
 ๕. การนําแบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกวไปใช  
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ควรใหนักเรียนเขียนคําตอบลงในสมุดเพื่อที่สามารถนําแบบฝกไปใชฝกครั้งตอไปได เปนการ 
ประหยัดคาใชจายในการสรางแบบฝก 
 ๖. แบบฝกแกไขขอบกพรองของการใชภาษาไทยที่ผูวจัิยสรางขึ้น ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
จากปญหาที่พบ และตามความเหมาะสมของนักเรียนในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้นที ่
๓ ในเขตอําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี หากทานสนใจนําแบบฝกไปใชควรปรับเนื้อหาให
ยากหรืองายขึ้นตามความเหมาะสมกับปญหาหรือความสามารถในการใชภาษาไทยในงานเขยีน
รอยแกวของนักเรียน เลือกใชแบบฝกทีต่รงกับปญหา ไมจําเปนตองใชใหครบทุกแบบฝกตามนี ้

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครัง้ตอไป 
 ๑. ควรทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว สําหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑ โดยการศึกษาเปรียบเทยีบกลุมทดลองที่เรียนโดยใชแบบฝก
แกไขขอบกพรองในการใชภาษาไทยกบัการเรียนโดยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือดูผลวาแตกตางกันหรือไม 
 ๒. ควรทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว สําหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑ โดยการศึกษาเปรียบเทยีบนักเรียนกลุมทดลอง โรงเรียนขนาด
ใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพ่ือดูผลวาแตกตางกันหรือไม 
 ๓. ควรทําการศึกษาการใชแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาไทยในงานเขยีน
รอยแกว ในระดับชั้นอ่ืนๆ 
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วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๘. 

กอ  สวัสดิพานิช.  แนวการสอนภาษาไทย คูมือครูภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ 
   คุรุสภา,  ๒๕๒๔. 
กันตดนัย  วรจิตติพล.  “การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สําหรับ 
         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑ โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครปฐม จังหวัด 

นครปฐม.”  วิทยานิพนธปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 
๒๕๔๒. 

กานดา  พุทธรักษา.  “ผลการใชแบบฝกการเขียนแบบสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนพนัสศึกษาลยั อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร.ี”  ชลบรุี : 
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุร,ี ๒๕๔๒. 

กิตตคิุณ  รัตนเดชกําจาย.  “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทย เรื่อง มาตราตวัสะกด  
         ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓ ที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับสอนโดยวิธ ี
 ปกต.ิ”  วิทยานพินธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร,  ๒๕๔๒. 
กุสุมา  ลานุย.  การสอนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารระดับมัธยมศึกษา.  ปตตานี : หมวดวิชา 

ภาษาตางประเทศ โรงเรียนสาธิต คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขต ปตตาน,ี ๒๕๓๘. 

ขนิษฐา  แสงภักดี.  “การใชแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความจากบทรอยแกว ของ 
         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑ โรงเรียนบานหมอ “พัฒนานุกูล” จังหวัดสระบรุ.ี”   
         วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย บัณฑิต 
 วิทยาลยั  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  ๒๕๔๐. 
เข็มทอง  จิตจักร.  “การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์การเขยีนสะกดคํายากของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนบานนามนพิทยาคม จังหวดักาฬสินธุ ทีมี่ระดับ
ความสามารถทางภาษาไทยแตกตางกัน ซึ่งเรียนโดยการใชเกม ใชแบบฝกเสริม
ทักษะ และใชวิธีเรียนแบบปกต.ิ”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร,  ๒๕๔๔. 
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เครือวลัย  ทองมาก.  “การใชเกมพัฒนาทกัษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ ๒  โรงเรียนหลมสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ.”   วิทยานิพนธ
ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, ๒๕๓๘. 

จงกล  เทียมหมอก.  “การพัฒนาทักษะการอานและเขียนที่ใชรูปวรรณยุกตกํากบัเสียงคําเปน 
         วิชาภาษาไทยชั้นประถมศกึษาปที่ ๒.”  วิชาการ  ๕,๑๑ (พฤศจิกายน ๒๕๔๕) : 
         ๒๒–๒๖. 
จันทรฉาย  เตมิยาคาร.  การสอนรายบุคคล.  เชียงใหม : ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา  
    คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, ๒๕๒๙. 
จุฬารัตน  วงศศรีนาค.  “การศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเขียนสะกดคาํยากโดยการใชแบบฝกเสรมิ 

ทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, ๒๕๓๗. 

เฉลียว  เพชรแกว.  “การใชภาพสรางสถานการณในการสอนการเขียน.” วิชาการ  ๓, ๑  
 (มกราคม ๒๕๔๓) : ๒๘–๓๑. 
ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ.  ระบบสือ่การสอน.  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพจุฬาลงกรณ 
         มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๐. 
เชาวณี  คําเลศิลักษณ. “การสรางแบบฝกเสริมทักษะเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับ 
         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่๔ โรงเรียนดรุณาราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร.ี” 

วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
ภาษาตางประเทศ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร,  ๒๕๔๒. 

ซอนกลิ่น  คําศิร.ิ  “การพัฒนาแบบฝกแกไขขอผิดพลาดในการเขียนประโยคภาษาไทยของ 
         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ในโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร.”   
         วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
         จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
ฐะปะนีย  นาครทรรพ  และจงจิต  นิมมานนรเทพ.  บนัไดสูหลักภาษา ๑.  พิมพครั้งที่ ๓. 
         กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, ม.ป.ป. 
________.   บันไดสูหลักภาษา ๒.  พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน,  
 ม.ป.ป. 
________.   บันไดสูหลักภาษา ๓.  พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน,  
 ม.ป.ป. 
ดวงใจ  ไทยอุบุญ.  “ปญหาการใชภาษาไทยในระดบัอุดมศึกษา.”  การศึกษาแหงชาติ  สํานัก 
         งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สาํนักนายกรัมนตรี ๒๘,๑ (ตุลาคม- 
 พฤศจิกายน ๒๕๓๖) : ๗๕–๘๒. 
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ดวงใจ  ไทยอุบุญ.  ทักษะการเขียนภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร : บริษทัดานสุทธาการพิมพ 
         จํากัด,๒๕๔๓. 
ดาวรุง  เถียรทว.ี  “การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน วชิาภาษาไทย  เร่ืองการเขียน 
         สะกดคํา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนโมดูล 
 และการสอนตามแนวคูมือครู.”  วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร,  ๒๕๔๓.  
ทฤษฎี  ธีระวฒันาพันธุ.  “การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง 
 “ตัวสะกดมาตราแมกด”  ดวยการใชแบบฝกเสริมทักษะกับวธิีสอนแบบปกติ สําหรับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ  บัณฑติวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศลิปากร,  ๒๕๓๖. 

ทวีศรี  จันทรเอ่ียม.  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคํายากของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 
ที่ ๑ โดยสอนซอมเสริมดวยแบบฝก โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี.” 
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,๒๕๓๒. 

ธีรนง  เกิดสุคนธ. “คุณภาพของวิชาภาษาไทยในโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษา.”  การเรียนการ 
         สอนภาษาไทยปญหาและแนวทางแกไข.  กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว,  
 ๒๕๒๘. 
ธนาทิพ  ฉัตรภูมิ.  “ขนาดของชั้นเรียน.”  สานปฏิรูป  ๔,๘ (พฤษภาคม ๒๕๔๔) : ๒๘ – ๓๑. 
ธีรศักดิ์  ลขิิตวัฒนเศรษฐ.  “จัดการสื่อเพ่ือการปฏิรูป.”  วิชาการ  ๔,๖  (มิถุนายน ๒๕๔๔) :  
         ๙–๑๑. 
นงคเยาว  ขวญัเกื้อ.  “การวิเคราะหขอบกพรองการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่พูดภาษาถิน่ 
         ใตในชวีิตประจําวัน ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๕ เขตการศึกษา ๓.”  วิทยานิพนธ 
 ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการสอนภาษาไทย  บัณฑติวทิยาลยั  
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, ๒๕๓๙. 
นงเยาว  บวงสรวง.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําของนักเรียนที่เรียนโดยใช 

แบบฝกเสริมทักษะกบัวิธีการเขียนตามคาํบอก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียน 
ทายางวิทยา จังหวัดเพชรบุร.ี  วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

         สาขาการสอนภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, ๒๕๓๕. 
นภดล  จันทรเพ็ญ.  การใชภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร : ตนออ, ๒๕๓๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๗๒

นฤดี  ผิวงาม.  “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเร่ือง วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียน 
         ประถมศึกษาปที่ ๑.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา 
 หลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๔๕. 
 
นฤมล  มวงไทย.  “การสรางแบบฝกเขียนสรุปความอยางมีวิจารณญาณ  สําหรับนักเรียนชั้น 
         มัธยมศึกษาปที่ ๕.”  วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอน 
         ภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  ๒๕๔๓. 
นิคม  ตังคะพภิพ.  สถติิเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา.  นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศลิปากร 
         วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร,  ๒๕๔๓. 
นิภา  แกวประทีป.  “การสรางแบบฝกการเขียนคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตรา สําหรับนักเรียน 
         ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓.”  รายงานการคนควาแบบอิสระเชิงวทิยานิพนธปริญญา 
         ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน บัณฑิตวทิยาลัย   

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,  ๒๕๔๖. 
บัญชา  เกียรติจรุงพันธ.  “Knock  out...แพคัดออก สภาพจริงที่ยังพบในโรงเรียน.”  วิชาการ  
         ๕,๖ (มิถุนายน ๒๕๔๕) : ๕๒–๖๐. 
บุญยงค  เกศเทศ.  เขียนไทย.  กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พร้ินติ้งเฮาส,  ๒๕๓๙. 
บุญเรียง  ขจรศิลป.  วิธวีิจัยทางการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : หจก. พี เอ็น การพิมพ,  
 ๒๕๓๓. 
บุญลักษณ  เอ่ียมสําอางค.  “การสรางบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับการสอนซอมวิชาภาษาไทย ชัน้ 
         มัธยมศึกษาปที่ ๓.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสตูร 
 และการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  ๒๕๔๑. 
บุญศิริ  ผองอักษร.  “การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร.”  สารพัฒนาหลักสูตร  

๑๕,๑๒๕ (ธันวาคม ๒๕๔๒ –มกราคม ๒๕๔๓) : ๖๐-๖๕. 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยกีารศึกษา 
 

รองศาสตราจารย สมหญิง  เจริญจิตรกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
อาจารยสุธาต ุ ติงสะ    ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
      คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุร ี
อาจารยศุลีพร  วงศภาณุวฒัน   อาจารย ๒ ระดับ ๗  

  โรงเรียนทามวงราษฎรบํารงุ อําเภอทามวง 
      จังหวัดกาญจนบุร ี
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหาและภาษา 

 
ผูชวยศาสตราจารย ฟอน   เปรมพันธ  ภาควิชาภาษาไทย 
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
     มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุร ี
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ภาคผนวก ๒

ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาไทย
ในงานเขียนรอยแกว กอนฝก - หลังฝก และเฉลยคําตอบ
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๖๐ ขอ เวลา ๖๐ นาที

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในกระดาษคําตอบขอที่เปนคําตอบถูกตอง
            ที่สุดเพียงขอเดียว
๑. คําในขอใดตอไปน้ีใชวรรณยุกตตรีผิด
ก. กอกน้ํา  เตาแกส
ข. ตาแปะ  เจกแปะ
ค. คุกกี้  สมุดโนต
ง. โปะแตก  เปาะเปยะ

๒. คําในขอใดตอไปน้ีใชรูปวรรณยุกต
    ถูกตองทุกคํา
ก. ทั้งหลาย   บายเย็น
ข. ทุงหญา  คลองจอง
ค. ซ่ําเติม  ซื้อขาย

   ง. พรอมเพรียง  พ่ีนอง
๓. ขอใดตอไปน้ีมีคําที่ใชรูปวรรณยุกตผิด
ก. แหงแลง  หนารอน
ข. ไรคา  คนแก
ค. ซุมซาม  ลาสมัย
ง. แผนที่  เซาซี้

๔.ขอใดตอไปน้ีมีคําที่ใชรูปวรรณยุกตผิด
ก. ชั่วโมง  ใสกางเกง
ข. เสื้อผา  รองเทา
ค. กลองถายรูป  บะหม่ี
ง. คนควา  คอนขาง

๕. คําในขอใดตอไปน้ีใชวรรณยุกตถูกตอง
   ทุกคํา
ก. พอพาฉันไปอูซอมรถ
ข. นักเรียนไมควรใชจายฟุมเฟอย
ค. ผูนําประเทศตางๆ ใสเสื้อเชิ๊ตแขน

ยาวมาประชุม
ง. ขอสอบวิชาภาษาไทยคอนขางงาย

๖. คําในขอใดตอไปน้ีใชวรรณยุกตถูกตอง
    ทุกคํา
ก. ตํารวจจับผูรายไดคนเดียวหรือคะ
ข. วัยรุนญี่ปุนชอบสวมรองเทาเกี้ยะ
ค. ฉันไปจายตลาดกับคุณแมมาคะ
ง. พนักงานขับรถทุกคนตองมีใบอนุญาต

ขับขี้
๗. พยัญชนะในขอใดใชเปนตัวสะกดมาตรา
     เดียวกันทั้งหมด
ก. น ญ ณ ล
ข. บ พ ม ป
ค. ก ธ ศ ถ
ง. ภ ข ค ฆ

๘. ขอใดมีคําที่ใชพยัญชนะตัวสะกดไม
     ถูกตอง
ก. สัญญา ลําธาร
ข. อากาศ กาซ
ค. สังเขป นกพิราบ
ง. ทรมาร กันดาร
๙. ขอใดมีคําที่ใชพยัญชนะตัวสะกดไม
    ถูกตอง
ก. ราชการ  บุรุษ
ข. บันดาล ตระเวร
ค. รังเกียด สีสัน
ง. ผิวพรรณ อัตคัด
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๑๐. ขอใดใชพยัญชนะตัวสะกดถูกตอง
      ทุกคํา
ก. สถูบ  กอปร
ข. มรณภาพ  มหรสพ
ค. อัฒจันทร วันจันทร
ง. แหวนเพ็ชร  พิรุธ

๑๑. คําวา “อา – จาน” เขียนอยางไร
ก. อาจารณ
ข. อาจารน
ค. อาจารย
ง. อาจารญ

๑๒. คําวา “โท – ระ- สับ” เขียนอยางไร
ก. โทรศัพร
ข. โทรศัพส
ค. โทรศัพท
ง. โทรศัพต

ขอ ๑๓ - ๑๕ ใหเลือกคําที่ถูกตองมาเติมใน
ชองวางเพ่ือใหไดใจความที่เหมาะสม
๑๓. ผูทําผิดกฎหมายยอมไดรับ..........
ก. โทษทัณทร
ข. โทษทัณฑ
ค. โทษทัณต
ง. โทษทัณท

๑๔. พระ............ปกกลดอยูกลางหมูบาน
ก. ธุดงค
ข. ธุดงส
ค. ธุดงก
ง. ธุดงศ

๑๕. เขามีความรอบรูจนไดรับการยกยองวา
      เปน............

ก. นักปราชว
ข. นักปราชน
ค. นักปราชย
ง. นักปราชญ

๑๖. มีผูแจงความวาผูใหญบานคายาเสพติด
     ตํารวจจึงจับกุมตัวมา..............
ก. สืบสวน
ข. สอบสวน
ค. สอบถาม
ง. ไตสวน

๑๗. ขอใดใชคําวา “ม่ัวสุม” ถูกตองที่สุด
ก. นักเรียนม่ัวสุมอยูกับการอานหนังสือ

เตรียมสอบทั้งวัน
ข. วัยรุนม่ัวสุมกันเสพยของมึนเมา
ค. คณะครูม่ัวสุมกันทํางานทั้งวัน
ง. นักกีฬามั่วสุมกันฝกซอมฟุตบอล

๑๘. ขอใดใชคําถูกตองตรงความหมาย
ก. ถนนทุกสายในกรุงเทพฯ มีรถแนน

หนามาก
ข. การเลือกซื้อสินคาควรคํานึงถึง ประ

สิทธิภาพของสินคา
ค. เราไมควรใชจายฟุมเฟอย
ง. อากาศรอนควรอบอุนอาหารกอนรับ

ประทาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๘

๑๙. คําที่ขีดเสนใตในขอใดใชถูกตองตรง
     ความหมาย
ก. งานวัดมีมหรสพครึกโครม
ข. พอแมคอยกีดขวางไมใหเขากับเธอ

พบกัน
ค. ใจเธอรวนเรเหมือนสายเปลที่แกวงไป
ง. ในอาวไทยมีปลาชุกมาก

๒๐. ขอใดใชคําวา “ลวนลาม” ถูกตองที่สุด
ก. ผูชายมักถือโอกาสลวนลามผูหญิงใน

ชวงเทศกาลสงกรานต
ข. เพลี้ยไฟกําลังระบาดลวนลามไปทั่ว

นาขาว
ค. โรคไขหวัดนกกําลังลวนลามไปสูไก
ง. ประชาชนตางชวยกันสกัดเพลิงไวไม

ใหลวนลามไปไกล
๒๑. เกษตรกรในภาคอีสานกําลัง.....ปญหา
     ภัยแลงอยางหนัก
ก. พบ
ข. เจอ
ค. ประสบ
ง. เผชิญ

๒๒. ประชาชนที่อาศัยอยูภาคใตสวนใหญ
     นับถือศาสนาอิสลามเปนเครื่อง....จิตใจ
ก. หนวงเหนี่ยว
ข. ยึดเหนี่ยว
ค. เหน่ียวรั้ง
ง. เหน่ียว

๒๓. ประโยคใดใชภาษาแบบแผน
ก. นักเรียนชอบโดดเรียนวิชาภาษาไทย
ข. ผลการเรียนวิชาภาษาไทยของเขาแย

มาก
ค. มีนักเรียนจํานวนมากใชภาษาไทยไม

ถูกตอง
ง. จะมีนักเรียนซักกี่คนที่สนใจเรียนวิชา

ภาษาไทย
๒๔. ขอใดใชภาษาไดเหมาะสมที่สุด
ก. เขาไปรับประทานอาหารกับเพ่ือนซี้
ข. กําลังเกิดโรคระบาดใน วัว ควาย

จํานวนมาก
ค. ปจจุบันนักเรียน นิสิต นักศึกษา นิยม

ใชโทรศัพทเคลื่อนที่กันมาก
ง. เขาชวยจูงคนแกขามถนน

๒๕. ขอใดใชภาษาไมกะทัดรัด
ก. ผูปวยโรคไตมีสุขภาพออนแอ
ข. ภราดรไดรับรางวัลชนะเลิศการแขง

ขันเทนนิส
ค. เขาอยูบานเพียงลําพัง
ง. คุณครูทุกคนยอมยินดีกับความสําเร็จ

ของศิษยที่ประสบความสําเร็จเสมอ
๒๖. ขอใดใชภาษากะทัดรัดชัดเจน
ก. เม่ือเขาทําถูกไมผิด ตํารวจจึงปลอย

เขาไป
ข. ขอสอบวิชานี้ยากมาก ไมมีของายเลย
ค. การดื่มสุราทําใหรางกายทรุดโทรม
ง. เขารับประทานอาหารจนอิ่ม

ไมหิวเลย
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๒๗.ขอใดใชภาษากะทัดรัดชัดเจน
ก. รถไฟตกรางทําใหผูโดยสารตายหมด

ไมมีใครรอด
ข. อากาศรอนทําใหคนหงุดหงิดงาย
ค. เขารีบสงโทรเลขแจงขาวโดยเร็วดวน

มากที่สุด
ง. เขาทําการอานหนังสือแตเน่ินๆ

๒๘. ขอใดใชคําฟุมเฟอย
ก. เด็กดีตองเช่ือฟงคําสั่งสอนของบิดา

มารดาและครูอาจารย
ข. เปนนักเรียนตองขยันหม่ันเพียร

ศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมอยู
เสมอ

ค. เขาเปนคนดื้อร้ัน ไมเคยเชื่อฟงคําสั่ง
สอนของใคร

ง. พอแมทุกคนสอนลูกใหเปนพลเมืองดี
ของสังคม

๒๙. ขอใดใชคําฟุมเฟอย
ก. ถึงเขามีฐานะยากจน แตเขาก็

ประกอบอาชีพสุจริต
ข. เขาออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จึงมี

สุขภาพแข็งแรง
ค. ผูประสบภัยกําลังขาดแคลนเครื่อง

อุปโภคบริโภค
ง. เขาเปนคนทํางานเชื่องชา ยืดยาด

อืดอาด

๓๐. ขอใดใชคําฟุมเฟอย
ก. คนรายพยายามปดบังความจริง
     ปกปดความผิดของตน
ข. โจรปลนรานทองหนีรอดไปไดอยาง

หวุดหวิด
ค. ผูตองหารับสารภาพทุกขอกลาวหา
ง. คนรายเขามอบตัวตอเจาหนาที่ตํารวจ

๓๑. ประโยคใดใชคําเชื่อมถูกตองที่สุด
ก. สุพรรณไมมาโรงเรียนจึงปวยเปนไข

หวัด
ข. เธอจะไปดูลิเกแตจะไปดูภาพยนต
ค. สุภาพขยันอานหนังสือฉะน้ันจึงสอบ

ไดคะแนนดี
ง. อาจารยใหญมอบรางวัลแดนักเรียนที่

เรียนดี
๓๒. “ครูกําลังอธิบาย” “นักเรียนคุยกัน”
       ควรใชคําเชื่อมขอใดเชื่อมความนี้
        จึงจะเหมาะสม
ก. และ
ข. แลว
ค. แต
ง. หรือ
๓๓. “นักเรียนชวยพอแมทํางานบาน”
      “ไปโรงเรียน” ควรใชคําเชื่อมขอใด
       เชื่อมความนี้จึงจะเหมาะสม
ก. เพราะฉะนั้น
ข. แลวจึง
ค. หรือ
ง. และ
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๓๔. ขอใดใชคําเชื่อมถูกตอง
ก. ฉันยังทํางานอยูที่เดิมไมเปลี่ยนแปลง

แตไมคิดโยกยายอีกแลว
ข. ฉันยังทํางานอยูที่เดิมไมเปลี่ยนแปลง

และไมคิดโยกยายอีกแลว
ค. ฉันยังทํางานอยูที่เดิมไมเปลี่ยนแปลง

แลวจึงไมคิดโยกยายอีกแลว
ง. ฉันยังทํางานอยูที่เดิมไมเปลี่ยนแปลง

จึงไมคิดโยกยายอีกแลว
๓๕. ประโยควา “เธอจะไปกับฉัน....เธอจะ
     อยูที่นี่คนเดียว ควรใชคําเชื่อมขอใด
ก. และ
ข. แต
ค. หรือ
ง. เพราะ

๓๖. ขอใดใชสันธานไมเหมาะสม
ก. พอและแมตองรักลูกในทางที่ถูก
ข. ทั้งเขาและเธอยังเรียนไมจบ
ค. กวาฝนจะหยุดตกและน้ําก็ทวมบาน
ง. นักเรียนตองขยันอานหนังสือมิฉะนั้น

จะสอบไมผาน
๓๗. ขอใดเปนประโยค
ก. กิ่งทองใบหยก
ข. ผาขี้ริ้วหอทอง
ค. ไกแกแมปลาชอน
ง. เฒาหัวงู

๓๘. ขอใดเปนประโยคที่สมบูรณ
ก. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส
ข. สุนัขนอนโตะในครัว
ค. ภาพยนตรไทยในอนาคต
ง. ดารานักแสดงทุกคนเปนขวัญใจของ

วัยรุน

๓๙. ขอใดไมใชประโยค
ก. ครูตรวจการบานวิชาภาษาไทย
ข. หัวหนาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ค. หามเดิมลัดสนาม
ง. ตํารวจจับขโมย

๔๐. ขอใดเปนประโยคที่ละคําซึ่งทําให
      ความหมายของประโยคกํากวม
ก. แมวชอบอาหารสําเร็จรูป
ข. สุราอันตรายตอผูด่ืม
ค. ผูหญิงคนนี้งายเหลือเกิน
ง. หญิงชราผิวหยาบกราน

๔๑. ประโยคใดที่มีการละคํา
ก. รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด
ข. จังหวัดกาญจนบุรีมี ๑๓ อําเภอ
ค. ฉันเคยไปเที่ยวงานสัปดาหสะพาน

ขามแมน้ําแคว แตเขายังไมเคย
ง. นักเรียนไปพบครูแนะแนวแตครูไมอยู

๔๒. ขอใดเรียงลําดับคําสื่อความหมายได
ชัดเจนที่สุด
ก. เราไปเยี่ยมดวยกันคนปวย
ข. รถชนคนไดรับบาดเจ็บเขาเปนคนขับ
ค. นักเรียนชวยคุณครูเก็บกระดาษเศษ
ง. เขารองเพลงเพราะมาก

๔๓. ขอใดเม่ือเรียงคําสลับที่กนัแลว ความ
หมายไมเปลี่ยนไปจากเดิม
ก. นักเรียนทําการบาน
ข. อานหนังสือการตูน
ค. นักกีฬาวิ่งเร็วมาก
ง. ชางสรางบาน

   ส
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๙๑

๔๔. การเรียงคําในประโยคใดมีลักษณะตาง
      ไปจากการเรียงคําในประโยคปกติใน
      ภาษาไทย
ก. วินทร เลียววาริน แตง “สิ่งมีชีวิตที่

เรียกวาคน”
ข. “สมตํา” สุนารี ราชสีมา เปนคนรอง
ค. แท็กซี่ รองเพลง “อรวรรณ”
ง. ผูรองเพลง “ใครๆ ก็ไมรักผม” คือ

พลับ
๔๕.การเรียงลําดับคําในประโยคมี
    ความสําคัญอยางไรมากที่สุด
ก. ความหมาย
ข. ความเหมาะสม
ค. ความสละสลวย
ง. ความกระชับรัดกุม

๔๖. ขอใดเขียนเครื่องหมายทับถูกตอง
ก. \
ข. /
ค. //
ง. \\

๔๗. ขอใดเขียนเครื่องหมายนขลิขิต ที่ใชใน
      ขอความภาษาไทยถูกตอง
ก. {  }
ข. [  ]
ค. (  )
ง. <  >

๔๘. เครื่องหมายที่ใชเขียนหลังคําหรือ
     ขอความเพื่อใหอานซ้ําคําเขียนอยางไร
ก. ฯ
ข. ๆ
ค. !
ง. ?

๔๙. ขอใดเขียนเครื่องหมายที่ใชเขียนทาย
      ประโยคที่เปนประโยคคําถามถูกตอง
ก. ?
ข. !
ค. /
ง. ฯ

๕๐. ขอใดเขียนเครื่องหมายที่ใชเขียนหลัง
      คําที่แสดงความรูสึกถูกตอง
ก. ?
ข. !
ค. “    ”
ง. (    )

๕๑. ขอใดเขียนเครื่องหมายที่ใชเขียนหลัง
      คําหรือขอความที่มีตอไปอีกมากได
      ถูกตอง
ก. ฯ
ข. (  )
ค. ฯลฯ
ง. ๆ

๕๒. ขอใดคือประโยชนของการเวน
       วรรคตอน
ก. บอกระยะของประโยค
ข. แสดงความรูสึกของผูเขียน
ค. แยกคําหรือขอความออกจากกัน เพ่ือ

ใหกะทัดรัดชัดเจน
ง. แสดงความเทากันของขอความ

๕๓. ขอใดใชแทนเครื่องหมายจุลภาคได
ก. ไปยาลใหญ
ข. ไมยมก
ค. เวนวรรคนอย
ง. เวนวรรคใหญ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๒

๕๔. การเวนวรรคไมถูกตองทําใหประโยค
      มีลักษณะอยางไร
ก. ไมชัดเจน
ข. เขาใจความหมายผิด
ค. ไมรัดกุม
ง. ไมมีน้ําหนัก

๕๕. ขอใดเวนวรรคตอนไดเหมาะสม
ก. ในหมูสัตวเล็กๆ เชน ผึ้ง แตน ตอฯลฯ
ข. ในหมูสัตวเล็กๆ เชน ผึ้ง แตน
     ตอ ฯลฯ
ค. ในหมูสัตวเล็กๆ เชน ผึ้ง แตนตอ ฯลฯ
ง. ในหมู สัตวเล็กๆ เชน ผึ้ง แตน
     ตอ ฯลฯ

๕๖. ขอใดเวนวรรคตอนไมถูกตอง
ก. มีการรองเพลง ไทยเดิมหลายเรื่อง
ข. การบริหารรางกายดวยการ นั่ง นอน

ยืน เดิน
ค. ในการเรียนภาษาไทย นักเรียนตอง

ฝกทักษะทั้ง ๔ ดาน คือ ฟง พูด อาน
เขียน

ง. พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายก
รัฐมนตรี

๕๗. ขอใดใชเครื่องหมายวรรคตอนไม
       ถูกตอง
ก. อุย ! หนามตํา
ข. เขาใหญมีสัตวปาหลายชนิดเชน เกง

กวาง เสือ ฯลฯ
ค. ครูพูดวา “ใครมาโรงเรียนสาย?”
ง. บรรยาย อานวา บัน – ยาย

๕๘. ขอใดใชเครื่องหมายวรรคตอนไม
      ถูกตอง
ก. เขาทักฉันวา สวัสดีครับ !
ข. แมคาขาย สม เงาะ ทุเรียน ลําไย

นอยหนา ฯลฯ
ค. เขาไมสบายตองรับประทานอาหาร

ออนๆ
ง. เขาเดินทางไปกรุงเทพฯ

๕๙. ขอใดไมตองใชเครื่องหมายวรรคตอน
ก. ฉันไมเห็นใครเลย?
ข. กุมภาพันธ ใชคํายอวา ก.พ.
ค. ขบวนรถไฟสายกรุงเทพฯ – น้ําตก
ง. บานราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๖๐. เครื่องหมายวรรคตอนในขอใดควร
     ตัดออกไป
ก. เด็กๆ กําลังเลนฟุตบอล
ข. ไชโย ! ฉันทําแบบฝกสําเร็จแลว
ค. คุณแมถามฉันวาทําไมกลับบานชา?
ง. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ

ดุลยเดช (ร.๙)
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๙๓

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว

๑.   ค ๑๑.   ค ๒๑.  ค ๓๑.  ค ๔๑.  ค ๕๑.  ค
๒.   ง ๑๒.  ค ๒๒.  ข ๓๒.  ค ๔๒.  ง ๕๒.  ก
๓.   ค ๑๓.  ข ๒๓.  ค ๓๓.  ข ๔๓.  ค ๕๓.  ค
๔.   ก ๑๔.  ก ๒๔.  ค ๓๔.  ข ๔๔.  ข ๕๔.  ข
๕.   ง ๑๕.  ง ๒๕.  ง ๓๕.  ค ๔๕.  ก ๕๕.  ข
๖.   ค ๑๖.  ข ๒๖.  ค ๓๖.  ค ๔๖.  ข ๕๖.  ก
๗.   ก ๑๗.  ข ๒๗.  ข ๓๗.  ข ๔๗.  ค ๕๗.  ค
๘.   ง ๑๘.  ค ๒๘.  ค ๓๘.  ง ๔๘.  ข ๕๘.  ก
๙.   ค ๑๙.  ค ๒๙.  ง ๓๙.  ข ๔๙.  ก ๕๙.  ก
๑๐. ข ๒๐. ก ๓๐.  ก ๔๐.  ค ๕๐.  ข ๖๐.  ค   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



๙๔

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๖๐ ขอ เวลา ๖๐ นาที

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในกระดาษคําตอบขอที่เปนคําตอบถูกตอง
            ที่สุดเพียงขอเดียว
๑. “ครูกําลังอธิบาย” “นักเรียนคุยกัน”
       ควรใชคําเชื่อมขอใดเชื่อมความนี้
        จึงจะเหมาะสม

ก. แลว
ข. และ
ค. หรือ
ง. แต

๒. ขอใดใชคําเชื่อมถูกตอง
ก. ฉันยังทํางานอยูที่เดิมไมเปลี่ยน
แปลง แลวจึงไมคิดโยกยายอีกแลว

ข. ฉันยังทํางานอยูที่เดิมไมเปลี่ยน
แปลง และไมคิดโยกยายอีกแลว

ค. ฉันยังทํางานอยูที่เดิมไมเปลี่ยน
แปลง จึงไมคิดโยกยายอีกแลว

ง. ฉันยังทํางานอยูที่เดิมไมเปลี่ยน
แปลง แตไมคิดโยกยายอีกแลว

๓. “นักเรียนชวยพอแมทํางานบาน”
      “ไปโรงเรียน” ควรใชคําเชื่อมขอใด
       เชื่อมความนี้จึงจะเหมาะสม

ก. หรือ
ข. และ
ค. แลวจึง
ง. เพราะฉะนั้น

๔. ประโยควา “เธอจะไปกับฉัน....เธอจะ
     อยูที่นี่คนเดียว ควรใชคําเชื่อมขอใด
ก. เพราะ
ข. และ
ค. หรือ
ง. แต

๕. ประโยคใดใชคําเชื่อมถูกตองที่สุด
ก. สุภาพขยันอานหนังสือฉะน้ันจึงสอบ

ไดคะแนนดี
ข. อาจารยใหญมอบรางวัลแดนักเรียนที่

เรียนดี
ค. สุพรรณไมมาโรงเรียนจึงปวยเปนไข

หวัด
ง. เธอจะไปดูลิเกแตจะไปดูภาพยนต

๖. ขอใดใชสันธานไมเหมาะสม
ก. นักเรียนตองขยันอานหนังสือมิฉะน้ัน

จะสอบไมผาน
ข. กวาฝนจะหยุดตกและน้ําก็ทวมบาน
ค. พอและแมตองรักลูกในทางที่ถูก
ง. ทั้งเขาและเธอยังเรียนไมจบ

๗. พยัญชนะในขอใดใชเปนตัวสะกดมาตรา
     เดียวกันทั้งหมด
ก. ก ธ ศ ถ
ข. น ญ ณ ล
ค. ภ ข ค ฆ
ง. บ พ ม ป
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๙๕

๘. ขอใดมีคําที่ใชพยัญชนะตัวสะกดไม
    ถูกตอง
ก. รังเกียด สีสัน
ข. ราชการ  บุรุษ
ค. ผิวพรรณ อัตคัด
ง. บันดาล ตระเวร

๙. ขอใดมีคําที่ใชพยัญชนะตัวสะกดไม
     ถูกตอง
ก. อากาศ กาซ
ข. ทรมาร กันดาร
ค. สัญญา ลําธาร
ง. สังเขป นกพิราบ
๑๐. ขอใดใชพยัญชนะตัวสะกดถูกตอง
      ทุกคํา
ก. มรณภาพ  มหรสพ
ข. อัฒจันทร วันจันทร
ค. แหวนเพ็ชร  พิรุธ
ง. สถูบ  กอปร

๑๑. การเรียงคําในประโยคใดมีลักษณะตาง
      ไปจากการเรียงคําในประโยคปกติใน
      ภาษาไทย
ก. แท็กซี่ รองเพลง “อรวรรณ”
ข. “สมตํา” สุนารี ราชสีมา เปนคนรอง
ค. ผูรองเพลง “ใครๆ ก็ไมรักผม” คือ

พลับ
ง. วินทร เลียววาริน แตง “สิ่งมีชีวิตที่

เรียกวาคน”
๑๒. ขอใดเรียงลําดับคําสื่อความหมายได
      ชัดเจนที่สุด
ก. รถชนคนไดรับบาดเจ็บเขาเปนคนขับ
ข. นักเรียนชวยคุณครูเก็บกระดาษเศษ
ค. เขารองเพลงเพราะมาก
ง. เราไปเยี่ยมดวยกันคนปวย

๑๓. การเรียงลําดับคําในประโยคมี
     ความสําคัญอยางไรมากที่สุด
ก. ความกระชับรัดกุม
ข. ความเหมาะสม
ค. ความสละสลวย
ง. ความหมาย

๑๔. ขอใดเม่ือเรียงคําสลับที่กนัแลว
      ความหมายไมเปลี่ยนไปจากเดิม
ก. ชางสรางบาน
ข. นักกีฬาวิ่งเร็วมาก
ค. อานหนังสือการตูน
ง. นักเรียนทําการบาน

ขอ ๑๕–๑๗ ใหเลือกคําที่ถูกตองมาเติมใน
ชองวางเพ่ือใหไดใจความที่เหมาะสม
๑๕. เขามีความรอบรูจนไดรับการยกยองวา
      เปน............

ก. นักปราชญ
ข. นักปราชว
ค. นักปราชน
ง. นักปราชย

๑๖. ผูทําผิดกฎหมายยอมไดรับ..........
ก. โทษทัณต
ข. โทษทัณท
ค. โทษทัณทร
ง. โทษทัณฑ

๑๗. พระ............ปกกลดอยูกลางหมูบาน
ก. ธุดงก
ข. ธุดงค
ค. ธุดงส
ง. ธุดงศ
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๙๖

๑๘. คําวา “โท – ระ- สับ” เขียนอยางไร
ก. โทรศัพท
ข. โทรศัพต
ค. โทรศัพร
ง. โทรศัพส

๑๙. คําวา “อา – จาน” เขียนอยางไร
ก. อาจารน
ข. อาจารณ
ค. อาจารญ
ง. อาจารย

๒๐. ขอใดใชคําวา “ลวนลาม” ถูกตองที่สุด
ก. ผูชายมักถือโอกาสลวนลามผูหญิงใน

ชวงเทศกาลสงกรานต
ข.  ประชาชนตางชวยกันสกัดเพลิงไวไม

ใหลวนลามไปไกล
ค. เพลี้ยไฟกําลังระบาดลวนลามไปทั่ว

นาขาว
ง. โรคไขหวัดนกกําลังลวนลามไปสูไก

๒๑. ขอใดใชคําวา “ม่ัวสุม” ถูกตองที่สุด
ก. คณะครูม่ัวสุมกันทํางานทั้งวัน
ข. วัยรุนม่ัวสุมกันเสพยของมึนเมา
ค. นักกีฬามั่วสุมกันฝกซอมฟุตบอล
ง. นักเรียนม่ัวสุมอยูกับการอานหนังสือ

เตรียมสอบทั้งวัน
๒๒. ขอใดใชคําถูกตองตรงความหมาย
ก. เราไมควรใชจายฟุมเฟอย
ข. ถนนทุกสายในกรุงเทพฯ มีรถแนน

หนามาก
ค. อากาศรอนควรอบอุนอาหารกอนรับ

ประทาน
ง. การเลือกซื้อสินคาควรคํานึงถึง
      ประสิทธิภาพของสินคา

๒๓. คําที่ขีดเสนใตในขอใดใชถูกตองตรง
     ความหมาย
ก. งานวัดมีมหรสพครึกโครม
ข. ในอาวไทยมีปลาชุกมาก
ค. ใจเธอรวนเรเหมือนสายเปลที่แกวงไป
ง. พอแมคอยกีดขวางไมใหเขากับเธอ

พบกัน
๒๔. ประชาชนที่อาศัยอยูภาคใตสวนใหญ
     นับถือศาสนาอิสลามเปนเครื่อง....จิตใจ
ก. เหน่ียว
ข. ยึดเหนี่ยว
ค. เหน่ียวรั้ง
ง. หนวงเหนี่ยว

๒๕. มีผูแจงความวาผูใหญบานคายา
      เสพติด ตํารวจจึงจับกุมตัวมา..............
ก. ไตสวน
ข. สืบสวน
ค. สอบสวน
ง. สอบถาม

๒๖. เกษตรกรในภาคอีสานกําลัง.....ปญหา
     ภัยแลงอยางหนัก
ก. เผชิญ
ข. ประสบ
ค. พบ
ง. เจอ

๒๗. ขอใดไมตองใชเครื่องหมายวรรคตอน
ก. ฉันไมเห็นใครเลย?
ข. บานราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ค. กมุภาพันธ ใชคํายอวา ก.พ.
ง. ขบวนรถไฟสายกรุงเทพฯ – น้ําตก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๗

๒๘. ขอใดใชเครื่องหมายวรรคตอนไม
       ถูกตอง
ก. เขาใหญมีสัตวปาหลายชนิดเชน เกง

กวาง เสือ ฯลฯ
ข. บรรยาย อานวา บัน – ยาย
ค. ครูพูดวา “ใครมาโรงเรียนสาย?”
ง. อุย ! หนามตํา

๒๙. เครื่องหมายวรรคตอนในขอใดควร
     ตัดออกไป
ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ

ดุลยเดช (ร.๙)
ข. คุณแมถามฉันวาทําไมกลับบานชา?
ค. ไชโย ! ฉันทําแบบฝกสําเร็จแลว
ง. เด็กๆ กําลังเลนฟุตบอล

๓๐. ขอใดใชเครื่องหมายวรรคตอนไม
      ถูกตอง
ก. แมคาขาย สม เงาะ ทุเรียน ลําไย

นอยหนา ฯลฯ
ข. เขาไมสบายตองรับประทานอาหาร

ออนๆ
ค. เขาทักฉันวา สวัสดีครับ !
ง. เขาเดินทางไปกรุงเทพฯ

๓๑. ขอใดใชคําฟุมเฟอย
ก. เปนนักเรียนตองขยันหม่ันเพียร

ศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมอยู
เสมอ

ข. เด็กดีตองเช่ือฟงคําสั่งสอนของบิดา
มารดาและครูอาจารย

ค. พอแมทุกคนสอนลูกใหเปนพลเมืองดี
ของสังคม

ง. เขาเปนคนดื้อร้ัน ไมเคยเชื่อฟงคําสั่ง
สอนของใคร

๓๒. ขอใดใชภาษาไมกะทัดรัด
ก. คุณครูทุกคนยอมยินดีกับความสําเร็จ

ของศิษยที่ประสบความสําเร็จเสมอ
ข. ภราดรไดรับรางวัลชนะเลิศการแขง

ขันเทนนิส
ค. ผูปวยโรคไตมีสุขภาพออนแอ
ง. เขาอยูบานเพียงลําพัง

๓๓. ขอใดใชคําฟุมเฟอย
ก. ผูตองหารับสารภาพทุกขอกลาวหา
ข. คนรายเขามอบตัวตอเจาหนาที่ตํารวจ
ค. โจรปลนรานทองหนีรอดไปไดอยาง

หวุดหวิด
ง. คนรายพยายามปดบังความจริง
     ปกปดความผิดของตน

๓๔. ขอใดใชภาษากะทัดรัดชัดเจน
ก. เขารับประทานอาหารจนอิ่ม

ไมหิวเลย
ข. การดื่มสุราทําใหรางกายทรุดโทรม
ค. เม่ือเขาทําถูกไมผิด ตํารวจจึงปลอย

เขาไป
ง. ขอสอบวิชานี้ยากมาก ไมมีของายเลย

ไมหิวเลย
๓๕. ขอใดใชคําฟุมเฟอย
ก. เขาเปนคนทํางานเชื่องชา ยืดยาด

อืดอาด
ข. เขาออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จึงมี

สุขภาพแข็งแรง
ค. ถึงเขามีฐานะยากจน แตเขาก็

ประกอบอาชีพสุจริต
ง. ผูประสบภัยกําลังขาดแคลนเครื่อง

อุปโภคบริโภค
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๙๘

๓๖. ขอใดใชภาษากะทัดรัดชัดเจน
ก. อากาศรอนทําใหคนหงุดหงิดงาย
ข. เขาทําการอานหนังสือแตเน่ินๆ
ค. รถไฟตกรางทําใหผูโดยสารตายหมด

ไมมีใครรอด
ง. เขารีบสงโทรเลขแจงขาวโดยเร็วดวน

มากที่สุด
๓๗. ขอใดไมใชประโยค
ก. ตํารวจจับขโมย
ข. หามเดิมลัดสนาม
ค. หัวหนาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ง. ครูตรวจการบานวิชาภาษาไทย

๓๘. ขอใดเปนประโยค
ก. เฒาหัวงู
ข. ผาขี้ริ้วหอทอง
ค. กิ่งทองใบหยก
ง. ไกแกแมปลาชอน

๓๙. ขอใดเปนประโยคที่ละคําซึ่งทําให
      ความหมายของประโยคกํากวม
ก. สุราอันตรายตอผูด่ืม
ข. หญิงชราผิวหยาบกราน
ค. แมวชอบอาหารสําเร็จรูป
ง. ผูหญิงคนนี้งายเหลือเกิน

๔๐. ขอใดเปนประโยคที่สมบูรณ
ก. ดารานักแสดงทุกคนเปนขวัญใจของ

วัยรุน
ข. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส
ค. ภาพยนตรไทยในอนาคต
ง. สุนัขนอนโตะในครัว

๔๑. ประโยคใดที่มีการละคํา
ก. จังหวัดกาญจนบุรีมี ๑๓ อําเภอ
ข. รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด

  ค.  นักเรียนไปพบครูแนะแนวแตครูไมอยู
ง.  ฉันเคยไปเที่ยวงานสัปดาหสะพาน
     ขามแมน้ําแคว แตเขายังไมเคย

๔๒. ขอใดคือประโยชนของการเวน
       วรรคตอน
ก. บอกระยะของประโยค
ข. แสดงความรูสึกของผูเขียน
ค. แสดงความเทากันของขอความ
ง. แยกคําหรือขอความออกจากกัน เพ่ือ

ใหกะทัดรัดชัดเจน
๔๓. การเวนวรรคไมถูกตองทําใหประโยค
      มีลักษณะอยางไร
ก. เขาใจความหมายผิด
ข. ไมมีน้ําหนัก
ค. ไมชัดเจน
ง. ไมรัดกุม

๔๔. ขอใดเวนวรรคตอนไมถูกตอง
ก. ในการเรียนภาษาไทย นักเรียนตอง

ฝกทักษะทั้ง ๔ ดาน คือ ฟง พูด อาน
เขียน

ข. การบริหารรางกายดวยการ นั่ง นอน
ยืน เดิน

ค. พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายก
รัฐมนตรี

ง. มีการรองเพลง ไทยเดิมหลายเรื่อง
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๙๙

๔๕. ขอใดเวนวรรคตอนไดเหมาะสม
ก. ในหมูสัตวเล็กๆ เชน ผึ้ง แตน
     ตอ ฯลฯ
ข. ในหมู สัตวเล็กๆ เชน ผึ้ง แตน
     ตอ ฯลฯ
ค. ในหมูสัตวเล็กๆ เชน ผึ้ง แตน ตอฯลฯ
ง. ในหมูสัตวเล็กๆ เชน ผึ้ง แตนตอ ฯลฯ

๔๖. ขอใดใชแทนเครื่องหมายจุลภาคได
ก. ไมยมก
ข. ไปยาลใหญ
ค. เวนวรรคใหญ
ง. เวนวรรคนอย

๔๗. ขอใดตอไปน้ีมีคําที่ใชรูปวรรณยุกตผิด
ก. เสื้อผา  รองเทา
ข. คนควา  คอนขาง
ค. ชั่วโมง  ใสกางเกง
ง. กลองถายรูป  บะหม่ี

๔๘. คําในขอใดตอไปน้ีใชรูปวรรณยุกต
      ถูกตองทุกคํา
    ก. พรอมเพรียง  พ่ีนอง
ข. ทุงหญา  คลองจอง
ค. ทั้งหลาย   บายเย็น
ง. ซ่ําเติม  ซื้อขาย

๔๙. คําในขอใดตอไปน้ีใชวรรณยุกตถูกตอง
      ทุกคํา
ก. ฉันไปจายตลาดกับคุณแมมาคะ
ข. ตํารวจจับผูรายไดคนเดียวหรือคะ
ค. วัยรุนญี่ปุนชอบสวมรองเทาเกี้ยะ
ง. พนักงานขับรถทุกคนตองมีใบอนุญาต

ขับขี้

๕๐. ขอใดตอไปน้ีมีคําที่ใชรูปวรรณยุกตผิด
ก. แผนที่  เซาซี้
ข. ไรคา  คนแก
ค. ซุมซาม  ลาสมัย
ง. แหงแลง  หนารอน

๕๑. คําในขอใดตอไปน้ีใชวรรณยุกตถูกตอง
      ทุกคํา
ก. ผูนําประเทศตางๆ ใสเสื้อเชิ๊ตแขน

ยาวมาประชุม
ข. ขอสอบวิชาภาษาไทยคอนขางงาย
ค. นักเรียนไมควรใชจายฟุมเฟอย
ง. พอพาฉันไปอูซอมรถ

๕๒. คําในขอใดตอไปน้ีใชวรรณยุกตตรีผิด
ก. คุกกี้  สมุดโนต
ข. ตาแปะ  เจกแปะ
ค. กอกน้ํา  เตาแกส
ง. โปะแตก  เปาะเปยะ

๕๓. ขอใดเขียนเครื่องหมายที่ใชเขียนหลัง
      คําที่แสดงความรูสึกถูกตอง
ก. “    ”
ข. (    )
ค. ?
ง. !

๕๔. ขอใดเขียนเครื่องหมายทับถูกตอง
ก. //
ข. /
ค. \
ง. \\
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๑๐๐

๕๕. ขอใดเขียนเครื่องหมายที่ใชเขียนทาย
      ประโยคที่เปนประโยคคําถามถูกตอง
ก. ฯ
ข. !
ค. /
ง. ?

๕๖. ขอใดเขียนเครื่องหมายนขลิขิต ที่ใชใน
      ขอความภาษาไทยถูกตอง
ก. (  )
ข. [  ]
ค. {  }
ง. <  >

๕๗. ขอใดเขียนเครื่องหมายที่ใชเขียนหลัง
      คําหรือขอความที่มีตอไปอีกมากได
      ถูกตอง
ก. ฯ
ข. ๆ
ค. ฯลฯ
ง. (  )

๕๘. เครื่องหมายที่ใชเขียนหลังคําหรือ
     ขอความเพื่อใหอานซ้ําคําเขียนอยางไร
ก. !
ข. ?
ค. ฯ
ง. ๆ

๕๙. ขอใดใชภาษาไดเหมาะสมที่สุด
ก. เขาชวยจูงคนแกขามถนน
ข. เขาไปรับประทานอาหารกับเพ่ือนซี้
ค. กําลังเกิดโรคระบาดใน วัว ควาย

จํานวนมาก
ง. ปจจุบันนักเรียน นิสิต นักศึกษา นิยม

ใชโทรศัพทเคลื่อนที่กันมาก
๖๐. ประโยคใดใชภาษาแบบแผน
ก. จะมีนักเรียนซักกี่คนที่สนใจเรียนวิชา

ภาษาไทย
ข. มีนักเรียนจํานวนมากใชภาษาไทยไม

ถูกตอง
ค. ผลการเรียนวิชาภาษาไทยของเขาแย

มาก
ง. นักเรียนชอบโดดเรียนวิชาภาษาไทย
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๑๐๑

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว

๑.   ง ๑๑.   ข ๒๑.  ข ๓๑.  ง ๔๑.  ง ๕๑.  ค
๒.   ข ๑๒.  ก ๒๒.  ก ๓๒.  ก ๔๒.  ก ๕๒.  ก
๓.   ค ๑๓.  ค ๒๓.  ค ๓๓.  ง ๔๓.  ก ๕๓.  ง
๔.   ค ๑๔.  ข ๒๔.  ข ๓๔.  ข ๔๔.  ง ๕๔.  ข
๕.   ก ๑๕.  ก ๒๕.  ค ๓๕.  ก ๔๕.  ก ๕๕.  ง
๖.   ข ๑๖.  ง ๒๖.  ก ๓๖.  ก ๔๖.  ง ๕๖.  ก
๗.   ข ๑๗.  ข ๒๗.  ข ๓๗.  ค ๔๗.  ค ๕๗.  ค
๘.   ก ๑๘.  ก ๒๘.  ค ๓๘.  ข ๔๘.  ก ๕๘.  ง
๙.   ข ๑๙.  ง ๒๙.  ข ๓๙.  ง ๔๙.  ก ๕๙.  ง
๑๐. ก ๒๐. ก ๓๐.  ค ๔๐.  ก ๕๐.  ค ๖๐.  ข
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๑๐๒

ภาคผนวก ค

ตัวอยางแบบฝกเรื่องการสะกดการันต
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๑๐๓

  คําชี้แจงในการใชแบบฝกการใชวรรณยุกต

๑. แบบฝกการสะกดการันตมีแบบฝกยอย ๓ แบบฝก ใชเวลาในการทํา
    แบบฝกครั้งละ ๑ ชั่วโมง ๓ ครั้ง

๑.๑ แบบฝกการใชวรรณยุกต ใชเวลาในการทํา   ๖๐ นาที
      (ใชซอมเสริมนอกเวลาเรียน)
๑.๒ ศึกษาเนื้อหาจากบทสนทนาในการตูนจนเขาใจ แลวคอยลงมือ
      ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกการใชวรรณยุกต
๑.๓ ตรวจคําตอบจากเฉลย

๒. เมื่อทําแบบฝกการสะกดการันตครบทั้ง ๓ แบบฝก ใหทําแบบทดสอบ
     หลังเรียน
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๑๐๔

รูปวรรณยุกตมีหลัก
ในการวางที่ตําแหนงใด

การใชวรรณยุกตรูปตางๆ

   รูปวรรณยุกตตองวางเหนือ
พยัญชนะตนที่เปนพยัญชนะเดี่ยว
เชน ปา ถาพยัญชนะตนที่เปน
พยัญชนะเดี่ยวมีรูปสระเหนือ
พยัญชนะนั้นใหวางรูปวรรณยุกต
เหนือสระ เชน พี่

ถาพยัญชนะตนเปนอักษรควบ
และอักษรนํา มีหลักการใช
วรรณยุกตอยางไรบาง

ถาพยัญชนะตนเปนพยัญชนะควบ
กล้ําใหวางรูปวรรณยุกตเหนือพยัญชนะ
ตนตัวที่สอง เชน สราง ถาพยัญชนะตน
เปนอักษรควบ อักษรนํา มีสระเหนือ
พยัญชนะตนใหวางรูปวรรณยุกตเหนือสระ
ที่พยัญชนะตนตัวที่สองนั้น เชน หนี้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๕

    วรรณยุกต
คืออะไร

    วรรณยุกตคือ เครื่องหมาย
แสดงเสียงสูงต่ําของพยางค
หรือคําในภาษาไทย
วรรณยุกตมี ๔ รูป   ๕ เสียง

    เหตุใดวรรณยุกตมี
๕ เสียง แตมี ๔ รูป

       เพราะเสียงสามัญไมมีรูป
  ปรากฏ วรรณยุกตจึงมีเพียง
๔   รูปคือ เอก โท ตรี จัตวา

    วรรณยุกตมีหลักการ
 ใชอยางไรบาง

     อักษรกลางคําเปนใช
วรรณยุกตไดครบ ๔ รูป คือ เอก
โท ตรี จัตวา แตอักษรกลางคํา
ตายใชวรรณยุกต ได ๓ รูป คือ
โท ตรี จัตวา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๖

    อักษรกลางมี
อะไรบาง

  อักษรกลางมี ๙ ตัว คือ
 ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ

   อักษรสูง
มีอะไรบาง

    อักษรสูงมี ๑๑ ตัว
คือ ข ฃ ฉ ถ ฐ ผ ฝ
ศ ษ ส ห

    อักษรสูงมีหลักการใช
วรรณยุกตอยางไรบาง

      อักษรสูงคําเปนใช
วรรณยุกต ได ๒ รูป คือ เอก
โท ถาอักษร สูงคําตายใช
วรรณยุกตได ๑  รูป คือ โท

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๗

   อักษรต่ํามี
อะไรบาง

       อักษรต่ํามี ๒๔ ตัว คือ
ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฒ ท ธ ฟ ภ ย
พ ฮ ญ ล ณ น ม ร  ฬ ง ว

   อักษรต่ํามีหลักการใช
วรรณยุกตอยางไรบาง

       อักษรต่ําคําเปนใชวรรณยุกตได
๒ รูป คือ เอก โท สวนอักษรต่ําคําตาย
สระเสียงสั้นใชวรรณยุกต ๒ รูป คือ
เอก และจัตวาแตถาเปนสระเสียงยาว
ใชวรรณยุกตได ๒ รูป คือ โท จัตวา   คําเปน

คืออะไร

คําเปนก็คือคําที่ประสมดวย
สระเสียงยาวในแม ก กา เชน ปาและ
คําที่ใชมาตราตัวสะกด แม กง กน กม
เกย เกอว เชน  ปาน

คําตายคืออะไร     คําตายคือคําที่
ประสมดวยสระเสียงสั้นใน
แม ก กา เชน ปุและคําที่
ใชมาตราตัวสะกด แม กด
กบ กก  เชน  ปาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๘

แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชวรรณยุกต
ตอนที่ ๑
คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําขอความที่กําหนดใหขางลางนี้ เติมลงในกรอบ
             สี่เหล่ียมใหถูกตองตามกฎการใชวรรณยุกต

อักษรกลางคําเปน อักษรกลางคําตาย อักษรสูงคําเปน
อักษรสูงคําตาย อักษรต่ําคําเปน อักษรต่ําคําตายสระเสียง
ยาว
อักษรต่ําคําตายสระเสียงสั้น

รูปเอก รูปโท รูปโท รูปตรี
อักษร...........
คํา................

อักษร...........
คํา...........

รูปตรี รูปจัตวา
รูปโท

รูปเอก รูปโท
อักษร........
คํา..............

อักษร................คํา..............
และอักษร..............คํา..........
 ประสมดวยสระเสียง...........

รูปโท
เสียงตรี

รูปเอกอักษร...........
คํา............... อักษร...........คํา...............

รูปเอก
เสียงโท

ประสม
ดวยสระเสียง...........

๑ ๒

๓

๖
๕

๔

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๙

ตอนที่ ๒

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเติมวรรณยุกต เอก ในขอความที่อานตอไปนี้
             ใหถูกตองและไดใจความ

ตัวอยาง
วัดไชยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต มีพระเจดียเกาอยูองคหนึ่ง

อยูใกลๆ พระอุโบสถตั้งอยูริมฝงแมน้ําแมกลอง พระเจดียองคนี้ มีช่ือทาง
โบราณคดีวา  “เจดียโบราณวัดไชยชุมพลชนะสงคราม”

ประชากรสวนใหญของจังหวัดกาญจนบุรีตั้งถินฐานอยูหนาแนนใน
พื้นทีตอนกลางของจังหวัด  ซึงประกอบดวยบริเวณทีราบลุมแมน้ําแมก
ลอง ในทองทีอําเภอทามะกา ทามวง เมือง พนมทวน บอพลอย เลาขวัญ

ประชากรกลุมคนลาวเปนกลุมประชากรทียังคงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมของตนเองเปนอยางมาก สวนใหญตั้งถินฐานอยูในเขตทีราบ
อําเภอพนมทวน     เลาขวัญ บอพลอย

บานเกาเปนตําบลเล็กๆ บนริมฝงแมน้ําแควนอย เปนที ทีขุดพบ
หลักฐานโบราณคดีเกียวกับมนุษยสมัยยุคกอนประวัติศาสตร   เปนแหง
แรกในประเทศไทย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๐

ตอนที่ ๓

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเติมวรรณยุกต โท ในขอความที่อานตอไปนี้
             ใหถูกตอง และไดใจความ

ตัวอยาง
สภาพลมฟาอากาศของจังหวัดกาญจนบุรีโดยทั่วไปแลว คลายคลึง

กับบริเวณภาคกลางของประเทศไทย กลาวคือมีอากาศแบบทุงหญาเมือง
รอน

เมืองกาญจนบุรีเกานี เคยเปนเมืองหนาดาน  สกัดกัน
การเดินทัพของพมา ซึ่งยกเขามาทางดานเจดียสามองค ตังแตสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนตน     จนถึงกรุงรัตนโกสินทร

ปราสาทเมืองสิงหหรือที่ชาวบานเรียกกันสันๆ วา เมืองสิงห เปน
เมืองโบราณสมัยลพบุรีสรางขึนราวๆ พุทธศตวรรษที่ 16-19 ในสมัยที่
ขอมมีอํานาจในแถบนี

นําตกไทรโยคนอย หรือนําตกเขาพัง อยูในเขตพืนที่ของอําเภอ
ไทรโยคและเปนเสนทางเดียวกันกับการเดินทางไปยังนําตกไทรโยคใหญ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๑

ตอนที่ ๔
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเติมวรรณยุกต เอก/โท ในขอความที่อานตอไปนี้

      ใหถูกตองและไดใจความ

ตัวอยาง
น้ําตกไทรโยคใหญ    เปนน้ําตกแหงเดียวที่ตัวน้ําตกไหลจากหนา

ผาลงสู แมน้ําเลยทีเดียว สมกับช่ือที่เรียกเขาซึ่งเปนที่เกิดของน้ําตกแหง
นี้วา “เขาน้ําโจน”

พิพิธภัณฑอักษะเชลยศึกหรือพิพิธภัณฑสงครามเปนกระทอม
ไมรวกไมไผหลังคามุงจากทีมีสภาพคลายคายเชลยศึกสมัยสงครามโลก
ครังที 2 เปนสถานทีจัดแสดงภาพถายตลอดจนเครืองมือทีใชในสมัยนัน

จังหวัดกาญจนบุรีมีพืนทีมากเปนอันดับ 3 ของประเทศแตสัดสวน
พืนทีทําการเกษตรตอพืนทีทังหมดคอนขางตํา เนืองจากพืนทีสวนใหญ
เปนภูเขาและปาไม

       ทางรถไฟในจังหวัดกาญจนบุรีมีเพียงสายเดียว คือ เสนทาง
ระหวาง กรุงเทพฯธนบุรี  ถึงสถานีนําตก อําเภอไทรโยค ซึงเปนทาง
รถไฟทีสรางขึนในระหวางสงครามโลกครังที 2

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๒

ตอนที่ ๕

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเติมวรรณยุกต เอก/โท ในขอความที่อานตอไปนี้
               ใหถูกตองและไดใจความ

ตัวอยาง
จากมามาลิ่วลํ้า ลําบาง

บางยี่เรือราพลาง พี่พรอง
เรือแผงชวยพานาง เมียงมาน มานา
บางบรับคําคลอง คลาวน้ําตาคลอ

นิราศนรินทร

เสียงลือเสียงเลาอาง อันใด  พีเอย
เสียงยอมยอยศใคร ทัวหลา
สองเขือพีหลับใหล ลืมตืน  ฤาพี
สองพีคิดเองอาง อยาไดถามเผือ

ลิลิตพระลอ

              เสียงครูสอนศิษยแลว เลือนหาย
เหมือนคลืนกระทบชาย ฝงน้ํา
คําสอนสังมลาย เลือนหมด  ฉะนันฤา
เหนือยออนซอนสวนชํา ชอกไวในทรวง

                                                        (ม.ล.ปน มาลากุล)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๓

จูจี๋

ตอนที่ ๖

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเติมวรรณยุกต ตรี และจัตวา ลงบนคําที่กําหนดให
             ตอไปนี้ใหถูกตองและไดใจความ และโยงเสนจับคูคําที่ใช
             วรรณยุกตเหมือนกัน

ตัวอยาง

        ๑                       ๒

๓      ๔

แกส

กาซ

รถเกง กระปอง
กวยเตียว

เกกฮวย

หนาจอย

เกียว

แมจา

ปาโปกเกอร

สามกก

เปาะเปยะ

กวยจับ เกไก

ขนมโก

โอ ปุก

กิ๊ก
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



๑๑๔

ตอนที่ ๗
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเติมวรรณยุกต เอก โท ตรี และจัตวา ลงบนคําที่
             กําหนดใหตอไปนี้ ใหถูกตองและไดใจความ และโยงเสนจับคู
             คําที่มีพยางคทายใชวรรณยุกตเหมือนกัน

ตัวอยาง                 ขู         แจว
                                          คะ                                    ฟา
                          เกา                                    จะ
                                      เจ๊ียบ        หญา

 
                                      เจ็บปวย   อายิโนะโมะโตะ

 กวยเตียว     โคด
         โนต ๑    บอย
        ปลัก      กิงกา

                         ปาทองโก วุยวาย
บะหมี ๒    กอก
กะหรีปบ   จักจัน

     คุกกี กระเปา

   เลหเหลียม       เชิต
            สวยเก    ตาแปะ

    เฉากวย    ลูกเตา
             แฟบ          แกวงไกว

๓

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๕

 
คําชี้แจงในการใชแบบฝกการใชตัวสะกด

๑. แบบฝกการสะกดการันตมีแบบฝกยอย ๓ แบบฝก ใชเวลาในการทํา
    แบบฝกครั้งละ ๑ ชั่วโมง ๓ ครั้ง

๑.๑ แบบฝกการใชตัวสะกดใชเวลาในการทํา   ๖๐ นาที
      (ใชซอมเสริมนอกเวลาเรียน)
๑.๒ ศึกษาเนื้อหาจากบทสนทนาในการตูนจนเขาใจ แลวคอยลงมือ
      ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกการใชตัวสะกด
๑.๓ ตรวจคําตอบจากเฉลย

๒. เมื่อทําแบบฝกการใชตัวสะกดครบทั้ง ๓ แบบฝก ใหทําแบบทดสอบ
     หลังเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๖

การใชตัวสะกด

    ตัวสะกดคือพยัญชนะ
ทายพยางค จะอยูหลัง
สระและเปนตัวออกเสียง
สะกด

   ตัวสะกด
คืออะไร

    ตัวสะกดมี
กี่มาตรา

มี ๘ มาตรา

      มี แม กก  แม กด
แม กบ  แม กง  แม กน
แม กม  แมเกย แม เกอว

    แม ก  กา
คืออะไร

    แม ก กา คือ พยางค
 ที่ไมมีเสียงพยัญชนะทาย
พยางค เชน ตา

     มีมาตรา
อะไรบาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๗

   แม กก
คืออะไร

      แม กก  คือคําที่สะกดดวย
พยัญชนะใดก็ตาม เมื่ออานออก
เสียงเหมือนมี ก เปนตัวสะกด
 ไดแกพยัญชนะ ก ข ค ฆ
 เชน ปาก

   แม กด
คืออะไร     แม กด  คือคําที่สะกดดวย

พยัญชนะใดก็ตาม เมื่ออาน
ออกเสียงเหมือนมี ด เปนตัว
สะกด ไดแกพยัญชนะ  ด ต ถ
ท ธ ฎ ฏ ฐ ท ฒ จ ช ส ศ ษ
ซ เชน พิษ

   แม กบ
คืออะไร

       แม กบ คือคําที่สะกด
ดวยพยัญชนะใดก็ตาม เมื่อ
อานออกเสียงเหมือน มี บ
เปนตัวสะกด ไดแกพยัญชนะ
บ ป พ ภ เชน  บาป  แม กน

คืออะไร

       แม กน คือคําที่สะกด
ดวยพยัญชนะใดก็ตาม เมื่อ
อานออกเสียงเหมือน มี น
เปนตัวสะกด  ไดแกพยัญชนะ
น ณ ญ ร ล ฬ เชน กาล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๘

  แม กม
คืออะไร

    แม กง คือคําที่มี ง เปน
ตัวสะกด เชน คาง

  แม กง
คืออะไร

    แม กม คือคําที่มี ม
เปนตัวสะกด เชน หาม

    แม เกย
คืออะไร

    แม เกย คือคําที่มี ย
เปนตัวสะกด เชน สบาย

  แม เกอว
คืออะไร

     แม เกอว คือมี ว เปน
ตัวสะกด เชน หนาว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๙

     หลักการใชตัว
สะกดมีอยางไรบาง

  คําไทยแทและคําไทย ที่
มาจากภาษาจีนสวนมาก
ใชตัวสะกดตรงมาตรา

      ใชตัวสะกดตรง
มาตราหมายความวา
อยางไร

   ใชตัวสะกดตรง
มาตราหมายถึงใช
พยัญชนะที่นํามา
เปนตนมาตราเชน
แม กก ใช ก

     คําไทยที่มาจากภาษา
อังกฤษ มีหลักการใชตัว
สะกดอยางไรบาง

         คําไทยที่มาจากภาษา
อังกฤษสวนมากเปนคําทับศัพท
จึงใชตัวสะกดตามรูปเดิม มีทั้ง
ตรงมาตราและไมตรงตาม
มาตราตัวสะกด แตสวนมากจะ
ใชตัวสะกดไมตรงตามมาตรา
เชน กราฟ  ฟุตบอล

      คําไทยที่มาจาก
ภาษาเขมรมีหลักการ
ใชตัวสะกดอยางไรบาง

  คําเขมรนิยมใชพยัญชนะ
ตัวสะกดไมตรงตามมาตรา
เชน แม กด ใช จ ส สะกด
สวนแมกน ใช ญ ร ล สะกด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๐

แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตัวสะกด

ตอนที่ ๑
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกเติม ก กร ข ค คร ฆ ในชองวางเพื่อใหคํานั้น
             สมบูรณ แลวโยงเสนจับคูคําอาน

ตัวอยาง     พรรค

๑.  กงจั_____ เลก -  คะ – นิด

๒.  กอนเม______ ชัก – กะ – เยอ

๓.  บวชนา______ สะ – หมัก – สะ – หมาน

๔.  เล____คณิต กง – จัก

๕.  สมั_____สมาน กอน – เมก

๖.  ชั_____เยอ บวด – นาก

นักเรียนจะพบวาคําตางๆ ถึงแมวาจะใชพยัญชนะที่เปนตัวสะกด
ตางกัน แตก็เปนคําในมาตรา    แม..................เหมือนกัน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๑

ตอนที่ ๒
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเติม  น  ญ  ณ  ร  ล  ฬ  สะกดในชองวาง และทํา
              เครื่องหมายกากบาท หนาคําที่ใชตัวสะกดตางจากพวก

ทักษิณ อาจิณ ผิวพรรณ ทรมาน

กา...จนบุรี สั....ญา ควา....ชาง

ลําธา.... ตรวจทา.... กรรมเว.... กันดา....

สาละว... บันดา.... จลาจ.... มหาศา....

สัณฐา.... กา....(ดํา) วิมา..... กังหั....

ตัวอยาง

๑.

๒.

๓.

๔.

สีสั.....

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๒

ตอนที่ ๓
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกตัวอักษรทางขวามือเติมลงในชองวางเพื่อใหคํา
              ทางดานซายมือนั้นสมบูรณ
ตัวอยาง
ธาตุ ต ตุ ตร

๑. ก__หมาย ฏ ฎ ฐ

๒. ฝรั่งเศ__ ศ ษ ส

๓. พยา___ ติ ธ ธิ

๔.  รา___การ ช ด ฐ

๕. ตักบา___ ต ตร ท

๖. แหวนเพ___ ช ชร ด

๗. เสื้อเช้ิ___ ด ต ท

๘.  รังเกีย___ ด จ ติ

๙.  อธิ___ฐาน ศ ด ษ

๑๐.  พิรุ___ ธ ท ต

๑๑.  สมโภ___ ต ธ ช

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๓

๑๒.  กา___ ซ ช ส

๑๓.  ญา___มิ___ ติ – ตร ต – ตร ต - ต

๑๔.  กากบา___ ด ท ต

๑๕. อุบั___เห___ ต – ต ติ – ตุ ติ  - ต

๑๖.  อากา___ ด ส ศ

๑๗. อั___จันทร ศ ฒ ฑ

๑๘.  คุณวุ___ ติ ฑิ ฒิ

๑๙.  รั___บาล ช ฐ ท

๒๐.  มหาสมุ___ ทร ท ด

๒๑.  พยาครุ___ ต ท ฑ

๒๒.  ร___ยนต ด ถ ส

๒๓. กบ___ ด ฏ ฎ

๒๔.  อั___คั___ ต – ด ด – ด ต - ต

๒๕.  ขาวโพ___ ช ด ธิ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๔

ตอนที่ ๔
คําชี้แจง  ใหนักเรียนคนหาคําศัพทที่สะกดดวยมาตราตัวสะกด แม กบ

    ที่ซอนอยูในตารางอักษร ถาพบใหลากเสนลอมรอบคํา และนําคํา
     ไปเขียนขางลางใหถูกตองและมีความหมาย

ม ห ร ส พ ท ะ เ ล ส า บ
ร ม ว ถู ก ลั บ ห า า ว า
ณ อ บ ป อ ก ส ม็ บ ป น ป
ภ บ ร ส ป ร ดั น ก แ ส บ
า ว ว พิ ร า บ ส ร ช น ท
พ บ ม ภ อ ฟ บ า อ ง ว ร
สั บ บ พ ก จ ก บ บ โ ป า
ง จ็ บ ก ร า บ อ สั ล ร บ
เ ค า ร พ ะ ท รู ป ภ า พ
ข ว บ า ร ก ส า คั า ร ว
ป ร า บ ป ร า ม บ ด ภ ก
บุ ค ลิ ก ภ า พ ท รั พ ย บ

ตัวอยาง   มรภาพ
๑............................... ๒................................... ๓................................
๔............................... ๕................................... ๖................................
๗............................... ๘................................... ๙................................
๑๐............................ ๑๑................................. ๑๒.............................
๑๓............................ ๑๔................................. ๑๖.............................
๑๗............................ ๑๘................................. ๑๙.............................
๒๐............................ ๒๑................................. ๒๒.............................
๒๓............................ ๒๔................................. ๒๕.............................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๕

  
คําชี้แจงในการใชแบบฝกการใชตัวการันต

๑. แบบฝกการสะกดการันตมีแบบฝกยอย ๓ แบบฝก ใชเวลาในการทํา
    แบบฝกครั้งละ ๑ ชั่วโมง ๓ ครั้ง

๑.๑ แบบฝกการใชตัวการันตใชเวลาในการทํา   ๖๐ นาที
      (ใชซอมเสริมนอกเวลาเรียน)
๑.๒ ศึกษาเนื้อหาจากบทสนทนาในการตูนจนเขาใจ แลวคอยลงมือ
      ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกการใชตัวการันต
๑.๓ ตรวจคําตอบจากเฉลย

๒. เมื่อทําแบบฝกการสะกดการันตครบทั้ง ๓ แบบฝก ใหทําแบบทดสอบ
     หลังเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๖

การใชตัวการันต

        คุณครูคะ
ตัวการันตคืออะไรคะ

    ตัวการันต คือพยัญชนะ
ทีมีฑัณฑฆาต  กํากับอยู
เพื่อไมใหออกเสียง  ตัว
การันตอาจเปนพยัญชนะ
ตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได

  ตัวการันตมีประโยชน
อยางไรบางคะ

       ตัวการันตมีไวสําหรับรักษารูปศัพท
เดิมในภาษาอื่นและชวยใหสะกดใน
การออกเสียงคําที่มาจากภาษาอื่นไดแก
ภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  ภาษา
อังกฤษ   สวนคําไทยแทสวนมากไมใช
ตัวการันต

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๗

     ถาคําใดมีพยัญชนะตั้งแต
๑ ตัวข้ึนไป หลังตัวสะกดจะมี
ไมฑัณฑฆาตเขียนไวบน
พยัญชนะตัวสุดทายของคํานั้น
เชน วันอาทิตย

     มีหลักสังเกต
การใชตัวการันต
อยางไรบางคะ

เพราะเหตุใดคําไทยที่มา
จากภาษาอังกฤษสวนใหญ
จึงมีไมทัณฑฆาตคะ

    ทั้งนี้เพื่อรักษารูปศัพทเดิมไว
และพยัญชนะที่มีไมทัณฑฆาตกํากับ
ไวนั้นไมจําเปนตองเปนพยัญชนะตัว
สุดทาย แตจะมีไมทัณฑฆาตอยูบน
พยัญชนะที่เราไมตองการออกเสียง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๘

แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตัวการันต

ตอนที่ ๑

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเติมตัวการันตในชองวางกลางเกสรดอกไมและเติม
      ในชองวางทายคําแตละคําใหถูกตอง

ตัวอยาง
ศุกร

แครเสาร

แชร คอมพิวเตอร

ร

คอนเสิ....ต ฮอ....โมน

ดอลลา....

คัมภี....เสิ....ฟ ๑.......

วิเคราะ.... สายัณ....

สัปดา....

เล....
ราชสี....

๒.......

คฤหัส....

หัต....วันทยหัต....

มัธยัส....
๓.........

วัยเยา....

โช....

บัณเฑาะ....
อุบาท....

สัต.... ๔.....

พระราชนิพน....

คําประพัน....
สัมพัน....

มนุษยสัมพัน.... กุมภาพัน....

๕........

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๙

รถยน.....

คอมมิวนิส.....

  สุขสัน....

วรรณยุก....

เปอรเซ็น.....
๖.......

อุปกร....

วิจาร....

ปรากฎการ....

สังหร....

สัมภาษ....

๗......

๘.........

นัย....ตา

 ไสยาส....

จุลทรรศ.... ประโยช....

พิสูจ....

๙.......

๑๐........

๑๑.......
ภูมิศาส....

ภาพยน....

ภูมิศาส....

เกษตรศาส....

 ไสยศาส....

แสตม....

นาฎศิล....
กัล....

วิจิตรศิล.... วาทศิล....

วันจัน....

อัฒจัน....

อํามริน.... ดวงจัน....

พิเรน....

๑๒......

๑๓.......

๑๔.......

อินทรี....

อาจาร....

อัศจรร....อนุสาวรี....

ลูกศิษ....

หง....

ดาวดึง....
ฟว....

อิเล็กทรอนิก.... ราชสา....น

กอ....ฟ

เซล....

ปา....ม ฟ....ม

ชอ.....ก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๐

ตอนที่ ๒
๑๕.......

๑๖.......

๑๗.........

๑๘.......

๑๙.......

๒๐.......

๒๑......

๒๒........

๒๓......

กัลปพฤก.... ปรปก....

วิพาก....
ปรปก....

เทพารัก....
ศักดิ์สิท.... อิทธิฤท....

ลิขสิท....
โพ....

กรรมสิท....

เกียรติศัก.... บรรดาศัก....

ศัก....ศรี

กิตติมศัก....

สมศัก....

โจท....จําเลย แทง....น้ํา

มัคคุเทศ....

บัลลัง.... แบง....

กรรมพัน....

สูญพัน....พัน....ไม

ชาติพัน.... เผาพัน....
พระบรม
วงศานุวง.... ญาติวง....

พง.... ราชวง....

 ไตรยาง....

 ไตรรง....

อุโมง.... ธุดง....

พระขรร.... สังสรร....
โทษทัณ....

 ไพรสัณ....

ผลิตภัณ.... ครุภัณ....

เกณ....

กาน....

อภิวัน....

เดียดฉัน.... โทรศัพ....

เต็น...

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๑

ตอนที่ ๒

คําชี้แจง  ใหนักเรียนโยงเสนคําที่มีตัวการันตเหมือนกัน

ตัวอยาง ภาพยนตร   วิทยาศาสตร

๑. ซื่อสัตย ก. พยัคฆ
๒. ประสงค ข. อภิสิทธิ์
๓. คติพจน ค. คณิตศาสตร
๔. อารมณ ง. วันเสาร
๕. ประยุกต จ. อรหันต
๖. สนุกเกอร ฉ. สุนทรพจน
๗. ประวัติศาสตร ช. อาวรณ
๘. บรรลัยกัลป ซ. สตางค
๙. บริสุทธิ์ ฌ. ไปรษณีย
๑๐. พระสงฆ ญ. วรรณศิลป
๑๑. หนังสือพิมพ ฎ. ดึกดําบรรพ
๑๒. จัตุสดมภ ฏ. อุปถัมภ
๑๓. สายัณห ฐ. สวิตซ
๑๔. กอลฟ ฑ. สงเคราะห
๑๕. ไตรยางศ ฒ. ฟลม
๑๖. ออนซ ณ. ราชวงศ
๑๗. อิเล็กทรอนิกส ด. คําศัพท
๑๘. เต็นท ต. วิพากษ
๑๙. เกณฑ ถ. ผลิตภัณฑ
๒๐. ฤกษ ท. เดลินิวส

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๒

ตอนที่ ๓
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกตัวการันตที่กําหนดใหเติมลงในชองวางใหถูกตอง

ตัวอยาง ประสงค
๑. พหูพจ.................
๒. ประดิษ.................
๓. ซีเมน.................
๔. ปฏิสังขร.................
๕. ฉกรร.................
๖. รังสฤษ.................
๗. สนเท.................
๘. ยานัต.................
๙. เชีย.................
๑๐. บาทบง.................
๑๑. ฤก.................
๑๒. กรมธรร.................
๑๓. พระพัก.................
๑๔. บิตุรง.................
๑๕. พระราชนิพน.................

ถุ น ฐ ต   ร

สุ ฏ ณ จ ห

ษ ตร ฑ ธ ค
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



๑๓๓

ตอนที่ ๔

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนคําจากคําอานที่กําหนดให

ตัวอยาง ดฟราต ดราฟต

๑. สรานกงต .........................................
๒. อรณปกุ .........................................
๓. กักติเศียรด์ิ .........................................
๔. คณาสตรศิต .........................................
๕. ทัวทิศน .........................................
๖. ทัพยนทุร .........................................
๗. ปฤกมฐษ .........................................
๘. ปณฑษไณรยภี .........................................
๙. ไมคเตอซอร .........................................
๑๐. อันรหต .........................................
๑๑. รานชสาส .........................................
๑๒. โอโวกขทปาติมา .........................................
๑๓. ครรศษตวริสต .........................................
๑๔. ญงติวาศ .........................................
๑๕. สัพสรรตว .........................................
๑๖. พูจสิน .........................................
๑๗. อมณรา .........................................
๑๘. คัพศําท .........................................
๑๙. วุกศันร .........................................
๒๐. ตรัตไรน .........................................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๔

ภาคผนวก ง

ตัวอยางแบบฝกเรื่องการใชถอยคํา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๕

  
คําชี้แจงในการใชแบบฝกการใชถอยคํา

๑. แบบฝกการใชถอยคํามีแบบฝกยอย ๓ แบบฝก ใชเวลาในการทํา
    แบบฝกครั้งละ ๑ ชั่วโมง ๓ ครั้ง

๑.๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาพูดในภาษาเขียน
      ใชเวลาในการทํา  ๖๐ นาที (ใชซอมเสริมนอกเวลาเรียน)
๑.๒ ศึกษาเนื้อหาจากบทสนทนาในการตูนจนเขาใจ แลวคอยลงมือ
      ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาพูด
       ในภาษาเขียน
๑.๓ ตรวจคําตอบจากเฉลย

๒. เมื่อทําแบบฝกการใชถอยคําครบทั้ง ๓ แบบฝก ใหทําแบบทดสอบ
     หลังเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๖

ระดับภาษาที่ใชในการสื่อสาร

     ในการพูดหรือการเขียน
โดยทั่วไป สามารถแบงคําใน
ภาษาไทยออกเปนเปนกี่ระดับ

แบงเปน ๓ ระดับ

 มีอะไรบาง

 ๑. ภาษาแบบแผน
 ๒. ภาษากึ่งแบบแผน
 ๓. ภาษาปาก

   ภาษาแบบแผนมี
ลักษณะอยางไร

     เปนภาษาที่ยอมรับกันวา
ถูกตองดีงาม และประณีต
เปนภาษาที่ใชในระดับพิธีการ
และระดับทางการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๗

    ภาษากึ่งแบบแผน
มีลักษณะอยางไร

      เปนภาษาที่ใชในการสนทนา
ที่ตองรักษามารยาท หรือสนทนา
ระหวางผูมีฐานะตางกัน  เปนภาษา
ที่ใชในระดับกึ่งทางการ

  ภาษาปากมีลักษณะ
อยางไรบาง

      เปนภาษาที่ใชพูดจาติดตอ
กันในชีวิตประจําวัน เปนภาษา
ระดับกันเอง ซึ่งใชในภาษาพูด
มากกวาภาษาเขียน

     การเลือกใชระดับของภาษา
ใหถูกตองตองคํานึงถึงอะไรบาง

   ตองคํานึงถึงโอกาส กาลเทศะ
และระดับของบุคคล จะทําให
การสื่อสารมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

     ถาผมจะเขียน
หนังสือประเภทตํารา
แบบเรียน ควรเลือก
ใชภาษาระดับใด

  ตองใชภาษา
แบบแผน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๘

                       
   ภาษาแบบแผนมี
หลักการใชอยางไรบาง

๑.ตองใชคําและขอความที่สุภาพ
   ศัพทบัญญัติ ศัพทวิชาการ
๒.ใชคําเต็มไมใชคํายอสําหรับตําแหนง
    ยศ คํานําหนาหรือคํายออื่นๆ
๓. ไมใชภาษาถิ่นและศัพทสแลง
๔. เขียนรูปประโยคสมบูรณไมตัดทอน
๕. ไมใชคําแสดงอารมณ และสํานวนโวหาร

   ถาผมจะเขียนจดหมาย
ลาครูควรใชภาษาระดับใด

  ภาษากึ่งแบบแผนมี
หลักการใชอยางไรบาง

      การเขียนจดหมายลาครู
ควรใชภาษากึ่งแบบแผน

๑.ใชภาษาสุภาพที่ใชพูดกัน
   ในชีวิตประจําวัน
๒. รูปประโยคอาจตัดทอนได
๓. คํายอที่เปนที่ยอมรับก็ใชได
๔.อาจใชสํานวนโวหารได
   แตตองไมหยาบคาย

        ภาษาปาก
เราจะนํามาใช
ในโอกาสใด

     ภาษาปาก สวนมากใชในการพูด
มากกวาการเขียน หรือถานํามาใช
ในการเขียน ก็จะใชในการเขียน
บทลอ บทนิยาย เรื่องสั้น บทละคร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๙

แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาพูดในภาษาเขียน
ตอนที่ ๑
คําชี้แจง  ใหนักเรียนโยงสายเวาดวยไปที่มือของการตูนตามประเภทของ
             ระดับภาษาที่ใช โดยภาษาแบบแผนใชปากกาสีแดงและภาษา
             ปากใชปากกาสีน้ําเงินโยงเสน

ภาษาแบบแผน ภาษาปาก

ตัวอยาง

ลูก ขี้ เทา ผัว

โค ผล ตระหนี่ หนัง

ปสสาวะ ดื่ม สามี ตีน

ภาพยนตร รู เยี่ยว วัว

ทราบ ขี้เหนียว อุจจาระ กิน

ศีรษะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๐

ตอนที่ ๒
คําชี้แจง  ใหนักเรียนใสหมายเลขเรียงลําดับตามระดับภาษาทั้ง ๓ ระดับ คือ
             ๑ ภาษาปาก   ๒ ภาษากึ่งแบบแผน  ๓. ภาษาแบบแผน  โดย
              เขียนหมายเลขลงในกรอบสี่เหล่ียม

๒ ๓ ๑ตัวอยาง

ดิฉัน ขาพเจา ฉัน

๑.
กิน ทาน รับประทาน

๒.
ขาพเจา ผม กู

๓.
เจอะ เจอ พบ

๔.
พอ คุณพอ บิดา

๕.
คุณแม แม มารดา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๑

๖.
ศีรษะ กระบาล หัว

๗.
หวย ล็อตเตอรี่ สลากกินแบงรัฐบาล

๘.
เฮลิคอปเตอร เรือบิน เครื่องบิน

๙.
ชางถายภาพ ชางถายรูป ตากลอง

๑๐.
คนแก ผูสูงอายุ คนชรา

๑๑.
ซวย โชคราย เคราะหราย

๑๒.
จํานวนมาก เยอะแยะ มาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๒

ตอนที่ ๓

คําชี้แจง  ใหนักเรียนขีดเสนใตคําที่เปนภาษาพูดแลวแกไขใหเปน
     คําภาษาเขียน โดยเขียนไวในตัว

ตัวอยาง
    ไมเอา             โค             สามี

๑. อยาก      มารดา สุรา

๒. ภาพยนตร สุนัข หัว

๓. รับประทาน  ขาพเจา ยังไง

๔. อาจารย    ควาย กระผม

๕. รถประจําทาง หวย ศีรษะ

๖. อุทกภัย เทา ไมรู

๗. ซักระยะหนึ่ง  มหาวิทยาลัย ตนเอง

๘. ทานเจาคุณ  เจอะ   บุตร

๙. ผูสูงอายุ ภรรยา มากมาย

๑๐. ดิฉัน   เคา ทาน

ไมตองการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๓

ตอนที่ ๔

คําชี้แจง  ใหนักเรียนขีดเสนใตคําที่เปนภาษาพูดในประโยคขางลางนี้และ
    แกไขเปนภาษาเขียน โดยเขียนลงในชองวางใหถูกตอง

ตัวอยาง
นักเรียนไมมีตังคซื้อขนมรับประทาน

๑. นักเรียนที่มาโรงเรียนสาย มักจะโดนครูตําหนิ

๒. นักเรียนเดินทางกลับบานยังไง

๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ขี้เกียจมาก

๔. นักเรียนที่ทําการบานไมเสร็จมักโดดเรียนเปนประจํา

 ๕. นักเรียนที่ทานอาหารสุกๆ ดิบๆ มักปวยเปนโรคพยาธิใบไม

     ในตับ

๖. ตํารวจนําผูบาดเจ็บสงโรงบาลเลาขวัญ

๗. งานสัปดาหสะพานขามแมน้ําแควจัดขึ้นทุกป
    ที่เมืองกาญจน

๘. บิดามารดาทุกคนยอมอยากใหบุตรเปนคนดี

๙. คุณพอคุณแมควรปลูกฝงใหบุตรหลานรักและภาคภูมิใจในบานเกิด

     ของตัวเอง

๑๐. ประชาชนซื้อหวยรัฐบาลเพราะไมผิดกฎหมาย

เงิน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๔

ตอนที่ ๕

คําชี้แจง  ใหนักเรียนขีดเสนใตคําที่เปนภาษาพูดในบทสนทนาของการตูนขางลางนี้
             พรอมทั้งแกไขเปนภาษาเขียนโดยเขียนลงในกรอบที่กําหนดให

ยุคนี้ใครๆ ก็ใชมือถือกันทั้งนั้น
...โทรศัพทเคลื่อนที่......................

คุณทราบมั้ยวาคนกลุมแรกในเมืองไทยที่ใช
โทรศัพทเคลื่อนที่คือกลุมไหน..........................
.......................................................................

นักศึกษาในมหาลัยตางๆ ครับ
.............................................

กูกลัวเปนอันตราย
ตอสมอง.............
............................

        ไดขาววาคุณเลิกใช
โทรศัพทเคลื่อนที่แลวหรือ
 เพราะเหตุใดคุณถึงเลิกใชวะ
..............................................
..............................................

แกเกรงวาจะเปนมะเร็งในสมองหรือ
ครับ............................................

 ไมใช ผมเกรงวาจะไมมีตังคซื้อ
ขาวรับประทานครับ
...............................................

ตัวอยาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๕

  คําชี้แจงในการใชแบบฝกการใชถอยคํา

๑. แบบฝกการใชถอยคํามีแบบฝกยอย ๓ แบบฝก ใชเวลาในการทํา
    แบบฝกครั้งละ ๑ ชั่วโมง ๓ ครั้ง

๑.๑ แบบฝกการใชถอยคําใหถูกตองตามความหมายใชเวลาในการทํา
       ๖๐ นาที (ใชซอมเสริมนอกเวลาเรียน)
๑.๒ ศึกษาเนื้อหาจากบทสนทนาในการตูนจนเขาใจ แลวคอยลงมือ
      ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกการใชคําใหถูกตองตามความหมาย
๑.๓ ตรวจคําตอบจากเฉลย

๒. เมื่อทําแบบฝกการใชถอยคําครบทั้ง ๓ แบบฝก ใหทําแบบทดสอบ
     หลังเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๖

การใชคําใหถูกตองตามความหมาย

  คําบางคํามีความหมายใกล
เคียงกัน  เรามีหลักการเลือกใช
คําเหลานั้นอยางไรบาง

   เราตองศึกษาใหเขาใจ
ความหมายที่แทจริงเสีย
กอนที่จะนํามาใช

    เราจะศึกษาคนควาหา
ความหมายที่แทจริงของคํา
แตละคําไดจากที่ไหน

    จากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน
อยางไรละ

    ถาคํานั้นมีความหมายไมตรงกับ
ความหมายของคําในพจนานุกรม
แตเปนคําที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนั้น
ควรแกไขหรือใชตอไป

  ใชไดเพราะเปนคําที่ถูกตองตาม
ความนิยม  แตคําที่นิยมนั้นตอง
เปนคําที่มีที่มา มีหลักเกณฑและ
ใชอยูนานไมใชชั่วขณะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๗

แบบฝกแกไขขอบกพรองการใชคําผิดความหมาย
ตอนที่ ๑
คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําคําศัพททางดานขวามือมาเติมลงในชองวาง
             ดานซายมือใหถูกตองตรงความหมายที่กําหนด

กลีบตัวอยาง...กลีบ.........พับกลับไปกลับมาหรือทําใหยนเปนรอย
              ......จีบ.........สวนของดอกไมที่เรียงกันเปนชั้นๆ รอบเกสร จีบ

เหยียดหยาม๑. ...............ละเมิดใหเสียหาย
...................ดูหมิ่น เหยียบยํ่า

ขจัด๒. ...............กําจัด
...................ขับไล,ปราบ,ทําใหสิ้นไป กําจัด

ครึกโครม๓. ................สนุกสนานราเริง
. ...................อึกทึก,อื้ออึง ชวนใหตื่นเตน เปนที่เลาลือกัน
                 แพรหลาย

ครึกครึ้น

ชุกชุม๔...................มีดื่น,มีมากมาย
...................มีดื่นดาษ ชุก

ปองกัน๕...................กันไวเพื่อตานทานหรือคุมครอง
...................คุมครองปองกัน ปกปอง

ลุกลาม๖. ...................ลวงเกินผูอื่นเกินสมควรจนขาดความสุภาพ
...................แผกวางออกไปโดยเร็ว ลวนลาม

สอดสาย๗....................ยายไปมา
...................ตรวจดูทั่วๆ ไป สอดสอง

กีดขวาง๘...................ทําใหไมสะดวก,ทําใหติดขัด
...................ขวางกั้นไว,ขวางเกะกะ ขัดขวาง

เหลวไหล๙....................ไมเปนชิ้นเปนอัน
...................  ไมมีชิ้นดี ไมเปนสาระ เลอะเทอะ เชื่อถือไมได แหลกเหลว

หมกมุน๑๐. ...................ฝงใจมุงไปทางเดียว
     ...................ชุมนุมกัน มั่วสุม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๘

ตอนที่ ๒
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําที่กําหนดใหเติมลงในชองวางใหเหมาะสม

ตัวอยาง
เดือนพฤษภาคมของทุกป จะมีฝนตก  ชุก          . ชุกชุม ชุก

๑.ตํารวจสั่งหามจอดรถ_____________การจราจร ขัดขวาง กีดขวาง

๒.พอแมทุกคนยอม_____________ลูกของตนเอง ปกปอง ปองกัน

๓.เด็กๆ____________อยูกับหนังสือการตูนญี่ปุนทั้งวัน หมกมุน มั่วสุม

สอดสอง สอดสาย๔.ครูฝายปกครอง___________สายตามองหานักเรียน
   ที่แตงกายผิดระเบียบของโรงเรียน
๕.สื่อมวลชนเสนอขาวการจับกุมบินลาดิน
   อยาง__________

ครึกโครม ครึกครื้น

๖.ตํารวจดับเพลิงพยายามสะกัดเพลิงไวไมให ลวนลาม ลุกลาม

  ไฟ__________  ไปไกล
๗.เขาประพฤติตัว_____________มาก เหลวไหล แหลกเหลว

๘.คนดียอมไมดูถูก___________ผูอื่น เหยียดหยาม เหยียบยํ่า

๙.หนองน้ําแหงนี้มีปลา____________กวาบริเวณอื่น ชุก ชุกชุม

๑๐.สาธารณสุขกําลัง______________ยุงลาย ขจัด กําจัด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๙

ตอนที่ ๓
คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางหลังขอที่ตรงความ
      หมายและทําเครื่องหมาย ลงในชองวางหลังขอที่ไมตรงความหมาย

ขอ คําศัพท ความหมาย ตรวจ
พะรุงพะรัง ปะปนกันจนรุงรังตัวอยาง
รุงรัง อาการที่สิ่งเปนเสนยาวๆ พัวพันกันยุงยุมยาม

สนับสนุน สงเสริมชวยเหลืออุปการะ๑.
สงเสริม เกื้อหนุน หนุนหลัง
ประสบ เห็น (ใชแกอาการเห็นซึ่งตอเนื่องกับกิริยาอื่น)๒.
พบ พบ พบปะ พบเห็น
หมายกําหนดการ หมายรับสั่งที่สํานักพระราชวังแจงกําหนดการ๓.
กําหนดการ ระเบียบการที่บอกถึงขั้นตอนของงานตามลําดับ
พลัด จากไป แยกออกจากัน๔.
พลัดพราก ตกจาก
หนวงเหนียว อาศัยเปนที่พึ่ง๕.
ยึดเหนี่ยว ดึง ถวงไว
ชดเชย ใชแทนสิ่งที่เสียไป เพิ่มเติม๖.
ทดแทน ตอบแทน ชดเชย
สอบสวน เสาะหาทบทวนเหตุที่เกิดขึ้น๗.
สืบสวน ไลเลียงหรือไตรตรองเพื่อเอาความจริง
จุกจิก อาการที่กินพร่ําเพรื่อทีละเล็กทีละนอย๘.
จุบจิบ รบกวน จูจี้ เล็กๆ นอยๆ
ตรวจตรา พิจารณาดูใหรอบคอบถี่ถวน๙.
ตรวจสอบ พิจารณาดูความถูกตอง
รวนเร มีนิสัยไมแนนอน๑๐.
โลเล ไมแนนอน ไมแนใจ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๐

ตอนที่ ๔

คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําคําที่กําหนดใหเติมลงในชองวางใหเหมาะสม
             กับประโยคหรือขอความขางลางนี้

ตัวอยาง
รุงรัง รุมราม ยุมยาม

   หญิงชราคนนั้นไวผม รุงรัง     .

กําหนดการ หมายกําหนดการ การกําหนดการ

๑.อําเภอเลาขวัญมี_____________แขงขันกีฬาตอตานยาเสพยติดในเดือนมีนาคมนี้

ทดแทน ชดเชย ชดใช

๒.บริษัทประกันภัยตอง_______________คาเสียหายใหแกผูประสบภัยครั้งนี้

จุกจิก จุบจิบ กระจุกกระจิก

๓.เขาเปนโรคอวน  เพราะชอบกิน

ยึดเหนี่ยว เหนี่ยวรั้ง หนวงเหนี่ยว
๔.ชาวไทยมีศาสนาพุทธเปนเครื่อง____________จิตใจ

อุปการะ สนับสนุน สงเสริม

๕.นายอําเภอมอบทุน_____________การศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลน
   ทุนทรัพย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๑

พบ เผชิญ ประสบ

๖.  ชาวจังหวัดกาญจนบุรีกําลัง_____________กับปญหาภัยแลง

โลเล รวนเร ลังเล

๗. เขาถวายสัจจะขอบวชไมสึกตลอดชีวิต เพื่อเปนปดประตูและเปนการชวยตัวเอง
    อีกทาง จะไดยึดสัจจะเอาไวไมให_____________เหมือนไมหลักปกเลน

พราก พลัดพราก พลัด

๘. ผูที่กําลังประสบกับปญหาความยากจนไมมีที่ดินทํากินตอง___________
    จากบานเกิด เพื่อไปหางานทําในกรุงเทพฯ

ชดเชย ชดใช ทดแทน

๙. รัฐบาลประกาศยกเลิกวันหยุด___________ในกรณีที่วันหยุดนักขัตฤกษ
    ตรงกับวันเสารอาทิตย

สอบสวน สืบสวน สอบถาม
๑๐. เจาหนาที่ตํารวจกําลัง___________ผูตองหาคดีคายาบา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๒

ตอนที่ ๕
คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําตัวอักษร ทางดานขวามือมาเติมลงในชองวาง
             ดานซายมือใหถูกตองตรงความหมายที่กําหนด

   ข .    ทําใหธาตุมีปฏิกิริยาเคมีกันเปนสารประกอบ ก.สงเคราะหตัวอยาง
.   ก    .    การชวยเหลือ,การอุดหนุน ข. สังเคราะห

๑. ..........ใชจายอยางประหยัด ก.ตระหนี่
..........หวงไมอยากใหงาย ข.มัธยัธถ

๒. ..........อุนสบาย โดยปริยายหมายความวา ปราศจาก
        ความวาเหว

ก.อุน

..........ทําใหรอน ข.อบอุน
๓. ..........ไมมีชิ้นดี,ไมเปนสาร,เลอะเทอะ เชื่อถือไมได ก.เหลวไหล

..........ไมเปนชิ้นเปนอัน ข.แหลกเหลว
๔. ..........วิธีการตัดสิน เชน ใชมาตรการเด็ดขาด วิธีการที่

         จะปรับเขาไปสูผลสําเร็จ เชนวางมาตรการใน
         การดําเนินงาน

ก.มาตรการ

.......... สิ่งที่ถือเอกเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด ข.มาตรฐาน
๕. .........แออัด ก.แนนหนา

.........มั่นคง แข็งแรง ข.แนนขนัด
๖. .........ความสามารถที่ทําใหเกิดผลในการงาน ก.คุณภาพ

.........ลักษณะความดี ลักษณะประจํา บุคคลหรือสิ่งของ ข.ประสิทธิภาพ
๗. .........สุมกระหมอม มั่วสุม (ใชในทางไมดี) ก.มั่วสุม

.........ชุมนุมกัน ข.สุมหัว
๘. .........สิ่งซึ่งทิ้งไวเปนแนวบงใหรู ก.รองรอย

.........เสนลายหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเปนรอย เปนทางๆ ข.ริ้วรอย
๙. .........ไหลมาเทมา ก.ไหลหล่ัง

.........ไหลลงหรือทําใหไหลลงไมขาดสาย ไหลมาเทมา ข.หล่ังไหล
๑๐. .........กอน,แรก ก.เบื้องตน

.........รากฐาน ข.พื้นฐาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๓

ตอนที่ ๖
คําชี้แจง  ใหนักเรียนขีดเสนใตคําที่ใชไมถูกตองพรอมทั้งแกไขใหถูกตอง

๑. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ยังตองอาศัยอยูในความดูแลของ
    ผูปกครอง
..................................................................................................................
๒. โครงการอาหารกลางวันยังมีอาหารไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน
..................................................................................................................
๓. ครีมลบรองรอยบนใบหนา
..................................................................................................................
๔. ตํารวจมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชวงเทศกาลปใหม
..................................................................................................................
๕. เขารูสึกวากระเปาน้ํารอนที่วางอยูบนหนาทองยังอบอุนอยู
..................................................................................................................
๖. การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาตองดูที่ประสิทธิภาพของสินคาเปนอันดับแรก
..................................................................................................................
๗. การศึกษาขั้นเบื้องตนของประเทศไทยคือ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ชั้น
    มัธยมศึกษาปที่ ๓
..................................................................................................................
๘. นักทองเที่ยวไหลหล่ังมาเที่ยวงานสัปดาหสะพานขามแมน้ําแควกัน
     แนนหนาทุกคืน
..................................................................................................................
๙. กลุมวัยรุนมักจะมาสุมหัวกันเสพยยาบาในบริเวณหลังปาชาเกาเสมอ
..................................................................................................................
๑๐. อาจารยฝายปกครองลงโทษนักเรียนที่ประพฤติตัวแหลกเหลว
..................................................................................................................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๔

ตอนที่๗
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําที่กําหนดใหเติมลงในชองวางใหถูกตอง

ญาติ ญาต
๑. นักเรียนควรขออนุ.....................พอแมหรือ.....................พี่นองกอนไป
    เที่ยวบานเพื่อน

พัน พันธ พันธุ
๒. เขามีความผูก.....................กับปาไม เขาจึงแตงคําประ...................เชิญ
     ชวนใหรวมกันอนุรักษ...................ไมหาที่ยาก

กาส กาศ
๓. นับวาเปนโอ...................อันดีที่รัฐบาลจะประ...................ทําสงครามกับ
    ยาเสพยติด

สัน สันต สรรค
๔. คนที่มารวมงานเลี้ยงสัง...................ในวันนี้ตางใสเสื้อผาสี...................
    สะดุดตา ตางพบปะพูดคุยกันอยางสุข...................

ใจ ไจ
๕. คุณแม...................ดี ซื้อไหมสีแดงใหฉัน...................หนึ่ง

ไห ให
๖. เขาแจกขนม...................กับเด็กที่กําลังรอง...................เพราะความหิว

ทา ถา
๗. ...................เธอไมพบเขาที่บานก็ไปพบเขาที่...................น้ําหนาวัด

นา หนา
๘. เด็กๆ เหลานี้...................ตา...................รัก...................เอ็นดูจริง

หญา ยา
๙. คุณ...................กําลังถาก...................อยูในสวนหลังบาน

เศส เศษ
๑๐. ประเทศ...................สะอาดปราศจาก...................ขยะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๕

  
คําชี้แจงในการใชแบบฝกการใชถอยคํา

๑. แบบฝกการใชถอยคํามีแบบฝกยอย ๓ แบบฝก ใชเวลาในการทํา
    แบบฝกครั้งละ ๑ ชั่วโมง ๓ ครั้ง

๑.๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําฟุมเฟอย  ใชเวลาในการทํา
       ๖๐ นาที (ใชซอมเสริมนอกเวลาเรียน)
๑.๒ ศึกษาเนื้อหาจากบทสนทนาในการตูนจนเขาใจ แลวคอยลงมือ
      ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําฟุมเฟอย
๑.๓ ตรวจคําตอบจากเฉลย

๒. เมื่อทําแบบฝกการใชถอยคําครบทั้ง ๓ แบบฝก ใหทําแบบทดสอบ
     หลังเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๖

การใชคําฟุมเฟอย

     การใชคําอยางไรที่จัด
วาเปนการใชคําฟุมเฟอย

        การใชคําบางคําที่ถึงใช
แลวก็ไมทําใหความดีขึ้น ทําให
รุมรามโดยใชเหตุ

      คําที่ใชแลวไมทําให
ความดีขึ้นนั้น ไดแกคํา
ประเภทไหนบาง

       คําที่ใชแลวจัดวาเปนการใช
คําฟุมเฟอยไดแก การใชคําที่มี
ความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียง
กัน รวมทั้งการเสริมบุพบทดวย

    ทําอยางไรเราจึงจะไม
ใชคําฟุมเฟอย

    ตองฝกใชภาษาที่กะทัดรัด
ชัดเจน ตัดคําที่ซ้ําความออก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๗

แบบฝกแกไขขอบกพรองจากการใชคําฟุมเฟอย

ตอนที่ ๑
คําชี้แจง  ใหนักเรียนจับคูคําที่มีความหมายเหมือนกัน โดยนําตัวอักษร
            ทางดานขวามือมาเติมลงในชองวางดานซายมือใหถูกตอง
ตัวอยาง .      ด        . ยืดยาด
๑. ................ตาย ก. ประหยัด
๒. ................บิดามารดา ข. พอแม
๓. ................ฟุมเฟอย ค. อายุมาก
๔. ................ คนแก ง. คล้ํา
๕. ................ ดํา จ. ลําพัง
๖. ................คนเดียว ฉ. ปดบัง
๗. ................ปกปด ช. ทั้งหมด
๘. ................หมดสิ้น ซ. สม่ําเสมอ
๙. ................ประจํา ฌ. วองไว
๑๐. ................รวดเร็ว ญ. เสียชีวิต
๑๑. ................เกรงขาม ฎ. ขี้เหนียว
๑๒. ................เช่ืองชา ฏ. ขมขู
๑๓. ................ตระหนี่ ฐ. หวาดกลัว
๑๔. ................บังคับ ฑ. เรงดวน
๑๕. ................พยายาม ฒ. เกิด
๑๖. ................ฉุกเฉิน ณ. ชวยเหลือ
๑๗. ................กําเนิด ด. อืดอาด
๑๘. ................มัธยัสถ ต. ขาดแคลน
๑๙. ................ขัดสน ถ. พากเพียร
๒๐. ................อุดหนุน ท. สุรุยสุราย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๘

ตอนที่ ๒

คําชี้แจง  ใหนักเรียนจับคูคําที่มีความหมายตรงขามกัน โดยนําตัวอักษร
            ทางดานขวามือมาเติมลงในชองวางดานซายมือใหถูกตอง

ตัวอยาง .      ด       .  เย็น
๑. ................ผิด ก. ชัดเจน
๒. ................ยากจน ข. สะอาด
๓. ................คลุมเครือ ค. ผิดหวัง
๔. ................สกปรก ง. ออนแอ
๕. ................ชา จ. อวน
๖. ................สมหวัง ฉ. ถูก
๗. ................ผอม ช. โง
๘. ................แข็งแรง ซ. กระโดกกระเดก
๙. ................ฉลาด ฌ. ร่ํารวย
๑๐. ................เรียบรอย ญ. เร็ว
๑๑. ................ขยัน ฎ. แพง
๑๒. ................ดื้อรั้น ฏ. ขี้เหร
๑๓. ................นินทา ฐ. เกียจคราน
๑๔. ................ถูก ฑ. ชมเชย
๑๕. ................สวย ฒ. เช่ือฟง
๑๖. ................สูง ณ. เลว
๑๗. ................สุจริต ด. รอน
๑๘. ................หนาว ต. ทจุริต
๑๙. ................บาป ถ. เตี้ย
๒๐. ................ดี ท. บุญ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๙

ตอนที่ ๓
คําชี้แจง  ใหนักเรียนขีดเสนใตคําหรือขอความที่มีความหมายซ้ํากัน
             ในประโยคตอไปนี้  และเรียบเรียงประโยคใหมเพื่อใหไดประโยค
            ที่กะทัดรัดและชัดเจน
ตัวอยาง  หมูที่เล้ียงไวอวนทุกตัวไมมีตัวไหนผอมเลย

     หมูที่เล้ียงไวอวนทุกตัว
๑. นักโทษคดีคายาบาถูกประหารชีวิตถึงแกความตาย
    ..........................................................................................................................................
๒. เขาอยูบานเพียงลําพังคนเดียว
...............................................................................................................................................
๓. การสูบบุหรี่ทําใหสุขภาพไมดีรางกายทรุดโทรมลง
...............................................................................................................................................
๔. ชํานาญไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดวาดภาพ
...............................................................................................................................................
๕. ถาคนเราออกกําลังกายเปนประจําและสม่ําเสมอจะทําใหรางกายแข็งแรง
    ไมออนแอ
...............................................................................................................................................
๖. ผูปวยโรคเอดสมีสุขภาพออนแอไมคอยแข็งแรง
...............................................................................................................................................
๗. รถนักทองเที่ยวประสบอุบัติเหตุผูโดยสารเสียชีวิตหมดไมมีใครรอด
     แมแตคนเดียว
...............................................................................................................................................
๘. ในอนาคตขางหนา ประเทศไทยจะไมมีคนจน
...............................................................................................................................................
๙. เขารูสึกดีใจมากที่ไดพบหนามารดาผูใหกําเนิด
...............................................................................................................................................
๑๐. ในการแขงขันเทนนิสเขาชนะตลอดไมเคยแพใคร
...............................................................................................................................................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๐

ตอนที่ ๔

คําชี้แจง  ใหนักเรียนพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตัดคําที่ฟุมเฟอยออก
             เพื่อประโยคที่กะทัดรัดและชัดเจน โดยทําขีดเสนทับคําที่ตองการ
             ตัดออก

ตัวอยาง
    เขาเปนคนรูปรางเตี้ยไมคอยสูง

๑. เขาทําการอาบน้ําตั้งแตเย็น
๒. เขาฝนรายตอนนอนหลับตลอดคืน
๓. พระทานเดินบิณฑบาตดวยเทาเปลาโดยไมสวมรองเทา
๔. แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาไทยนี้งายมากไมยากเลย
๕. เขาเลาความจริงทั้งส้ินใหเราฟงทั้งหมด
๖. หนวยกูภัยนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลโดยเร็วดวนมากที่สุด
๗. เขามารับลูกชายซึ่งเปนลูกชายคนเล็ก
๘. ผมมาโรงเรียนทุกวันไมเคยขาดเรียนเลยแมแตวันเดียว
๙. อากาศยามเชาเปนอากาศที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งใดเจือปนเลย
๑๐. เขายืนดูพระอาทิตยตกดิน ณ ริม ชายทะเลชะอํา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๑

ตอนที่ ๕
คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาทลงบนคําที่มีความหมายซ้ํากัน

      และเรียบเรียงประโยคใหมใหกะทัดรัด และไดใจความสมบูรณ
ตัวอยาง  เขาทําทุกอยางเพื่ออนาคตในวันขางหนาของลูกสาว
                เขาทําทุกอยางเพื่ออนาคตของลูกสาว
๑. ถาคนเราออกกําลังกายสม่ําเสมอก็จะทําใหรางกาย คนเราแข็งแรง
.............................................................................................................
๒. ความจริงรัฐบาลยังไมทราบขอเท็จจริงทั้งหมด
.............................................................................................................
๓. ประชาชนรักใครและใหความนับถือเขาเปนอยางมาก
.............................................................................................................
๔. นอกจากนี้แลวทางอําเภอยังไดมีการจัดใหมีการแขงขันกีฬาตอตาน
     ยาเสพยติด
.............................................................................................................
๕. เธอตองตั้งใจเรียนใหมากกวานี้ มิฉะนั้นเธอจะสอบไมผาน
.............................................................................................................
๖. แมคือผูใหชีวิต ใหความรักและใหความอบอุนแกขาพเจา
.............................................................................................................
๗. ในปาเงียบสงัดไมไดยินเสียงอะไรเลยแมแตนอย
.............................................................................................................
๘. เขาเปนคนผิวดําคล้ําเหมือนพอ
.............................................................................................................
๙. เขาทําแบบทดสอบวิชาภาษาไทยถูกหมดทุกขอไมผิดเลยสักขอเดียว
.............................................................................................................
๑๐. ในอดีตเขาเปนคนร่ํารวย เพราะคายาบาในอดีตนั่นเอง
.............................................................................................................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๒

  

ภาคผนวก จ

ตัวอยางแบบฝกเรื่องการการเรียบเรียงประโยค

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๓

คําชี้แจงในการใชแบบฝกการเรียบเรียงประโยค

๑. แบบฝกการเรียบเรียงประโยคมีแบบฝกยอย ๓ แบบฝก ใชเวลาในการทํา
    แบบฝกครั้งละ ๑ ชั่วโมง ๓ ครั้ง

๑.๑ แบบฝกแกไขขอบกพรองในการละคํา กลุมคํา หรือขอความ
      ที่จําเปน  ใชเวลาในการทํา   ๖๐ นาที (ใชซอมเสริมนอก
       เวลาเรียน)
๑.๒ ศึกษาเนื้อหาจากบทสนทนาในการตูนจนเขาใจ แลวคอยลงมือ
      ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกแกไขขอบกพรองในการละคํา กลุมคํา
      หรือขอความที่จําเปน
๑.๓ ตรวจคําตอบจากเฉลย

๒. เมื่อทําแบบฝกการเรียบเรียงประโยคครบทั้ง ๓ แบบฝก ใหทํา แบบทดสอบ
   หลังเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๔

สวนที่สําคัญของประโยค

  ประโยคคือ
อะไร

      ประโยคคือขอความ
อันบริบูรณ  ผูอานหรือผูฟง
ทราบวาคนนั้นหรือสิ่งนั้น
ทําอะไรหรือเปนอยางไร

   สวนประกอบที่สําคัญ
ของประโยคมีอะไรบาง

    ประโยคประกอบดวย
สวนสําคัญ ๒ สวน คือ
ภาคประธานและภาคแสดง

  ภาคประธาน
คืออะไร

    ภาคประธานคือ
สวนที่เปนผูกระทํา
ซึ่งอาจมีสวนขยาย
หรือไมมีก็ได

  ภาคแสดง
คืออะไร

   ภาคแสดงคือสวนที่
บอกอาการหรือบอก
สภาพของประธาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๕

     กรรมและสวนเติมเต็ม
 ไมใชสวนที่สําคัญของ
 ประโยคหรือ

   บทกรรมและสวนเติมเต็ม
 ไมใชสวนที่สําคัญในประโยค
เพราะกริยาบางตัวไมตองมี
กรรมหรือสวนเติมเต็มก็เปน
ประโยคที่สมบูรณ

  สวนขยายตองมี
ทุกประโยคใชไหม

     ไมใช แตในการพูดหรือการเขียน
เรื่องราวใดๆ ก็ตาม ถาใชประโยคที่
ประกอบเฉพาะ ประธาน กริยา กรรม
หรือสวนเติมเต็มเทานั้น ยอมสื่อสารให
 ไดใจความตามที่ตองการไดยาก ดังนั้น
ประโยคจึงตองมีสวนขยายเพิ่มข้ึน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๖

แบบฝกแกไขขอบกพรองในการละคํา กลุมคํา หรือขอความที่จําเปน

ตอนที่ ๑
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเติมคําที่ทําหนาที่ประธานลงในชองวางของสํานวน

     สุภาษิต ใหไดใจความถูกตอง โดยดูภาพประกอบ

ตัวอยาง   ปลาหมอ  ตายเพราะปาก
๑. _________ กัดอยากัดตอบ
๒. _________ ไดแกว
๓. _________ แฝงพวงมะมวง
๔. _________ หาบ_________คอน
๕. _________ เห็นตีนงู_________เห็นนมไก
๖. _________ อมมือ
๗. _________ สั่งฟา_________ สั่งหนอง
๘. _________ กลิ้งบนใบบอน
๙. _________ ลอมเดือน
๑๐. _________ พันหลัก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๗

ตอนที่ ๒

คําชี้แจง   ใหนักเรียนเติมคํากริยาลงในชองวางใหสัมพันธกับประธานของ
     ประโยค

ตัวอยาง
ครู  ตรวจ  การบานวิชาภาษาไทย

๑. เนื้อหมู................ตูเย็น

๒. สุนัขชอบ................อาหารสําเร็จรูป

๓. โทรทัศน................ในประเทศไทย

๔. พอคา................ราคาสินคาอุปโภคบริโภค

๕. เด็กสาว................ผิวขาวเนียนสวย

๖. รถจักรยานคันนี้................งายเหลือเกิน

๗. เด็กวัยรุนสมัยนี้ไมชอบ................เพลงชา

๘. กลองกระดาษสําหรับ................คอมพิวเตอร

๙. ครูชอบ................หนังสือพิมพมติชนสุดสัปดาห

๑๐. บุหรี่................อันตรายตอชีวิตของตนและคนใกลชิด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๘

ตอนที่ ๓
คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําคําที่กําหนดใหตอไปนี้เติมลงในชองวางใหถูกตอง

      และไดใจความ

ตัวอยาง   คนไขรับประทาน ผลไม

๑. ตํารวจจับ............................................

๒. คุณหมอรักษา............................................

๓. นายพรานฆา............................................

๔. คุณแมซื้อ............................................ใหลูกในวันเกิด

๕. แมคาขาย............................................

๖. เด็กๆ ควรดื่ม............................................ทุกวัน

๗. แมววิ่งไลจับ............................................

๘. ชาวไรกําลังปลูก............................................

๙. บุรุษไปรษณียสง............................................

๑๐. พอแมรัก............................................ทุกคน

นม   ของขวัญ
หนู มันสําปะหลัง
ลูก ผลไม
คนราย คนไข
สัตว จดหมาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๙

ตอนที่ ๔

คําชี้แจง  ใหนักเรียนขีดเสนใตหนึ่งเสนใตขอความที่เปนภาคประธาน
     ขีดเสนใตสองเสนใตขอความที่เปนภาคแสดง และขีดเสนใตสาม
     เสนใตขอความที่เปนกรรม ในประโยคตอไปนี้

ตัวอยาง
ลมพัดแรงมาก

๑. ลูกเสือตองเช่ือฟงคําสั่งสอนของผูบังคับบัญชา

๒. นักเรียนกําลังทําแบบฝกวิชาภาษาไทย

๓. ฝนตกอยางไมลืมหูลืมตา

๔. คนไทยนิยมไปเที่ยวตางประเทศ

๕. คนไทยในชนบทนิยมซื้อสินคาไทย

๖. นองชายของฉันเล้ียงนกแกวไวตัวหนึ่ง

๗. กรรมการตรวจชั่งน้ําหนักนักมวยสากล

๘. ครูสอนซอมเสริมนักเรียนที่เรียนไมทันเพื่อน

๙. นายพรานลาสัตวในปา

๑๐. ครูลงโทษนักเรียนที่ประพฤติตนเหลวไหล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๐

ตอนที่ ๕

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเรียบเรียงประโยคใหม โดยเติมคําที่ขาดหายไป เพื่อให
             ประโยคมีใจความชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวอยาง

พอแมไปตลาด
พอกับแมไปตลาด

๑. เขาเปนคนใชฉัน
...............................................................................................................................................
๒. นักเรียนคอยรถประจําทางค่ํา
...............................................................................................................................................
๓. สุนัขนอนอยูโตะอาหาร
...............................................................................................................................................
๔. ผูใหญบานแจงความตํารวจ
...............................................................................................................................................
๕. เขาตระหนักพระคุณของมารดา
...............................................................................................................................................
๖. ในการรับประทานอาหารมื้อนี้ ทุกคนกินมือ
...............................................................................................................................................
๗. เด็กวัยรุนตองมีการคบคาสมาคมเพื่อนฝูง
...............................................................................................................................................
๘. พี่คุยนองชาย
...............................................................................................................................................
๙. ฟนพอตกน้ํา
...............................................................................................................................................
๑๐. ลิเกตลกเด็ก
...............................................................................................................................................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๑

ตอนที่ ๖
คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําคําที่กําหนดใหตอไปนี้เติมลงในประโยคใหสมบูรณ

ตัวอยาง    เด็กๆ ชอบรับประทาน  แกไขเปน เด็กๆ ชอบรับประทานลูกชิ้น
๑. แมครัวกําลังปงอยูในครัว
........................................................................................................................................................
๒. ขนมเคกในเตาอบ
........................................................................................................................................................
๓. เด็กๆ ชอบการตูนญ่ีปุน
........................................................................................................................................................
๔. ตํารวจจับกุมไดเมื่อวานนี้
........................................................................................................................................................
๕. ทําทุกอยางเพื่อลูกได
........................................................................................................................................................
๖. ถูกขมขืนแลวทองยอมมีความทุกขใจมากกวาหญิงที่ไมทอง
........................................................................................................................................................
๗. การสูบบุรี่ อันตายตอทารกในครรภ
........................................................................................................................................................
๘. จังหวัดกาญจนบุรี สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจหลายแหง
........................................................................................................................................................
๙. เตือนรานอาหารญี่ปุนที่นําปลาน้ําจืดมาปนกับปลาดิบจากญี่ปุนนั้นทําให
    เสี่ยงกับโรคพยาธิตัวจี๊ด
........................................................................................................................................................
๑๐. ทรงติงวิธีคิดใหมใหนักเรียนสอนครู
........................................................................................................................................................

   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
      นายแพทย     พอแม     พอคายาบา
ลูกชิ้น    หญิง      มี   เปน    อาน   อยู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๒

  
คําชี้แจงในการใชสันธานในประโยคความรวม

๑. แบบฝกการเรียบเรียงประโยคมีแบบฝกยอย ๓ แบบฝก ใชเวลาในการทํา
    แบบฝกครั้งละ ๑ ชั่วโมง ๓ ครั้ง

๑.๑ แบบฝกการใชสันธานในประโยคความรวมใชเวลาในการทํา
       ๖๐ นาที (ใชซอมเสริมนอกเวลาเรียน)
๑.๒ ศึกษาเนื้อหาจากบทสนทนาในการตูนจนเขาใจ แลวคอยลงมือ
      ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกการใชสันธานในประโยคความรวม
๑.๓ ตรวจคําตอบจากเฉลย

๒. เมื่อทําแบบฝกการเรียบเรยีงประโยคครบทั้ง ๓ แบบฝก ใหทํา
     แบบทดสอบหลังเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๓

การใชคําสันธานในประโยคความรวม

   ประโยคความรวม
คืออะไร

      ประโยคความรวม
 (อเนกรรถประโยค) คือ
การนําประโยคสอง
ประโยคมารวมกันโดยใช
คําเชื่อม (สันธาน)

  คําสันธาน
คืออะไร

    คําสันธานก็คือคําที่ใชเชื่อม
ประโยคกับประโยค ซึ่งประโยคที่
ใชสันธานเปนตัวเชื่อมนั้น สามารถ
แยกออกไดเปนประโยคที่สมบูรณ
มากกวาหนึ่งประโยคเสมอ

  ประโยคคืออะไร

  ประโยคคือ ขอความ
ที่มีความบริบูรณ ซึ่ง
ประกอบดวย ภาคประธาน
(ผูกระทํา) และภาคแสดง
(การกระทํา)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๔

  เราสามารถนําความรูที่ได
จากการศึกษาเรื่องคําสันธาน
ไปใชประโยชนในชีวิตประจํา
วันไดอยางไรบาง

  เราสามารถนําคําสันธานมาเชื่อมขอ
ความ ใหมีใจความที่กระชับไมเย่ินเยอ
เชน เราจะเขียนวา “นักเรียนกินขาวและ
กินขนมแลวจึง ไปเชนฟุตบอล” แทน
การพูดวา นักเรียนกินขาว นักเรียนกิน
ขนม นักเรียนไปเลนฟุตบอล”

  คําสันธานมีหลักการใช
อยางไรบาง

  คําสันธานใชเชื่อมประโยคความรวมมี ๔
ชนิด ดวยกันคือ
- เชื่อมขอความที่มีใจความคลอยตามกัน
- เชื่อมขอความที่มีใจความขัดแยงกัน
- เชื่อมขอความที่มีใจความใหเลือกอยางใด

อยางหนึ่ง
- เชื่อมขอความที่มีใจความเปนเหตุ

เปนผลกัน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๕

   คําสันธานที่เชื่อมขอความ
ที่มี ใจความคลอยตามกัน
มีคําอะไรบาง

  มีคําดังนี้  และ , ทั้ง...และ ,
แลว...ก็, พอ... แลวก็, กับ ,
แลว...จึง, พอ..ก็, ถา แมวา

 คําสันธานที่เชื่อมขอความ
ที่มีใจความขัดแยงกันมีคํา
อะไรบาง

  มีคําดังนี้ แต, แตทวา ,
กวา...ก็ , กวา...ก็ถึง,...ถึง
ฝาย สวน

  คําสันธานที่เชื่อมขอความ
ที่มีใจความใหเลือกอยางใด
อยางหนึ่ง มีคําอะไรบาง

  มีคําดังนี้ มิฉะนั้น ,
มิฉะนั้นก็  หรือ

  คําสันธานที่เชื่อมขอความที่มี
ใจความเปนเหตุเปนผลกัน มีคํา
อะไรบาง

  มีคําดังนี้ เพราะ, เพราะ...จึง ,
จึง ... , เพราะวา , เพราะฉะนั้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๖

แบบฝกแกไขขอบกพรองการใชสันธาน
ในประโยคความรวม

ตอนที่ ๑

คําชี้แจง  ใหนักเรียนขีดเสนใตคําสันธานที่ปรากฏอยูในประโยคตอไปนี้

ตัวอยาง
เด็กผูชายชอบเลนปนฉีดน้ําแตเด็กผูหญิงชอบเลนตุกตา

๑. ฉันและแมไปเที่ยวน้ําตกไทรโยคนอย
๒. นักทองเที่ยวรับประทานอาหารที่ทองผาภูมิแลวจึงเดินทางไปดานเจดียสามองค
๓. ออยและมันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจของชาวจังหวัดกาญจนบุรี
๔. ประชากรในอําเภอเลาขวัญมีฐานะยากจนเพราะไมมีน้ําใชในการเกษตร
๕. เธอจะไปเที่ยวน้ําตกไทรโยคนอยหรือน้ําตกไทรโยคใหญ
๖. ชาวสุพรรณบุรีเชื่อวาเจดียยุทธหัตถีที่ จังหวัดสุพรรณบุรี เปนของจริง
    แตชาวกาญจนบุรีเชื่อวาเจดียยุทธหัตถีที่ จังหวัดกาญจนบุรีเปนของจริง
๗. ถาบานหรือหนวยงานใดไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใชงานถือวาลาสมัย
๘. เด็กไทยจะไดมีโอกาสรับการศึกษาในโรงเรียนที่มีมาตรฐานและมีความ
    เทาเทียมกัน ซึ่งกระจายอยูทุกอําเภอทั่วประเทศ
๙.  การอบรมเด็กดวยการตีเปนวิธีการที่เคยชินและไดรับการยอมรับวาเปน
     วัฒนธรรมในการอบรมเด็กรูปแบบหนึ่ง
๑๐. การสงเสริมใหเด็กมีใจรักในการเลนกีฬา จึงเปนการเสริมศักยภาพ
     ทางรางกาย จิตใจ และสติปญญาใหเด็กเติบโตอยางสมบูรณ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๗

ตอนที่ ๒
คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําคําเชื่อมที่กําหนดใหตอไปนี้เติมลงในชองวางให
             ถูกตอง

  หรือ  แลว และ แต
 เพราะ           แต ซึ่ง เมื่อ
สวน  ถา เนื่องจาก หรือ
 และ  จึง

ขอความที่ ๒
 ขอความที่ ๑

กลิ่นปาก..........ปากมีกลิ่น  คืออาการที่พนลมออกจากปาก..............มีกลิ่น
ตามออกมาดวย เชนการเรอ ...........แมแตการพูดคุย การเรอนั้นมักจะมีกลิ่นออกมา
ดวยเสมอ..........จะเปนลมที่มาจากกระเพาะอาหาร มักถือเปนเรื่องปกติ ..........ถาเรอ
บอยมากๆ ก็ควรจะตรวจเช็คระบบยอยอาหารดูบาง ............ลมปาก............ลมที่
ออกจากปาก ขณะพูดคุยนั้น ............มีกล่ินตามออกมาดวย คงไมใชเรื่องปกติ
...............มักไมเปนที่ชอบพอของคนขางเคียง ...............เจาตัวนัก ............มักมีผูมา
ขอคําปรึกษาเรื่องการกําจัดกลิ่นปากอยูบอยๆ

ในสภาวะปจจุบันที่เรงรีบ   โอกาสที่จะรักษาสุขภาพ..............ทําใหรางกาย
แข็งแรงนั้นทําไดยาก ..............การไมมีเวลาออกกําลังกาย ความเครียด อาหารที่
แฝงสารเคมี..............แมแตอากาศที่เปนพิษ..............เต็มไปดวยเชื้อโรคลอมรอบตัว
เรา  โดยเฉพาะอยางย่ิง ..............ตองเขาสูที่ชุมชน เชน หางสรรพสินคา  ที่ทํางาน
โรงภาพยนตร ..............มีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อโรคตางๆ  ไดโดยที่เราไมรูตัว
การปองกันโดยการใสหนากากปดปากและจมูก ก็เปนวิธีปองกันเชื้อโรคไดทางหนึ่ง
..............ในความจริงแลว แคการใสหนากากเพียงอยางเดียวไมพอหรอกคะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๘

ตอนที่ ๓
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําเชื่อมที่กําหนดใหเติมลงในชองวางใหถูกตอง

     และเหมาะสม

ตัวอยาง  เขาสอบไดคะแนนดี เพราะ เขาตั้งใจเรียน

๑.   ........ลูกจะเปนอยางไรแม........รักลูก

๒.  ...........ทุกคนเดินทางมาถึง........รับประทานอาหารรวมกัน

๓.  .... ..........เขาขยันอานหนังสือ...........สอบผานทุกวิชา

๔.  ........เขาจะเดินทางมาถึงรถไฟ..........ออกจากสถานีแลว

 ๕.    ..........ครู...............นักเรียนเดินทางไปเขาคายลูกเสือ

๖. คุณจะขับรถมาเอง.........วาคุณจะใหคนอื่นขับรถไปรับ

๗.    นักกีฬาฟุตบอลขยันฝกซอม............ไดรับชัยชนะ

 ๘.      เขาตั้งใจเรียนมาก.............................เขาจึง
         ประสบความสําเร็จ

๙.         พอ............แมออกไปทํางานนอกบาน

๑๐.       พี่เปนนักกีฬาฟุตบอล...................นองชายเปนนักกรีฑา

ก็   พอ  แลว

เพราะ  จึง   แต

กวา  และ  ก็

ทั้ง   พอ   และ

เพราะ  หรือ

เพราะฉะนั้น   เพราะ

ถึง  จึง   ก็

และ  จึง

หรือ   และ

และ  แต

เพราะ  และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๙

ตอนที่ ๔
คําชี้แจง  ใหนักเรียนรวมประโยคที่กําหนดใหเปนประโยคที่สมบูรณสละสลวย
             ไดใจความโดยใชคําเชื่อมที่กําหนดใหตามความเหมาะสม

ตัวอยาง
คณะครู และ นักเรียนเดินทางไปเขาคายลูกเสือ

๑. พอแมทํางานหนักตลอดป............สะสมเงินไวสําหรับเปนคาการศึกษา
    เลาเรียนของลูก...........ลูกหนีเรียน..............ใชจายราวกับเปนลูกเศรษฐี

๒. ภาพยนตรเรื่องพระสุริโยทัยใหความรูดานประวัติศาสตรไทย.................
    ใหขอคิดเกี่ยวกับความรักชาติบานเมือง

๓. ชาวไร...........ชาวนามีฐานะยากจนมาก..............เปนคนมีน้ําใจ

๔. ........เธอจะอานหนังสือออกหนังสือ..........ขาดหมดเสียแลว

๕. นักเรียนขี้เกียจอานหนังสือ.........สอบตก

๖. เธอชอบเรียนวิชาภาษาไทย...........วิชาภาษาอังกฤษ ..................
    ฉันไมชอบเรียนทั้งสองวิชา

๗. เขาชอบฟงดนตรีไทย...........ไมชอบฟงดนตรีสากล...........เขาเปนคน
    ที่รัก.......หวงแหนวัฒนธรรมไทย

๘. คุณพอสวดมนต..............เขานอน.............คุณแมนั่งสมาธิ...........เขานอน

๙. หลอนคุย........เลนในเวลาเรียนทุกชั่วโมง........ถูกคุณครูลงโทษ

๑๐. .........จะตั้งคําถามวาอวัยวะใดในรางกายสําคัญที่สุด .......คงจะตอบกัน
    ไดยาก........ไมก็มีความสําคัญตางๆ กันไปในแตละคน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๐

ตอนที่ ๕
คําชี้แจง  ใหนักเรียนขีดเสนใตคําเชื่อมที่ไมเหมาะสมพรอมทั้งแกไขใหถูกตอง

ตัวอยาง
แมถั่วจะสุกงาก็ไหม

๑. คุณแมใหเงินกับลูกๆ ทุกวัน

๒. ถาเธอขยันอานหนังสือแตขอสอบไมยากเกินไป เธอตองสอบเขา
    มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงไดอยางแนนอน

๓. วันเขาพรรษาอยาถวายบุหรี่แกพระภิกษุสงฆ

๔. เมื่อยังเปนเด็กอยูในออมอกพอแม

๕. ฉันจะใหในสิ่งที่คุณไมปฏิเสธ

๖. ครูทุกคนตองจบปริญญาตรีกับตองผานการจดทะเบียนเปนครู

๗. ความรัก ความผูกพันระหวางพอแมกับลูก ทําใหลูกเติบโตดีทั้ง กาย ใจ
    หรือ สติปญญา

๘. ยาสีฟนอาจชวยลดหรือไมทําใหเกิดการสะสมของหินปูน หรือถามีหินปูน
    อยู แลวจะกําจัดออกไดวิธีเดียวคือใหทันตแพทยขูดออก

๙. เด็กทุกคนใชเวลาที่ลืมตาตื่น เรียนรูสํารวจโลกและเกิดมาพรอมสมอง
    ที่พรอมจะทํางาน ไดรับขอมูลและการกระตุนที่เหมาะสม

๑๐. ทั้งของเลนที่กระตุนสายตาสัมพันธกับการใชมือ ของเลนมีเสียง ของเลน
      ผวิสัมผัสหลากหลาย ชวยใหประสาทสัมผัสของลูกพัฒนา แลวเกิด
      การเรียนรู

กวา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๑

ตอนที่ ๖
คําชี้แจง  ใหนักเรียนขีดเสนใตคําเชื่อมในวงเล็บ ใหถูกตองและเหมาะสมกับ
             ขอความ

หากพูดถึงการเลนกีฬาเปตองในเมืองไทย  สมัยกอนยังไมมีผูนิยมกัน
แพรหลายมากนัก หลังจากที่มีตนกําเนิดอยูในประเทศฝรั่งเศสเมื่อประมาณ ๒ พันป
กอน (และ แลว)    เปนที่รูจักอยางกวางขวางในประเทศตางๆ แถบยุโรป จนมา
ในป  พ.ศ. ๒๕๑๘  กีฬาประเภทนี้เริ่มเขามาแพรหลายในประเทศไทย (หรือ และ) 
เปนที่รูจักกันมากขึ้นดวย  (ซึ่ง เพราะ) เปนกีฬาโปรดของ สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี (และ หรือ) สมเด็จยา แมฟาหลวงของปวงชนชาวไทย  ซึ่งในครั้งหนึ่ง
พระองคเคยรับสั่งวา “เปตองเปนยาวิเศษสําหรับฉัน” (เพราะ  ดังนั้น) กีฬาประเภทนี้
จึงมีอีกสมญานามหนึ่งวา “กีฬาสมเด็จยา”

นอกจากจะทรงเลนกีฬาเปตองไดอยางดีแลวยังทรงเปนองคอุปถัมภสหพันธ
เปตองแหงประเทศไทย ทรงสงเสริมเผยแพรกีฬาเปตองใหเปนที่รูจัก (และ หรือ) 
นิยมเลนอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๒

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๒ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เสด็จพระราช
ดําเนินเย่ียมพสกนิกรที่เข่ือนหวยหลวง จังหวัดอุทัยธานี  นายจันทร โพยหาญ
ผูริเร่ิมกีฬาเปตองในประเทศไทยไดนําอุปกรณลูกเปตองไปแนะนําการเลนใหแก
ขาราชบริพารใกลบริเวณที่ประทับ หลังจากที่พระองคทรางทราบก็ไดรับสั่งวา
“พระองคเคยเลนกีฬาประเภทนี้ (ตั้งแต แต) มีพระชนมมายุได ๓๐ กวาพระชันษา 
กีฬาเปตองมีประโยชนมาก ใหทั้งบริหารรางกาย (เพราะ  เพื่อ) ใหมีสุขภาพดี
(หรือ และ) สรางสรรคความสามัคคีในหมูคณะ  (ซึ่ง และ) มีประโยชนมากสําหรับคน
ไทย ขอใหนายจันทร โดยหาญ  จงทําหนาที่ตอไป  พระองคจะชวยสงเสริม
(หรือ  และ) เผยแพรอีกทางหนึ่ง”

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๓

แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียงลําดับคําและขอความผิดลําดับ
ตอนที่ ๑
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเรียงลําดับคําใหม โดยเขียนลงในชองวางใหถูกตอง
             ตามหลักการเรียงลําดับคําและขอความ

ตํารวจ จับ ผูรายตัวอยาง
จับ ผูราย ตํารวจ

๑.
จับ ตํารวจ ขโมย

๒.
นักเรียน สอน ครู

๓.
หมอ ยา คนไข ฉีด

๔.
บุรุษไปรษณีย จดหมาย สง

๕.
ชาวประมง ปลา จับ

๖.
ขาว เกี่ยว ชาวนา

๗.
ขาย ผลไม แมคา

๘.
นักเรียน หนังสือ เรียน

๙.
ผัก ชาวสวน ปลูก

๑๐.
ตัว เช็ด คนไข พยาบาล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๔

ตอนที่ ๒
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเรียงลําดับคําใหม ใหเปนประโยคที่ถูกตอง โดยเขียน

     หมายเลขลงในชองวาง
๑ กัด ๒ หนู ๓ แมว

ตัวอยาง ๓ ๑ ๒

๑ หนังสือ ๒ อาน ๓ นักเรียน๑.

๑ นอง ๒ ไป ๓ ของ ๔ ผม ๕  สาว ๖ โรงเรียน๒.

๑ ลม ๒ ใบ ๓ เบา ๔ ไม ๕ พัด ๖ ๆ๓.

๑ ใน ๒ จับ ๓ ตํารวจ ๔ ผูราย ๕ ตลาด๔.

๑ คณะ ๒ ไป ๓ เลาขวัญ ๔ ที่ ๕ ครู ๖ อําเภอ ๗ ประชุม๕.

๑เด็ก ๒เทา ๓คน ๔กัน ๕มี  ๖ความ ๗แต ๘ละ ๙ไม ๑๑สามารถ๖.

๑เด็ก ๒ถู ๓ชวย ๔ครู ๕กวาด ๖และ ๗พื้น๗.

๑ฉัน ๒นํา ๓ครู ๔รายงาน ๕ไป ๖จะ ๗สง ๘เอง๘.

๑หนู ๒ตี ๓ชวย ๔แม ๕ทําลาย ๖ซึ่ง ๗ขาวของ ๘ของ ๙ฉัน๙.

๑เขา ๒ขณะ ๓รอ ๔ยืน ๕อาน ๖รถโดยสาร ๗หนังสือ ๘อยู ๙สถานีขนสง๑๐.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๕

ตอนที่ ๓
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเรียงลําดับขอความใหมใหถูกตองตามหลักการ

     เรียบเรียงประโยค
๑. เขามีความเพียรมาก   เขาจึงประสบความสําเร็จ   เพราะฉะนั้น
........................................................................................................................................................
๒. นักเรียน  ในมหาวิทยาลัยชื่อดัง  ตางตั้งใจเรียน  สอบเขาศึกษาตอ เพื่อเตรียมตัว
........................................................................................................................................................
๓. ที่เธอใหฉัน  หนังสือสารคดี  เปนหนังสือดีมาก
........................................................................................................................................................
๔. งดรับประทานอาหารมื้อเย็น  ผูปวยโรคอวน  เนื่องจาก ลดน้ําหนัก
     หมอส่ังให
........................................................................................................................................................
๕. ในความสําคัญ ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ  เราจึงควรตระหนัก
    และชวยกันอนุรักษไว
........................................................................................................................................................
๖. การออกกําลังกาย ในการสงเสริมสุขภาพ ก็คือ ที่นิยมใช แบบแอโรบิค
   การออกกําลังกาย
........................................................................................................................................................
๗. ผูบริโภคโสม  จํานวนมาก  เปนสมุนไพร  บํารุงสุขภาพ  ที่ยังมีความเชื่อ
    วาโสม  ในคนที่มีไข  ไมควรใช
........................................................................................................................................................
๘. สิว  มักจะเกิดมาก  โดยเฉพาะ  ที่มีผิวหนามัน  คนที่ชอบเลนกีฬา
    หรือเหงื่อออกงาย
........................................................................................................................................................
๙. โรงพยาบาลของรัฐ  ชวยผูปวย  อยางรวดเร็ว ที่มีอยูทั่วประเทศ ไดรับ
    การรักษา ทันทวงที
........................................................................................................................................................
๑๐. มนุษยทุกคนกลัว ย่ิงกวาความตาย การทุกขทรมาน จากความเจ็บปวย
     ขาพเจาเชื่อวา
...............................................................................................................................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๖

ตอนที่ ๔
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเรียงลําดับคําใหมใหเปนประโยคที่ถูกตองตาม
             โครงสรางของประโยค
ตัวอยาง
๑. เวลาเปดพัดลมควรไมเปดแรงมาก
...............................................................................................................................
๒. ในสังคมยุคปจจุบันไทยไดมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีตางๆ
...............................................................................................................................
๓. วันนี้เบิรดรองใหฟงเพลงตางๆ
...............................................................................................................................
๔. มีผูใจบุญมอบทุนชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนตางๆที่ยากจน
...............................................................................................................................
๕. เขายังไมเชื่อแบบเรียนวามีไมเพียงพอ
...............................................................................................................................
๖. ผักเด็กไมชอบรับประทาน
...............................................................................................................................
๗. พวกเราตางทํางานชวยกัน
...............................................................................................................................
๘. มอรฟนปวดระงับไดผลอยางชะวัดจะปวดดวยสาเหตุใดปวดมากนอยแค
    ไหนไมวา
...............................................................................................................................
๙. สมัยหนุมเวลาเขาเขาประชุมจดบันทึกไมตองจําเนื้อหาไดหมด
...............................................................................................................................
๑๐. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปฏิบัติพระองคเปนแบบอยางที่ดีแกพสกนิกร
ในเรื่องการประหยัดมัธยัสถทิ้งขวางฉลองพระบาทไมทรงสวมจนชํารุด
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๗

ภาคผนวก ฉ

ตัวอยางแบบฝกเรื่องการใชเครื่องหมายวรรคตอน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๘

  
คําชี้แจงในการใชแบบฝกการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน

๑. แบบฝกการใชเครื่องหมายวรรคตอนมีแบบฝกยอย ๓ แบบฝก ใชเวลา
    ในการทําแบบฝกครั้งละ ๑ ชั่วโมง ๓ ครั้ง

๑.๑ แบบฝกการเขียนเครื่องหมายวรรคตอนใชเวลาในการทํา
       ๖๐ นาที (ใชซอมเสริมนอกเวลาเรียน)
๑.๒ ศึกษาเนื้อหาจากบทสนทนาในการตูนจนเขาใจ แลวคอยลงมือ
      ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกการเขียนเครื่องหมายวรรคตอน
๑.๓ ตรวจคําตอบจากเฉลย

๒. เมื่อทําแบบฝกการใชเครื่องหมายวรรคตอนครบทั้ง ๓ แบบฝก ใหทํา
    แบบทดสอบหลังเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๙

,

  .

         ?

  !

   :

การเขียนเครื่องหมายวรรค

เครื่องหมายจุลภาค
เขียนอยางไร

เครื่องหมายมหัพภาค
เขียนอยางไร

  เครื่องหมายปรัศนี
เขียนอยางไร

   เครื่องหมายอัศเจรีย
เขียนอยางไร

    เครื่องหมายทวิภาค
เขียนอยางไร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๐

(    )

 ------------------

       “.....”

  -

   ...

  เครื่องหมายนขลิขิต
เขียนอยางไร

เครื่องหมายสัญประกาศ
เขียนอยางไร

เครื่องหมายอัญประกาศ
เขียนอยางไร

เครื่องหมายยัติภังค
เขียนอยางไร

เครื่องหมายจุดไขปลา
เขียนอยางไร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๑

ๆ

ฯลฯ

ฯ

    ”

        /

เครื่องหมายไมยมก
เขียนอยางไร

เครื่องหมายไปยาลใหญ
เขียนอยางไร

เครื่องหมายไปยาลนอย
เขียนอยางไร

เครื่องหมายบุพสัญญา
เขียนอยางไร

เครื่องหมายทับ
เขียนอยางไร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๙๒

 

แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเขียนเครื่องหมายวรรคตอน 

ตอนที ่๑ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนฝกเขียนเครื่องหมายวรรคตอนตามแบบที่กําหนด  
             ใหถูกตองตามหลักการเขียน 
 
๑. เครื่องหมายปรัศนี   ๒. เครื่องหมายไมยมก 
 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

๓. เครื่องหมายไปยาลใหญ  ๔. เครื่องหมายไปยาลนอย 
  
  
  
  
  

 

๕.  เครื่องหมายอัญประกาศ  ๖. เครื่องหมาย บุพสัญญา 
  
  
  
  
  

 

๗.  เครื่องหมายจุลภาค  ๘. นขลิขิต 
  
  
  
  
  

 
 
๙. เครื่องหมายทับ   ๑๐. เครื่องหมายอัศเจรีย 
  
  
  
  
  

 
 
 

? ๆ 
ฯลฯ ฯ 

“ ” 

, (  ) 

/ ! 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๙๓

 

ตอนที ่๒  
คําชี้แจง ใหนักเรียนฝกเขียนเครื่องหมายวรรคตอนตามที่กาํหนดใหถูกตอง 
             ตามหลักการเขียน 
 
ตัวอยาง  
 ไปยาลนอย .............ฯ......... ...........ฯ............ ..........ฯ......... 
 
๑. ทับ   ......................  .......................  ..................... 
๒. ไมยมก  ......................  .......................  ..................... 
๓. จุลภาค  ......................  .......................  ..................... 
๔. ปรัศนี  ......................  .......................  ..................... 
๕. อัศเจรีย  ......................  .......................  ..................... 
๖. นขลิขิต  ......................  .......................  ..................... 
๗. บุพสัญญา  ......................  .......................  ..................... 
๘. ไปยาลนอย ......................  .......................  ..................... 
๙. ไปยาลใหญ ......................  .......................  ..................... 
๑๐. อัญประกาศ ......................  .......................  ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่๓ 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําเครื่องหมายวรรคตอนทางดานขวามือ เขียนลงใน 
            ชองวางหนาชื่อเครือ่งหมายวรรคตอนทางดานซายมือใหถูกตอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๙๔

 

 
๑. ...................... ทับ     “.....” 
๒. ...................... ไมยมก        : 
๓. ...................... จุลภาค    (      ) 
๔. ...................... ปรัศนี    ______ 
๕. ...................... อัศเจรีย        ... 
๖. ...................... ยัติภังค    ฯลฯ 
๗. ...................... จุดไขปลา      ฯ 
๘. ...................... นขลิขิต      ๆ 
๙. ...................... มหัพภาค       ” 
๑๐. ...................... บุพสัญญา      - 
๑๑. ...................... ไปยาลนอย      ! 
๑๒. ...................... ไปยาลใหญ      / 
๑๓. ......................สัญประกาศ      , 
๑๔. ...................... อัญประกาศ      . 
๑๕. ...................... ทวิภาค       ? 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่๔ 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายวรรคตอนลงในชองวางหนาชื่อ 
             เครื่องหมายวรรคตอนใหถูกตองตามหลักการเขียน 
 
๑.  ....................อัญประกาศ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๑๙๕

 

๒.  .................... บุพสัญญา 
๓.  .................... จุลภาค 
๔.  .................... สัญประกาศ 
๕.  .................... ยัติภังค 
๖.  .................... ทับ 
๗.  .................... ไปยาลใหญ 
๘.  .................... จุดไขปลา 
๙.  .................... ไมยมก 
๑๐.  .................... มหัพภาค 
๑๑.  .................... ไปยาลนอย 
๑๒.  .................... อัศเจรีย 
๑๓.  .................... นขลิขิต 
๑๔.  .................... ทวิภาค 
๑๕.  .................... ปรัศนี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๖

  
คําชี้แจงในการใชแบบฝกการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน

๑. แบบฝกการใชเครื่องหมายวรรคตอนมีแบบฝกยอย ๓ แบบฝก ใชเวลา
    ในการทําแบบฝกครั้งละ ๑ ชั่วโมง ๓ ครั้ง

๑.๑ แบบฝกการใชเครื่องหมายวรรคตอนใชเวลาในการทํา
       ๖๐ นาที (ใชซอมเสริมนอกเวลาเรียน)
๑.๒ ศึกษาเนื้อหาจากบทสนทนาในการตูนจนเขาใจ แลวคอยลงมือ
      ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกการใชเครื่องหมายวรรคตอน
๑.๓ ตรวจคําตอบจากเฉลย

๒. เมื่อทําแบบฝกการใชเครื่องหมายวรรคตอนครบทั้ง ๓ แบบฝก ใหทํา
    แบบทดสอบหลังเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๗

การใชเคร่ืองหมายวรรคตอนในภาษาไทย

  เครื่องหมายวรรคตอน
ที่นิยมใชในงานเขียน
รอยแกวมีอะไรบาง

มีเครื่องหมาย ? !  “...”  -
... ๆ  ฯลฯ ฯ     .”   (  )  /

  เครื่องหมาย
ปรัศนีมีหลักการ
ใชอยางไรบาง

   ใชเมื่อสิ้นสุดขอ
ความหรือประโยคที่
เปนคําถามหรือใชหลัง
ขอความเพื่อแสดง
ความสงใสหรือไมแน
ใจมักเขียนอยูในวงเล็บเครื่องหมาย

อัศเจรีย มี
หลักการใช
อยางไรบาง

เครื่องหมายอัญประกาศ
มีหลักการใชอยางไรบาง

      ใชเพื่อแสดงวาคําหรือขอความนั้น
เปนคําพูดหรือความนึกคิด และใชเพื่อ
แสดงวาขอความนั้นคัดมาจากที่อื่น

      ใชเขียนหลักคําอุทาน
และคําเลียนเสียงธรรมชาติ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๘

7

 เครื่องหมาย
ยัติภังค  มี
หลักการใช

มีหลักการใชดังนี้
- ใชเขียนไวที่สุดบรรทัดเพื่อตอพยางคซึ่งจําเปน

ตองเขียนอยูแยกบรรทัด เนื่องจากมาอยูตรง
สุดบรรทัดพอดี

- ใชแยกพยางคเพื่อบอกคําอาน
- ใชในความหมายวา และ หรือกับ
- ใชในความหมายวาถึง
- ใชแสดงลําดับยอยของรายการที่ไมตองการใส

ตัวอักษรหรือตัวเลขลําดับขอ

  เครื่องหมายจุดไขปลา
มีหลักการใชอยางไรบาง

มีหลักการใชดังนี้
- ใชละขอความตอนตน กลาง หรือทาย

ที่ตัดตอนคัดมาบางสวนโดยใชละดวย
จุดอยางนอย ๓ จุด

- ใชสําหรับละตัวอักษร คํา หรือขอความ
ที่ผูเขียนไมตองการใหอาน

- เขียนไวหลังคํา ขอความ หรือประโยคที่
ตองการละไวใหผูอานคิดเองหรืออาจ
ตองการแบงชวงเวลาใหผูอานหยุดสัก
เล็กนอย กอนที่จะอานขอความตอไป

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๙

  เครื่องหมายไมยมกมี
หลักการใชอยางไรบาง

  ใชเขียนหลังคํา กลุมคํา หรือประโยค
ที่เปนคําซ้ํา กลุมคําซ้ํา หรือประโยคซ้ํา
เวลาอานตองอานซ้ําคํา กลุมคํา หรือ
ประโยคซ้ําอีกครั้งหนึ่ง

  เครื่องหมายไปยาลใหญ
มีหลักการใชอยางไรบาง

   ใชละขอความที่อยูในประเภท
เดียวกัน ซึ่งมีอีกมาก แตไมได
นํามาแสดงไว

    เครื่องหมายไปยาลนอยมี
หลักการใชอยางไรบาง

      ใชละคําราชาศัพทที่ใชบอยจนเปน
ที่คุนกันของคนทั่วไป หรือใชละสวนทาย
ของคําวิสามานยนามซึ่งกลาวมากอน
แลวหรือเขียนอยางไมเปนทางการ

  วิสามานยนาม
คืออะไร

  วิสามานยนามคือ
นามชื่อเฉพาะ เชน
กรุงเทพมหานคร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๐

  เครื่องหมายบุพสัญญา มี
หลักการใชอยางไรบาง

  ใชเขียนแทนคําที่อยู
ขางบนตรงกัน เชน
หมู     ๕     บาท
เนื้อ     3      ”

      เครื่องหมาย
นขลิขิตมีหลักการ
ใชอยางไรบาง

  ใชเขียนคั่นขอความ
อธิบายหรือขยายความ
ขางหนาใหแจมแจง เชน
พระสุนทรโวหาร (ภู)

  เครื่องหมายทับมี
หลักการใชอยางไร

  มีหลัการใชดังนี้
- ใชขีดหลังจํานวนตัวเลขเพื่อแบง

จํานวนยอยออกจากจํานวนใหญ
- ใชคั่นตัวเลขที่แสดงวันเดือนป
- ใชขีดคั่นระหวาง และ/หรือ หมาย

ความวาอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้ง
สองอยางก็ได

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๑

แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอน

ตอนที่ ๑
คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําเครื่องหมายวรรคตอนที่กําหนดใหใสหนาขอความที่
            เกี่ยวของกับเครื่องหมายนั้น

๑.  ______  ใชเขียนไวหลังตัวอักษร  เพื่อแสดงวาเปนอักษรยอ
๒.  ______ ใชคั่นจํานวนเลขนับจากหลักหนวยไปทีละ ๓ หลัก
๓.  ______ ใชเขียนหลังคําหรือขอความเพื่อใหอานซ้ําคํา
๔.  ______ ใชเขียนหลังคําที่แสดงความรูสึก
๕.  ______ ใชเพ่ือแสดงวาคําหรือขอความนั้นเปนคําพูดหรือความนึกคิด
๖.  ______ ใชเขียนหลังคําหรือขอความที่มีตอไปอีกมาก
๗.  ______ ใชเพ่ืออธิบายยายขอความ
๘.  ______ ใชเขียนไวที่สุดบรรทัดเพื่อตอพยางค
๙.  ______ ใชเขียนหลังคําที่เปนที่รูจักกันโดยละสวนหลังของคําไว
๑๐. ______ ใชขีดหลังจํานวนตัวเลข

 , !   -         .
ฯลฯ     /     “.......”
(      ) ๆ      ฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๒

ตอนที่ ๒

คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําเครื่องหมายวรรคตอนเติมลงในชองวาง
              ใหถูกตองเหมาะสม

๑. ไชโย      ฉันสอบผานแลว

๒. สถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีมีหลายแหง เชน
    น้ําตกหวยแมขมิ้น  สะพานขามแมน้ําแคว  ดานเจดียสามองค

๓. จังหวัดกาญจนบุรีมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใด

๔.            พณ           นายทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

๕. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    เสด็จพระราชดําเนิน
    พระราชทานถุงของขวัญปใหมแกทหาร

๖. ราคาน้ํามัน
เบนซินพิเศษ ๑๖.๖๙ บาท
เบนซินธรรมดา ๑๕.๘๙

๗. รักชาติ  รักพอแม  รักเรียน  รักสิ่งดี     อนาคตดีแนนอน

๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส   e-Book

๙. นายสุรัฐ ศิลปอนันต ไดย้ําวา   การเรียนการสอนในอนาคต
    ตองเปลี่ยนไป เด็กตองมีความคิดสรางสรรค ครูจะมีบทบาทนอยลง
   เพราะเด็กจะตองเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง

๑๐. แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒๕๔๔)
      ไดมุงเนนพัฒนาศักยภาพของเด็ก และการใหความเสมอภาคทาง
      โอกาสในการศึกษาแกเด็กทุกกลุม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๓

ตอนที่ ๓
คําชี้แจง  ใหนักเรียนแกไขการใชเครื่องหมายวรรคตอนในขอความตางๆให
             ถูกตอง
๑.(พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช) ร.๙
 .............................................................................................................
.............................................................................................................
๒.โอย  ปวดหัวจังเลย  !
.............................................................................................................
.............................................................................................................
๓.เขตสงวนพันธสัตวปาเขาใหญมีสัตวปาหลายชนิด  ฯลฯ เชน เสือ  กวาง
   เกง    ชะนี
.............................................................................................................
.............................................................................................................
๔.ร ร. บานตรอกสะเดา
.............................................................................................................
.............................................................................................................
๕.                            “
การศึกษาที่ผานมาทําใหคนไทยเกงขึ้น  ชีวิตคนไทยเกงขึ้นในดานวัตถุ
   แตถามองในดานจิตใจ  คุณธรรม  วัฒนธรรมและความเปนไทย  ดิฉัน
   เห็นวาเราไมไดพัฒนา ขึ้นเทาไร
                                      “
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๔

ตอนที่ ๔

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเรียบเรียงประโยคใหมพรอมทั้งใสเครื่องหมาย
      วรรคตอน เพื่อใหขอความกะทัดรัดชัดเจนนาอาน

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
  พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเขาเฝา
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๒. ธนาคารเปดทําการในวันจันทร วันศุกร
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๓. น้ําตกหวยแมขมิ้นอยูในอําเภออะไร
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

๔. อําเภอบอพลอยมีพลอยชนิดตางตาง
    จําหนายแกนักทองเที่ยว
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

๕. พณทานนายกรัฐมนตรีใหเกียรติมาเปน
     ประธานในพิธีเปดงานสัปดาหสะพานขามแมน้ําแคว 
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๖. คนเรามักแตงงานกับคนที่อยูใกลดังนั้น

    ความรักทางใกลจึงไดเปรียบกวาความรักทางไกลดังสํานวนวารักแทแพ
     ใกลชิด
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................

ฯ (   ) “....."

= / -

ฯ ! ?= / -

= / -

= / -

= / -

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๕

๗.    รถไฟเที่ยวสุดทายจากสถานีน้ําตกเริ่ม
     ออกจากสถานีเวลา ๑๕ นาฬิกา  ๓๐ นาที
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๘. โอโฮทําไมงานสัปดาหสะพานขาม

    แมน้ําแควยิ่งใหญอยางนี้
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๙.                จังหวัดกาญจนบุรีมีหลายอําเภอ เชน

   เลาขวัญ พนมทวน ทามะกา ทามวง หวยกระเจา บอพลอย ไทรโยค
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

๑๐.              ผูแตงนิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี
คือพระสุนทรโวหาร ภู
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

๑๑.               สําหรับการประกันอุบัติเหตุนักเรียน

วันละ ๒๕ สตางคนั้น ถาหากนักเรียนรายใดเสียชีวิตจะจายรายละ ๒๐๐๐๐ -
๓๐๐๐๐ บาท
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๑๒.           ที่อยู  : เลขที่ ๓๒ ทับ ๕  หมูที่ ๕

ตรอกหรือซอย ทาเรือ ถนน แสงชูโต ตําบลหรือแขวง ทาเรือ  อําเภอหรือ
เขต ทามะกา     จังหวัดกาญจนบุรี
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

(    ) / .

“.....” ! ?

ๆ ฯลฯ ....

(  ) ฯ ....
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๖

  คําชี้แจงในการใชแบบฝกการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน

๑. แบบฝกการใชเครื่องหมายวรรคตอนมีแบบฝกยอย ๓ แบบฝก ใชเวลา
    ในการทําแบบฝกครั้งละ ๑ ชั่วโมง ๓ ครั้ง

๑.๑ แบบฝกการเวนวรรคตอนใชเวลาในการทํา ๖๐ นาที
      (ใชซอมเสริมนอกเวลาเรียน)
๑.๒ ศึกษาเนื้อหาจากบทสนทนาในการตูนจนเขาใจ แลวคอยลงมือ
      ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกการเวนวรรคตอน
๑.๓ ตรวจคําตอบจากเฉลย

๒. เมื่อทําแบบฝกการใชเครื่องหมายวรรคตอนครบทั้ง ๓ แบบฝก ใหทํา
    แบบทดสอบหลังเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๗

   เพราะเหตุใดวรรคตอนจึง
เปนเรื่องสําคัญในภาษาไทย

  การเวนวรรคจําเปนมากในภาษาไทย
เพราะภาษาไทยมีวิธีเขียนคําตอกันไมมี
การเวนระยะระหวางคํา

   ในการเขียนหรืออานภาษาไทย
มีหลักการเวนวรรคอยางไรบาง

     เราจะเวนวรรคหรือเวน
ระยะตอเมื่อจบความ ในการ
แบงความนั้น ถาเราเวนวรรค
ตอนผิดจะทําใหเสียความหรือ
ความเปลี่ยนไป

  การเวนวรรคอยางไร
ที่จะทําใหเสียความ

  การเวนวรรคผิดทําใหผิดความหมาย
ถาไมระวังเวนวรรคใหถูกตองอาจเกิด
ปญหาในการสื่อสารได โดยเฉพาะคํา
ประสมที่ถูกแยกไปอยูอีกวรรคหนึ่งจะ
ทําใหความหมายเปลี่ยนไป

    เราเขียนไม
เวนวรรคเลย
ไดไหม

  ถาเราเขียนติดกัน โดยไมเวนวรรคเลย
จะทําใหรูสึกเหนื่อยในการอาน และอาจ
ทําใหหยุดเวนระยะในการอานผิด  อาจ
ทําใหการสื่อสารผิดพลาดได

การเวนวรรค

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๘

แบบฝกแกไขขอบกพรองในการเวนวรรคตอน

ตอนที่ ๑
คําชี้แจง  ใหนักเรียบเรียงขอความและแบงวรรคตอนตอไปนี้ใหถูกตอง

ตัวอยาง
จริงๆแลวพวกที่เปนนักกีฬามักจะมีมันสมองโดยเฉลี่ยดีกวาพวกที่

        ไมไดเปนนักกีฬา
จริง ๆ แลว พวกที่เปนนักกีฬา มักจะมีมันสมองโดยเฉลี่ยดีกวาพวกที่

        ไมไดเปนนักกีฬา

๑. การนอนหลับพักผอนใหเพียงพออยางนอยวันละ6–8ชม.ขึ้นไป
..................................................................................................................
..................................................................................................................
๒. กลากเปนในวัยรุนที่รักสัตวเล้ียงเชนสุนัขแมวไกและนก
..................................................................................................................
๓. สิวหัวชาง(เม็ดใหญๆขนาด1– 2ซม.)รักษาอยางไร
..................................................................................................................
๔. การทําบุญตักบาตรปลอยนกปลอยปลาปลอยเตาทําสังฆทาน
    สรางพระสรางเจดียบริจาคโลงศพ
..................................................................................................................
..................................................................................................................
๕.  คนเรามีอวัยวะตางๆที่สามารถหลั่งฮอรโมนไดเชนตับออน
..................................................................................................................
๖. ทานผูอานคะสมองมีความมหัศจรรยจริง ๆ
..................................................................................................................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๙

ตอนที่ ๒
คําชี้แจง  ใหนักเรียบเรียงขอความและแบงวรรคตอนตอไปนี้ใหถูกตอง

ตัวอยาง

เด็กแรกเกิดจนถึงระยะหยานมมารดาปากจะมีกลิ่นหอม
เด็กแรกเกิดจนถึงระยะหยานมมารดา ปากจะมีกลิ่นหอม

๑. ผูที่ใสฟนปลอมหรือใสเครื่องมือตางๆในปาก
..................................................................................................................
..................................................................................................................
๒. กลิ่นปากอาจเกิดขึ้นไดภายหลังการถอนฟนหรือผาตัดในชองปาก
..................................................................................................................
..................................................................................................................
๓. มักจะมีกลิ่นปากตอนตื่นนอนเพราะขณะหลับมีการไหลเวียนของ
    น้ําลายนอย
..................................................................................................................
..................................................................................................................
๔. ปจจุบันมีผูทําไมขูดลิ้นขายซึ่งก็ทําความสะอาดลิ้นไดดี
..................................................................................................................
..................................................................................................................
๕. ผูที่มีน้ําลายขนเหนียวก็จะชําระลางเศษอาหารไดไมดเีทาผูที่มีน้ําลายใส
    ดังนั้นถารูสึกวาปากแหงคอแหง ควรจิบน้ําบอย
..................................................................................................................
..................................................................................................................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๐

ตอนที่ ๓
คําชี้แจง  ใหนักเรียบเรียงขอความและแบงวรรคตอนตอไปนี้ใหถูกตอง

ตัวอยาง   นักกีฬา มี แต แรง ไม มี สมอง ได แต ใช แรง พอ มา เรียน
               หนังสือ ถึงเรียน ได ไม คอย ดี
     นักกีฬามีแตแรง ไมมีสมอง ไดแตใชแรง พอมาเรียนหนังสือถึงเรียน
     ไดไมคอยดี
๑. พอ รู วา ตั้ง ครรภ ผูหญิง เรา ก็ มัก จะ กลัว การ ออก กําลัง กาย กลัว
    วา จะ กระทบ กระเทือน ตอ ลูก รัก ใน ครรภ เลย งด ออก กําลัง กาย
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
๒. เมื่อ เด็ก หาง ออก จาก ทีวี และ เกม ก็ จะ หัน ไป เลน กับ เพื่อนๆ มาก
    ขึ้น ทํา ให มี ทักษะ ใน การ สื่อสาร และ ทักษะ ทาง สังคม มาก ขึ้น
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
๓. การเลน เปน อีก องคประกอบ ที่ สําคัญ ใน การ สราง สิ่ง แวดลอม
    ที่ สงเสริม พัฒนาการ ของ เด็ก อยาง รุด หนา และ ยัง อาจ สง ผล ถึง
    ชีวิต บุคลิกภาพ อาชีพ การงาน ใน วัย ผูใหญ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
๔. แม จะ มี อีก หลาย ปญหา เมื่อ ลูก กาว สู โลก ภายนอก แต สิ่ง สําคัญ
ที่ คุณ แม ทํา ได งายๆ คือ การ ดูแล ปกปอง ให ลูก ได รับ สาร อาหาร ที่
มี คุณคา
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

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

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๑

ตอนที่ ๔

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเรียบเรียงขอความและแบงวรรคตอนใหมใหถูกตอง
๑. ไฟไมดับ  ที่ภาคใตไหม ลามทุง พุงเขาเมือง
..................................................................................................................
๒. นักเรียนตี  กันที่หนา  หางสรรพสิน  คาพาตา
..................................................................................................................
๓. อวน ปวดเขา ลดน้ํา  หนักเขา  ยุบหายปวด
..................................................................................................................
๔. บอนดชวย  ชาติชวยคน  ออมเอกชน กระอักกระอวนแผน ระดมเงินรวน
..................................................................................................................
๕. ถาผมทํายินดี  ใหเอาไปตัดหัว คั่วแหงที่ไหนก็ได
..................................................................................................................
๖. แกรงพรอมรับน้ํา  หนักสําหรับงาน  โครงสรางทน  ทานปลอดภัย
    ใชปูนชาง
..................................................................................................................
๗. ฉลองสโมสรสระ  วายน้ําสปอรต  คลับคุมคา กวาสรางเสร็จจริง
..................................................................................................................
๘. ชีวิตไมสิ้น  หวังใครที่คิดวา  ยังสูไหวมี  วิชามี  งานมี  เงินให
..................................................................................................................
๙. เด็กคนไหนรู วาตองใชพลัง งานอยางรูคุณ คาและใชอยาง ไรใหปลอดภัย
..................................................................................................................
๑๐. มาชวยกัน  ทําเมือง  ไทยใหสะอาดสด  ใสไรมลพิษ  ในวันสิ่ง
      แวดลอมไทย
..................................................................................................................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๒

ตอนที่ ๕
คําชี้แจง  ใหนักเรียนแบงวรรคตอนขอความที่กําหนดใหตอไปนี้
               ใหถูกตอง โดยทําเครื่องหมาย / ในการแบงวรรคตอน

ตัวอยาง   “ขาพเจาเปนผูที่ไดเกิดแลวในประเทศสยาม / เปนชาติไทยไดพูด
               ภาษาซึ่งชาวสยามพูดมากวา ๕๐ ปแลว”

จากพระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

๑. คนเราก็เหมือนกันถามีพันธุดีเมื่อเปนเด็กก็แข็งแรงฉลาดเมื่อพอแมคอย
    สั่งสอนเด็ดเอาของที่เสียออกและหาปุยที่ดีใสอยูเสมอเด็กคนนั้นก็จะเปน
    คนที่เจริญและดีเหมือนกับตนและดอกบานชื่นเหลานั้น

พระราชดํารัสใน
              สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๒. “คนที่ไมมีความสุจริตคนที่ไมมีความมั่นคงชอบแตมักงายไมมีวันจะ
     สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญอันใดได.........”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๓. “การที่จะปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้นนอกจากความรู
     ความสามารถแลวยังตองเปนผูประกอบดวยความซื่อสัตยสุจริตและ
     การตั้งตนไวในทางที่ชอบที่ควรสมเกียรติดวย”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๔. “...วิชาการตางๆและความเปนพลเมืองดีที่สั่งสอนอบรมในโรงเรียนนั้น
    เปนสิ่งที่สําคัญยิ่งสําหรับนักเรียนถาโรงเรียนฝกหัดสั่งสอนวิชาการไดดี
    ฝกหัดใหรูจักหนาที่และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริงๆ.....”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๕.  “ความเจริญมั่นคงของสวนรวมนั้นตองอาศัยความเจริญมั่นคงของแต
      ละบุคคลเปนสําคัญ....”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๓

เฉลยแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชวรรณยุกต

ตอนที่ ๑
๑. อักษรกลางคําเปน
๒. อักษรกลางคําตาย
๓. อักษรสูงคําเปน
๔. อักษรสูงคําตาย และอักษรต่ําคําตายประสมดวยสระเสียงยาว
๕. อักษรต่ําคําเปน
๖. อักษรต่ําคําตายประสมดวยสระเสียงสั้น

ตอนที่ ๒
ประชากรสวนใหญของจังหวัดกาญจนบุรีตั้งถิ่นฐานอยูหนาแนนในพื้นที่ตอน

กลางของจังหวัด  ซึ่งประกอบดวยบริเวณที่ราบลุมแมน้ําแมกลองในทองที่อําเภอ
ทามะกา ทามวง และเมืองกาญจนบุรี พนมทวน บอพลอย เลาขวัญ

ประชากรกลุมคนลาวเปนกลุมประชากรที่ยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม
ของตนเองเปนอยางมาก สวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูในเขตที่ราบอําเภอพนมทวน
เลาขวัญ บอพลอย

บานเกาเปนตําบลเล็กๆ บนริมฝงแมน้ําแควนอย เปนที่ ที่ขุดพบหลักฐาน
โบราณคดีเกี่ยวกับมนุษยสมัยยุคกอนประวัติศาสตร   เปนแหงแรกในประเทศไทย

ตอนที่ ๓
เมืองกาญจนบุรีเกานี้ เคยเปนเมืองหนาดาน  สกัดกั้นการเดินทัพของพมา

ซึ่งยกเขามาทางดานเจดียสามองค ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน   จนถึง
กรุงรัตนโกสินทร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๔

ปราสาทเมืองสิงหหรือที่ชาวบานเรียกกันสั้นๆ วา เมืองสิงห เปนเมืองโบราณ
สมัยลพบุรีสรางขึ้นราวๆ พุทธศตวรรษที่ 16-19 ในสมัยที่ขอมมีอํานาจในแถบนี้

น้ําตกไทรโยคนอย หรือน้ําตกเขาพัง อยูในเขตพื้นที่ของอําเภอไทรโยคและ
เปนเสนทางเดียวกันกับการเดินทางไปยังน้ําตกไทรโยคใหญ

ตอนที่ ๔
พิพิธภัณฑอักษะเชลยศึกหรือพิพิธภัณฑสงครามเปนกระทอมไมรวก

ไมไผหลังคามุงจากที่มีสภาพคลายคายเชลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนสถานที่
จัดแสดงภาพถายตลอดจนเครื่องมือที่ใชในสมัยนั้น

จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่มากเปนอันดับ 3 ของประเทศแตสัดสวนพื้นที่ทําการ
เกษตรตอพื้นที่ทั้งหมดคอนขางต่ํา เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและปาไม

        ทางรถไฟในจังหวัดกาญจนบุรีมีเพียงสายเดียว คือ เสนทางระหวางกรุงเทพฯ
ธนบุรี  ถึงสถานีน้ําตก อําเภอไทรโยค ซึ่งเปนทางรถไฟที่สรางขึ้น ในระหวางสงคราม
โลกครั้งที่  2

ตอนที่ ๕
เสียงลือเสียงเลาอาง อันใด  พี่เอย
เสียงยอมยอยศใคร ทั่วหลา
สองเขือพี่หลับไหล ลืมตื่น  ฤาพี่
สองพี่คิดเองอาง อยาไดถามเผือ

ลิลิตพระลอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๕

                     เสียงครูสอนศิษยแลว เลือนหาย
       เหมือนคล่ืนกระทบชาย ฝงน้ํา
       คําสอนสั่งมลาย เลือนหมด  ฉะนั้นฤา
       เหนื่อยออนซอนสวนช้ํา ชอกไวในทรวง

                                                          (ม.ล.ปน มาลากุล)

ตอนที่ ๖
๑.  แกส   → กาซ  กระปอง → รถเกง
๒. เกกฮวย → เกี๊ยว หนาจอย → กวยเตี๋ยว
๓. โปกเกอร → สามกก ปา → แมจา
๔. เปาะเปยะ→ กวยจั๊บ เกไก →  ขนมโก

ตอนที่ ๗
๑. เจ็บปวย กิ้งกา

อายิโนะโมะโตะ ปล๊ัก
โนต โคด
กวยเตี๋ยว บอย

๒. ปาทองโก กระเปา
วุยวาย คุกกี้
กอก กะหรี่ปบ
บะหมี่ จักจั่น

๓. เลหเหล่ียม แกวงไกว
เชิ้ต แฟบ
ตาแปะ เฉากวย
ลูกเตา สวยเก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๖

เฉลยแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตัวสะกด

ตอนที่ ๑
นักเรียนจะพบวาคําตางๆ ถึงแมวาจะใชพยัญชนะที่เปนตัวสะกดตาง

กัน แตก็เปนคําในมาตราแม..กก..เหมือนกัน
๑.  กงจักร  ๒.  กอนเมฆ ๓.  บวชนาค
๔.  เลขคณิต ๕.  สมัครสมาน ๖.  ชักเยอ

ตอนที่ ๒
๑. กาญจนบุรี สัญญา ควาญชาง สีสัน
๒. ลําธาร ตรวจทาน ตระเวร กันดาร
๓. สาละวน บันดาล จลาจล มหาศาล
๔. สัณฐาน กาฬ (ดํา) วิมาน กังหัน

ตอนที่ ๓
๑. กฎหมาย ๒. ฝรั่งเศส ๓. พยาธิ ๔. ราชการ
๕. ตักบาตร ๖. แหวนเพชร ๗. เสื้อเช้ิต ๘. รังเกียจ
๙. อธิษฐาน ๑๐. พิรุธ ๑๑. สมโภช ๑๒. กาซ
๑๓. ญาติมิตร ๑๔. กากบาท ๑๕. อุบัติเหตุ ๑๖. อากาศ
๑๗. อัฒจันทร ๑๘. คุณวุฒิ ๑๙. รัฐบาล ๒๐. มหาสมุทร
๒๑. พยาครุฑ ๒๒. รถยนต ๒๓. กบฏ ๒๔. อัตคัด
๒๕. ขาวโพด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๗

ตอนที่ ๔
บุคลิกภาพ  เหม็นสาบ  ปราบปราม     สาปแชง    สัปคับ    กอปร
รูปภาพ   รบ           โลภ             กราฟ ปรารภ     บาป
สังเขป  ทอฟฟ มหรสพ     ลาบ       ทะเลสาบ   เคารพ
ทราบ          สถูป             กราบ นกพิราบ    ระบบ แสบ
เจ็บ ขวบ     หมอบ     พบ        รวบรวม บวบ 
สับ         กบ     บรรจบ ทาบ        ทรัพย กรอบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๘

เฉลยแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตัวการันต

ตอนที่๑
๑.     ร   คัมภีร       คอนเสิรต  เสิรฟ            ดอลลาร  ฮอรโมน
๒.    ห   สัปดาห     เลห  สายัณห       ราชสีห  วิเคราะห
๓.    ถ   มัธยัสถ     คฤหัสถ  หัตถ            วันทยหัตถ
๔.    ว   สัตว     โชว          อุบาทว          วัยเยาว         บัณเฑาะว
๕.    ธ   คําประพันธ  สัมพันธ   มนุษยสัมพันธ  กุมภาพันธ    พระราชนิพนธ
๖.    ต   รถยนต       วรรณยุกต     เปอรเซ็นต      คอมมิวนิสต    สุขสันต
๗.    ณ   อุปกรณ      สัมภาษณ     สังหรณ     วิจารณ     ปรากฎการณ
๘.    น    นัยนตา      จุลทรรศน  ไสยาสน     พิสูจน     ประโยชน
๙.    ตร  ไสยศาสตร   ภาพยนตร  เกษตรศาสตร  เวทมนตร    ภูมิศาสตร
๑๐.  ป   วิจิตรศิลป    แสตมป   นาฏศิลป       กัลป      วาทศิลป
๑๑.  ทร  อัฒจันทร    ดวงจันทร   วันจันทรที่       อํามรินทร   พิเรนทร
๑๒.  ย   อินทรีย    อาจารย   อนุสาวรีย       ลูกศิษย      อัศจรรย
๑๓.  ส   หงส            ฟวส            ดาวดึงส       ราชสาสน    อิเล็กทรอนิกส
๑๔.  ล   กอลฟ         เซลล            ชอลก              ปาลม         ฟลม
๑๕.  ค   ธุดงค    อุโมงค  สังสรรค       ไตรรงค       พระขรรค
๑๖.  ฑ   ครุภัณฑ    เกณฑ  โทษทัณฑ       ไพรสัณฑ     ผลิตภัณฑ
๑๗.  ท   เต็นท    กานท  เดียดฉันท       โทรศัพท      อภิวันท
๑๘.  ศ   ไตรยางศ    พงศ           ราชวงศ    ญาติวงศ      พระบรมวงศานุวงศ
๑๙.  ก   แบงก    มัคคุเทศก  แทงกน้ํา       โจทกจําเลย   บัลลังก
๒๐.  ธุ   สูญพันธุ    พันธุไม  กรรมพันธุ       ชาติพันธุ เผาพันธุ
๒๑.  ธิ์   กรรมสิทธิ์      อิทธิฤทธิ์  ศักดิ์สิทธิ์       ลิขสิทธิ์         ตนโพธิ์
๒๒. ษ   เทพารักษ   ปกษใต  ปรปกษ       กัลปพฤกษ วิพากษ
๒๓. ดิ์   กิตติมศักดิ์    ศักดิ์ศรี  สมศักดิ์    เกียรติศักดิ์     บรรดาศักดิ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๙

ตอนที่ ๒
๑. ซื่อสัตย -   ไปรษณีย ๒. ประสงค - สตางค
๓. คติพจน -   สุนทรพจน ๔. อารมณ -  อาวรณ
๕. ประยุกต  -  อรหันต ๖. สนุกเกอร   -  วันเสาร
๗. ประวัติศาสตร -  คณิตศาสตร ๘. บรรลัยกัลป  -  วรรณศิลป
๙. บริสุทธิ์  -  อภิสิทธิ์ ๑๐. พระสงฆ  -  พยัคฆ
๑๑. หนังสือพิมพ -  ดึกดําบรรพ ๑๒. จัตุสดมภ  -  อุปถัมภ
๑๓. สายัณห   -  สงเคราะห ๑๔. กอลฟ -  ฟลม
๑๕. ไตรยางศ  -  ราชวงศ ๑๖. ออนซ -  สวิตซ
๑๗. อิเล็กทรอนิกส - เดลินิวส ๑๘. เต็นท -  คําศัพท
๑๙. เกณฑ - ผลิตภัณฑ ๒๐. ฤกษ - วิพากษ

ตอนที่ ๓
๑. พหูพจน ๒. ประดิษฐ ๓. ซีเมนต ๔. ปฏิสังขรณ
๕. ฉกรรจ ๖. รังสฤษฏ ๗. สนเทห ๘. ยานัตถุ
๙. เชียร ๑๐. บาทบงสุ ๑๑. ฤกษ ๑๒. กรมธรรม
๑๓. พระพักตร ๑๔. บิตุรงค ๑๕. พระราชนิพนธ

ตอนที่ ๔
๑. สงกรานต ๒. อุปกรณ ๓. เกียรติศักดิ์ ๔. คณิตศาสตร
๕. ทิวทัศน ๖. ทุนทรัพย ๗. ปฐมฤกษ      ๘. ไปรษณียภัณฑ
๙. มอเตอรไซด ๑๐. อรหันต   ๑๑. ราชสาสน  ๑๒. โอวาทปาติโมกข
๑๓. คริสตศตวรรษ  ๑๔. ญาติวงศ ๑๕. สรรพสัตว ๑๖. พิสูจน
๑๗. อารมณ ๑๘. คําศัพท ๑๙. วันศุกร ๒๐. ไตรรัตน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๐

เฉลยแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาพูดในภาษาเขียน

ตอนที่ ๑
ภาษาพูด ภาษาเขียน

ลูก                    ขี้
ตีน                   ผัว
กิน                   วัว
ขี้เหนียว            เย่ียว
หนัง                 รู

ผล                    อุจจาระ
เทา                   สามี
ดื่ม                     โค
ตระหนี่                ปสสาวะ
ภาพยนตร            ทราบ

ตอนที่ ๒
๑. ๑   ๒  ๓ ๗. ๑  ๒  ๓
๒. ๓  ๒  ๑ ๘. ๓  ๑  ๒
๓. ๑  ๒  ๓ ๙. ๓  ๒  ๑
๔.  ๑  ๒  ๓        ๑๐. ๑  ๓  ๒
๕. ๒  ๑  ๓        ๑๑. ๑  ๒  ๓
๖. ๓  ๑  ๒        ๑๒. ๓  ๑  ๒

ตอนที่ ๓
๑.  อยาก ตองการ ๖. ไมรู ไมทราบ
๒. หัว  ศีรษะ ๗. ซักระยะหนึ่ง สักระยะหนึ่ง
๓. ยังไง อยางไร ๘. เจอะ พบ
๔. ควาย กระบือ ๙. มากมาย มาก
๕.  หวย สลากกินแบงรัฐบาล  ๑๐. เคา เขา

ตอนที่ ๔
๑. โดน    ถูก
๒.  ยังไง อยางไร
๓. ขี้เกียจ เกียจคราน
๔. โดด หนี
๕. ทาน รับประทาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๑

๖. โรงบาล โรงพยาบาล
๗. เมืองกาญจน จังหวัดกาญจนบุรี
๘. อยาก   ตองการ
๙.  ตัวเอง ตนเอง   
๑๐.  หวยรัฐบาล สลากกินแบงรัฐบาล

ตอนที่ ๕
๑. มั้ย ไหม
๒. มหาลัย มหาวิทยาลัย
๓.  วะ ครับ
๔.  กู ผม
๕. แก คุณ
๖.  ตังค เงิน
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๒

เฉลยแบบฝกแกไขขอบกพรองการใชคําผิดความหมาย

ตอนที่ ๑
๑. เหยียบยํ่า ๖. ลวนลาม
    เหยียดหยาม     ลุกลาม
๒. ขจัด ๗. สอดสาย
     กําจัด      สอดสอง
๓. ครึกครื้น ๘. ขัดขวาง
    ครึกโครม      กีดขวาง
๔. ชุก ๙. แหลกเหลว
     ชุกชุม     เหลวไหล
๕. ปองกัน       ๑๐. หมกมุน
    ปกปอง     มั่วสุม

ตอนที่ ๒
๑. กีดขวาง ๒. ปกปอง ๓. หมกมุน ๔. สอดสาย
๕. ครึกโครม ๖. ลุกลาม ๗. เหลวไหล ๘. เหยียดหยาม
๙. ชุกชุม ๑๐. กําจัด

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

ตอนที่ ๔
๑. กําหนดการ ๒. ชดใช ๓. จุบจิบ ๔. ยึดเหนี่ยว
๕. สนับสนุน ๖. ประสบ ๗. โลเล ๘. พลัดพราก
๙. ชดเชย ๑๐. สอบสวน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๓

ตอนที่ ๕
๑. ข ๒. ข ๓. ก ๔. ก  ๕. ข
    ก              ก     ข     ข                ก
๖. ข ๗. ข ๘. ก ๙. ข ๑๐. ข
    ก     ก     ข     ก       ก
 ตอนที่ ๖
๑. อาศัยอยู  แกไขเปน อยู ๒. ตอ  แกไขเปน  กับ
๓. รองรอย  แกไขเปน ริ้วรอย ๔. มาตรฐาน   แกไขเปน  มาตรการ
๕. อบอุน  แกไขเปน  อุน ๖. ประสิทธิภาพ  แกไขเปน  คุณภาพ
๗. เบื้องตน  แกไขเปน  พื้นฐาน ๘.  ไหลหล่ัง  แกไขเปน  หล่ังไหล
๙. สุมหัว  แกไขเปน  มั่วสุม ๑๐. แหลกเหลว  แกไขเปน  เหลวไหล

ตอนที่ ๗
๑. อนุญาต , ญาติ ๖. ให , รองไห
๒. ผูกพัน , คําประพันธ , พันธุไม ๗. ถา , ทา
๓. โอกาส , ประกาศ ๘. หนาตา,  นารัก , นาเอ็นดู
๔. สังสรรค , สีสัน , สุขสันต ๙. ยา ,  หญา
๕. ใจ, ไจ        ๑๐. ฝรั่งเศส ,  เศษ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๔

เฉลยแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําฟุมเฟอย

ตอนที่ ๑
๑. ญ ๒. ข ๓. ท ๔. ค ๕. ง ๖. จ
๗. ฉ ๘. ช ๙. ซ ๑๐. ฌ ๑๑. ฐ ๑๒. ด
๑๓. ฎ ๑๔. ฏ ๑๕. ถ ๑๖. ฑ ๑๗. ฒ ๑๘. ก
๑๙. ต ๒๐. ณ

ตอนที่ ๒
๑. ฉ ๒. ฌ ๓. ก ๔. ข ๕. ญ ๖. ค
๗. จ ๘. ง ๙. ช ๑๐. ซ ๑๑. ฐ ๑๒. ฒ
๑๓. ฑ ๑๔. ฎ ๑๕. ฏ ๑๖. ถ ๑๗. ต ๑๘. ด
๑๙. ท ๒๐. ณ

ตอนที่ ๓
๑. นักโทษคดีคายาบาถูกประหารชีวิตถึงแกความตาย
๒. เขาอยูบานเพียงลําพังคนเดียว
๓. การสูบบุหรี่ทําใหสุขภาพไมดีรางกายทรุดโทรมลง
๔. ชํานาญไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดวาดภาพ
๕. ถาคนเราออกกําลังกายเปนประจําและสม่ําเสมอจะทําใหรางกายแข็งแรง
    ไมออนแอ
๖. ผูปวยโรคเอดสมีสุขภาพออนแอไมคอยแข็งแรง
๗. รถนักทองเที่ยวประสบอุบัติเหตุผูโดยสารเสียชีวิตหมดไมมีใครรอด
     แมแตคนเดียว
๘. ในอนาคตขางหนา ประเทศไทยจะไมมีคนจน
๙. เขารูสึกดีใจมากที่ไดพบหนามารดาผูใหกําเนิด
๑๐. ในการแขงขันเทนนิสเขาชนะตลอดไมเคยแพใคร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๕

ตอนที่ ๔
๑. ทําการ
๒. ตอนนอนหลับ
๓. ไมสวมรองเทา
๔. ไมยากเลย
๕. ทั้งสิ้น
๖. ดวนมากที่สุด
๗. ซึ่งเปนลูกชาย
๘. ไมเคยขาดเรียนเลยแมแตวันเดียว
๙. ปราศจากสิ่งใดเจือปนเลย
๑๐. ณ ริม

ตอนที่ ๕
๑. ถาคนเราออกกําลังกายสม่ําเสมอก็จะทําใหรางกายแข็งแรง
๒. รัฐบาลยังไมทราบขอเท็จจริง
๓. ประชาชนรักใครและนับถือเขามาก
๔. นอกจากนี้แลวทางอําเภอยังไดจัดใหมีการแขงขันกีฬาตอตาน
     ยาเสพยติด
๕. เธอตองตั้งใจเรียนใหมากกวานี้ มิฉะนั้นจะสอบไมผาน
๖. แมคือผูใหชีวิต ความรัก  และความอบอุน แกขาพเจา
๗. ในปาเงียบสงัด
๘. เขาเปนคนผิวดําคล้ําเหมือนพอ
๙. เขาทําแบบทดสอบวิชาภาษาไทยถูกหมดทุกขอ
๑๐. ในอดีตเขาเปนคนร่ํารวย เพราะคายาบา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๖

๒๒๖

เฉลยแบบฝกแกไขขอบกพรองในการละคํา กลุมคํา หรือขอความที่จําเปน

ตอนที่ ๑
๑. หมา ๒. ลิง ๓. มดแดง ๔. ผัว,เมีย
๕. ไก , งู ๖. เด็ก ๗. ฝน,ปลา ๘. น้ํา
๙. ดาว ๑๐. วัว

ตอนที่ ๒  ใหครูพิจารณาคําตอบตามความเหมาะสม
๑. อยู   ๒. กิน ๓. ผลิต ๔.  ขาย
๕. มี ๖. ขี่ ๗. ฟง ๘. ใส
๙. อาน ๑๐. เปน

ตอนที่ ๓
๑. คนราย ๒. คนไข ๓. สัตว ๔. ของขวัญ
๕. ผลไม ๖. นม ๗. หนู ๘. มันสําปะหลัง
๙. จดหมาย ๑๐. ลูก

ตอนที่ ๔
ภาคประธาน ภาคแสดง กรรม

ลูกเสือ ตองเชื่อฟง คําสั่งสอนของผูบังคับบัญชา
นักเรียน กําลังทํา แบบฝกวิชาภาษาไทย
ฝน ตกอยางไมลืมหูลืมตา -
คนไทย นิยมไปเที่ยว ตางประเทศ
คนไทยในชนบท นิยมซื้อ สินคาไทย
นองชายของฉัน เล้ียง นกแกวไวตัวหนึ่ง
กรรมการ ตรวจชั่ง น้ําหนักนักมวย
ครู สอนซอมเสริม นักเรียนที่เรียนไมทันเพื่อน
นายพราน ลา สัตวในปา
ครู ลงโทษ นักเรียนที่ประพฤติตนเหลวไหล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๗

๒๒๗

ตอนที่ ๕
๑. ของฉัน ๒. จน ค่ํา ๓. ใตโตะ ๔. ตอตํารวจ
๕. ในพระคุณ ๖. ดวยมือ ๗. กับเพื่อน ๘. กับนอง
๙. ของพอ ๑๐. ของเด็ก

ตอนที่ ๖
๑. ลูกชิ้น ๒. อยู ๓. อาน ๔. พอคายาบา
๕. พอแม ๖. หญิง ๗. เปน ๘. มี
๙. นายแพทย ๑๐. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๘

เฉลยแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําเชื่อม

ตอนที่ ๑

๑. และ ๒. แลวจึง ๓. และ ๔. เพราะ
๕. หรือ ๖. แต ๗. หรือ ๘. และ,ซึ่ง
๙. และ ๑๐. จึง,และ

ตอนที่ ๒
๑. หรือ ๒. แลว ๓. หรือ ๔. เพราะ
๕. แต ๖. สวน ๗. หรือ ๘. ถา
๙. และ ๑๐. และ ๑๑. จึง ๑๒. และ
๑๓. เนื่องจาก ๑๔. หรือ ๑๕. ซึ่ง ๑๖. เมื่อ
๑๗. ซึ่ง ๑๘. แต
ตอนที่ ๓
๑.  ถึง....ก็ ๒. พอ...ก็ ๓. เพราะ...จึง
๔. กวา...ก็ ๕. ทั้ง...และ ๖. หรือ
๗. จึง ๘. เพราะฉะนั้น ๙. และ
๑๐. แต

ตอนที่ ๔
๑. เพื่อ,แต, และ ๒. และ
๓. และ, แตทวา ๔. กวา,ก็
๕. จึง ๖. หรือ, แต
๗. แต, เพราะ, และ ๘. แลวจึง, แต, แลวจึง
๙. และ, จึง ๑๐. ถา,ก็,หรือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๙

ตอนที่ ๕
๑. กับ  แกไขเปน แก
๒. แต แกไขเปน และ
๓. แก  แกไขเปน แด
๔. ใน  แกไขเปนภายใต
๕. ใน  แกไขเปน แต
๖. กับ  แกไขเปน และ
๗. หรือ  แกไขเปน และ
๘. หรือ  แกไขเปน  แต
๙. และ  แกไขเปน หรือ
๑๐. แลว แกไขเปน  และ

ตอนที่ ๖
๑. และ ๒. และ ๓. เพราะ ๔. หรือ
๕. ดังนั้น ๖. และ ๗. ตั้งแต ๘. เพื่อ
๙. และ ๑๐. ซึ่ง ๑๑ และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๒๓๐

เฉลยแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียงลําดับคําและขอความผิดลําดับ 

ตอนที ่๑   
๑.  ตํารวจจบัขโมย     ๖. ชาวนาเกี่ยวขาว 
๒.  ครูสอนนักเรียน     ๗. แมคาขายผลไม 
๓. หมอฉีดยาคนไข     ๘. นักเรียนเรียนหนังสือ  
๔. บุรุษไปรษณียสงจดหมาย    ๙. ชาวสวนปลูกผัก 
๕. ชาวประมงจับปลา            ๑๐. พยาบาลเช็ดตัวคนไข 

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

ตอนที ่๓ 
๑. เขามีความเพียรมากเพราะฉะนัน้เขาจึงประสบความสําเรจ็ 
๒. นักเรียนตางตั้งใจเรยีน  เพื่อเตรียมตัวสอบเขาศึกษาตอ ในมหาวิทยาลัย 
     ชื่อดัง  
๓. หนังสือสารคดีที่เธอใหฉันเปนหนังสือดีมาก 
๔. ผูปวยโรคอวนงดรับประทานอาหารมื้อเย็น  เนื่องจากหมอสั่งให 
    ลดน้ําหนัก 
๕. ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาต ิ เราจึงควรตระหนักในความสําคัญ   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๒๓๑

    และชวยกันอนุรักษไว 
๖. ในการสงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกายที่นิยมใชก็คือการออกกําลังกาย 
    แบบแอโรบิค  
๗. ผูบริโภคโสมเพื่อบํารงุสุขภาพจํานวนมาก ที่ยังมีความเชือ่ 
    วาโสมเปนสมุนไพร  ทีไมควรใชในคนที่มีไข  
 ๘. สิวมักจะเกิดมากในวัยรุนที่มีผิวหนามัน โดยเฉพาะคนที่ชอบเลนกฬีา   
    หรือเหงื่อออกงาย 
๙. โรงพยาบาลของรัฐที่มีอยูทั่วประเทศ ชวยผูปวยไดรับการรักษาอยาง 
    รวดเร็วทันทวงท ี
๑๐. ขาพเจาเชื่อวามนษุยทุกคนกลัวการทุกขทรมาน จากความเจบ็ปวย  
      ย่ิงกวาความตาย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

๒๓๒

ตอนที ่๔ 
๑. เวลาเปดพัดลมไมควรเปดแรงมาก 
๒. ในสังคมไทยยุคปจจุบันไดมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีตางๆ 
๓. วันนี้เบิรดรองเพลงตางๆ ใหฟง 
๔. มีผูใจบญุมอบทุนชวยเหลือนักเรียนที่ยากจน ในโรงเรียนตางๆ 
๕. เขายังไมเชื่อวาแบบเรียนมีไมเพยีงพอ 
๖. เด็กไมชอบรบัประทานผัก 
๗. พวกเราตางชวยกันทํางาน 
๘. มอรฟนระงับปวดไดผลอยางชะงดัจะปวดดวยสาเหตุใดปวดมากนอยแค 
    ไหนไมวา 
๙. สมัยหนุมเวลาเขาเขาประชมุไมตองจดบันทกึ จําเนื้อหาไดหมด 
๑๐. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปฏิบัตพิระองคเปนแบบอยางที่ด ี
      แกพสกนิกรในเรื่องการประหยัดมัธยัสถไมทิ้งขวางฉลองพระบาท  

      ทรงสวมจนชํารุด 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๓

เฉลยแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอน

ตอนที่ ๑

๑.  . ๒. , ๓. ๆ ๔. ! ๕. “...” ๖. ฯลฯ

๗. (      ) ๘.  - ๙. ฯ ๑๐. /
ตอนที่ ๒
๑. ! ๒.  ฯลฯ ๓.  ?     ๔.  ฯ  ๕. ฯ
๖.    ” ๗.  ๆ ๘.  (    )     ๙.  “    ” ๑๐. -
ตอนที่ ๓
๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  (ร.๙)
๒.โอย !  ปวดหัวจังเลย
๓.เขตสงวนพันธสัตวปาเขาใหญมีสัตวปาหลายชนิด  เชน เสือ  กวาง
   เกง    ชะนี ฯลฯ
๔.ร.ร. บานตรอกสะเดา
๕. “การศึกษาที่ผานมาทําใหคนไทยเกงขึ้น  ชีวิตคนไทยเกงขึ้นในดานวัตถุ
   แตถามองในดานจิตใจ  คุณธรรม  วัฒนธรรมและความเปนไทย  ดิฉัน
   เห็นวาเราไมไดพัฒนา ขึ้นเทาไร”

ตอนที่ ๔
๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
    ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเขาเฝา
๒. ธนาคารเปดทําการในวันจันทร -วันศุกร
๓. น้ําตกหวยแมขมิ้นอยูในอําเภออะไร ?
๔. อําเภอบอพลอยมีพลอยชนิดตางๆ จําหนายแกนักทองเที่ยว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๔

๕. ฯพณฯ ทานนายกรัฐมนตรีใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดงานสัปดาห
    สะพานขามแมน้ําแคว 
๖. คนเรามักแตงงานกับคนที่อยูใกลดังนั้นความรักทางใกลจึงไดเปรียบกวา
    ความรักทางไกลดังสํานวนวา  “รักแทแพใกลชิด”
๗. รถไฟเที่ยวสุดทายจากสถานีน้ําตกเริ่มออกจากสถานีเวลา ๑๕.๓๐ น.
๘. โอโฮ ! ทําไมงานสัปดาหสะพานขามแมน้ําแควยิ่งใหญอยางนี้
๙. จังหวัดกาญจนบุรีมีหลายอําเภอ เชน เลาขวัญ พนมทวน ทามะกา
    ทามวง ฯลฯ
๑๐. ผูแตงนิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณีคือพระสุนทรโวหาร (ภู)
๑๑. สําหรับการประกันอุบัติเหตุนักเรียนวันละ ๒๕ สตางคนั้น  ถาหาก
      นักเรียนรายใดเสียชีวิตจะจายรายละ ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๒. ที่อยู  : เลขที่ ๓๒/๕  หมูที่ ๕  ตรอก/ซอย ทาเรือ ถนน แสงชูโต
                ตําบล/แขวง ทาเรือ  อําเภอ/เขต ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๕

เฉลยแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเวนวรรคตอน

ตอนที่ ๑
๑. การนอนหลับพักผอนใหเพียงพออยางนอยวันละ 6 – 8 ชม. ขึ้นไป
๒. กลากเปนในวัยรุนที่รักสัตวเล้ียง เชน สุนัข แมว ไก และนก
๓. สิวหัวชาง (เม็ดใหญ ๆ ขนาด 1 – 2 ซม.) รักษาอยางไร
๔. การทําบุญตักบาตร ปลอยนก ปลอยปลา ปลอยเตา ทําสังฆทาน
    สรางพระ สรางเจดีย บริจาคโลงศพ
๕.  คนเรามีอวัยวะตาง ๆ ที่สามารถหลั่งฮอรโมนได เชน ตับออน
๖. ทานผูอานคะ สมองมีความมหัศจรรยจริง ๆ

ตอนที่ ๒

๑. ผูที่ใสฟนปลอม หรือใสเครื่องมือตางๆ ในปาก
๒. กลิ่นปากอาจเกิดขึ้นไดภายหลังการถอนฟน หรือผาตัดในชองปาก
๓. มักจะมีกลิ่นปากตอนตื่นนอน เพราะขณะหลับมีการไหลเวียนของ
    น้ําลายนอย
๔. ปจจุบันมีผูทําไมขูดลิ้นขาย ซึ่งก็ทําความสะอาดลิ้นไดดี
๕. ผูที่มีน้ําลายขนเหนียวก็จะชําระลางเศษอาหารไดไมดีเทาผูที่มีน้ําลายใส
ดังนั้นถารูสึกวาปากแหงคอแหง ควรจิบน้ําบอย

ตอนที่ ๓
๑. พอรูวาตั้งครรภ  ผูหญิงเราก็มักจะกลัวการออกกําลังกาย  กลัว
    วาจะกระทบกระเทือนตอลูกรักในครรภ  เลยงดออกกําลังกาย
๒. เมื่อเด็กหางออกจากทีวีและเกม  ก็จะหันไปเลนกับเพื่อนๆ มาก
    ขึ้น  ทําใหมีทักษะในการสื่อสารและทักษะทางสังคมมากขึ้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๖

๓. การเลนเปนอีกองคประกอบที่สําคัญในการสรางสิ่งแวดลอม
    ที่สงเสริมพัฒนาการของเด็กอยางรุดหนา  และยังอาจสงผล
    ถึงชีวิต บุคลิกภาพ อาชีพ การงาน  ในวัยผูใหญ
๔. แมจะมีอีกหลายปญหาเมื่อลูกกาวสูโลกภายนอก แตสิ่งสําคัญที่คุณแม
    ทําไดงายๆ คือ การดูแลปกปองใหลูกไดรับสารอาหารที่มีคุณคา ไดพัก
    ผอน ออกกําลังไปพรอมกับครอบครัว แคนี้ก็จะเปนเหมือนเกราะปองกัน
    ลูกรักให มีสุขภาพดีแข็งแรง เติบโตเต็มวัยอยางมีความสุข

ตอนที่ ๔
๑. ไฟไมดับที่ภาคใต  ไหมลามทุงพุงเขาเมือง
๒. นักเรียนตีกัน ที่หนาหางสรรพสินคาพาตา
๓. อวน ปวดเขา ลดน้ําหนัก  เขายุบ  หายปวด
๔. บอนดชวยชาติ  ชวยคนออม  เอกชนกระอักกระอวน  แผนระดมเงินรวน
๕. ถาผมทํา  ยินดีใหเอาไปตัดหัวคั่วแหงที่ไหนก็ได
๖. แกรงพรอมรับน้ําหนักสําหรับงานโครงสราง  ทนทานปลอดภัยใชปูนชาง
๗. ฉลองสโมสรสระวายน้ําสปอรตคลับ  คุมคากวาสรางเสร็จจริง
๘. ชีวิตไมสิ้นหวัง  ใครที่คิดวายังสูไหว  มีวิชา  มีงาน  มีเงินให
๙. เด็กคนไหนรูวาตองใชพลังงานอยางรูคุณคา  และใชอยางไรใหปลอดภัย
๑๐. มาชวยกันทําเมืองไทยใหสะอาดสดใสไรมลพิษ  ในวันสิ่งแวดลอมไทย

ตอนที่ ๕
๑. คนเราก็เหมือนกันถามีพันธุดี/ เมื่อเปนเด็กก็แข็งแรงฉลาด/ เมื่อพอแม
คอยสั่งสอน/เด็ดเอาของที่เสียออก/ และหาปุยที่ดีใสอยูเสมอ/ เด็กคนนั้นก็จะ
เปนคนที่เจริญ/และดีเหมือนกับตนและดอกบานชื่นเหลานั้น

พระราชดํารัสใน
              สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๗

๒. “คนที่ไมมีความสุจริต/คนที่ไมมีความมั่นคง/ชอบแตมักงาย/ไมมีวันจะ
สรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญอันใดได.........”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๓. “การที่จะปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น/นอกจากความรู ความ
สามารถแลว/ยังตองเปนผูประกอบดวยความซื่อสัตยสุจริต/และการตั้งตนไว
ในทางที่ชอบที่ควรสมเกียรติดวย”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๔. “...วิชาการตางๆ/และความเปนพลเมืองดี/ที่สั่งสอนอบรมในโรงเรียนนั้น/
เปนสิ่งที่สําคัญยิ่งสําหรับนักเรียน/ถาโรงเรียนฝกหัดสั่งสอนวิชาการไดดี/ฝก
หัดใหรูจักหนาที่/และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริงๆ.....”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๕.  “ความเจริญมั่นคงของสวนรวมนั้น/ตองอาศัยความเจริญมั่นคงของแตละ
บุคคลเปนสําคัญ....”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๘

ภาคผนวก ช

แบบฝกหัดประจําแบบฝก
แกไขขอบกพรองของการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๙

แบบฝกหัดชุดที่ ๑
เร่ืองการสะกดการันต

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในกระดาษคําตอบขอที่เปนคําตอบถูกตอง
             ที่สุดเพียงขอเดียว

๑. ขอใดมีคําที่ใชวรรณยุกตไมถูกตอง
ก. มะนาวมีรสเปรี้ยวจัด
ข. มะมวงสุกมีรสหวาน
ค. ลูกเสือตางเตรียมพรอม
ง.  เราควรตั้งม่ันอยูในศีลธรรม

๔. มาตราตัวสะกดในขอใดตางไปจากพวก
ก. ขอโทษ
ข. สโมสร
ค. ประมาณ
ง. สําราญ

๒. คําในขอใดตอไปน้ีใชรูปวรรณยุกตถูกตอง
ก. แมน่ําแมกลอง
ข.  แมน้ําแควนอย
ค.  ทหารญี่ปุนที่เสียชีวิต
ง.  วัดพระแทนดงรัง

๕. คําในขอใดเขียนผิดทั้งสองคํา
ก. สวิตท  ออนซ
ข.  สตางค  ประสงค
ค.  พักตร  สนเทห
ง. อารมย  อุปถัมท

๓. ขอใดสะกดคําไมถูกตอง
ก. เลห  โชว
ข.  ฟวท  หงษ
ค.  แชร  อินเทอรเน็ต
ง. วาทศิลป  ภาพยนตร

๖. คําในขอใดเขียนถูกตอง
ก. หนังสือพิมพ
ข.  คอมพิวเตอตร
ค.  ยานัตถ
ง. ปูนซีเมนท

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๐

แบบฝกหัดชุดที่ ๒
เร่ืองการใชถอยคํา

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในกระดาษคําตอบขอที่เปนคําตอบถูกตอง
             ที่สุดเพียงขอเดียว

๑. คําที่ขีดเสนใตในขอใดใชถูกตองตรง
   ความหมาย
ก. ภราดรถูกชมเชยในงานเลี้ยงตอนรับ
ข. ลูกเสือเดินทางไปประสบกันตามจุด
     นัดหมาย
ค. โรงเรียนมีกําหนดการแขงขันกีฬาสีใน

เดือนหนานี้
ง. แพทยกําลังขจัดโรคใหแกผูปวย

๔. ประโยคใดใชภาษาแบบแผน
ก. ขาพเจาไดรับบัตรเชิญจากทาง

มหาวิทยาลัย
ข. ในปนี้มีนักเรียนมาสมัครเขาเรียน
     มากมาย
ค. นักเรียนทุกคนรูดีวาถาแตงกายผิด

ระเบียบจะโดนลงโทษ
ง. ชาง มา วัว ควาย เปนสัตวที่เลี้ยงไว
     ใชงาน

๒. ขอใดใชคําผิดความหมาย
ก. เด็กพลัดหลงจากบิดามารดา
ข. เขาพยายามปองกันลูกใหพนจาก
    ขอกลาวหา
ค. ผูมีอิทธิพลพยายามขัดขวางการคนหา

หลักฐานของตํารวจ
ง. พระคุณของแมทดแทนไมมีวันหมด

๕. ขอใดใชคําที่มีความหมายซ้ํากัน
ก. ถาเขาขยันอานหนังสือเขาจะสอบได

คะแนนดีกวานักเรียนคนอื่นๆ
ข. เธอจะเลือกศึกษาตอหรือเรียนตอไป

สาขาใด
ค. เขาไมสบายจึงไมมาโรงเรียน
ง. เขาเปนคนมัธยัสถ

๓. ขอใดใชภาษาเขียนเหมาะสมที่สุด
ก. เขาซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเปนประจํา
ข. ขาพเจาไดรับของขวัญมากมายใน
     วันปใหม
ค. นักเรียนควรทานอาหารเชากอนไป
     โรงเรียนทุกวัน
ง. คุณพอคุณแมไมเคยรูเรื่องน้ีมากอน

๖. ขอใดใชคําฟุมเฟอย
ก. ผูสูงอายุมักปวยเปนโรคเบาหวาน
ข. คนชรามักคิดวาตนเองไมมีคา
ค. เขาเปนคนแกที่มีอายุมากแลว
ง. ลูกหลานมักทอดทิ้งคนชราใหอยูบาน

เพียงลําพัง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๑

แบบฝกหัดชุดที่ ๓
เร่ืองการเรียบเรียงประโยค

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในกระดาษคําตอบขอที่เปนคําตอบถูกตอง
             ที่สุดเพียงขอเดียว

๑. ขอใดใชคําเชื่อมถูกตอง
ก. พอแมตามใจลูกและความรักลูก
ข. กวาหมอจะมาคนไขจึงสิ้นใจแลว
ค. ทั้งฝนตกเพราะแดดออก
ง. ฉันจะไปเที่ยวกับเพื่อนแตคุณพอไม

อนุญาต

๔. ขอใดละบุพบทแลวทําใหเสียความ
ก. ฉันนั่งริมประตู
ข. เขายื่นฟองตอศาล
ค. เธอเปนลูกของใคร
ง. ฉนัใหขนมแกนอง

๒. ขอใดใชคําเชื่อมไมถูกตอง
ก. พอพระมาบิณฑบาต คุณยายก็เตรียม

ของใสบาตรเสร็จแลว
ข. ทั้งชาวนาและชาวสวนตางไดรับการชวย

เหลือจากรัฐบาล
ค. ชาวบานในอําเภอเลาขวัญมีฐานะยากจน

เพราะไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง
ง. เขาทํางานหนักแลวจึงหาเลี้ยงครอบครัว

๕. ขอใดตอไปน้ีเรียงลําดับคําไดสละสลวย
    ที่สุด
ก. คนไทยชอบรับประทานอาหารเผ็ด
ข. นักเรียนตางทํางานชวยกัน
ค. ตํารวจตาย ผูกอการรายยิง
ง. หนังสือการตูน เด็กๆ ชอบอาน

๓. ขอใดละบุพบทแลวทําใหความหมายของ
ประโยคกํากวม
ก. ผมจะสูขอคุณพอของคุณดวยตัวของผม

เอง
ข. ผมจะสูขอคุณจากคุณพอดวยตนเอง
ค. ผมจะสูขอตอคุณพอของคุณดวยตนเอง
ง. ผมจะสูขอตอคุณพอของคุณดวยตัวผม

เอง

๖. ประโยคใดตอไปน้ีไมสามารถสับตําแหนง
    ของคําแสดงคําถามได
ก. เธอรับประทานอะไร
ข. เขาดีอยางไร
ค. ใครมากับเธอ
ง. เขาจะมาเมื่อไร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๒

แบบฝกหัดชุดที่ ๔
เร่ืองการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในกระดาษคําตอบขอที่เปนคําตอบถูกตอง
             ที่สุดเพียงขอเดียว

๑. ขอใดเขียนเครื่องหมายไมยมกถูกตอง
ก. ๆ
ข. ฯ
ค. !
ง. ๆ

๔. ขอใดเวนวรรคถูกตอง
ก. อาจารย  ธัญญลักษณ  อัยวรรณ
ข. พักรับประทานอาหาร เวลา ๑๒.๐๐ น.
ค. วันที่๑  มกราคม ๒๕๔๗
ง. นักเรียนเขียน  หนังสือตกๆ หลนๆ

๒. ขอใดเขียนเครื่องหมายอัญประกาศถูกตอง
     ก.  “     “
     ข.  “     ”
      ค.   “
     ง.   “

๕. ขอใดใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตอง
ก. เธอชอบซื้อปลาเปนๆ ประจํา
ข. สวนสัตวมีสัตวหลายชนิด เชน มา ลา

เกง กวาง ...
ค. บานเลขที่ ๓๒/๕
ง. พ.ศ. ยอมาจาก พุทธศักราช

๓. การเขียนเวนวรรคนอยมีวิธีใชอยางไร
ก. ใชเม่ือจบประโยค ใชแทนเครื่องหมาย

มหัพภาค
ข. ใชเม่ือกลาวถึงสิ่งตางๆ ที่เปนชุดเดียว

กัน ใชแทนเครื่องหมายจุลภาค
ค. ใชเม่ือประธานของขอความมีหลายตัว

และกลาวขอความเดียวกัน
ง. ใชเม่ือตองการแสดงใหเห็นประโยค

ขยายที่ตามประโยคบริบูรณ

๖. เม่ือไมสามารถเขียนคําหลายพยางคใน
บรรทัดเดียวกันไดตองใชเครื่องหมายในขอใด
ก. นขลิขิต
ข. ยัติภังค
ค. บุพสัญญา
ง. เสนปรุ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๓

เฉลยแบบฝกหัด

แบบฝกหัดชุดที่ ๑
๑. ข ๒. ค ๓. ข ๔. ก ๕. ง ๖.ก

แบบฝกหัดชุดที่ ๒
๑. ค ๒. ข ๓. ก ๔.ก ๕.ข ๖. ค
แบบฝกหัดชุดที่ ๓
๑. ง ๒.ง ๓.ก ๔.ก ๕.ก ๖. ข

แบบฝกหัดชุดที่ ๔
๑. ก ๒.ข ๓.ข ๔.ข ๕.ค ๖.ข

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๔๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 

ขอมูลและการวิเคราะหหาคุณภาพของเครือ่งมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๔๖

ตารางที่ ๑๒  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการสะกดการันต คิดคะแนนที่ได 
     เปนรอยละ 

วรรณยุกต รอยละ ตัวสะกด รอยละ ตัวการันต รอยละ คะแนน
หลังฝก 

รอยละ ที่ 

๖๘ 
คะแนน 

๑๐๐ ๗๔ 
คะแนน 

๑๐๐ ๗๘ 
คะแนน 

๑๐๐ ๖ 
คะแนน 

๑๐๐ 

๑. ๔๔ ๖๔.๗๑ ๔๘ ๖๔.๘๖ ๕๔ ๖๙.๒๓ ๓ ๕๐ 

         จากตารางที่ ๑๒ แสดงวาขั้นทดลองรายบุคคล  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
โรงเรียนบานหนองปลิง จํานวน ๑ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการสะกดการันต  
นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวา แบบฝก
แกไขขอบกพรองในการใชวรรณยุกตได ๖๔.๗๑  ไมผานเกณฑที่ตั้งไว  แบบฝกแกไข
ขอบกพรองในการใชตัวสะกดได ๖๔.๘๖ ไมผานเกณฑที่ตั้งไว  แบบฝกแกไขขอบกพรองใน
การใชตัวการันตได ๖๙.๒๓ ไมผานเกณฑที่ตั้งไว และคะแนนหลังฝกได ๕๐ ไมผานเกณฑที่ตั้ง
ไว 

ตารางที่ ๑๓  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชถอยคํา คิดคะแนนที่ได 
      เปนรอยละ 
ภาษาพูด รอยละ คําผิด 

ความหมาย 
รอยละ คํา

ฟุมเฟอย 
รอยละ คะแนน

หลังฝก 
รอยละ ที่ 

๕๙ 
คะแนน 

๑๐๐ ๑๐๐ 
คะแนน 

๑๐๐ ๗๐ 
คะแนน 

๑๐๐ ๖ 
คะแนน 

๑๐๐ 

๑. ๔๐ ๖๗.๘๐ ๗๗ ๗๗.๐๐ ๕๐ ๗๑.๔๓ ๓ ๕๐ 

         จากตารางที่ ๑๓ แสดงวาขั้นทดลองรายบุคคล  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
โรงเรียนบานหนองปลิง จํานวน ๑ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชถอยคํา นําคะแนน
มาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวา แบบฝกแกไขขอ 
บกพรองในการใชภาษาพูดในภาษาเขียนได  ๖๗.๘  ไมผานเกณฑที่ตั้งไว  แบบฝกแกไขขอ 
บกพรองในการใชคําผิดความหมายได ๗๗.๐๐ ไมผานเกณฑที่ตั้งไว  แบบฝกแกไข
ขอบกพรองในการใชคําฟุมเฟอยได ๗๑.๔๓ ไมผานเกณฑที่ตั้งไว  และคะแนนหลังฝกได ๕๐ 
ไมผานเกณฑที่ตั้งไว 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๔๗

 

ตารางที่ ๑๔ แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียบเรียงประโยค คิดคะแนน 
                ที่ไดเปนรอยละ 

ละคําที่ 
จําเปน 

รอยละ คําเชื่อม รอยละ เรียงลําดับ
คํา 

รอยละ คะแนน 
หลังฝก 

รอยละ 
 

ที่ 

๖๐ 
คะแนน 

๑๐๐ ๔๐ 
คะแนน 

๑๐๐ ๕๔ 
คะแนน 

๑๐๐ ๖ 
คะแนน 

๑๐๐ 

๑. ๔๑ ๖๘.๓๓ ๓๐ ๗๕.๐๐ ๓๖ ๖๖.๖๗ ๓ ๕๐ 

         จากตารางที่ ๑๔ แสดงวาขั้นทดลองรายบุคคล  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองปลิง จํานวน ๑ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียบเรียงประโยค  
นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวา แบบฝกแกไข 
ขอบกพรองในการละคําที่จําเปนในประโยคได  ๖๘.๓๓  ไมผานเกณฑที่ตั้งไว  แบบฝกแกไข 
ขอบกพรองในการใชคําเชื่อมได ๗๕.๐๐ ไมผานเกณฑที่ตั้งไว  แบบฝกแกไขขอบกพรองใน
การเรียงลําดับคําในประโยคได ๖๖.๖๗ ไมผานเกณฑที่ตั้งไว และคะแนนหลังฝกได ๕๐ ไมผาน
เกณฑที่ตั้งไว 

ตารางที่ ๑๕  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอน 
                 คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 

การเขียน รอยละ การใช รอยละ การเวนวรรค รอยละ คะแนน 
หลังฝก 

รอยละ ที่ 

๔๐ 
คะแนน 

๑๐๐ ๓๙ 
คะแนน 

๑๐๐ ๓๔ 
คะแนน 

๑๐๐ ๖ 
คะแนน 

๑๐๐ 

๑. ๔๐ ๑๐๐ ๓๔ ๘๗.๑๘ ๒๕ ๗๓.๕๓ ๔ ๖๖.๖๖ 

         จากตารางที่ ๑๕ แสดงวาขั้นทดลองรายบุคคล  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองปลิง จํานวน ๑ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรค
ตอน นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวา แบบ
ฝกแกไขขอบกพรองในการเขียนเครื่องหมายวรรคตอนได  ๑๐๐ ผานเกณฑที่ตั้งไว  แบบฝก
แกไขขอ บกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอนได ๘๗.๑๘ ผานเกณฑที่ตั้งไว  แบบฝกแกไข 
ขอบกพรองในการเวนวรรคตอนได ๗๓.๕๓ ไมผานเกณฑที่ตั้งไว และคะแนนหลังฝกได 
๖๖.๖๖ ไมผานเกณฑที่ตั้งไว 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๔๘

 
 

ตารางที่ ๑๖  แสดงคะแนนการทําแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทยในงานเขียน 
     รอยแกวกอนและหลังการฝก คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 

คะแนนกอนฝก รอยละ คะแนนหลังฝก รอยละ 
คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได ๑๐๐ คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได ๑๐๐ 

๖๐ ๒๓ ๓๘.๓๓ ๖๐ ๔๒ ๗๐ 
 
         จากตารางที่ ๑๖ แสดงวาขั้นทดลองรายบุคคล  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองปลิง จํานวน ๑ คน ทําแบบแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทยใน
งานเขียนรอยแกว นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E2) ๘๐  
ผลปรากฏวาได  ๗๐ ไมผานเกณฑที่ตั้งไว 

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลการวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกแกไขขอบกพรอง  
                 ของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
                 จากการทดลองรายบุคคล 
คะแนน คะแนนจากการ 

ซอม เสริ ม โดยใช แบบฝก 
(E1) 

คะแนนทดสอบหลังการซอม
เสริมโดยใชแบบฝก (E2) 

ประสิทธิภาพของ
แ บ บ ฝ ก 
(E1/E2) 

คะแนนเต็ม ๗๔๐ ๖๐ 
คะแนนรวม ๕๓๒ ๔๒ 

๗๑.๘๙/๗๐ 

         จากตารางที่ ๑๗ แสดงวา ขั้นทดลองรายบุคคล ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
จํานวน ๑ คน ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความสามารถของการใชภาษาไทยในงานเขียน
รอยแกว (Pretest) แลวใหทําแบบฝกแกไขขอบกพรอง ของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอย
แกว และทําแบบฝกหัดหลังฝก จากนั้นทดสอบความสามารถดานการใชภาษาในงานเขียนรอย
แกว (Posttest) นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ๘๐/๘๐ ผลปรากฎวาได  ๗๑.๘๙/๗๐         
ยังไมผานเกณฑที่ตั้งไว 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๔๙

 

 
ตารางที่ ๑๘  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการสะกดการันต คิดคะแนนที่ได 

       เปนรอยละ 
วรรณยุกต รอยละ ตัวสะกด รอยละ ตัวการันต รอยละ คะแนน 

หลังฝก 
รอยละ ที่ 

๖๘ 
คะแนน 

๑๐๐ ๗๔ 
คะแนน 

๑๐๐ ๗๘ 
คะแนน 

๑๐๐ ๖ 
คะแนน 

๑๐๐ 

๑. ๓๘ ๕๕.๘๘ ๓๓ ๔๔.๕๙ ๔๑ ๕๒.๕๖ ๔ ๖๖.๖๗ 
๒. ๔๓ ๖๓.๒๔ ๖๗ ๙๐.๕๔ ๗๒ ๙๒.๓๑ ๖ ๑๐๐ 
๓. ๓๗ ๕๔.๔๑ ๔๙ ๖๖.๒๒ ๔๒ ๕๓.๘๕ ๕ ๘๓.๓๓ 
๔. ๖๘ ๑๐๐ ๗๐ ๙๔.๕๙ ๗๘ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ 
๕. ๖๗ ๙๘.๕๓ ๗๒ ๙๗.๓ ๗๖ ๙๗.๔๔ ๕ ๘๓.๓๓ 
๖. ๔๓ ๖๓.๒๔ ๖๗ ๙๐.๕๔ ๗๘ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ 
๗. ๖๔ ๙๔.๑๒ ๗๑ ๙๕.๙๕ ๗๓ ๙๓.๕๙ ๕ ๘๓.๓๓ 
๘. ๖๘ ๑๐๐ ๕๑ ๖๘.๙๒ ๗๖ ๙๗.๔๔ ๕ ๘๓.๓๓ 
๙. ๖๔ ๙๔.๑๒ ๔๒ ๕๖.๗๖ ๗๕ ๙๖.๑๕ ๕ ๘๓.๓๓ 
๑๐. ๕๔ ๗๙.๔๑ ๗๒ ๙๗.๓ ๖๙ ๘๘.๔๖ ๕ ๘๓.๓๓ 
รวม ๕๔๖ ๘๐.๒๙ ๕๙๔ ๘๐.๒๗ ๖๘๐ ๘๗.๑๘ ๕๐ ๘๓.๓๓ 

 
         จากตารางที่ ๑๘ แสดงวาขั้นทดลองกลุมยอย  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองปลิง จํานวน ๑๐ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตัวสะกดการันต 
นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวา แบบฝก
แกไขขอบกพรองในการใชวรรณยุกตได ๘๐.๒๙ ผานเกณฑที่ตั้งไว  แบบฝกแกไขขอบกพรอง
ในการใชตัวสะกดได ๘๐.๒๗ ผานเกณฑที่ตั้งไว แบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตัวการันต
ได ๘๗.๑๘ ผานเกณฑที่ตั้งไว  และคะแนนหลังฝกได ๘๓.๓๓ ผานเกณฑที่ตั้งไว 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๕๐

 
 
ตารางที่ ๑๙  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชถอยคํา คิดคะแนนที่ได 

       เปนรอยละ 
ภาษาพูด รอยละ คําผิด

ความหมา
ย 

รอยละ คําฟุมเฟอย รอยละ คะแนน
หลังฝก 

รอยละ ที่ 

๕๙ 
คะแนน 

๑๐๐ ๑๐๐ 
คะแนน 

๑๐๐ ๗๐ 
คะแนน 

๑๐๐ ๖ 
คะแนน 

๑๐๐ 

๑. ๓๒ ๕๔.๒๔ ๖๖ ๖๖ ๓๗ ๕๒.๘๖ ๔ ๖๖.๖๗ 
๒. ๔๒ ๗๑.๑๙ ๘๖ ๘๖ ๕๐ ๗๑.๔๓ ๖ ๑๐๐ 
๓. ๓๑ ๕๒.๕๔ ๕๓ ๕๓ ๓๖ ๕๑.๔๓ ๔ ๖๖.๖๗ 
๔. ๕๙ ๑๐๐ ๘๙ ๘๙ ๗๐ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 
๕. ๕๕ ๙๓.๒๒ ๘๓ ๘๓ ๖๖ ๙๔.๒๙ ๔ ๖๖.๖๗ 
๖. ๕๐ ๘๔.๗๕ ๙๔ ๙๔ ๖๗ ๙๕.๗๑ ๔ ๖๖.๖๗ 
๗. ๔๕ ๗๖.๒๗ ๙๗ ๙๗ ๖๐ ๘๕.๗๑ ๖ ๑๐๐ 
๘. ๕๖ ๙๔.๙๒ ๘๖ ๘๖ ๖๖ ๙๔.๒๙ ๕ ๘๓.๓๓ 
๙. ๕๕ ๙๓.๒๒ ๗๘ ๗๘ ๖๗ ๙๕.๗๑ ๕ ๘๓.๓๓ 
๑๐. ๕๗ ๙๖.๖๑ ๙๘ ๙๘ ๖๘ ๙๗.๑๔ ๕ ๘๓.๓๓ 
รวม ๔๘๒ ๘๑.๖๙ ๘๓๐ ๘๓.๐๐ ๕๘๗ ๘๓.๘๖ ๔๙ ๘๑.๖๗ 

 
         จากตารางที่ ๑๙ แสดงวาขั้นทดลองกลุมยอย  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองปลิง จํานวน ๑๐ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชถอยคํา  
นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวา แบบฝก
แกไข 
ขอบกพรองในการใชภาษาพูดในภาษาเขียนได ๘๑.๖๙ ผานเกณฑที่ตั้งไว  แบบฝกแกไข 
ขอบกพรองในการใชคําผิดความหมายได ๘๓.๐๐ ผานเกณฑที่ตั้งไว แบบฝกแกไขขอบกพรอง
ในการใชคําฟุมเฟอยได ๘๓.๘๖ ผานเกณฑที่ตั้งไว และคะแนนหลังฝกได ๘๑.๖๗ ผานเกณฑ
ที่ตั้งไว 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๕๑

 

 

 
ตารางที่ ๒๐  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียบเรียงประโยค  

   คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 
ละคําที่ 
จําเปน 

รอยละ คําเชื่อม รอยละ เรียงลําดั
บคํา 

รอยละ คะแนน
หลังฝก 

รอยละ ที่ 

๖๐ 
คะแนน 

๑๐๐ ๔๐  
คะแนน 

๑๐๐ ๕๔  
คะแนน 

๑๐๐ ๖ 
คะแนน 

๑๐๐ 

๑. ๓๖ ๖๐ ๒๑ ๕๒.๕ ๒๙ ๕๓.๗ ๕ ๘๓.๓๓ 
๒. ๔๔ ๗๓.๓๓ ๓๓ ๘๒.๕ ๓๖ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ 
๓. ๔๖ ๗๖.๖๗ ๒๖ ๖๕ ๒๘ ๕๑.๘๕ ๕ ๘๓.๓๓ 
๔. ๕๗ ๙๕ ๓๙ ๙๗.๕ ๕๔ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ 
๕. ๕๕ ๙๑.๖๗ ๓๓ ๘๒.๕ ๕๒ ๙๖.๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๖. ๕๕ ๙๑.๖๗ ๓๓ ๘๒.๕ ๕๑ ๙๔.๔๔ ๕ ๘๓.๓๓ 
๗. ๔๔ ๗๓.๓๓ ๓๓ ๘๒.๕ ๕๐ ๙๒.๕๙ ๖ ๑๐๐ 
๘. ๕๘ ๙๖.๖๗ ๓๙ ๙๗.๕ ๕๓ ๙๘.๑๕ ๕ ๘๓.๓๓ 
๙. ๕๐ ๘๓.๓๓ ๓๕ ๘๗.๕ ๓๑ ๕๗.๔๑ ๕ ๘๓.๓๓ 
๑๐. ๕๖ ๙๓.๓๓ ๓๙ ๙๗.๕ ๔๘ ๘๘.๘๙ ๕ ๘๓.๓๓ 
รวม ๕๐๑ ๘๓.๕ ๓๓๑ ๘๒.๗๕ ๔๓๒ ๘๐ ๕๑ ๘๕ 

       
         จากตารางที่ ๒๐ แสดงวาขั้นทดลองกลุมยอย  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองปลิง จํานวน ๑๐ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียบเรียงประโยค 
นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวา แบบฝก 
แกไขขอบกพรองในการละคําที่จําเปนในประโยคได ๘๓.๕๐ ผานเกณฑที่ตั้งไว  แบบฝก 
แกไขขอบกพรองในการใชคําเชื่อมได ๘๒.๗๕ ผานเกณฑที่ตั้งไว แบบฝกแกไขขอบกพรองใน
การเรียงลําดับคําในประโยคได ๘๐ ผานเกณฑที่ตั้งไว  และคะแนนหลังฝกได ๘๕ ผานเกณฑ
ที่ตั้งไว 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๕๒

 

 

 
ตารางที่ ๒๑ แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอน  

       คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 
การเขียน รอยละ การใช รอยละ การเวนวรรค รอยละ คะแนน

หลังฝก 
รอยละ ที่ 

๔๐ 
คะแนน 

๑๐๐ ๓๙ 
คะแนน 

๑๐๐ ๓๔ 
คะแนน 

๑๐๐ ๕ 
คะแนน 

๑๐๐ 

๑. ๓๖ ๙๐ ๓๕ ๘๙.๗๔ ๒๐ ๕๘.๘๒ ๕ ๘๓.๓๓ 
๒. ๔๐ ๑๐๐ ๒๓ ๕๘.๙๗ ๒๐ ๕๘.๘๒ ๖ ๑๐๐ 
๓. ๔๐ ๑๐๐ ๓๔ ๘๗.๑๘ ๒๒ ๖๔.๗๑ ๕ ๘๓.๓๓ 
๔. ๔๐ ๑๐๐ ๓๙ ๑๐๐ ๓๒ ๙๔.๑๒ ๕ ๘๓.๓๓ 
๕. ๓๙ ๙๗.๕ ๓๗ ๙๔.๘๗ ๒๐ ๕๘.๘๒ ๖ ๑๐๐ 
๖. ๓๙ ๙๗.๕ ๒๑ ๕๓.๘๕ ๓๓ ๙๗.๐๖ ๕ ๘๓.๓๓ 
๗. ๔๐ ๑๐๐ ๓๖ ๙๒.๓๑ ๓๓ ๙๗.๐๖ ๖ ๑๐๐ 
๘. ๓๙ ๙๗.๕ ๓๘ ๙๗.๔๔ ๓๓ ๙๗.๐๖ ๕ ๘๓.๓๓ 
๙. ๔๐ ๑๐๐ ๓๕ ๘๙.๗๔ ๓๑ ๙๑.๑๘ ๕ ๘๓.๓๓ 
๑๐. ๔๐ ๑๐๐ ๓๔ ๘๗.๑๘ ๒๘ ๘๒.๓๕ ๕ ๘๓.๓๓ 
รวม ๓๙๓ ๙๘.๒๕ ๓๓๒ ๘๕.๑๓ ๒๗๒ ๘๐ ๕๓ ๘๘.๓๓ 

 
         จากตารางที่ ๒๑ แสดงวาขั้นทดลองกลุมยอย  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองปลิง จํานวน ๑๐ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรค
ตอน นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวา แบบ
ฝกแกไขขอบกพรองในการเขียนเครื่องหมายวรรคตอนได ๙๘.๒๕ ผานเกณฑที่ตั้งไว  แบบฝก 
แกไขขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอนได ๘๕.๑๓ ผานเกณฑที่ตั้งไว แบบฝกแกไข
ขอบกพรองในการเวนวรรคตอนได ๘๐  ผานเกณฑที่ตั้งไว และคะแนนหลังฝกได ๘๘.๓๓ 
ผานเกณฑที่ตั้งไว 

ตารางที่ ๒๒  แสดงคะแนนการทําแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทยในงานเขียน 
       รอยแกวกอนและหลังการฝก คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 

คะแนนกอนฝก รอยละ คะแนนหลังฝก รอยละ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๕๓

คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ๑๐๐ คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ๑๐๐ 
๒๗ ๔๕ ๓๘ ๖๓.๓๓ 
๒๖ ๔๓.๓๓ ๕๖ ๙๓.๓๓ 
๒๔ ๔๐ ๓๙ ๖๕ 
ตารางที่ ๒๒ (ตอ) 

คะแนนกอนฝก รอยละ คะแนนหลังฝก รอยละ 
คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ๑๐๐ คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ๑๐๐ 
๒๖ ๔๓.๓๓ ๔๖ ๗๖.๖๗ 
๓๑ ๕๑.๖๗ ๕๗ ๙๕ 
๓๑ ๕๑.๖๗ ๕๒ ๘๖.๖๗ 
๔๕ ๗๕ ๕๖ ๙๓.๓๓ 
๒๒ ๓๖.๖๗ ๔๙ ๘๑.๖๗ 
๓๘ ๖๓.๓๓ ๔๘ ๘๐ 
๓๔ ๕๖.๖๗ ๔๑ ๖๘.๓๓ 
รวม        ๓๐๔ ๕๐.๖๗ ๔๘๒ ๘๐.๓๓ 

 
        จากตารางที่ ๒๒ แสดงวาขั้นทดลองรายบุคคล  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองปลิง จํานวน ๑๐ คน ทําแบบแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทย
ในงานเขียนรอยแกว นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E2) ๘๐  
ผลปรากฏวาได  ๘๐.๓๓ ผานเกณฑที่ตั้งไว 

ตารางที่ ๒๓  แสดงผลการวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกแกไขขอบกพรอง  
                 ของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
                 จากการทดลองกลุมเล็ก 
คะแนน คะแนนจากการ 

ซอมเสริมโดยใชแบบฝก 
(E1) 

คะแนนทดสอบหลังการซอม
เสริมโดยใชแบบฝก (E2) 

ประสิทธิภาพของ
แบบฝก 

(E1/E2) 
คะแนนเต็ม ๗๔๐ ๖๐ ๘๓.๕๕/๘๐.๓๓ 
คะแนนรวม ๖๑๘๓ ๔๘๒  

        จากตารางที่ ๒๓ แสดงวา ขั้นทดลองกลุมเล็ก ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน 
๑๐ คน ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความสามารถของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอย
แกว (Pre-test) แลวใหทําแบบฝกแกไขขอบกพรอง ของการใชภาษาไทยในงานเขียนรอย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๕๔

แกว และทําแบบฝกหัดหลังฝก จากนั้นทดสอบความสามารถดานการใชภาษาในงานเขียนรอย
แกว (Post-test) นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ๘๐/๘๐ ผลปรากฎวาได  
๘๓.๕๕/๘๐.๓๓         ผานเกณฑที่ตั้งไว 
 
 
ตารางที่ ๒๔  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชวรรณยุกต คิดคะแนนที่ได 

       เปนรอยละ 
ที่ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ ที่ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ ที่ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ 

๑. ๕๗ ๘๓.๘๒ ๓๑. ๕๔ ๗๙.๔๑ ๖๑. ๕๕ ๘๐.๘๘ 
๒. ๖๑ ๘๙.๗๑ ๓๒. ๕๖ ๘๒.๓๕ ๖๒. ๕๕ ๘๐.๘๘ 
๓. ๕๖ ๘๒.๓๕ ๓๓. ๕๘ ๘๕.๒๙ ๖๓. ๕๗ ๘๓.๘๒ 
๔. ๕๓ ๗๗.๙๔ ๓๔. ๕๖ ๘๒.๓๕ ๖๔. ๕๗ ๘๓.๘๒ 
๕. ๕๕ ๘๐.๘๘ ๓๕. ๓๒ ๔๗.๐๖ ๖๕. ๓๐ ๔๔.๑๒ 
๖. ๖๑ ๘๙.๗๑ ๓๖. ๕๓ ๗๗.๙๔ ๖๖. ๕๕ ๘๐.๘๘ 
๗. ๕๘ ๘๕.๒๙ ๓๗. ๕๘ ๘๕.๒๙ ๖๗. ๔๓ ๖๓.๒๔ 
๘. ๕๙ ๘๖.๗๖ ๓๘. ๔๙ ๗๒.๐๖ ๖๘. ๕๑ ๗๕.๐๐ 
๙. ๕๔ ๗๙.๔๑ ๓๙. ๔๖ ๖๗.๖๕ ๖๙. ๕๘ ๘๕.๒๙ 
๑๐. ๕๗ ๘๓.๘๒ ๔๐. ๓๔ ๕๐.๐๐ ๗๐. ๕๘ ๘๕.๒๙ 
๑๑. ๖๐ ๘๘.๒๔ ๔๑. ๕๙ ๘๖.๗๖ ๗๑. ๖๕ ๙๕.๕๙ 
๑๒. ๕๗ ๘๓.๘๒ ๔๒. ๖๑ ๘๙.๗๑ ๗๒. ๔๗ ๖๙.๑๒ 
๑๓. ๕๔ ๗๙.๔๑ ๔๓. ๕๘ ๘๕.๒๙ ๗๓. ๖๕ ๙๕.๕๙ 
๑๔. ๕๕ ๘๐.๘๘ ๔๔. ๕๕ ๘๐.๘๘ ๗๔. ๕๙ ๘๖.๗๖ 
๑๕. ๖๔ ๙๔.๑๒ ๔๕. ๕๖ ๘๒.๓๕ ๗๕. ๖๓ ๙๒.๖๕ 
๑๖. ๕๒ ๗๖.๔๗ ๔๖. ๕๑ ๗๕.๐๐ ๗๖. ๖๔ ๙๔.๑๒ 
๑๗. ๕๕ ๘๐.๘๘ ๔๗. ๖๓ ๙๒.๖๕ ๗๗. ๕๗ ๘๓.๘๒ 
๑๘. ๕๖ ๘๒.๓๕ ๔๘. ๕๖ ๘๒.๓๕ ๗๘. ๖๐ ๘๘.๒๔ 
๑๙. ๔๗ ๖๙.๑๒ ๔๙ ๕๔ ๗๙.๔๑ ๗๙. ๕๘ ๘๕.๒๙ 
๒๐. ๕๔ ๗๙.๔๑ ๕๐. ๕๓ ๗๗.๙๔ ๘๐. ๔๕ ๖๖.๑๘ 
๒๑. ๕๓ ๗๗.๙๔ ๕๑. ๕๔ ๗๙.๔๑ ๘๑. ๖๑ ๘๙.๗๑ 
๒๒. ๕๓ ๗๗.๙๔ ๕๒. ๖๓ ๙๒.๖๕ ๘๒. ๕๙ ๘๖.๗๖ 
๒๓. ๕๑ ๗๕.๐๐ ๕๓. ๖๒ ๙๑.๑๘ ๘๓. ๖๑ ๘๙.๗๑ 
๒๔. ๔๗ ๖๙.๑๒ ๕๔. ๕๒ ๗๖.๔๗ ๘๔. ๕๔ ๗๙.๔๑ 
๒๕. ๔๙ ๗๒.๐๖ ๕๕. ๕๕ ๘๐.๘๘ ๘๕. ๔๗ ๖๙.๑๒ 
๒๖. ๕๑ ๗๕.๐๐ ๕๖. ๕๘ ๘๕.๒๙ ๘๖. ๔๙ ๗๒.๐๖ 
๒๗. ๕๗ ๘๓.๘๒ ๕๗. ๖๑ ๘๙.๗๑ ๘๗. ๕๓ ๗๗.๙๔ 
๒๘. ๖๑ ๘๙.๗๑ ๕๘. ๕๒ ๗๖.๔๗ ๘๘. ๕๙ ๘๖.๗๖ 
๒๙. ๕๗ ๘๓.๘๒ 

 

๕๙. ๖๑ ๘๙.๗๑ 

 

๘๙. ๕๙ ๘๖.๗๖ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๕๕

๓๐. ๕๘ ๘๕.๒๙  ๖๐. ๕๙ ๘๖.๗๖  ๙๐. ๖๓ ๙๒.๖๕ 

         จากตารางที่ ๒๔  แสดงวาขั้นทดลองกลุมใหญ  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน โรงเรียน 
วัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชวรรณยุกต นําคะแนนมา
หาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวาได ๘๑.๑๘ ผานเกณฑ  
ที่ตั้งไว 
ตารางที่ ๒๕  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตัวสะกดคิดคะแนนที่ได 

       เปนรอยละ 
ที่ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ ที่ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ ที่ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ 

๑. ๖๕ ๘๗.๘๔ ๓๑. ๗๒ ๙๗.๓ ๖๑. ๖๐ ๘๑.๐๘ 
๒. ๗๑ ๙๕.๙๕ ๓๒. ๗๒ ๙๗.๓ ๖๒. ๕๔ ๗๒.๙๗ 
๓. ๖๖ ๘๙.๑๙ ๓๓. ๗๒ ๙๗.๓ ๖๓. ๓๘ ๕๑.๓๕ 
๔. ๖๖ ๘๙.๑๙ ๓๔. ๗๐ ๙๔.๕๙ ๖๔. ๖๓ ๘๕.๑๔ 
๕. ๗๑ ๙๕.๙๕ ๓๕. ๓๖ ๔๘.๖๕ ๖๕. ๗๓ ๙๘.๖๕ 
๖. ๖๐ ๘๑.๐๘ ๓๖. ๔๗ ๖๓.๕๑ ๖๖. ๔๓ ๕๘.๑๑ 
๗. ๖๙ ๙๓.๒๔ ๓๗. ๖๗ ๙๐.๕๔ ๖๗. ๕๕ ๗๔.๓๒ 
๘. ๗๒ ๙๗.๓ ๓๘. ๓๑ ๔๑.๘๙ ๖๘. ๕๙ ๗๙.๗๓ 
๙. ๖๙ ๙๓.๒๔ ๓๙. ๔๑ ๕๕.๔๑ ๖๙. ๖๘ ๙๑.๘๙ 
๑๐. ๗๒ ๙๗.๓ ๔๐. ๕๔ ๗๒.๙๗ ๗๐. ๖๗ ๙๐.๕๔ 
๑๑. ๗๐ ๙๔.๕๙ ๔๑. ๔๘ ๖๔.๘๖ ๗๑. ๗๑ ๙๕.๙๕ 
๑๒. ๖๙ ๙๓.๒๔ ๔๒. ๖๑ ๘๒.๔๓ ๗๒. ๔๘ ๖๔.๘๖ 
๑๓. ๗๑ ๙๕.๙๕ ๔๓. ๕๔ ๗๒.๙๗ ๗๓. ๗๐ ๙๔.๕๙ 
๑๔. ๗๒ ๙๗.๓ ๔๔. ๖๖ ๘๙.๑๙ ๗๔. ๗๐ ๙๔.๕๙ 
๑๕. ๖๘ ๙๑.๘๙ ๔๕. ๗๔ ๑๐๐ ๗๕. ๗๑ ๙๕.๙๕ 
๑๖. ๕๙ ๗๙.๗๓ ๔๖. ๒๒ ๒๙.๗๓ ๗๖. ๖๐ ๘๑.๐๘ 
๑๗. ๗๐ ๙๔.๕๙ ๔๗. ๖๗ ๙๐.๕๔ ๗๗. ๔๗ ๖๓.๕๑ 
๑๘. ๖๖ ๘๙.๑๙ ๔๘. ๖๐ ๘๑.๐๘ ๗๘. ๔๙ ๖๖.๒๒ 
๑๙. ๖๘ ๙๑.๘๙ ๔๙ ๖๓ ๘๕.๑๔ ๗๙. ๕๑ ๖๘.๙๒ 
๒๐. ๖๖ ๘๙.๑๙ ๕๐. ๕๘ ๗๘.๓๘ ๘๐. ๖๗ ๙๐.๕๔ 
๒๑. ๖๙ ๙๓.๒๔ ๕๑. ๖๔ ๘๖.๔๙ ๘๑. ๕๒ ๗๐.๒๗ 
๒๒. ๖๗ ๙๐.๕๔ ๕๒. ๖๔ ๘๖.๔๙ ๘๒. ๗๐ ๙๔.๕๙ 
๒๓. ๖๘ ๙๑.๘๙ ๕๓. ๖๑ ๘๒.๔๓ ๘๓. ๕๒ ๗๐.๒๗ 
๒๔. ๖๕ ๘๗.๘๔ ๕๔. ๕๙ ๗๙.๗๓ ๘๔. ๓๒ ๔๓.๒๔ 
๒๕. ๖๕ ๘๗.๘๔ ๕๕. ๔๘ ๖๔.๘๖ ๘๕. ๔๔ ๕๙.๔๖ 
๒๖. ๖๕ ๘๗.๘๔ ๕๖. ๖๖ ๘๙.๑๙ ๘๖. ๔๔ ๕๙.๔๖ 
๒๗. ๖๙ ๙๓.๒๔ ๕๗. ๕๖ ๗๕.๖๘ ๘๗. ๕๑ ๖๘.๙๒ 
๒๘. ๖๖ ๘๙.๑๙ 

 

๕๘. ๗๐ ๙๔.๕๙ 

 

๘๘. ๔๙ ๖๖.๒๒ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๕๖

๒๙. ๗๐ ๙๔.๕๙ ๕๙. ๖๙ ๙๓.๒๔ ๘๙. ๖๘ ๙๑.๘๙ 
๓๐. ๗๒ ๙๗.๓ 

 
๖๐. ๗๐ ๙๔.๕๙ 

 
๙๐. ๗๑ ๙๕.๙๕ 

         จากตารางที่ ๒๕ แสดงวาขั้นทดลองกลุมใหญ  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน โรงเรียน
วัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตัวสะกด นําคะแนนมา
หาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวาได ๘๒.๘๑ ผานเกณฑ 
ที่ตั้งไว 
ตารางที่ ๒๖  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตัวการันต คิดคะแนนที่ได 

       เปนรอยละ 
ที่ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ ที่ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ ที่ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ 

๑. ๗๑ ๙๑.๐๓ ๓๑. ๗๒ ๙๒.๓๑ ๖๑. ๕๗ ๗๓.๐๘ 
๒. ๗๒ ๙๒.๓๑ ๓๒. ๗๗ ๙๘.๗๒ ๖๒. ๔๑ ๕๒.๕๖ 
๓. ๗๕ ๙๖.๑๕ ๓๓. ๗๒ ๙๒.๓๑ ๖๓. ๖๘ ๘๗.๑๘ 
๔. ๗๓ ๙๓.๕๙ ๓๔. ๖๙ ๘๘.๔๖ ๖๔. ๖๙ ๘๘.๔๖ 
๕. ๖๘ ๘๗.๑๘ ๓๕. ๔๒ ๕๓.๘๕ ๖๕. ๕๖ ๗๑.๗๙ 
๖. ๗๐ ๘๙.๗๔ ๓๖. ๓๕ ๔๔.๘๗ ๖๖. ๕๘ ๗๔.๓๖ 
๗. ๖๙ ๘๘.๔๖ ๓๗. ๖๐ ๗๖.๙๒ ๖๗. ๔๓ ๕๕.๑๓ 
๘. ๖๓ ๘๐.๗๗ ๓๘. ๖๐ ๗๖.๙๒ ๖๘. ๖๖ ๘๔.๖๒ 
๙. ๗๒ ๙๒.๓๑ ๓๙. ๕๒ ๖๖.๖๗ ๖๙. ๖๙ ๘๘.๔๖ 
๑๐. ๖๒ ๗๙.๔๙ ๔๐. ๕๒ ๖๖.๖๗ ๗๐. ๖๗ ๘๕.๙ 
๑๑. ๗๗ ๙๘.๗๒ ๔๑. ๕๙ ๗๕.๖๔ ๗๑. ๗๑ ๙๑.๐๓ 
๑๒. ๗๗ ๙๘.๗๒ ๔๒. ๖๗ ๘๕.๙ ๗๒. ๗๓ ๙๓.๕๙ 
๑๓. ๗๗ ๙๘.๗๒ ๔๓. ๕๘ ๗๔.๓๖ ๗๓. ๗๕ ๙๖.๑๕ 
๑๔. ๖๖ ๘๔.๖๒ ๔๔. ๕๕ ๗๐.๕๑ ๗๔. ๗๓ ๙๓.๕๙ 
๑๕. ๖๕ ๘๓.๓๓ ๔๕. ๕๙ ๗๕.๖๔ ๗๕. ๗๒ ๙๒.๓๑ 
๑๖. ๗๓ ๙๓.๕๙ ๔๖. ๓๙ ๕๐ ๗๖. ๕๖ ๗๑.๗๙ 
๑๗. ๗๐ ๘๙.๗๔ ๔๗. ๖๓ ๘๐.๗๗ ๗๗. ๕๓ ๖๗.๙๕ 
๑๘. ๗๗ ๙๘.๗๒ ๔๘. ๔๘ ๖๑.๕๔ ๗๘. ๕๒ ๖๖.๖๗ 
๑๙. ๗๖ ๙๗.๔๔ ๔๙ ๖๕ ๘๓.๓๓ ๗๙. ๖๗ ๘๕.๙ 
๒๐. ๗๘ ๑๐๐ ๕๐. ๕๒ ๖๖.๖๗ ๘๐. ๗๒ ๙๒.๓๑ 
๒๑. ๗๑ ๙๑.๐๓ ๕๑. ๕๖ ๗๑.๗๙ ๘๑. ๖๗ ๘๕.๙ 
๒๒. ๗๕ ๙๖.๑๕ ๕๒. ๖๔ ๘๒.๐๕ ๘๒. ๗๒ ๙๒.๓๑ 
๒๓. ๗๗ ๙๘.๗๒ ๕๓. ๖๒ ๗๙.๔๙ ๘๓. ๖๘ ๘๗.๑๘ 
๒๔. ๗๒ ๙๒.๓๑ ๕๔. ๖๔ ๘๒.๐๕ ๘๔. ๔๒ ๕๓.๘๕ 
๒๕. ๗๗ ๙๘.๗๒ ๕๕. ๖๗ ๘๕.๙ ๘๕. ๕๑ ๖๕.๓๘ 
๒๖. ๖๘ ๘๗.๑๘ ๕๖. ๖๗ ๘๕.๙ ๘๖. ๖๐ ๗๖.๙๒ 
๒๗. ๖๖ ๘๔.๖๒ 

 

๕๗. ๕๔ ๖๙.๒๓ 

 

๘๗. ๖๒ ๗๙.๔๙ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๕๗

๒๘. ๖๗ ๘๕.๙ ๕๘. ๖๔ ๘๒.๐๕ ๘๘. ๗๑ ๙๑.๐๓ 
๒๙. ๗๘ ๑๐๐ ๕๙. ๗๔ ๙๔.๘๗ ๘๙. ๖๖ ๘๔.๖๒ 
๓๐. ๗๓ ๙๓.๕๙ 

 

๖๐. ๗๐ ๘๙.๗๔ 

 

๙๐. ๗๔ ๙๔.๘๗ 

         จากตารางที่ ๒๖ แสดงวาขั้นทดลองกลุมใหญ  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน โรงเรียน
วัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชตัวการันต นําคะแนนมา
หาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวาได ๘๓.๒๔ ผานเกณฑ 
ที่ตั้งไว 
ตารางที่  ๒๗  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาพูดในภาษาเขียน      
                   คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 
ที่ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ  ที่ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ  ที่ คะแนน 
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รอยละ 
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         จากตารางที่ ๒๗ แสดงวาขั้นทดลองกลุมใหญ  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน โรงเรียน
วัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชภาษาพูดในภาษาเขียน 
นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวาได ๘๐.๑๓  
ผานเกณฑที่ตั้งไว 
ตารางที่  ๒๘ แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําผิดความหมาย 
                 คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 

ที่ คะแนนที่ได รอยละ ที่ คะแนนที่ได รอยละ ที่ คะแนนที่ได รอยละ 
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         จากตารางที่ ๒๘ แสดงวาขั้นทดลองกลุมใหญ  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน โรงเรียน
วัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําผิดความหมาย นํา
คะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวาได ๘๐.๐๒ ผาน
เกณฑที่ตั้งไว 
 
ตารางที่ ๒๙  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําฟุมเฟอย คิดคะแนน 
                 ที่ไดเปนรอยละ 

ที่ คะแนน 
ที่ได 

รอยละ ที่ คะแนน 
ที่ได 

รอยละ ที่ คะแนน 
ที่ได 

รอยละ 
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         จากตารางที่ ๒๙ แสดงวาขั้นทดลองกลุมใหญ  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน โรงเรียน
วัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําฟุมเฟอย นําคะแนน
มาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวาได ๘๐.๖๓ ผานเกณฑ
ที่ตั้งไว 

ตารางที่ ๓๐  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการละสวนที่จําเปนในประโยค      
                 คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 

ที่ คะแนน 
ที่ได 

รอยละ  ที่ คะแนน 
ที่ได 

รอยละ ที่ คะแนน 
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๑๘. ๕๗ ๙๕  ๔๘. ๓๙ ๖๕ ๗๘. ๔๔ ๗๓.๓๓ 
๑๙. ๕๔ ๙๐  ๔๙ ๕๐ ๘๓.๓๓ ๗๙. ๔๘ ๘๐ 
๒๐. ๔๖ ๗๖.๖๗  ๕๐. ๔๙ ๘๑.๖๗ ๘๐. ๕๓ ๘๘.๓๓ 
๒๑. ๔๕ ๗๕  ๕๑. ๕๑ ๘๕ ๘๑. ๔๙ ๘๑.๖๗ 
๒๒. ๕๓ ๘๘.๓๓  ๕๒. ๕๓ ๘๘.๓๓ 

 

๘๒. ๔๐ ๖๖.๖๗ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๖๑

๒๓. ๕๕ ๙๑.๖๗  ๕๓. ๔๗ ๗๘.๓๓ ๘๓. ๔๙ ๘๑.๖๗ 
๒๔. ๕๕ ๙๑.๖๗  ๕๔. ๓๘ ๖๓.๓๓ ๘๔. ๔๙ ๘๑.๖๗ 
๒๕. ๕๗ ๙๕  ๕๕. ๓๔ ๕๖.๖๗ ๘๕. ๓๘ ๖๓.๓๓ 
๒๖. ๕๖ ๙๓.๓๓  ๕๖. ๔๙ ๘๑.๖๗ 

 

๘๖. ๔๘ ๘๐ 
๒๗. ๕๗ ๙๕  ๕๗. ๔๕ ๗๕  ๘๗. ๔๒ ๗๐ 
๒๘. ๔๘ ๘๐  ๕๘. ๕๒ ๘๖.๖๗  ๘๘. ๓๕ ๕๘.๓๓ 
๒๙. ๕๖ ๙๓.๓๓  ๕๙. ๕๔ ๙๐  ๘๙. ๕๑ ๘๕ 
๓๐. ๕๖ ๙๓.๓๓  ๖๐. ๔๔ ๗๓.๓๓  ๙๐. ๕๔ ๙๐ 

         จากตารางที่ ๓๐ แสดงวาขั้นทดลองกลุมใหญ  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน โรงเรียน
วัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการละสวนที่จําเปนในประโยค 
นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวาได ๘๐.๔๐ 
ผานเกณฑที่ตั้งไว 
ตารางที่ ๓๑  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียงลําดับคําในประโยค 
                  คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 
ที่ คะแนนที่

ได 
รอยละ  ที่ คะแนนที่ได รอยละ  ที่ คะแนนที่ได รอยละ 

๑. ๓๔ ๘๕  ๓๑. ๓๙ ๙๗.๕  ๖๑. ๒๓ ๕๗.๕ 
๒. ๓๘ ๙๕  ๓๒. ๓๘ ๙๕  ๖๒. ๒๙ ๗๒.๕ 
๓. ๓๗ ๙๒.๕  ๓๓. ๓๕ ๘๗.๕  ๖๓. ๓๓ ๘๒.๕ 
๔. ๓๖ ๙๐  ๓๔. ๓๘ ๙๕  ๖๔. ๓๕ ๘๗.๕ 
๕. ๓๙ ๙๗.๕  ๓๕. ๒๔ ๖๐  ๖๕. ๒๔ ๖๐ 
๖. ๓๘ ๙๕  ๓๖. ๒๔ ๖๐  ๖๖. ๒๘ ๗๐ 
๗. ๓๗ ๙๒.๕  ๓๗. ๒๔ ๖๐  ๖๗. ๓๐ ๗๕ 
๘. ๓๙ ๙๗.๕  ๓๘. ๒๘ ๗๐  ๖๘. ๓๔ ๘๕ 
๙. ๓๘ ๙๕  ๓๙. ๒๘ ๗๐  ๖๙. ๓๓ ๘๒.๕ 
๑๐. ๓๒ ๘๐  ๔๐. ๒๘ ๗๐  ๗๐. ๓๓ ๘๒.๕ 
๑๑. ๓๕ ๘๗.๕  ๔๑. ๓๒ ๘๐  ๗๑. ๓๔ ๘๕ 
๑๒. ๓๗ ๙๒.๕  ๔๒. ๓๒ ๘๐  ๗๒. ๒๔ ๖๐ 
๑๓. ๓๗ ๙๒.๕  ๔๓. ๒๖ ๖๕  ๗๓. ๓๕ ๘๗.๕ 
๑๔. ๓๘ ๙๕  ๔๔. ๓๔ ๘๕  ๗๔. ๓๐ ๗๕ 
๑๕. ๒๖ ๖๕  ๔๕. ๓๒ ๘๐  ๗๕. ๓๕ ๘๗.๕ 
๑๖. ๒๗ ๖๗.๕  ๔๖. ๒๔ ๖๐  ๗๖. ๒๔ ๖๐ 
๑๗. ๓๗ ๙๒.๕  ๔๗. ๓๔ ๘๕  ๗๗. ๒๓ ๕๗.๕ 
๑๘. ๓๕ ๘๗.๕  ๔๘. ๓๑ ๗๗.๕  ๗๘. ๒๙ ๗๒.๕ 
๑๙. ๓๓ ๘๒.๕  ๔๙ ๓๙ ๙๗.๕  ๗๙. ๓๔ ๘๕ 
๒๐. ๓๔ ๘๕  ๕๐. ๓๒ ๘๐  ๘๐. ๓๔ ๘๕ 
๒๑. ๓๘ ๙๕  ๕๑. ๓๕ ๘๗.๕  ๘๑. ๓๐ ๗๕ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๖๒

๒๒. ๓๘ ๙๕  ๕๒. ๓๐ ๗๕  ๘๒. ๓๐ ๗๕ 
๒๓. ๓๕ ๘๗.๕  ๕๓. ๓๒ ๘๐  ๘๓. ๓๓ ๘๒.๕ 
๒๔. ๓๓ ๘๒.๕  ๕๔. ๒๖ ๖๕  ๘๔. ๓๓ ๘๒.๕ 
๒๕. ๓๘ ๙๕  ๕๕. ๒๙ ๗๒.๕  ๘๕. ๓๕ ๘๗.๕ 
๒๖. ๒๖ ๖๕  ๕๖. ๓๔ ๘๕  ๘๖. ๒๙ ๗๒.๕ 
๒๗. ๓๐ ๗๕  ๕๗. ๓๓ ๘๒.๕  ๘๗. ๒๔ ๖๐ 
๒๘. ๓๕ ๘๗.๕  ๕๘. ๓๖ ๙๐  ๘๘. ๒๙ ๗๒.๕ 
๒๙. ๓๙ ๙๗.๕  ๕๙. ๓๖ ๙๐  ๘๙. ๓๓ ๘๒.๕ 
๓๐. ๒๕ ๖๒.๕  ๖๐. ๓๖ ๙๐  ๙๐. ๓๓ ๘๒.๕ 

         จากตารางที่ ๓๑ แสดงวาขั้นทดลองกลุมใหญ  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน โรงเรียน
วัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเรียงลําดับคําในประโยค 
นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวาได ๘๐.๗๒ 
ผานเกณฑที่ตั้งไว 
ตารางที่ ๓๒  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําเชื่อมประโยค  
                  คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 

ที่ คะแนน 
ที่ได 

รอยละ  ที่ คะแนน 
ที่ได 

รอยละ  ที่ คะแนน 
ที่ได 

รอยละ 

๑. ๔๘ ๘๘.๘๙  ๓๑. ๔๙ ๙๐.๗๔  ๖๑. ๓๒ ๕๙.๒๖ 
๒. ๕๑ ๙๔.๔๔  ๓๒. ๓๙ ๗๒.๒๒  ๖๒. ๔๑ ๗๕.๙๓ 
๓. ๕๒ ๙๖.๓  ๓๓. ๕๔ ๑๐๐  ๖๓. ๓๐ ๕๕.๕๖ 
๔. ๔๙ ๙๐.๗๔  ๓๔. ๕๑ ๙๔.๔๔  ๖๔. ๕๔ ๑๐๐ 
๕. ๕๑ ๙๔.๔๔  ๓๕. ๓๘ ๗๐.๓๗  ๖๕. ๒๘ ๕๑.๘๕ 
๖. ๕๓ ๙๘.๑๕  ๓๖. ๒๘ ๕๑.๘๕  ๖๖. ๔๘ ๘๘.๘๙ 
๗. ๕๒ ๙๖.๓  ๓๗. ๓๓ ๖๑.๑๑  ๖๗. ๓๖ ๖๖.๖๗ 
๘. ๕๒ ๙๖.๓  ๓๘. ๓๑ ๕๗.๔๑  ๖๘. ๔๙ ๙๐.๗๔ 
๙. ๕๔ ๑๐๐  ๓๙. ๒๘ ๕๑.๘๕  ๖๙. ๓๗ ๖๘.๕๒ 
๑๐. ๕๒ ๙๖.๓  ๔๐. ๒๘ ๕๑.๘๕  ๗๐. ๓๖ ๖๖.๖๗ 
๑๑. ๔๓ ๗๙.๖๓  ๔๑. ๓๖ ๖๖.๖๗  ๗๑. ๔๑ ๗๕.๙๓ 
๑๒. ๒๙ ๕๓.๗  ๔๒. ๔๗ ๘๗.๐๔  ๗๒. ๔๑ ๗๕.๙๓ 
๑๓. ๔๗ ๘๗.๐๔  ๔๓. ๒๘ ๕๑.๘๕  ๗๓. ๕๔ ๑๐๐ 
๑๔. ๕๐ ๙๒.๕๙  ๔๔. ๔๓ ๗๙.๖๓  ๗๔. ๒๗ ๕๐ 
๑๕. ๕๒ ๙๖.๓  ๔๕. ๔๗ ๘๗.๐๔  ๗๕. ๔๑ ๗๕.๙๓ 
๑๖. ๔๕ ๘๓.๓๓  ๔๖. ๒๗ ๕๐  ๗๖. ๔๗ ๘๗.๐๔ 
๑๗. ๕๓ ๙๘.๑๕  ๔๗. ๔๖ ๘๕.๑๙  ๗๗. ๒๗ ๕๐ 
๑๘. ๕๔ ๑๐๐  ๔๘. ๓๓ ๖๑.๑๑  ๗๘. ๔๔ ๘๑.๔๘ 
๑๙. ๕๓ ๙๘.๑๕  ๔๙ ๔๕ ๘๓.๓๓  ๗๙. ๔๔ ๘๑.๔๘ 
๒๐. ๓๘ ๗๐.๓๗  ๕๐. ๔๙ ๙๐.๗๔  ๘๐. ๔๙ ๙๐.๗๔ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๖๓

๒๑. ๕๔ ๑๐๐  ๕๑. ๕๔ ๑๐๐  ๘๑. ๓๔ ๖๒.๙๖ 
๒๒. ๕๔ ๑๐๐  ๕๒. ๔๓ ๗๙.๖๓  ๘๒. ๔๑ ๗๕.๙๓ 
๒๓. ๕๔ ๑๐๐  ๕๓. ๔๗ ๘๗.๐๔  ๘๓. ๔๖ ๘๕.๑๙ 
๒๔. ๔๘ ๘๘.๘๙  ๕๔. ๔๘ ๘๘.๘๙  ๘๔. ๓๔ ๖๒.๙๖ 
๒๕. ๕๒ ๙๖.๓  ๕๕. ๔๑ ๗๕.๙๓  ๘๕. ๓๕ ๖๔.๘๑ 
๒๖. ๓๘ ๗๐.๓๗  ๕๖. ๔๙ ๙๐.๗๔  ๘๖. ๒๘ ๕๑.๘๕ 
๒๗. ๔๕ ๘๓.๓๓  ๕๗. ๔๕ ๘๓.๓๓  ๘๗. ๓๖ ๖๖.๖๗ 
๒๘. ๔๗ ๘๗.๐๔  ๕๘. ๓๘ ๗๐.๓๗  ๘๘. ๒๙ ๕๓.๗ 
๒๙. ๕๐ ๙๒.๕๙  ๕๙. ๕๔ ๑๐๐  ๘๙. ๔๘ ๘๘.๘๙ 
๓๐. ๕๔ ๑๐๐  ๖๐. ๔๔ ๘๑.๔๘  ๙๐. ๕๓ ๙๘.๑๕ 

จากตารางที่ ๓๒ แสดงวาขั้นทดลองกลุมใหญ  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน โรงเรียน
วัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชคําเชื่อมประโยค  
นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวาได ๘๐.๓๙ 
ผานเกณฑที่ตั้งไว 
ตารางที่ ๓๓  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเขียนเครื่องหมายวรรคตอน      
                 คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 
ที่ คะแนนที่

ได 
รอยละ  ที่ คะแนนที่

ได 
รอยละ  ที่ คะแนนที่ได รอยละ 

๑. ๔๐ ๑๐๐  ๒๗. ๔๐ ๑๐๐  ๕๓. ๔๐ ๑๐๐ 
๒. ๔๐ ๑๐๐  ๒๘. ๔๐ ๑๐๐  ๕๔. ๔๐ ๑๐๐ 
๓. ๓๘ ๙๕  ๒๙. ๔๐ ๑๐๐  ๕๕. ๔๐ ๑๐๐ 
๔. ๔๐ ๑๐๐  ๓๐. ๔๐ ๑๐๐  ๕๖. ๔๐ ๑๐๐ 
๕. ๔๐ ๑๐๐  ๓๑. ๔๐ ๑๐๐  ๕๗. ๓๙ ๙๗.๕ 
๖. ๓๘ ๙๕  ๓๒. ๔๐ ๑๐๐  ๕๘. ๔๐ ๑๐๐ 
๗. ๔๐ ๑๐๐  ๓๓. ๔๐ ๑๐๐  ๕๙. ๔๐ ๑๐๐ 
๘. ๓๙ ๙๗.๕  ๓๔. ๔๐ ๑๐๐  ๖๐. ๔๐ ๑๐๐ 
๙. ๔๐ ๑๐๐  ๓๕. ๔๐ ๑๐๐  ๖๑. ๔๐ ๑๐๐ 
๑๐. ๔๐ ๑๐๐  ๓๖. ๔๐ ๑๐๐  ๖๒. ๔๐ ๑๐๐ 
๑๑. ๔๐ ๑๐๐  ๓๗. ๔๐ ๑๐๐  ๖๓. ๔๐ ๑๐๐ 
๑๒. ๔๐ ๑๐๐  ๓๘. ๔๐ ๑๐๐  ๖๔. ๔๐ ๑๐๐ 
๑๓. ๔๐ ๑๐๐  ๓๙. ๔๐ ๑๐๐  ๖๕. ๓๙ ๙๗.๕ 
๑๔. ๔๐ ๑๐๐  ๔๐. ๔๐ ๑๐๐  ๖๖. ๔๐ ๑๐๐ 
๑๕. ๓๘ ๙๕  ๔๑. ๔๐ ๑๐๐  ๖๗. ๓๖ ๙๐ 
๑๖. ๓๗ ๙๒.๕  ๔๒. ๔๐ ๑๐๐  ๖๘. ๔๐ ๑๐๐ 
๑๗. ๔๐ ๑๐๐  ๔๓. ๔๐ ๑๐๐  ๖๙. ๔๐ ๑๐๐ 
๑๘. ๔๐ ๑๐๐  ๔๔. ๓๔ ๘๕  ๗๐. ๓๙ ๙๗.๕ 
๑๙. ๔๐ ๑๐๐  ๔๕. ๔๐ ๑๐๐  ๗๑. ๔๐ ๑๐๐ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๖๔

๒๐. ๓๘ ๙๕  ๔๖. ๓๗ ๙๒.๕  ๗๒. ๔๐ ๑๐๐ 
๒๑. ๔๐ ๑๐๐  ๔๗. ๔๐ ๑๐๐  ๗๓. ๔๐ ๑๐๐ 
๒๒. ๔๐ ๑๐๐  ๔๘. ๔๐ ๑๐๐  ๗๔. ๓๖ ๙๐ 
๒๓. ๓๗ ๙๒.๕  ๔๙ ๔๐ ๑๐๐  ๗๕. ๔๐ ๑๐๐ 
๒๔. ๓๘ ๙๕  ๕๐. ๔๐ ๑๐๐  ๗๖. ๔๐ ๑๐๐ 
๒๕. ๔๐ ๑๐๐  ๕๑. ๔๐ ๑๐๐  ๗๗. ๓๘ ๙๕ 
๒๖. ๔๐ ๑๐๐  ๕๒. ๔๐ ๑๐๐  ๗๘. ๓๙ ๙๗.๕ 
๗๙. ๔๐ ๑๐๐  ๘๓. ๔๐ ๑๐๐  ๘๗. ๔๐ ๑๐๐ 
๘๐. ๔๐ ๑๐๐  ๘๔. ๓๘ ๙๕  ๘๘. ๓๙ ๙๗.๕ 
๘๑. ๔๐ ๑๐๐  ๘๕. ๔๐ ๑๐๐  ๘๙. ๔๐ ๑๐๐ 
๘๒. ๔๐ ๑๐๐  ๘๖. ๓๘ ๙๕  ๙๐. ๔๐ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๓๓ แสดงวาขั้นทดลองกลุมใหญ  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน โรงเรียน
วัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเขียนเครื่องหมาย 
วรรคตอน นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวาได 
๙๘.๗๕ ผานเกณฑที่ตั้งไว 
ตารางที่ ๓๔  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอน 
                 คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 

ที่ คะแนน 
ที่ได 

รอยละ  ที่ คะแนน 
ที่ได 

รอยละ  ที่ คะแนน 
ที่ได 

รอยละ 

๑. ๓๕ ๘๙.๗๔  ๓๑. ๓๗ ๙๔.๘๗  ๖๑. ๓๑ ๗๙.๔๙ 
๒. ๓๔ ๘๗.๑๘  ๓๒. ๒๗ ๖๙.๒๓  ๖๒. ๒๗ ๖๙.๒๓ 
๓. ๒๘ ๗๑.๗๙  ๓๓. ๓๗ ๙๔.๘๗  ๖๓. ๓๒ ๘๒.๐๕ 
๔. ๓๕ ๘๙.๗๔  ๓๔. ๓๗ ๙๔.๘๗  ๖๔. ๓๔ ๘๗.๑๘ 
๕. ๓๖ ๙๒.๓๑  ๓๕. ๒๒ ๕๖.๔๑  ๖๕. ๓๔ ๘๗.๑๘ 
๖. ๓๗ ๙๔.๘๗  ๓๖. ๑๗ ๔๓.๕๙  ๖๖. ๒๔ ๖๑.๕๔ 
๗. ๓๖ ๙๒.๓๑  ๓๗. ๓๘ ๙๗.๔๔  ๖๗. ๓๐ ๗๖.๙๒ 
๘. ๓๕ ๘๙.๗๔  ๓๘. ๒๓ ๕๘.๙๗  ๖๘. ๓๐ ๗๖.๙๒ 
๙. ๓๖ ๙๒.๓๑  ๓๙. ๒๕ ๖๔.๑  ๖๙. ๓๗ ๙๔.๘๗ 
๑๐. ๓๖ ๙๒.๓๑  ๔๐. ๒๑ ๕๓.๘๕  ๗๐. ๒๙ ๗๔.๓๖ 
๑๑. ๓๙ ๑๐๐  ๔๑. ๒๙ ๗๔.๓๖  ๗๑. ๓๔ ๘๗.๑๘ 
๑๒. ๓๙ ๑๐๐  ๔๒. ๓๕ ๘๙.๗๔  ๗๒. ๓๑ ๗๙.๔๙ 
๑๓. ๓๙ ๑๐๐  ๔๓. ๓๔ ๘๗.๑๘  ๗๓. ๓๔ ๘๗.๑๘ 
๑๔. ๓๖ ๙๒.๓๑  ๔๔. ๓๑ ๗๙.๔๙  ๗๔. ๓๔ ๘๗.๑๘ 
๑๕. ๒๒ ๕๖.๔๑  ๔๕. ๓๗ ๙๔.๘๗  ๗๕. ๓๐ ๗๖.๙๒ 
๑๖. ๓๒ ๘๒.๐๕  ๔๖. ๓๒ ๘๒.๐๕  ๗๖. ๓๐ ๗๖.๙๒ 
๑๗. ๓๙ ๑๐๐  ๔๗. ๒๕ ๖๔.๑  ๗๗. ๑๗ ๔๓.๕๙ 
๑๘. ๓๖ ๙๒.๓๑  ๔๘. ๒๙ ๗๔.๓๖  ๗๘. ๑๙ ๔๘.๗๒ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๖๕

๑๙. ๓๓ ๘๔.๖๒  ๔๙ ๓๖ ๙๒.๓๑  ๗๙. ๓๑ ๗๙.๔๙ 
๒๐. ๓๑ ๗๙.๔๙  ๕๐. ๒๖ ๖๖.๖๗  ๘๐. ๓๖ ๙๒.๓๑ 
๒๑. ๓๙ ๑๐๐  ๕๑. ๓๖ ๙๒.๓๑  ๘๑. ๒๘ ๗๑.๗๙ 
๒๒. ๓๘ ๙๗.๔๔  ๕๒. ๓๖ ๙๒.๓๑  ๘๒. ๒๙ ๗๔.๓๖ 
๒๓. ๓๗ ๙๔.๘๗  ๕๓. ๓๕ ๘๙.๗๔  ๘๓. ๓๑ ๗๙.๔๙ 
๒๔. ๓๓ ๘๔.๖๒  ๕๔. ๓๐ ๗๖.๙๒  ๘๔. ๓๑ ๗๙.๔๙ 
๒๕. ๓๖ ๙๒.๓๑  ๕๕. ๒๑ ๕๓.๘๕  ๘๕. ๒๕ ๖๔.๑ 
๒๖. ๓๔ ๘๗.๑๘  ๕๖. ๓๕ ๘๙.๗๔  ๘๖. ๒๑ ๕๓.๘๕ 
๒๗. ๓๖ ๙๒.๓๑  ๕๗. ๓๔ ๘๗.๑๘  ๘๗. ๒๗ ๖๙.๒๓ 
๒๘. ๓๔ ๘๗.๑๘  ๕๘. ๓๑ ๗๙.๔๙  ๘๘. ๒๗ ๖๙.๒๓ 
๒๙. ๓๖ ๙๒.๓๑  ๕๙. ๓๔ ๘๗.๑๘  ๘๙. ๓๖ ๙๒.๓๑ 
๓๐. ๓๙ ๑๐๐  ๖๐. ๓๐ ๗๖.๙๒  ๙๐. ๓๗ ๙๔.๘๗ 

         จากตารางที่ ๓๔ แสดงวาขั้นทดลองกลุมใหญ  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน โรงเรียน
วัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการใชเครื่องหมายวรรคตอน 
นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E1) ๘๐ ผลปรากฏวาได ๘๑.๘๒ 
ผานเกณฑที่ตั้งไว 

ตารางที่ ๓๕  แสดงคะแนนการทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเวนวรรคตอน คิดคะแนน 
                  ที่ไดเปนรอยละ 

ที่ คะแนน 
ที่ได 

รอยละ  ที่ คะแนน 
ที่ได 

รอยละ  ที่ คะแนน 
ที่ได 

รอยละ 

๑. ๓๐ ๘๘.๒๔  ๓๑. ๒๙ ๘๕.๒๙  ๖๑. ๒๓ ๖๗.๖๕ 
๒. ๒๘ ๘๒.๓๕  ๓๒. ๒๘ ๘๒.๓๕  ๖๒. ๒๔ ๗๐.๕๙ 
๓. ๒๙ ๘๕.๒๙  ๓๓. ๓๐ ๘๘.๒๔  ๖๓. ๓๐ ๘๘.๒๔ 
๔. ๒๘ ๘๒.๓๕  ๓๔. ๒๗ ๗๙.๔๑  ๖๔. ๒๘ ๘๒.๓๕ 
๕. ๓๑ ๙๑.๑๘  ๓๕. ๒๓ ๖๗.๖๕  ๖๕. ๒๗ ๗๙.๔๑ 
๖. ๒๘ ๘๒.๓๕  ๓๖. ๒๓ ๖๗.๖๕  ๖๖. ๒๓ ๖๗.๖๕ 
๗. ๓๐ ๘๘.๒๔  ๓๗. ๒๘ ๘๒.๓๕  ๖๗. ๒๓ ๖๗.๖๕ 
๘. ๒๙ ๘๕.๒๙  ๓๘. ๒๓ ๖๗.๖๕  ๖๘. ๒๖ ๗๖.๔๗ 
๙. ๒๘ ๘๒.๓๕  ๓๙. ๒๔ ๗๐.๕๙  ๖๙. ๒๖ ๗๖.๔๗ 
๑๐. ๒๘ ๘๒.๓๕  ๔๐. ๒๗ ๗๙.๔๑  ๗๐. ๒๓ ๖๗.๖๕ 
๑๑. ๒๙ ๘๕.๒๙  ๔๑. ๒๗ ๗๙.๔๑  ๗๑. ๓๑ ๙๑.๑๘ 
๑๒. ๓๐ ๘๘.๒๔  ๔๒. ๒๗ ๗๙.๔๑  ๗๒. ๒๔ ๗๐.๕๙ 
๑๓. ๓๐ ๘๘.๒๔  ๔๓. ๒๔ ๗๐.๕๙  ๗๓. ๒๙ ๘๕.๒๙ 
๑๔. ๓๐ ๘๘.๒๔  ๔๔. ๓๑ ๙๑.๑๘  ๗๔. ๓๑ ๙๑.๑๘ 
๑๕. ๒๔ ๗๐.๕๙  ๔๕. ๓๒ ๙๔.๑๒  ๗๕. ๓๒ ๙๔.๑๒ 
๑๖. ๒๘ ๘๒.๓๕  ๔๖. ๒๘ ๘๒.๓๕  ๗๖. ๒๘ ๘๒.๓๕ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๖๖

๑๗. ๓๐ ๘๘.๒๔  ๔๗. ๒๖ ๗๖.๔๗  ๗๗. ๒๓ ๖๗.๖๕ 
๑๘. ๒๙ ๘๕.๒๙  ๔๘. ๒๗ ๗๙.๔๑  ๗๘. ๒๖ ๗๖.๔๗ 
๑๙. ๒๖ ๗๖.๔๗  ๔๙ ๒๗ ๗๙.๔๑  ๗๙. ๒๗ ๗๙.๔๑ 
๒๐. ๓๐ ๘๘.๒๔  ๕๐. ๒๗ ๗๙.๔๑  ๘๐. ๒๙ ๘๕.๒๙ 
๒๑. ๓๑ ๙๑.๑๘  ๕๑. ๒๔ ๗๐.๕๙  ๘๑. ๒๙ ๘๕.๒๙ 
๒๒. ๓๐ ๘๘.๒๔  ๕๒. ๓๑ ๙๑.๑๘  ๘๒. ๒๔ ๗๐.๕๙ 
๒๓. ๒๙ ๘๕.๒๙  ๕๓. ๒๙ ๘๕.๒๙  ๘๓. ๒๗ ๗๙.๔๑ 
๒๔. ๒๕ ๗๓.๕๓  ๕๔. ๒๓ ๖๗.๖๕  ๘๔. ๒๓ ๖๗.๖๕ 
๒๕. ๒๘ ๘๒.๓๕  ๕๕. ๒๓ ๖๗.๖๕  ๘๕. ๒๖ ๗๖.๔๗ 
๒๖. ๒๘ ๘๒.๓๕  ๕๖. ๒๕ ๗๓.๕๓  ๘๖. ๒๘ ๘๒.๓๕ 
๒๗. ๒๙ ๘๕.๒๙  ๕๗. ๒๘ ๘๒.๓๕  ๘๗. ๒๖ ๗๖.๔๗ 
๒๘. ๓๐ ๘๘.๒๔  ๕๘. ๒๙ ๘๕.๒๙  ๘๘. ๒๔ ๗๐.๕๙ 
๒๙. ๓๐ ๘๘.๒๔  ๕๙. ๓๐ ๘๘.๒๔  ๘๙. ๒๗ ๗๙.๔๑ 
๓๐. ๓๐ ๘๘.๒๔  ๖๐. ๒๙ ๘๕.๒๙  ๙๐. ๒๙ ๘๕.๒๙ 

จากตารางที่ ๓๕ แสดงวาขั้นทดลองกลุมใหญ  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนบานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน โรงเรียน
วัดใหมภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน ทําแบบฝกแกไขขอบกพรองในการเวนวรรคตอน นําคะแนนมา
หาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E๑) ๘๐ ผลปรากฏวาได ๘๐.๗๑ ผานเกณฑที่ตั้ง
ไว 
ตารางที่ ๓๖  แสดงคะแนนการทําแบบฝกหัดแตละแบบฝก คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 

สะกดการันต ใชถอยคํา เรียบเรียง 
ประโยค 

เครื่องหมาย 
วรรคตอน ที่ 

คะแนนที่ได 
รอยละ 

คะแนนที่ได 
รอยละ 

คะแนนที่ได 
รอยละ 

คะแนนที่ได 
รอยละ 

๑. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๒. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ 
๓. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ 
๔. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ 
๕. ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ 
๖. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ 
๗. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๘. ๖ ๑๐๐ ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ 
๙. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ ๖ ๑๐๐ 
๑๐. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๑๑. ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ 
๑๒. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๑๓. ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๑๔. ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๑๕. ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๖๗

๑๖. ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ 
๑๗. ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๓ ๕๐ 
๑๘. ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ 
๑๙. ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ 
๒๐. ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ 
๒๑. ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ ๖ ๑๐๐ 
๒๒. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 
๒๓. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ 
๒๔. ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 
๒๕. ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ 
๒๖. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ 
๒๗. ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ 
๒๘. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๒๙. ๔ ๖๖.๖๗ ๖ ๑๐๐ ๔ ๖๖.๖๗ ๓ ๕๐ 
๓๐. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 
๓๑. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ 
๓๒. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ 
๓๓. ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ 
๓๔. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๓๕. ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๓ ๕๐ ๔ ๖๖.๖๗ 
๓๖. ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ 
๓๗. ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ 
๓๘. ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๓ ๕๐ 
         

 

 
ตารางที่ ๓๒ (ตอ) 
ที่ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๖๘

         
         
๓๙. ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๓ ๕๐ ๔ ๖๖.๖๗ 
๔๐. ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ 
๔๑. ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๔๒. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ 
๔๓. ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ 
๔๔. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ 
๔๕. ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ 
๔๖. ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ 
๔๗. ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ 
๔๘. ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๓ ๕๐ ๓ ๕๐ 
๔๙. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๕๐. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ 
๕๑. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 

๕๒. ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ 
  

 
 

ตารางที่ ๓๒ (ตอ) 
ที่ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ 

๕๓. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๕๔. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 
๕๕. ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ 
๕๖. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 
๕๗. ๔ ๖๖.๖๗ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ 
๕๘. ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๕๙. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 
๖๐. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 
๖๑. ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ 
๖๒. ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ 
๖๓. ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ 
๖๔. ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 
๖๕. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ 
๖๖. ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๖๙

๖๗. ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ 
๖๘. ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ 
๖๙. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 
๗๐. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ 
๗๑. ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๗๒. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๗๓. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 
๗๔. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 
๗๕. ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ 
๗๖. ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๗๗. ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๔ ๖๖.๖๗ ๓ ๕๐ 
๗๘. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ 

 
 
 

ตารางที่ ๓๒ (ตอ) 
ที่ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ คะแนน 

ที่ได 
รอยละ 

๗๙. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๘๐. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 
๘๑. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ 
๘๒. ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๘๓. ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๓ ๕๐ ๔ ๖๖.๖๗ 
๘๔. ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๘๕. ๔ ๖๖.๖๗ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๕ ๘๓.๓๓ 
๘๖. ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ 
๘๗. ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ 
๘๘. ๔ ๖๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ 
๘๙. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 
๙๐. ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 
รวม ๔๕๔ ๘๔.๐๗ ๔๗๐ ๘๗.๐๔ ๔๔๘ ๘๒.๙๖ ๔๔๙ ๘๓.๑๕ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๗๐

        จากตารางที่ ๓๒  แสดงวาขั้นทดลองกลุมใหญ ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียน
บานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน โรงเรียนวัดใหมภูมิ
เจริญ จํานวน ๒๖ คน ทําแบบฝกหัดแตละแบบฝก นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของ
กระบวนการตามเกณฑ (E๑) ๘๐ ผลปรากฏวา แบบฝกการสะกดการันตได ๘๔.๐๗ ผาน
เกณฑที่ตั้งไว แบบฝกการใชถอยคําได ๘๗.๐๔ ผานเกณฑที่ตั้งไว แบบฝกการเรียบเรียง
ประโยคได ๘๒.๙๖ ผานเกณฑที่ตั้งไว และแบบฝกการใชเครื่องหมายวรรคตอนได ๘๓.๑๕ ผาน
เกณฑที่ตั้งไว 

 

 

 

 

 

 
ตารางที่ ๓๓ แสดงคะแนนการทาํแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทยในงานเขียน 

       รอยแกวกอนและหลังการฝก คิดคะแนนที่ไดเปนรอยละ 
คะแนนกอนฝก รอยละ คะแนนหลังฝก รอยละ ที่ 
คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ๑๐๐ คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ๑๐๐ 

๑. ๓๑ ๕๑.๖๗ ๔๒ ๗๐ 
๒. ๔๔ ๗๓.๓๓ ๕๙ ๙๘.๓๓ 
๓. ๓๒ ๕๓.๓๓ ๔๕ ๗๕ 
๔. ๓๔ ๕๖.๖๗ ๔๕ ๗๕ 
๕. ๓๘ ๖๓.๓๓ ๕๐ ๘๓.๓๓ 
๖. ๔๐ ๖๖.๖๗ ๕๐ ๘๓.๓๓ 
๗. ๓๙ ๖๕ ๕๔ ๙๐ 
๘. ๒๒ ๓๖.๖๗ ๕๔ ๙๐ 
๙. ๓๗ ๖๑.๖๗ ๕๓ ๘๘.๓๓ 
๑๐. ๒๕ ๔๑.๖๗ ๔๐ ๖๖.๖๗ 
๑๑. ๓๙ ๖๕ ๕๕ ๙๑.๖๗ 
๑๒. ๓๔ ๕๖.๖๗ ๕๓ ๘๘.๓๓ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๗๑

๑๓. ๓๙ ๖๕ ๕๔ ๙๐ 
๑๔. ๓๘ ๖๓.๓๓ ๕๒ ๘๖.๖๗ 
๑๕. ๒๙ ๔๘.๓๓ ๔๘ ๘๐ 
๑๖. ๑๙ ๓๑.๖๗ ๔๒ ๗๐ 
๑๗. ๓๙ ๖๕ ๕๙ ๙๘.๓๓ 
๑๘. ๓๘ ๖๓.๓๓ ๕๓ ๘๘.๓๓ 
๑๙. ๓๐ ๕๐ ๔๙ ๘๑.๖๗ 
๒๐. ๒๕ ๔๑.๖๗ ๔๑ ๖๘.๓๓ 
๒๑. ๓๕ ๕๘.๓๓ ๔๗ ๗๘.๓๓ 
๒๒. ๓๐ ๕๐ ๔๔ ๗๓.๓๓ 
๒๓. ๓๒ ๕๓.๓๓ ๔๒ ๗๐ 
๒๔. ๓๐ ๕๐ ๔๔ ๗๓.๓๓ 
๒๕. ๓๒ ๕๓.๓๓ ๔๙ ๘๑.๖๗ 
๒๖. ๓๒ ๕๓.๓๓ ๕๕ ๙๑.๖๗ 
๒๗. ๓๕ ๕๘.๓๓ ๔๕ ๗๕ 

 
ตารางที่ ๓๓ (ตอ) 

คะแนนกอนฝก รอยละ คะแนนหลังฝก รอยละ ที่ 
คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ๑๐๐ คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ๑๐๐ 

๒๘. ๔๓ ๗๑.๖๗ ๕๔ ๙๐ 
๒๙. ๔๔ ๗๓.๓๓ ๕๗ ๙๕ 
๓๐. ๓๕ ๕๘.๓๓ ๔๙ ๘๑.๖๗ 
๓๑. ๓๓ ๕๕ ๔๖ ๗๖.๖๗ 
๓๒. ๓๗ ๖๑.๖๗ ๔๗ ๗๘.๓๓ 
๓๓. ๓๘ ๖๓.๓๓ ๔๘ ๘๐ 
๓๔. ๓๒ ๕๓.๓๓ ๔๙ ๘๑.๖๗ 
๓๕. ๒๒ ๓๖.๖๗ ๔๑ ๖๘.๓๓ 
๓๖. ๑๙ ๓๑.๖๗ ๔๐ ๖๖.๖๗ 
๓๗. ๓๒ ๕๓.๓๓ ๔๒ ๗๐ 
๓๘. ๓๒ ๕๓.๓๓ ๔๗ ๗๘.๓๓ 
๓๙. ๒๕ ๔๑.๖๗ ๔๓ ๗๑.๖๗ 
๔๐. ๑๕ ๒๕ ๓๘ ๖๓.๓๓ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๗๒

๔๑. ๓๒ ๕๓.๓๓ ๔๒ ๗๐ 
๔๒. ๓๓ ๕๕ ๕๑ ๘๕ 
๔๓. ๓๕ ๕๘.๓๓ ๔๘ ๘๐ 
๔๔. ๓๗ ๖๑.๖๗ ๔๗ ๗๘.๓๓ 
๔๕. ๓๗ ๖๑.๖๗ ๕๐ ๘๓.๓๓ 
๔๖. ๑๖ ๒๖.๖๗ ๓๔ ๕๖.๖๗ 
๔๗. ๔๓ ๗๑.๖๗ ๕๔ ๙๐ 
๔๘. ๒๙ ๔๘.๓๓ ๔๑ ๖๘.๓๓ 
๔๙. ๒๘ ๔๖.๖๗ ๕๐ ๘๓.๓๓ 
๕๐. ๑๗ ๒๘.๓๓ ๔๒ ๗๐ 
๕๑. ๔๒ ๗๐ ๕๓ ๘๘.๓๓ 
๕๒. ๓๙ ๖๕ ๕๑ ๘๕ 
๕๓. ๓๗ ๖๑.๖๗ ๕๑ ๘๕ 
๕๔. ๒๐ ๓๓.๓๓ ๔๐ ๖๖.๖๗ 
๕๕. ๒๗ ๔๕ ๔๐ ๖๖.๖๗ 
๕๖. ๔๒ ๗๐ ๕๕ ๙๑.๖๗ 
ตารางที่ ๓๓ (ตอ) 

คะแนนกอนฝก รอยละ คะแนนหลังฝก รอยละ ที่ 
คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ๑๐๐ คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ๑๐๐ 

๕๗. ๓๑ ๕๑.๖๗ ๔๖ ๗๖.๖๗ 
๕๘. ๓๔ ๕๖.๖๗ ๕๓ ๘๘.๓๓ 
๕๙. ๔๖ ๗๖.๖๗ ๕๖ ๙๓.๓๓ 
๖๐. ๓๗ ๖๑.๖๗ ๕๔ ๙๐ 
๖๑. ๒๔ ๔๐ ๓๙ ๖๕ 
๖๒. ๒๐ ๓๓.๓๓ ๔๐ ๖๖.๖๗ 
๖๓. ๒๙ ๔๘.๓๓ ๔๓ ๗๑.๖๗ 
๖๔. ๓๔ ๕๖.๖๗ ๔๖ ๗๖.๖๗ 
๖๕. ๒๗ ๔๕ ๔๒ ๗๐ 
๖๖. ๓๖ ๖๐ ๕๑ ๘๕ 
๖๗. ๒๓ ๓๘.๓๓ ๔๙ ๘๑.๖๗ 
๖๘. ๒๗ ๔๕ ๓๙ ๖๕ 
๖๙. ๓๖ ๖๐ ๕๐ ๘๓.๓๓ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๗๓

๗๐. ๓๗ ๖๑.๖๗ ๔๗ ๗๘.๓๓ 
๗๑. ๓๖ ๖๐ ๔๘ ๘๐ 
๗๒. ๓๗ ๖๑.๖๗ ๕๓ ๘๘.๓๓ 
๗๓. ๔๖ ๗๖.๖๗ ๕๗ ๙๕ 
๗๔. ๓๗ ๖๑.๖๗ ๕๕ ๙๑.๖๗ 
๗๕. ๔๔ ๗๓.๓๓ ๕๔ ๙๐ 
๗๖. ๓๗ ๖๑.๖๗ ๕๑ ๘๕ 
๗๗. ๑๙ ๓๑.๖๗ ๔๒ ๗๐ 
๗๘. ๒๙ ๔๘.๓๓ ๔๐ ๖๖.๖๗ 
๗๙. ๔๕ ๗๕ ๕๖ ๙๓.๓๓ 
๘๐. ๔๒ ๗๐ ๕๖ ๙๓.๓๓ 
๘๑. ๓๘ ๖๓.๓๓ ๔๙ ๘๑.๖๗ 
๘๒. ๔๒ ๗๐ ๕๔ ๙๐ 
๘๓. ๔๑ ๖๘.๓๓ ๕๕ ๙๑.๖๗ 
๘๔. ๓๑ ๕๑.๖๗ ๔๖ ๗๖.๖๗ 
 
ตารางที่ ๓๓ (ตอ) 

คะแนนกอนฝก รอยละ คะแนนหลังฝก รอยละ ที่ 
คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ๑๐๐ คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ๑๐๐ 

๘๕. ๓๖ ๖๐ ๔๗ ๗๘.๓๓ 
๘๖. ๓๒ ๕๓.๓๓ ๔๗ ๗๘.๓๓ 
๘๗. ๓๑ ๕๑.๖๗ ๔๖ ๗๖.๖๗ 
๘๘. ๒๙ ๔๘.๓๓ ๔๐ ๖๖.๖๗ 
๘๙. ๔๐ ๖๖.๖๗ ๕๗ ๙๕ 
๙๐. ๓๙ ๖๕ ๕๕ ๙๑.๖๗ 
รวม ๒๙๙๑ ๕๕.๓๙ ๔๓๓๗ ๘๐.๓๑ 

 
        จากตารางที่ ๓๓ แสดงวาขั้นทดลองกลุมใหญ  ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียน
บานหนองแสลบ จํานวน ๓๔ คน  โรงเรียนบานตรอกสะเดา จํานวน ๓๐ คน โรงเรียนวัดใหม
ภูมิเจริญ จํานวน ๒๖ คน ทําแบบแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทยในงานเขียน
รอยแกว นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ (E๒) ๘๐ ผลปรากฏวาได 
๘๐.๓๑  ผานเกณฑที่ตั้งไว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

๒๗๔

ตารางที่ ๓๔ แสดงผลการวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกแกไขขอบกพรอง  
      ของการใช ภาษาไทยในงานเขียนรอยแกว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  
       จากการทดลองกลุมใหญ 

คะแนน คะแนนจากการ 
ซอมเสริมโดยใชแบบฝก (E
๑) 

คะแนนทดสอบหลังการซอม
เสริมโดยใชแบบฝก (E๒) 

ประสิทธิภาพของ
แบบฝก (E๑/E
๒) 

คะแนนเต็ม ๗๔๐ ๖๐ 
คะแนนรวม ๕๔๖๘๕ ๔๓๓๗ 

๘๒.๑๕/๘๐.๓๑ 

        จากตารางที่ ๓๔ แสดงวา ขั้นทดลองกลุมเล็ก ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน 
๙๐ คน ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความสามารถของการใชภาษาไทยในงานเขียน 
รอยแกว (Pre-test) แลวใหทําแบบฝกแกไขขอบกพรอง ของการใชภาษาไทยในงานเขียน
รอยแกว จากนั้นทดสอบความสามารถดานการใชภาษาในงานเขียนรอยแกว (Post-test) 
นําคะแนนมาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ๘๐/๘๐ ผลปรากฎวาได  ๘๒.๑๕/๘๐.๓๑ ผาน
เกณฑที่ตั้งไว 
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๒๗๕

ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล นางธัญญลักษณ  อัยวรรณ
ที่อยู ๓๒/๕ หมู ๑ ตําบลพระแทน  อําเภอทามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๓๐
ที่ทํางาน โรงเรียนบานตรอกสะเดา  ตําบลหนองปลิง  อําเภอเลาขวัญ

จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๒๑๐
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๑ สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาไทย
                               เอกประวัติศาสตร  จากสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๔ ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน

พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๕ อาจารย ๑  โรงเรียนบานหนองแสลบ  จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปจจุบัน อาจารย ๑  โรงเรียนบานตรอกสะเดา  จังหวัดกาญจนบุรี
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