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ผลการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา ตามมาตราตัวสะกดกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                         
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 

EFFECTS  OF  MATTRA  TUA  SAKOD  IN  READING AND WRITING  WORD  SPELLING  SKILL  EXERCISES   
OF  THAI  LANGUAGE  LEARNNING  STRAND FOR  PRATHOMSUKSA 3  STUDENTS  

 
ธิติพรรณ  บํารุงกุลพิพัฒน  อาจารย ดร. ผจญ  โกจารยศรี 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้  มีความมุงหมายเพื่อ 1)  ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกด
คํา ตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  3) ศึกษาคาดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนของนักเรียน  และ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนโดยใช 
แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา ตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา  
ตําบลสะแกซํา  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย   ที่เรียนในภาคเรียนที่  2    ปการศึกษา  2553   จํานวน  23 คน  
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  1) แบบฝกทักษะการอาน
และการเขียนสะกดคํา ตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3     
2) แผนการจัดการเรียนรู   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ  4) แบบประเมินความพึงพอใจ   รูปแบบ
การวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังเรียน (One Group Pretest- Posttest Design)  
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ  คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสถิติ t-test ( Dependent 
Samples)  ผลการวิจัยพบวา  
 1. แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา ตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ  87.55 / 85.36 
 2.  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  โดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา 
ตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 3.  คาดัชนีประสิทธิผลของผลการเรียนของนักเรียน  โดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา 
ตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 3   มีคาเทากับ 0.7667  หรือคิดเปนรอยละ  76.67 
 4.  นักเรยีนมีระดับความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา ตาม
มาตราตัวสะกด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
มีคาเฉล่ีย  4.33   จากเกณฑ  5  ระดับ   ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก  

คําสําคัญ :แบบฝกทักษะ, การอานและการเขียนสะกดคํา, มาตราตัวสะกด, สาระการเรียนรูภาษาไทย  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to find the effectiveness of the Mattra  Tua  Sakod  in reading 

and writing word spelling skill exercises of Thai language learning strand for Prathomsuksa 3 students with the 
standard criteria set at 80/80,    2) to compare the students’ learning achievement before and after learning 
through the Mattra  Tua  Sakod  in reading and  writing word spelling skill exercises, 3) to find the index of 
learning efficiency of the Mattra  Tua  Sakod  in reading and writing word spelling skill exercises, and   4) to 
study the students’ satisfaction towards the Mattra  Tua  Sakod  in reading and writing word spelling skill 
exercises. The samples were  23 Prathomsuksa 3 students studying in the second semester of the academic 
year 2010 at Prachasawatwittaya School under Buriram Primary Educational Service Area Office 2, selected 
by using purposive sampling technique. The instruments used in this study were 1) the Mattra  Tua  Sakod in 
reading and writing word spelling skill exercises, 2) lesson  plans, 3) learning achievement tests, and 4) 
satisfaction questionnaires. A one group pretest-posttest design of the experimental research was employed in 
this study.  The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation, 
and dependent samples t-test. The findings were as follows: 

1. The Mattra  Tua  Sakod in reading and writing word spelling skill exercises of Thai language 
learning Strand for Prathomsuksa 3 students had an efficiency of 87.55/85.36 which was higher than the 
established requirement.  

2. Prathomsuksa 3 students who learned by Mattra  Tua  Sakod in reading and writing word spelling 
skill exercises of Thai language learning Strand after learning had higher achievement than before learning at 
the .01 level of statistical significance.  

3. The index of efficiency of the Mattra  Tua  Sakod in reading and writing word spelling skill 
exercises of Thai language learning Strand for Prathomsuksa 3 students was 0.6776 which was 76.76% 
students reported that they were developed.  

 4. Prathomsuksa 3 students were satisfied toward the Mattra  Tua  Sakod  in reading and writing 

word spelling skill exercises of Thai language learning strand as a whole at “high” levels strategies ( X =4.33).    

Keyword ( s)  : Skill Exercises, Reading and Word Spelling, Mattra  Tua  Sakod, Thai  Language  Learning 

บทนํา 
 การที่จะสอนภาษาไทยใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรนั้น  จําเปนตองฝกฝนทักษะ  ตาง ๆ ใหสัมพันธกัน  
ทั้งทักษะการอาน  การเขียน  การฟง  การดูและการพูด  โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการอาน  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว
ของ  สุจริต  เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย.  (2538 : 98)  ที่กลาวไววา  “ทักษะการอานเปนทักษะที่สําคัญและ
ใชมากในชีวิตประจําวัน  เพราะเปนทักษะที่ใชในการแสวงหาสรรพวิทยาตาง ๆ เพ่ือความบันเทิงและการพักผอนหยอน
ใจ  ผูที่มีนิสัยรักการอานและมีทักษะในการอานยอมแสวงหาความรูและศึกษาเลาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถ
นําความรูที่ไดจากการอานไปใชในการพูดและการเขียนไดเปนอยางดี”  และทักษะการเขียนถือวาเปนทักษะท่ีสําคัญยิ่ง
อีกทักษะหนึ่งที่ใชถายทอดความรูสึกนึกคิดและความเขาใจออกมาเปนตัวอักษร  เพ่ือส่ือความหมายใหผูอื่นเขาใจ  
ดังนั้นการเขียนสะกดคําที่ถูกตองจึงมีความสําคัญตอการเขียนเปนอยางมาก  เพราะเปนพ้ืนฐานที่จําเปนของการเขียน
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อยางหนึ่งที่นักเรียนจะตองรูจักสะกดคําใหถูกตองกอน  จึงจะสามารถเขียนประโยคและเรื่องราวได  นอกจากนี้การเขียน
สะกดคํายังเปนทักษะพ้ืนฐานในการแสดงออกที่สําคัญในการเรียนการสอนเกือบทุกวิชา   
 การฝกการอานและการเขียนสะกดคําในภาษาไทยโดยการใชแบบฝกทักษะมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะแบบ
ฝกทักษะเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาไทย ชวยใหนักเรียนมีทักษะทางภาษาคงทนและมีพัฒนาการ
ทางการเรียนรูในเนื้อหาวิชาไดดี  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว  ที่วา การสอนภาษาไมวาภาษาใดๆการฝกทักษะทั้ง 4 ไดแก 
ฟง พูด อาน เขียนเปนส่ิงสําคัญมาก เด็กควรจะไดรับการฝกทักษะทั้งส่ีนี้จนสามารถใชภาษาไดอยางคลองแคลว โดย
อาจฝกที่ละทักษะหรือฝกสลับกันก็ได (ฐะปะนีย นาครทรรพ.  2542 : 50)  ลักษณะที่ดีของแบบฝกทักษะการเขียนสะกด
คํา  ควรมีเน้ือหาตรงจุดประสงคเรียงจากงายไปหายากมีเน้ือหาตรงกับหลักสูตร กิจกรรมเหมาะสมกับวัย ความสามารถ
และภูมิหลังของนักเรียน มีภาพประกอบ ตวัอยางประกอบมีปญหาทาทาย มีเติมคํา โยงคํา หาความหมาย มกีารวาง
ฟอรมที่ดี มีที่วางเหมาะสมสําหรับฝกเขียน มีคําสั่งส้ันๆ รัดกุมเขาใจงาย นักเรียนไดฝกคิด สนุกสนาน เวลาที่ใช
เหมาะสม แบบฝกมีหลายรูปแบบ นักเรียนไมเบ่ือ ทาทายความสามารถและผูเรียนสามารถนําไปฝกดวยตนเองได (ขันธ
ชัย  มหาโพธิ์. 2535 : 20) และ จินตนา  ชูเชิด ( 2537 : 24 ) ไดสรุปลักษณะของแบบฝกที่ดีไววา จะตองมีจุดมุงหมายที่
แนนอนวา ตองการฝกทักษะดานใด ใชภาษาใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน มีรูปแบบดึงดูดความสนใจของนักเรียน
หลายรูปแบบ เพ่ือใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน เรียงลําดับความยากงาย ใชเวลาในการฝกเหมาะสมไมนานจนเกินไป 
มีภาพนาสนใจ ทําใหนักเรียนมีความตั้งใจท่ีฝก 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัย เร่ืองผลการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามมาตรา
ตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่ผูวิจัยเปนผูสอน  เพ่ือนํามาใชพัฒนา
ทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา  โดยรวบรวมคํายากจากบัญชีคําพ้ืนฐานในบทเรียน  มาจัดทําเปนแบบฝกทักษะที่
มีรูปแบบนาสนใจ  มีเนื้อหาเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถและวัยของผูเรียน  โดยหวังวาแบบฝกทักษะที่สราง
ขึ้นนี้จะเปนส่ือนวัตกรรม ที่จะชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยใหสูงขึ้นได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.   เพ่ือหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   
 2.   เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน  โดยใชแบบฝกทักษะการอาน
และการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 3.  เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามมาตรา
ตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   
 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามมาตรา
ตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

ขอบเขตการวิจัย 
 1.  ประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ภาคเรียนที่  2  ป
การศึกษา  2553   ของโรงเรียนในตําบลสะแกซํา  อําเภอเมืองบุรีรัมย   จังหวัดบุรีรัมย  จาํนวน  5  โรงเรียน  ไดแก
โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา  จํานวน  23  คน  โรงเรียนวัดบานสะแกซํา  จํานวน  42  คน  โรงเรียนบานตลาดควาย 
จํานวน  41  คน  โรงเรียนบานฝงงา  จํานวน  18  คน  และโรงเรียนบานสารภี  จํานวน  13  คน  รวม  7  หองเรียน  
จํานวน  137   คน 
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 2.  กลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา  ตําบลสะแกซํา  อําเภอ
เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  จํานวน  23 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive   Sampling) 
 3.   ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
       3.1   ตัวแปรอิสระ ไดแก  การเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียน   สะกดคําตามมาตรา
ตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
       3.2   ตัวแปรตาม  ไดแก   ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะ   คาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ  และ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใช
แบบฝกทักษะการอานและการเขียน   สะกดคําตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 
 4.   ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   ใชเวลาภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  ในระหวางวันที่  6  
ธันวาคม  2553  -  30  ธันวาคม  2553    
 5.   เนื้อหาที่ใชในการทดลอง  เปนคําพ้ืนฐานภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  จํานวน 160 คํา จาก
บัญชีคําพ้ืนฐานสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิธีการวิจัย 
 1.  รูปแบบการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ   One Group Pretest  - Posttest Design  
(ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ.  2538 : 249)   
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้   เปนเคร่ืองมือท่ีผูวิจัยสรางขึ้นโดยผานขั้นตอนการหา
คุณภาพและประสิทธิภาพ   จากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ผูเชี่ยวชาญ  และการนําไปทดลองใช   ซึ่ง
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมีดังนี้  
  2.1  แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  จํานวน  8  ชุด  ไดนาํไปทดลองใช     (Try Out ) เพ่ือปรับปรุงและแกไข 
จํานวน  3  ครั้ง  มีคาประสิทธิภาพตามลําดับดังนี้  68.75/66.6775.69/73.70  และ 85.08/84.11 
  2.2  แผนการจดัการเรียนรูประกอบแบบฝกทักษะ  จํานวน  8  แผน ไดนําแผนการจัด การเรียนรูที่สราง
ขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลอง  ดานเนื้อหา  กิจกรรมการเรียนรู และใหขอเสนอแนะในดาน ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู   สาระการเรียนรู  กระบวนการจัดการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผลในแตละแผน  
โดยภาพรวมแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมในระดับมาก 
  2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การอานและการเขียนสะกดคํา ตามมาตราตัวสะกด  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  
ตัวเลือก จํานวน  30  ขอ  ซึ่งไดนําไปทดลองใชและหาคาความเชื่อมั่นไดเทากับ  0.86 
  2.4  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ     การอานและการ
เขียนสะกดคํา  ตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ จํานวน 10  ขอ 
 3.  การดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย โดยเก็บรวบรวมขอมูล  ตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  3.1  ทดสอบความรูกอนเรียนกับกลุมตัวอยาง  ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  เรื่อง การอานและการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
โดยใชเวลา   1  ชั่วโมง 
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  3.2  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับกลุมตัวอยาง  ตามแผนการจดัการเรียนรู  โดยใชแบบฝก
ทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  จํานวน  8  ชุด   16   ชั่วโมง 
  3.3  เมื่อดําเนินการสอนโดยใชแบบฝกทักษะครบทั้ง  8  ชุด  แลวทําการทดสอบหลังเรียน ดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม   ใชเวลา   1  ชั่วโมง 
  3.4  ใหนักเรียนตอบแบบประเมินความพงึพอใจที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการ
เขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 4.  การวิเคราะหขอมูล   การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจะไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
  4.1  หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด ตามเกณฑ 
80/80  โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ (E1/E2) 
  4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการ
เขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด  โดยการทดสอบ คา t ( t – test Dependent) กําหนดคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .01 
  4.3  หาคาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามมาตรา
ตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชสูตรของ กูดแมน  เฟลทเชอร  
และชไนเดอร  (Goodman, Fletcher and Schnieder)  (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ.  2533 : 279)    
  4.4 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกด
คําตามมาตราตัวสะกด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยการหาคาเฉล่ียและ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย เร่ือง ผลการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา ตามมาตราตัวสะกด กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  มีผลการวิจัยดังนี้ 
 1.  แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพ 87.55/85.36 ซึง่สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ  80/80 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตาม
มาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 3.  คาดัชนีประสิทธิผลของผลการเรียนของนักเรียน โดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตาม
มาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคาเทากับ 0.7667  หรือคิด
เปนรอยละ  76.67 
 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามมาตรา
ตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก  ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ   4.33   

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้  
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 1.  แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  มีคาประสิทธิภาพเทากับ  87.55/85.36  หมายความวานักเรียนทําแบบทดสอบ
ระหวางเรียนทายแบบฝกทักษะไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 87.55 และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังจากเรียนครบทั้ง 8 ชุดแลว ไดคะแนนคิดเปน  รอยละ 85.36 แสดงวาแบบฝกทักษะดังกลาวเหมาะสมที่จะนําไปใช
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน  และจากการที่แบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ไวนั้น  อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังนี้ 
  1.1  แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เปนแบบฝกทักษะที่ผานกระบวนการสรางอยางเปนระบบ โดยเริ่ม
จากการศึกษาทฤษฎี  หลักการอาน  การเขียนภาษาไทย   หลักจิตวิทยาแนวคิดเกี่ยวกับแบบฝกทักษะในดานตาง ๆ   
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะ  และศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย  โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง  แลวกําหนด
เน้ือหา โดยเลือกคําที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  จากบัญชีคําพ้ืนฐาน มาวางแผนลําดับเนื้อหาใหตรง
กับจุดประสงค  การใชภาษาที่งายตอความเขาใจและการฝกฝน  มีตัวอยาง และเรียงลําดับจากงายไปยาก  มีรูปแบบ
การฝกที่หลากหลาย  และมีการวัดผลประเมินผลที่ชวยใหนักเรียนทราบความกาวหนาของตนเอง โดยทุกขั้นตอนของ
การสราง  ไดผานการตรวจและแกไขขอบกพรองกอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ จึงมีลักษณะของแบบฝกทักษะที่ดี  
ซึ่งสอดคลองกับวิมลรัตน  สุนทรวิโรจน (2545 : 131)  ที่กลาวถึงลักษณะของแบบฝกทักษะที่ดีวา ควรใชสํานวนภาษา
อยางงาย ๆ   เรียงจากงายไปหายาก  ควรมีการประเมินขณะฝก เพ่ือประเมินความชํานาญในทักษะนั้น  และ ศุภวัฒน  
จินโจ ( 2552 : 25)  กลาววาแบบฝกที่ดีควรมีเน้ือหาตรงกับจุดประสงค เหมาะสมกับวัยหรือระดับชั้นของผูเรียน  เรา
ความสนใจและใชหลักจิตวิทยา  มีหลายรูปแบบและสามารถศึกษาไดดวยตนเอง   ดังนั้นแบบฝกทักษะที่ดีจึงเปนแบบ
ฝกที่มีประสิทธิภาพ 
  1.2  แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผาน
กระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพ  โดยผานการตรวจสอบและแกไขขอบกพรองจากผูเชี่ยวชาญ  กอน
นําไปทดลองหาประสิทธิภาพ จํานวน  3  ครั้ง  คือ หนึ่งตอหนึ่ง  จํานวน  3  คน  กลุมเล็กจํานวน  9  คน  และกลุม
ภาคสนาม  จํานวน 30 คน  โดยไดนําขอมูลของแตละครั้งมาปรับปรุง แกไข และพัฒนากระบวนการในบางสวนตาม
ขอมูลท่ีได    ซึ่งผลการหาประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอหนึ่ง ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 68.75/66.67   กลุมเล็กไดคา
ประสิทธิภาพเทากับ  75.69/73.70   ภาคสนาม ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 85.08/84.11  และจากนั้นไดนําแบบฝก
ทักษะที่มีประสิทธิภาพไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง จํานวน  23  คนไดคาประสิทธิภาพเทากับ 87.55/85.36  ซึ่งเปนการ
ยืนยันวาแบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  เพราะการที่นําขอบกพรองในกระบวนการหาประสิทธิภาพในแต
ละครั้งมาปรับปรุงแกไข  ทําใหไดแบบฝกทักษะที่มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว   
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตาม
มาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3กอนเรียนและหลังเรียน   ผล
ปรากฏวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวา กอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว   และสอดคลองกับผลการวิจัยของสุพรรษา  สงวน
ศิลป (2544 : บทคัดยอ) ;นิภาพร   วงษศิลา (2545 : 58)  ; มิตรถาวร  คําภูษา (2545 : 68) ;  สกุณา  เลิกนอก (2545 : 
30)  ; ณัฐกานต  ชาติเพชร ( 2549 : 59 ) ;  ศุภวัฒน  จินโจ (2552 : บทคัดยอ)  และวิไล   พลอาสา (2552 : บทคัดยอ)  
จากผลการวิจัยที่พบ นาจะมีเหตุผลมาจาก 
  2.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียน  กลุมสาระภาษาไทย  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดการชวยเหลือ ซึ่งกันและ
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กันในการเรียนรู เกิดความรวมมือทํางานเปนทีม กิจกรรมการเรียนรูเนนการฝกการอานและการเขียนจากงายไปหายาก   
และสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยประสบการณตรงสามารถฝกฝนดวยตนเอง   การทําแบบฝกทักษะและแบบทดสอบ
ทายแบบฝกทักษะ นักเรียนจะสามารถทราบผลการทํากิจกรรมและแบบทดสอบทําใหทราบขอผิดพลาด และ
ความกาวหนาในการเรียนรูของตนเอง  นักเรียนสามารถแกไขขอผิดพลาดไดทันทีทําใหนักเรียนไดเรียนรูและมีความรู
ความเขาใจในเนื้อหาที่ถูกตอง เกดิความคิดรวบยอดและเกิดทักษะทางดานการอานและการเขียนสะกดคําที่ถูกตอง จึงมี
ผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได 
  2.2  แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด   เปนส่ือการเรียนการสอนที่
เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  โดยจัดเปนส่ือท่ีดีสรางประสบการณในการเรียนรูใหแกผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู  
ผูเรียนสามารถฝกทักษะการอานและการเขียนไดดวยตนเองและและกิจกรรมการฝกมีความหลากหลายแปลกใหม  
กระตุนใหนักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ  กระตือรือรนในฝก  สอดคลองกับ พรรณี  ช. เจนจิต (2528 : 45)  ที่กลาววา 
กระบวนการเรียนการสอนที่ไมใชวิธีใดวิธีหนึ่งจําเจ  ยอมย่ัวยุใหเด็กเกิดความสนใจในบทเรียนไดมาก และจะสงผลให
นักเรียนเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และที่สําคัญคือแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตาม
มาตราตัวสะกดที่สรางขึ้นในครั้งนี้  ในขั้นตอนการสรางไดผานการหาคุณภาพทั้งโดยการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ  และ
การทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  ซึ่งผลจากการหาประสิทธิภาพพบวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ  80/80   
นาจะเชื่อไดวา แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามาตราตัวสะกด มีคุณภาพตามเกณฑ สงผลใหการฝก
ทักษะการอานและการเขียนมีประสิทธิภาพ และทําใหผลการเรียนสูงขึ้นได ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง การอานและการเขียนสะกดคําตามาตราตัวสะกด   ของนักเรียนที่เรียน
โดยใชแบบฝกทกัษะการอานและการเขยีนสะกดคํา ตามมาตราตวัสะกด หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3.  ดัชนีประสิทธิผลของผลการเรียนของนักเรียน โดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตาม
มาตรตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  มีคาเทากับ 0.7667   แสดงวา
นักเรียนที่เรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนผูวิจัยสรางขึ้นมีความรูเพ่ิมขึ้น 0.7667  หรือคิดเปนรอยละ  
76.67   ทั้งนี้เน่ืองจากในแบบฝกทักษะการอานและการเขียน มีการจัดกระบวนการฝกที่เปนลําดับขั้นตอนคือการจัด
แบบฝกทักษะเรียงลําดับจากเรื่องที่งายไปสูเร่ืองที่ยาก  มีตัวอยางชัดเจน  และมีรูปแบบที่หลากหลาย  อาศัยหลักสําคัญ
ตามทฤษฎีการเรียนรู  ไดแกการเรียนรูดวยตนเอง เปนประสบการณตรง   การใชส่ิงเราและการตอบสนองเกิดขึ้นใน
เวลาเดียวกันจะสรางความมั่นใจใหแกผูเรียน คือในการทําแบบฝกจะมีเฉลยไวทุกแบบฝกนักเรียนสามารถตรวจคําตอบ
ดวยตนเองไดทันที การฝกหัดใหนักเรียนไดทําซ้ํา ๆ กัน  เพ่ือสรางความรูความเขาใจที่แมนยํา   กฎแหงผล คือการที่
ผูเรียนทราบขอบกพรองเพ่ือปรับปรุงแกไข และเปนการสรางความพอใจใหแกผูเรียน  และการจูงใจ มีภาพประกอบ
ชัดเจน  จึงทําใหนักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ นิภาพร  วงษศิลา (2545 : บทคัดยอ)  ที่พบวา 
นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํายากวิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  มี
ความกาวหนาในการเขียนสะกดคํายากจากกอนเรียนคือมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ  0.68  คดิเปนรอยละ  68   
 4.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคาํตามมาตราตัวสะกด 
กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย  สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  อยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการเรียนการสอน
เปล่ียนไปจากเดิม  เปนการเรียนโดยใชวิธีการฝกซ้ํา ๆ จากแบบฝกทักษะที่มีรูปแบบ  สีสันสดใสสวยงาม นาสนใจ ผูเรียน
สามารถฝกทักษะการอานและการเขียนไดดวยตนเองและกิจกรรมการฝกมีความหลากหลายแปลกใหม  กระตุนให
นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ  และดําเนินการไปตามลําดับขั้น  นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  ทั้งรวมกันเปนกลุม
และรายบุคคล ทําใหนักเรียนแตละคนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มขีดความสามารถ นักเรียนทุกคนในกลุมมีสวนรวม 
สามารถดูแลและชวยเหลือเพ่ือนได  นักเรียนเกิดความสนุกสนานกับการเรียน   ทั้งยังเปนการสรางความสามัคคีในหมู
คณะ และนาํความรูไปใชในชีวติประจําวันอยางเหมาะสม    
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 กลาวโดยสรุปแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบฝกทักษะการอานและการเขียนที่มี
ประสิทธิภาพ  สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูได  ชวยแกปญหาการอานสะกดคําและเขียนสะกดคําตามมาตรา
ตัวสะกดไดถูกตอง  ชวยพัฒนาทักษะการอานและการเขียนสะกดคําตาง ๆ ใหแกนักเรียนไดเปนอยางดี   

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนาํไปใช 
  1.1  ควรศึกษาและทําความเขาใจแผนการจัดการเรียนรู  และแบบฝกทักษะ ในดาน วัตถุประสงค  เนื้อหา  
การจัดกิจกรรม  และการวัดผลประเมินผลกอนนําไปใช 
  1.2  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถยืดหยุนกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
นักเรียนและสอดคลองกับแบบฝกทักษะ 
  1.3  ควรนําแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํานี้ไปใชกับนักเรียนที่อานและเขียนไมคลอง ใน
ระดับชั้นอื่น ๆ   
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป   
  2.1  ควรมีการศกึษาการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ใน
ระดับชั้นอื่น ๆ  
  2.2  ควรมีการศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอนของวิชาที่มีปญหา  เพ่ือท่ีจะสรางแบบฝกทักษะใช
แกปญหาการเรียนการสอน 
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