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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดมาตรา 

แม่กดใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคาํตาม

มาตราตวัสะกด แม่กด ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จาก

การใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํตามมาตราตวัสะกด แม่กด ก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research) โดยมีแบบแผนแบบ One 

Group Pretest –  Posttest Design กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ดา้นการเขียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความสามารถใกลเ้คียงกนั กาํลงัศึกษาอยู่

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนคลองปักหลกั สาํนกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 7 คน  ไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive or Judgement Sampling) โดยใชแ้บบคดั

กรองนกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซึม KUS – SI Rating Scales: 

ADHD/ LD / Autism (PDDs)  ซ่ึงใชเ้วลาในการทดลอง 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 60 นาที   

รวม 20 คร้ัง เวลา 14.00 น. -15.00 น.  โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี คือ แบบฝึกทกัษะการเขียน

คาํในมาตราตวัสะกด แม่กด ก่อนเรียน – หลงัเรียน และบนัทึกผลการทดสอบความสามารถในการเขียน

มาตราตวัสะกด แม่กด ก่อนเรียน – หลงัเรียน ใชค่้าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบบนัทึกผลการทดสอบความสามารถในการเขียนก่อนเรียน – หลงัเรียน 
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 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

 1. แบบฝึกทกัษะการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดมาตรา แม่กด สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ดา้นการเขียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ  80.29/88.29  ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑ ์80/80  หลงัจากใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนมาตราตวัสะกด แม่กด นกัเรียนมีความสามารถในระดบั 

ดีมาก 

 2. ความสามารถในการเขียนสะกดคาํมาตราตวัสะกด แม่กด ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ดา้นการเขียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถในการเขียนคาํ เพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั แบบฝึกทกัษะการเขียนมาตราตวัสะกด แม่กด, นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ 

  

บทนํา  

 อกัษรไทยเป็นอกัษรท่ีพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชทรงประดิษฐ ์( ลายสือไทย ) ข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ. 

1826  อกัษรไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงมาตามกาลเวลามาจนถึงปัจจุบนั ทาํใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศท่ี

มีภาษาประจาํชาติ เป็นเอกลกัษณ์�ของชาติและยงัเป็�นมรดกทางวฒันธรรมของชาติท่ีคนไทย

ภาคภูมิใจมาก และตอ้งรักษาใหย้ ัง่ยนืต่อไป  จากอกัษรไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนัน้ีกลายเป็นภาษาไทยท่ี

มีความสาํคญัมากและทาํใหค้นไทยไดมี้ภาษาในการติดต่อส่ือสารท่ีชดัเจน  มีการบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ  

การเรียนรู้  การดาํเนินชีวิตในสงัคม ฯลฯ   ดงันั้นการเรียนรู้ภาษาไทยจึงมีความสาํคญัมากเพราะเป็นการ

เรียนการสอนท่ีสามารถเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้วิชาการต่าง ๆ และเป็นเคร่ืองมือในการ

ดาํรงชีวิต ซ่ึงในชีวิตประจาํวนัของเราใชภ้าษาไทย ดา้นการฟัง การพดู  การอ่าน การเขียนและวรรณคดี 

วรรณกรรม กล่าวคือ กลุ่�มสาระการเรียนรู้�ภาษาไทย เป็�นความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้� 

ผู�้เรียนไดเ้รียนรู้�ความสามารถทางภาษาจากการตระหนกั รับรู้�ในความงามของภาษาและภูมิ

ปัญญาทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์� และการบูรณาการเพื่อนาํไปสู่�การเรียนรู้ด�้วยตนเอง 

และกระตุ�้นความสนใจความสามารถให�้พฒันาทกัษะทางภาษาให�้เหมาะสมกบัวยั ชั้นปี และ

สูงสุดเตม็ตามศกัยภาพเป็นพื้นฐานการคิดเช่ือมโยงในการเรียนรู้�กลุ่�มสาระการเรียนรู้�อ่ืน ปลูกฝั

�งวฒันธรรมทางภาษา ความเป็นไทย ความเป็นคนดีของสงัคมไทยและสงัคมโลก (คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2544, หนา้ 1) 

 ภาษาไทยนอกจากจะเป็นภาษาประจาํชาติแลว้ยงัจะแสดงใหเ้ห็นความเป็นเอกลกัษณ์ของความ

เป็นชาติไทยท่ีมีภาษาประจาํชาติและสามารถนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ช่วยถ่ายทอดความรู้ความคิด

และการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจใหไ้ดง่้ายมากข้ึนกวา่เดิมและไม่ซบัซอ้น   ดงันั้นการเรียนการ

 (2) 



สอนในระดบัประถมศึกษาจะประสบผลสาํเร็จไดก้ข้ึ็นอยูก่บัภาษาของนกัเรียนเป็นสาํคญั  จึงทาํใหก้าร

จดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทยจะตอ้งเนน้การปลูกฝังใหน้กัเรียนไดเ้ห็นคุณค่าและ

ความสาํคญัของภาษาไทย  ฉะนั้นบุคคลใดท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดดี้ยอ่มสามารถดาํเนินชีวิตใน

ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีความสุข   ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัปรับปรุง  2545  ได้

กาํหนดไวใ้น มาตรา 24 ซ่ึงสรุปไดว้า่   สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหด้าํเนินการจดัเน้ือหาและ

กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล

ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและการเขียน  มี

ความใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  (วิทยา  ดาํนุ่น, 2553, หนา้ 6)   ทกัษะภาษาไทยยงัเป็นพื้นฐานสาํคญัสาํหรับ

การศึกษาวิชาอ่ืนๆ  ซ่ึงมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพ  มนุษยจ์าํเป็นตอ้งใชท้กัษะ

ในการฟัง การพดู  การอ่าน   และการเขียนเพื่อติดต่อส่ือสาร  การสอนภาษาไทยใหมี้ประสิทธิภาพตาม

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรนั้นจาํเป็นตอ้งมีการฝึกฝนทกัษะต่างๆทั้งการฟัง  การพดู  การอ่าน  และการ

เขียน  เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะสามารถติดต่อส่ือความหมายไดเ้พราะถา้ผูเ้รียนใชภ้าษาไม่ถูกตอ้งไม่วา่จะ

พดูไม่ชดั  หรือเขียนไม่ถูกตอ้ง  นอกจากจะทาํใหก้ารส่ือความหมายไม่ตรงตามความตอ้งการแลว้ยงัทาํ

ใหเ้สียบุคลิกภาพอีกดว้ย (วลัภา  ศศิวิมล, 2531, หนา้ 24) 

 ทกัษะการเขียนเป็นทกัษะท่ีมีความจาํเป็นต่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ซ่ึงการเขียนเป็นการถ่ายทอดความคิด  ความรู้สึก และการส่ือสารเพื่อใหผู้อ่ื้นสามารถรับรู้ไดช้ดัเจน

ถูกตอ้งอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  สามารถนาํไปพฒันาในการดาํรงชีวิตประจาํวนัได ้ การเขียนท่ีไม่

สมบูรณ์เพราะเขียนสะกดคาํผดิๆถูกๆยอ่มทาํใหก้ารส่ือสารขาดประสิทธิภาพทั้งยงัอาจก่อใหเ้กิดความ

เสียหายร้ายแรงตามมาได ้ การเขียนจึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัในการแกปั้ญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะดา้นการเขียน

สะกดคาํซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษและเป็นทกัษะท่ีตอ้งเอาใจใส่อยา่ง

จริงจงัเพื่อใหเ้กิดความรู้ความชาํนาญจะไดไ้ม่ตอ้งผดิพลาดในการส่ือความหมาย การฝึกเขียนสะกดคาํ

อยา่งถูกวิธีจะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบในหลายอยา่ง เช่น  การฝึกซํ้าย ํ้าทวนบ่อยๆจะทาํใหผู้เ้รียนจดจาํ ฟัง

เขา้ใจ พดู อ่าน เขียน ไดถู้กตอ้งคล่องแคล่วและวิธีการท่ีจะฝึกทกัษะทางภาษาไดดี้อีกวิธีหน่ึง คือ การฝึก

ทกัษะดว้ยแบบฝึก  เพราะแบบฝึกเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงในการสอนใหผู้เ้รียนมีการ

พฒันาทกัษะทางภาษา ดงัท่ี  กรมวิชาการ  (2535, คาํนาํ) กล่าววา่ แบบฝึกจะทาํใหเ้กิดความแม่นยาํ

คล่องแคล่วในแต่ละทกัษะสามารถใชภ้าษาส่ือความหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความคิดและเหตุผล 

สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินทกัษะทางภาษาของผูเ้รียนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  เพญ็ศรี กนักา  

(2536, หนา้ 94) ท่ีกล่าววา่ แบบฝึกช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์แบบฝึกทกัษะอยา่งกวา้งขวาง เพื่อ

เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้บทวนและเป็นการทา้ทายใหน้าํประสบการณ์มาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้ขา้กบั

บทเรียนไดต้ามความสามารถและเตม็ตามศกัยภาพของตน  ความสามารถในการเขียนสะกดคาํเป็นทกัษะ

สาํคญัของเดก็ เพื่อใหเ้กิดทกัษะในการเขียนสะกดคาํ จึงควรเปล่ียนวิธีสอนและวิธีการฝึก ครูควรหา

 (3) 



แบบฝึกหดัใหเ้ดก็ไดฝึ้กอยา่งเพียงพอ   การใชส่ื้อและกิจกรรมจะเป็นการช่วยใหเ้ดก็เกิดความสนใจและ

เขา้ใจภาษาเขียนยิง่ข้ึน   ทั้งยงัทาํใหเ้ดก็เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และอยากเรียนรู้กบักิจกรรม

ตลอดเวลาครูตอ้งเปล่ียนแปลงกิจกรรมบ่อย ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรรณิการ์ พวงเกษม. (2535, หนา้ 17 ) 

กล่าววา่ การเขียนสะกดคาํเป็นทกัษะอยา่งหน่ึง ซ่ึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ ท่ีครูควรจะตอ้งใหเ้ดก็ไดรั้บการ

ฝึกฝนอยา่งเพยีงพอเพื่อใหเ้กิดความชาํนาญท่ีจะใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่ว   ดงันั้นการเรียนการ

สอน ครูจะตอ้งพยายามใหโ้อกาสเดก็เป็นผูแ้สดงโดยลงมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ หรือมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมใหม้ากท่ีสุด ส่วนครูเป็นผูมี้บทบาทเป็นผูก้าํกบัการแสดง วางแนวทางในการจดักิจกรรมให้

คาํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง ครูจึงควรตอ้งมีกลวิธีการสอนการจดักิจกรรมหลายรูปแบบและช้ีแจงใหน้กัเรียนเห็น

ความสาํคญัของการเขียนสะกดคาํ และฝึกทกัษะน้ีบ่อย ๆ ตามกฎแห่งการฝึก( Law Of Exercise ) 

ของธอร์นไดค ์(Thorndike) ท่ีวา่ ส่ิงใดท่ีทาํบ่อย ๆหรือมีการฝึกกระทาํซํ้าเสมอ ๆ ยอ่มทาํส่ิงนั้นไดดี้และ

นานคงทนถาวร ส่ิงใดขาดการฝึกฝนยอ่มทาํส่ิงนั้นไดไ้ม่ดีและจะค่อย ๆ ลืมเลือนหายไป   

 จากปัญหาท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้หานวตักรรมทางการศึกษา ท่ีจะ

ใหน้กัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีทกัษะทางการเขียนคาํทีมี

ตวัสะกดมาตรา แม่กด สูงข้ึน  โดยการสร้างแบบฝึกทกัษะในการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกด แม่กด ทั้งตรง

มาตราและไม่ตรงมาตรา จาํนวน 10 แบบฝึก  เพื่อเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาและพฒันานกัเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ จนเกิดทกัษะการเขียนคาํมาตราตวัสะกดแม่ กด สูงข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

                1. เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดมาตรา แม่กด สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ดา้นการเขียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคาํตามมาตราตวัสะกด แม่กด ของนกัเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ

ตามมาตราตวัสะกด แม่กด ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

     คือ  นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  จาํนวน  35  คน  ท่ีกาํลงัศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2557  ในโรงเรียนคลองปักหลกั  สาํนกังานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 

 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดา้นการเขียน  

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2557   จาํนวน 7 คน ท่ีกาํกลงัศึกษาในโรงเรียน

คลองปักหลกั  สาํนกังานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง    โดยใชแ้บบคดั

 (4) 



กรองนกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้น   บกพร่องทางการเรียนรู้   และ ออทิสซึม  KUS – SI  Rating Scales: 

ADHD/LD/Autism (PDDs)  

               3. ตวัแปรท่ีศึกษา 

  3.1 ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  แบบฝึกทกัษะการเขียนคาํตามมาตราตวัสะกด แม่กด  

  3.2 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ทกัษะการเขียนคาํตามมาตราตวัสะกด แม่กด 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดา้นการเขียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มี

ความสามารถในการเขียนคาํตามมาตราตวัสะกด แม่กด หลงัการสอนอยูใ่นระดบัสูงข้ึน 

 2.  ไดแ้บบฝึกทกัษะการเขียนคาํมาตราตวัสะกด แม่กด สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ดา้นการเขียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพไวจ้ดัทาํการเรียนการสอน

ต่อไป 

 3.  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ดา้นการเขียน  

 4.  ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีครูผูส้อนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้สามารถนาํแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนคาํตามมาตราตวัสะกด แม่กด และนาํไปใชห้รือประยกุต์

ตามความเหมาะสม เพื่อพฒันาความสามารถการเขียนของนกัเรียนต่อไป 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมี 2 แบบ คือ 

  1. แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํในมาตราแม่ กด ก่อนเรียน – หลงัเรียน         

                        จาํนวน 10 แบบฝึก 

  2.  แผนการสอนการเขียนสะกดคาํในมาตราแม่ กด จาํนวน 10 แผน 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองแบบเจาะจง  (Purposive or Judgement Sampling) เร่ือง 

การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดมาตราแม่ กด สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ดา้นการเขียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยหาคา่เฉล่ีย และสว่นบี่ยงเบนมาตราฐาน

และเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสะกดคําท่ีมีตวัสะกดมาตรา แมก่ด ก่อนเรียน – หลงัเรียน 

(pretest - posttest) โดยใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนแบบเดียวกนัใช้สถิต ิt-test แบบ dependent sample  

t - test                                                                                                                     

 (5) 



  

ผลการวจัิย 

 จากการศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคาํในมาตรา แม่กด สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ดา้นการเขียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกด

คาํสรุปไดว้า่ 

 1. แบบฝึกทกัษะการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดมาตรา แม่กด สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ดา้นการเขียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ  80.29/88.29  ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑ ์80/80 

 2. นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดา้นการเขียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปี 

ท่ี 3  ไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดมาตรา แม่กด นกัเรียนมีความสามารถ

ในการเขียนสะกดคาํหลงัการทดลอง สูงข้ึนกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีมีตวัสะกด มาตรา แม่กด สาํหรับนกัเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดา้นการเขียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชแ้บบฝึกหดัการเขียน

สะกดคาํท่ีมีตวัสะกด มาตรา แม่กด  พบวา่ 

 1. ความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีมีตวัสะกด มาตรา แม่กด สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ดา้นการเขียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแบบฝึกหดัการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดมาตรา แม่กด ไดส้ร้างข้ึนตามขั้นตอนของการ

วิจยัและพฒันา  ซ่ึงมีการวางแผนดาํเนินการสร้างแกไ้ข ขอ้มูลปรับปรุงและมีการเสริมแรงจูงใจ โดยมี 

เน้ือหาเรียงจากง่ายไปหายาก มีภาพประกอบเป็นแบบฝึกหดัเพื่อเพิ่มทกัษะใหน้กัเรียนเขา้ใจง่ายมากข้ึน 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสร้างความสนใจแก่นกัเรียนเป็นอยา่งดี สร้างและปรับปรุง

ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหา  จนกระทัง่ไดแ้บบฝึกหดัการเขียนสะกดคาํในแม่กด ท่ีมี

คุณภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตรลดา   หว้ยสวสัด์ิ  และคณะ (2547, 

หนา้ 58)  ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนบา้นป่าแดง สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พิษณุโลก เขต  3 จาํนวน 56 คน โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย  

ผลการศึกษาพบวา่ แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนมามีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน (86.42/85.71) ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคาํไม่ตรงตามมาตรา โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ

การเขียนสะกดคาํไม่ตรงตามมาตรากบัการสอนเขียนตามคาํบอกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01   โดยกลุ่มท่ีสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํไม่ตรงตามมาตรามีผลสมัฤทธ์ิทางการ

 (6) 



เรียนสูงกวา่เดิม   และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทวนั   ภาพนัธ์  (2554, หนา้ 62)  ไดศึ้กษา การ

พฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดมาตราแม่ กก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาํหรับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2  ผลการศึกษาพบวา่  ผลการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดมาตราแม่กก  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด มี

ประสิทธิภาพ 84.76/85.95 ดงันั้น แบบฝึกทกัษะการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดมาตราแม่กก จึงมีประสิทธิภาพ

สูงกวา่เกณฑ ์80/80 

 2. นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดา้นการเขียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปี 

ท่ี  3  ไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดมาตรา แม่กด นกัเรียนมีความสามารถ

ในการเขียนสะกดคาํหลงัการทดลองสูงข้ึนกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  กรรณิการ์  เลิศกระโทก  และคณะ (2549, หนา้ 60)   ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันา

แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนวดัสวนทองรวมมิตร สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2   จาํนวน 

26 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง    ผลการศึกษาพบวา่   แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนมามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน (82.48/80.37)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01   และความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํไม่ตรงตาม

มาตราตวัสะกด   ในดา้นปัจจยันาํเขา้ และดา้นผลผลิตมีความพึงพอใจอยู ่ ระดบัมาก  ในดา้น

กระบวนการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจจะเป็นแบบฝึกหดัท่ีสร้างข้ึนมีความเหมาะสม

และพฒันานกัเรียนไดดี้  และไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีพฒันาผูเ้รียนของนิภา   แกว้ประทีป   (2546, 

หนา้ 61) ไดศึ้กษาเร่ือง การใชแ้บบฝึกการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3   ผลการศึกษาพบวา่  แบบฝึกการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราท่ีสร้างข้ึน 

จาํนวน 10 ชุด รวมคาํท่ีฝึก  50 คาํ   เม่ือนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนนกัเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจ

ทาํแบบฝึกไดดี้  สามารถพฒันาทกัษะดา้นการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 มากข้ึน และผลสมัฤทธ์ิทางการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียน

หลงัการใชแ้บบฝึกสูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

ระดบั  .01 

 สรุปไดว้า่  ผูว้จิยัไดเ้นน้การสร้างแบบฝึกทกัษะการเขียนคาํในมาตราตวัสะกด แม่กด  จาก

แบบเรียนและคาํพื้นฐานของระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 และไดใ้ชเ้ทคนิคการสอนเนน้ในการคิด และ

จาํ โดยทบทวนเน้ือหาตลอดเวลาและเนน้ย ํ้าในเร่ืองของคาํศพัทจึ์งทาํใหน้กัเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ดา้นการเขียน  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สามารถเขียนคาํในมาตราตวัสะกด แม่กด  ใน

แบบฝึกทกัษะการเขียนอยูใ่นระดบั ดีมาก 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 1. จากการวิจยัในคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ แบบฝึกทกัษะการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดมาตรา แม่กด  

เป็นส่ือท่ีมีความสาํคญัท่ีสามารถนาํมาพฒันาใชใ้นดา้นการเรียนการสอนกบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี และเพื่อจะใหไ้ดผ้ลดีครูควรจะเอาใส่ใจในนกัเรียนใหม้ากกวา่เดิมและควร

ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรใหมี้การสร้างแบบฝึกทกัษะการเขียน เพื่อจะไดพ้ฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียน

และสามารถควบคู่กบัการอ่านใหมี้การพฒันาและประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 2. ครูควรจดัตารางการฝึกในการเขียนคาํ โดยใชเ้วลาในตอนเชา้เพื่อท่ีนกัเรียนจะไดมี้สมาธิและ

ความพร้อมในการเรียนมากยิง่ข้ึน 

 3. ควรจดัการอบรมใหบุ้คลากรในโรงเรียนเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนท่ี

เหมาะสมตามศกัยภาพของนกัเรียน และนาํแบบฝึกทกัษะการเขียนไปเผยแพร่ใหก้บัครูผูส้อนเดก็ท่ีมี

ความตอ้งการพิเศษในประเภทอ่ืน  

 4. ครูควรจดับรรยากาศในชั้นเรียนใหมี้ความเหมาะสมสาํหรับการจดัการเรียนการสอนและ

ปลอดจากส่ิงรบกวนเพื่อเกิดการเสียสมาธิ 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาการพฒันาแบบฝึกทกัษะเพื่อการพฒันาในกลุ่มสาระอ่ืน และปรับเน้ือหาความ

ยากง่ายใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน 

 2. ควรมีการศึกษาพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนใหค้วบคู่ไปกบัแบบฝึกทกัษะการอ่าน โดยเนน้

เน้ือหาตามหลกัภาษาไทย 
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