
 

 
บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
                   ภำษำไทยเป็นภำษำท่ีมีควำมส ำคัญส ำหรับคนไทยทุกคนเพรำะนอกจำกจะเป็นเครื่องมือในกำร 
ติดต่อสื่อสำรแล้ว ภำษำไทยยังเป็นภำษำประจ ำชำติ เป็นเอกลักษณ์ของชำติเป็นควำมมั่นคงของชำติและ  
เป็นมรดกอันล  ำค่ำท่ีบรรพบุรุษได้สร้ำงไว้เพ่ือเป็นเครื่องแสดงว่ำชำติไทยเป็นชำติที่ยิ่งใหญ่และมีวัฒนธรรม  
มำตั งแต่ครั งโบรำณกำล       
                   เนื่องจำกภำษำไทยมีค่ำและส ำคัญยิ่งส ำหรับคนไทย กระทรวงศึกษำธิกำร (2551 : 8)  
ได้ก ำหนดหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำน พุทธศักรำช 2551 ก ำหนดให้วิชำภำษำไทยอยู่ในกลุ่มวิชำ
ทักษะที่ เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ เพ่ือที่นักเรียนสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันทั งในด้ำน
กำร ติดต่อ สื่อสำร กำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนๆ กำรแสวงหำควำมรู้ ควำมเพลิดเพลินและกำร 
ประกอบอำชีพ กำรเรียนกำรสอนภำษำไทยจึงมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะทำงภำษำ สำมำรถใช้ภำษำไทยได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพทั งด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน เป็นกำรศึกษำเล่ำเรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ 
ตนเองและช่วยอนุรักษ์ภำษำไทยไว้เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมสืบไป 
                 จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำภำษำไทย ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื อโควิด 19 ที่ผ่ำนมำท ำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สำมำรถมำโรงเรียนได้ จึงจ ำเป็นต้องใช้สื่อกำรสอน
ออนไลน์ ผ่ำนเว็บไซต์โดยใช้ Google  meet ท ำให้นักเรียนที่ขำดควำมเอำใจใส่ในบทเรียน  และไม่มีควำม
กระตือรือร้นในกำรศึกษำหำควำมรู้ ขำดทักษะกำรอ่ำน กำรเขียนที่ถูกต้อง ครูจึงใช้แบบฝึก เพ่ือพัฒนำ
นักเรียน ระดับช่วงชั นที่ 2 เรื่องกำรอ่ำน  เขียนค ำไม่ถูก ท ำให้สรุปใจควำมส ำคัญไม่ได้  ผู้สอนวิเครำะห์สภำพ
ปัญหำจำกกำรด ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำร PLC พบว่ำผู้เรียนร้อยละ 50 ของชั นประถมศึกษำปีที่ 6     
ขำดทักษะกำรอ่ำน  กำรเขียน ไม่สำมำรถสื่อควำมหรือจับใจควำมส ำคัญจำกเรื่องที่ อ่ำนหรือเขียนได้                   
ปัญหำที่พบคือ 

แบบเรียนภำษำไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั น เป็นแบบเรียนที่มุ่งสอนให้นักเรียนอ่ำนค ำและเนื อเรื่อง โดย
ไม่ได้เริ่มจำกกำรเรียนรู้ตัวอักษรและไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรสอนอ่ำนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และกำร
ประสมค ำ ส่งผลให้นักเรียนจดจ ำพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ กำรอ่ำนเขียนประสมค ำไม่ได้ เพรำะไม่ได้เริ่มต้น
เรียนอ่ำนเขียนอย่ำงเป็นระบบ   แต่เรียนโดยอ่ำนค ำจำกเนื อเรื่องที่พบเห็นบ่อยๆ โดยกำรจ ำรูปค ำได้ 
นอกจำกนั น ยังสอนเฉพำะพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ที่มีในบทเรียนเท่ำนั น ท ำให้นักเรียนรู้จักอักษรไม่ครบ  
ทุกตัว และไม่สำมำรถอ่ำนค ำที่ไม่เคยพบเห็นมำก่อนได้ดี กำรสอนอ่ำนแบบดังกล่ำว    ท ำให้นักเรียนไม่รู้
กระบวนกำรอ่ำนเขียนภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง และเป็นปัญหำส ำคัญที่ท ำให้นักเรียนไทยอ่ำนไม่ออก            
เขียนไม่ได้เป็นจ ำนวนมำก 
 

กำรไม่ออกเสียงในเสียงที่ต้องกำร (Omission) เช่น กำรไม่อ่ำนออกเสียงพยัญชนะท้ำย กำรออกเสียง 
ร เรือ และเสียงควบกล  ำ และอีกลักษณะคือ กำรแทนที่ของเสียง (Substitution) เช่น กำรสับสนเสียงอักษร
สูง-อักษรต่ ำ กำรสับสนพยัญชนะ ร-ล กำรสับสนพยัญชนะเสียงเดียวกันแต่รูปต่ำงกัน กำรสับสนพยัญชนะที่มี
รูปร่ำงคล้ำยกัน กำรใช้ตัวสะกดผิดมำตรำ กำรละตัวสะกด กำรเพ่ิมตัวสะกด กำรซ  ำตัวสะกด ในด้ำนกำรเขียน
วรรณยุกต์ เช่น กำรไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ กำรใส่รูปวรรณยุกต์ผิด กำรเพ่ิมรูปวรรณยุกต์ ส่วนในด้ำนสระ พบ
ปัญหำกำรสับสนระหว่ำงสระเสียงสั น-ยำว กำรสับสนสระเปลี่ยนรูป-ลดรูป และสระประสมที่มีส่วนประกอบ



 

ของรูปสระหลำยส่วน ซึ่งมีควำมคล้ำยคลึงกันและมีควำมยำกต่อกำรจดจ ำ นอกจำกนั นยังเกิดจำกควำมไม่
แม่นย ำในกำรออกเสียงหรือควำมเคยชินในกำรออกเสียงแบบผิดๆครูผู้สอนจึง  ริเริ่มพัฒนำ แบบฝึกทักษะกำร
อ่ำน เขียนภำษำไทยเพื่อควำมเข้ำใจ โดยใช้วิธีสอน แบบโฟนิกส์   ส ำหรับนักเรียนในช่วงชั นที่ 2 เพ่ือมุ่งหวังให้
นักเรียนรู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ตัวสะกด ซึ่งเป็นพื นฐำนเริ่มต้นที่ส ำคัญในกำรสอนให้นักเรียนอ่ำนออก
เขียนได้ ภำยใน 1 ปีงบประมำณ ซึ่งเป็นนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร อันจะน ำไปสู่กำรสร้ำงเสริมคุณภำพ
ชีวิตทำงด้ำนกำรศึกษำแก่นักเรียน 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำน กำรเขียนค ำควบกล  ำส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2  กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์  80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบกำรอ่ำน กำรเขียนค ำควบกล  ำภำษำไทยส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2  กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคกำรสอนแบบ RLPA Model   

สมมติฐำนกำรวิจัย  

1. แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคกำรสอนแบบ RLPA  Model เพ่ือส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน  
ค ำควบกล  ำส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2  มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80  

2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรอ่ำน  กำรเขียน ค ำควบกล  ำส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2  กลุ่ม 
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคกำรสอนแบบ RLPA  Model สูงขึ น 

3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ประชำกร 
นักเรียนช่วงชั นที่ 2  ปีงบประมำณ 2564- 2565 โรงเรียนบ้ำนเขำโอน ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำตรัง เขต 2 จ ำนวน 13 คน  
ระยะเวลำในกำรศึกษำ 1 ตุลำคม 2564 - 30 กันยำยน 2565   
 3.2 เนื อหำ  เนื อหำที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
สำระกำรอ่ำนและกำรเขียนค ำควบกล  ำส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2   โดยใช้แบบฝึกทักษะ จ ำนวน 6 แบบฝึก 
 
 

3.3 กลุ่มตัวอย่ำง 
นักเรียนช่วงชั นที่ 2 ปีงบประมำณ 2565 โรงเรียนบ้ำนเขำโอน ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำตรัง เขต 2 จ ำนวน 13 คน  ซึ่งได้มำโดยวิธีกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling)  

4. ตัวแปรที่ใช้ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่กำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะกำรอ่ำน  กำรเขียน  

ค ำควบกล  ำ  ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2   ด้วยกำรสอนแบบ RLPA Model 
ตัวแปรตำม (Dependent Variables) ได้แกผ่ลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำรอ่ำน  กำรเขียน 

ค ำควบกล  ำ ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2    
กรอบควำมคิดกำรวิจัย 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 



 

รูปแบบกำรสอนด้วย  
RLPA  Model     

ควำมสำมำรในกำรอ่ำน  กำรเขียนภำษำไทย โดยใช้
รูปแบบกำรสอนแ RLPA  Model 

  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและเขียนค ำควบกล  ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   ส ำหรับนักเรียน 
ช่วงชั นที่ 2 ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำตรัง เขต 2   ที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ  

2. นักเรียนช่วงชั นที่ 2 โรงเรียนบ้ำนเขำโอน ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำตรัง เขต 2   มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระภำษำไทยสูงขึ น 

3. แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและเขียนค ำควบกล  ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   ส ำหรับนักเรียน 
ช่วงชั นที่ 2 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้  

4. แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและเขียนค ำควบกล  ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เป็นประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอน ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

บทที่  2 
 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  

นิยำมศัพท์ 
            กำรวิจัยในครั งนี  ผูว้ิจัยได้ก ำหนดนิยำมศัพท์เฉพำะไว้ ดังนี   
เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึก 
            แบบฝึกเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยเฉพำะในเรื่องที่ต้องกำรให้
เกิดทักษะ กำรท ำแบบฝึกเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จะท ำให้มีควำมสนใจบทเรียนมำกขึ น และ
มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนมำกขึ นด้วย 
            1) ควำมหมำยของแบบฝึก ได้มีผู้ให้ควำมหมำยของแบบฝึกไว้ต่ำงๆ ดังนี  
                แบบฝึก หมำยถึง เครื่องมือหรือสื่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหนึ่งที่สร้ำงขึ นให้นักเรียนเกิดกำร
เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือฝึกทักษะเพ่ิมเติมหลังจำกที่ได้เรียนเนื อหำจำกบทเรียนไปแล้ว โดยมี
ลักษณะเป็นแบบฝึกที่มีกิจกรรมให้นักเรียนกระท ำและสำมำรถน ำประสบกำรณ์จำกแบบฝึกไปใช้ได้อย่ำง
ถูกต้อง คล่องแคล่ว ตลอดจนเป็นกำรวัดผลกำรเรียนรู้ในกำรสอนแต่ละเรื่องด้วย ถ้ำนักเรียนได้มีโอกำสฝึกหัด
จนเกิดควำมเข้ำใจ (ขวัญเรือน วุฒิกมลชัย , 2541 : 48; น  ำอ้อย อริยะสุขสกุล, 2546 : 45; วัชรี ข ำวิจิตร, 
2542 : 31) 



 

                แบบฝึกเป็นกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม มีควำม
หลำกหลำย และปริมำณเพียงพอที่สำมำรถตรวจสอบและพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กระบวนกำรเรียนรู้
สำมำรถน ำผู้เรียนสู่กำรสรุปควำมคิดรวบยอดและหลักกำรส ำคัญของสำระกำรเรียนรู้รวมทั งท ำให้ผู้เรียน
สำมำรถตรวจสอบควำมเข้ำใจในบทเรียนด้วยตนเองได้(ถวัลย์มำศจรัส, 2546 : 18) 
 ควำมหมำยของแบบฝึกดังกล่ำว สำมำรถสรุปได้ว่ำแบบฝึกเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่จ ำเป็นต่อกำรเรียน 
ภำษำไทยเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะครูจะต้องฝึกทักษะให้กับนักเรียนหลังจำกท่ีเรียนเนื อหำจำกบทเรียนมำแล้ว กำร
สร้ำงแบบฝึกตำมขั นตอนจะก่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงครอบคลุมเนื อหำของบทเรียน แบบฝึกนั นก็จะเป็นสื่อที่
สำมำรถพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ก่อให้เกิดควำมคิดรวบยอดในเนื อหำสำระของบทเรียนนั นๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
           2) ลักษณะของแบบฝึก แบบฝึกเป็นสื่อที่นิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยทั งในและต่ำงประเทศ ลักษณะ
ของแบบฝึกที่ดีควรเป็นแบบฝึกที่มีเนื อหำและตัวอย่ำงที่ชัดเจน ที่จะท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ซึ่งมีผู้ที่ให้
ทัศนะเก่ียวกับลักษณะของแบบฝึกท่ีดีไว้ดังนี  
                กรมวิชำกำร (2545 ก : 37) ได้กล่ำวว่ำแบบฝึก เป็นสื่อกำรเรียนรู้ที่ครูควรเป็นผู้จัดท ำขึ นอง 
เพรำะครูเป็นผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จึงย่อมจะทรำบดีว่ำสำระส่วนใดควรจะมีแบบฝึกที่จะช่วย
เสริมทักษะให้กับผู้เรียน 
 
 
                ถวัลย์มำศจรัส (2549 : 21) ได้กล่ำวถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดีว่ำ 
                 (1)  ต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน  สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะตำมสำระกำรเรียนรู้และ
กระบวนกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
                 (2)  เนื อหำถูกต้องตำมหลักวิชำ ใช้ภำษำได้อย่ำงเหมำะสม มีค ำอธิบำยและค ำสั่งที่ชัดเจน     
ง่ำยต่อกำรปฏิบัติตำม 
                 (3)  สำมำรถพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้น ำผู้เรียนสู่กำรสรุปควำมคิดรวบยอดและหลักกำรส ำคัญ
ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
                 (4)  เป็นไปตำมล ำดับขั นตอนกำรเรียนรู้สอดคล้องกับวิธีกำรเรียนรู้และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล 
                 (5)  มีค ำถำมและกิจกรรมที่ท้ำทำยส่งเสริมทักษะกระบวนกำรเรียนรู้ของธรรมชำติวิชำ 
                 (6)  มีกลยุทธ์กำรน ำเสนอและตั งค ำถำมที่ชัดเจน น่ำสนใจปฏิบัติได้สำมำรถให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุงกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
                ริเวอร์(River, 1970, pp. 103-104) ได้กล่ำวถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดีไว้ดังนี  
                 (1) ต้องมีกำรฝึกนักเรียนมำกพอในเรื่องหนึ่งๆ ก่อนจะมีกำรฝึกเรื่องอื่นๆ ต่อไป 
ทั งนี ท ำขึ นเพ่ือกำรสอนไม่ใช่เพ่ือกำรสอบ 
                 (2) แต่ละบทควรฝึกโดยใช้หนึ่งแบบเท่ำนั น 
                 (3) ฝึกโครงสร้ำงใหม่กับสิ่งที่เรียนรู้แล้ว 
                 (4) ประโยคที่ฝึกควรเป็นประโยคสั นๆ 
                 (5) ประโยคและค ำศัพท์ควรเป็นแบบที่ใช้พูดกันในชีวิตประจ ำวันที่นักเรียนรู้จักดีแล้ว 
                 (6) เป็นแบบฝึกท่ีนักเรียนใช้ควำมคิดด้วย 
                 (7) ควรมีแบบฝึกหลำยๆ แบบ เพ่ือไม่ให้นักเรียนเกิดควำมเบื่อหน่ำย 



 

                 (8) ควรฝึกให้นักเรียนสำมำรถใช้สิ่งที่เรียนไปแล้วไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
                 บำร์เนท (Barnet, 1969, p. 11) ไดก้ล่ำวถึงแบบฝึกที่ดีว่ำ ควรมีข้อแนะน ำในกำรใช้ค ำถำมหรือ
ข้อควำมที่ให้ฝึกควรมีจ ำกัด ค ำสั่งหรือตัวอย่ำงที่ยกมำควรชัดเจนและไม่ยำกเกินไปถ้ำต้องกำรให้ผู้ฝึกศึกษำ
ด้วยตนเอง แบบฝึกควรจะมีหลำยรูปแบบ และแต่ละรูปแบบก็ควรจะมีควำมหมำยแก่ผู้ท ำแบบฝึกด้วย 
                 บิลโลว์(Billow, 1962, p. 87) ได้กล่ำวว่ำแบบฝึกที่ดีควรเป็นแบบฝึกท่ีต้องดึงดูดควำมสนใจและ
สมำธิของเด็ก เรียงล ำดับจำกง่ำยไปหำยำก เปิดโอกำสให้เด็กฝึกเฉพำะอย่ำงใช้ภำษำเหมำะสมกับวัย 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิหลังทำงภำษำของเด็ก แบบฝึกที่ดีควรเป็นแบบฝึกเสริมส ำหรับเด็กเก่ง และซ่อมเสริม
ส ำหรับเด็กอ่อน ได้ในขณะเดียวกันแบบฝึกที่ดีต้องเป็นแบบฝึกสั นๆ มีหลำยรูปแบบ มีรูปภำพประกอบ 
เรียงล ำดับจำกง่ำยไปหำยำก มีค ำอธิบำยชัดเจน กิจกรรมสนุกสนำน เร้ำควำมสนใจของเด็ก เวลำฝึกพอเหมำะ
ไม่นำนเกินไป เป็นกำรฝึกเฉพำะเรื่องหรือเฉพำะอย่ำง ใช้ได้ทั ง เด็กเก่งและเด็กอ่อน  เนื อหำที่น ำมำใช้ควร
เหมำะกับควำมสำมำรถของเด็กในแต่ละชั นเรียน ค ำศัพท์ที่ใช้ฝึกสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้กำรฝึก
ต้องให้ผู้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมซ  ำๆ เพ่ือช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง (เริงศักดิ์คันศร,2545 : 6; หรรษำ บุญ
นำยืน, 2546 : 41; น  ำอ้อย อริยะสุขสกุล, 2546 : 48) จะเห็นได้ว่ำลักษณะของแบบฝึกนั นมีควำมส ำคัญต่อ
กำรน ำไปสร้ำงแบบฝึกที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งลักษณะของแบบฝึกที่ดีควรสร้ำงขึ นเพ่ือฝึกสิ่งที่จะสอน สอดคล้อง
กับทักษะที่ต้องกำรฝึก ค ำพูดหรือเนื อหำควรเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวันและเป็นสิ่งที่นักเรียนพบเห็นอยู่สิ่งที่ฝึก
แต่ละครั งควรเป็นแบบฝึกสั นๆ เข้ำใจง่ำย มีค ำชี แจงในกำรท ำมีลักษณะดึงดูดควำมสนใจของนักเรียน ไม่ใช้
เวลำในกำรท ำเกินไป ภำษำท่ีใช้ในแบบฝึกต้องแน่ใจว่ำ 
เหมำะสมกับนักเรียน และท ำกำรฝึกทีละอย่ำง เริ่มฝึกจำกสิ่งที่ง่ำยไปหำสิ่งที่ยำก 
         3) หลักในกำรสร้ำงแบบฝึก 
             ในกำรสร้ำงแบบฝึกต้องยึดหลักทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงจิตวิทยำ ดังต่อไปนี  
                   ทฤษฎีกำรเชื่อมโยงของธอร์นไดค์(Thorndike’ s Classical Connectionism)กำรเรียนรู้เกิด
จำกกำรเชื่อมโยงระหว่ำงสิ่งเร้ำกับกำรตอบสนอง โดยอำศัยกฎกำรเรียนรู้ดังนี  (ทิศนำแขมณี, 2547 : 51-52) 
                   (1) กฎแห่งควำมพร้อม (Law of Readiness) กำรเรียนรู้จะเกิดขึ นได้ดีถ้ำผู้เรียนมีควำมพร้อม
ทั งร่ำงกำย  และจิตใจ 
                   (2) กฎแห่งกำรฝึกหัด (Law of Exercise) กำรฝึกหัดหรือกระท ำบ่อยๆ ด้วยควำมเข้ำใจจะท ำ
ให้กำรเรียนรู้นั นคงทนถำวร ถ้ำไม่ได้กระท ำซ  ำบ่อยๆ กำรเรียนรู้นั นจะไม่คงทนถำวร และในที่สุดอำจลืมได้ 
                   (3) กฎแห่งกำรใช้(Law of Use and Disuse) กำรเรียนรู้เกิดจำกกำรเชื่อมโยงระหว่ำงสิ่งเร้ำ
กับกำรตอบสนอง ควำมมั่นคงของกำรเรียนรู้จะเกิดขึ นหำกได้มีกำรใช้บ่อยๆ หำกไม่มีกำรน ำไปใช้อำจมีกำรลืม
เกิดขึ นได้ 
                   (4) กฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law of Effect) เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยำกจะเรียนรู้
ต่อไป แต่ถ้ำได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ จะไม่อยำกรู้ดังนั นกำรได้รับผลที่พึงพอใจ จึงเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรเรียนรู้  
จำกทฤษฎีกำรเชื่อมโยงของธอร์นไดค์สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงแบบฝึกคือ 
                          (1) ค ำนึงถึงผู้เรียนในด้ำนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ควรค ำนึงว่ำผู้เรียนมีควำมรู้ 
ควำมถนัด ควำมสำมำรถ และควำมสนใจแตกต่ำงกัน ฉะนั นในกำรสร้ำงแบบฝึกต้องพิจำรณำถึงควำม
เหมำะสม คือต้องไม่ยำกและไม่ง่ำยจนเกินไปและควรมีหลำยๆ รูปแบบ 
                          (2) ควรจัดแบบฝึกจำกง่ำยไปหำยำกเพ่ือดึงดูดควำมสนใจของนักเรียน ซึ่งท ำให้เกิดผล
ส ำเร็จในกำรฝึก และช่วยยั่วยุให้อยำกฝึกต่อไป 
                          (3) หำกต้องกำรให้ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องใดจะต้องช่วยให้เขำเกิดควำมเข้ำใจใน 



 

เรื่องนั นอย่ำงแท้จริง แล้วให้ฝึกฝนโดยกระท ำสิ่งนั นบ่อยๆ แต่ควรระวังอย่ำให้ถึงกับซ  ำซำก จะท ำให้ผู้เรียน 
เกิดควำมเบื่อหน่ำย 
                          (4) เมื่อผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้แล้วควรให้ผู้เรียนฝึกน ำกำรเรียนรู้นั นไปใช้บ่อยๆ 
 
 
                 บัทส์  (Butts, 1974, p. 85) ได้แนะน ำกำรสร้ำงแบบฝึกว่ำควรยึดหลักกำรสร้ำงที่นอกเหนือจำก
ที่กล่ำวมำแล้วคือ 
                 (1) ก่อนสร้ำงต้องก ำหนดโครงร่ำงคร่ำวๆ ว่ำจะเขียนแบบฝึกเก่ียวกับอะไรมี 
วัตถุประสงค์อย่ำงไร 
                 (2) ศึกษำงำนกำรอ่ำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท ำ 
                 (3) เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนื อหำให้สอดคล้องกัน 
                 (4) แจกแจงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมออกเป็นกิจกรรมย่อย โดยให้เหมำะสม 
กับผู้เรียน 
                 (5) ก ำหนดอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในกิจกรรมแต่ละตอนให้เหมำะสมกับแบบฝึก 
                 (6) ก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในแบบฝึกแต่ละตอนให้เหมำะสม 
                น  ำอ้อย อริยะสุขสกุล (2546 : 49) กล่ำวว่ำกำรสร้ำงแบบฝึกให้มีประสิทธิภำพ 
                ครูผู้สอนต้องค ำนึงถึงตัวผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยศึกษำตัวผู้เรียนในด้ำนควำมพร้อมระดับสติปัญญำ 
ควำมเหมำะสมของกำรใช้ส ำนวนภำษำ เนื อหำสำระที่จะน ำเอำมำใช้ในกำรสร้ำงแบบฝึก เพื่อให้ได้แบบฝึกท่ี 
ส่งเสริมแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนให้ดียิ่งขึ น 
                 ศิริพร กอนวงศ์  (2548 : 37) สรุปหลักส ำคัญในกำรสร้ำงแบบฝึกว่ำจะต้องก ำหนด 
                 จุดประสงค์ที่ต้องกำรจะฝึกทักษะต่ำงๆ ให้เกิดกับนักเรียน และจัดเนื อหำกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของกำรฝึกนั นๆ โดยต้องค ำนึงถึงหลักจิตวิทยำและพัฒนำกำรของนักเรียน นอกจำกนั นยังมีกำร 
ล ำดับขั นทักษะที่ต้องฝึกตำมล ำดับขั นกำรเรียนรู้โดยเริ่มฝึกจำกทักษะที่ง่ำยไปสู่ทักษะที่ยำก ท ำให้ผู้เรียนมี 
ก ำลังใจ สนใจมีควำมกระตือรือร้น 
                 วัชรี  ข ำวิจิตร (2542 : 39) ได้ใช้หลักในกำรสร้ำงแบบฝึก ดังนี  

      (1) จัดเนื อหำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรียงล ำดับจำกง่ำยไปหำยำก 
      (2) ก ำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละแบบฝึกย่อย 
      (3) เนื อหำกิจกรรมจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมพึงพอใจ 
      (4) กิจกรรมที่ใช้ฝึกมีหลำยรูปแบบ เพ่ือเร้ำและไม่ให้เบื่อหน่ำย 
      (5) นักเรียนได้รับทรำบผลของกำรท ำแบบฝึกหัดทันทีเพ่ือน ำไปปรับปรุงแก้ไขผลงำนของตน 
      (6) เมื่อมีข้อสงสัยนักเรียนสำมำรถขอค ำแนะน ำได้จำกครูผู้สอน 
      (7) มีกำรเสริมแรงเป็นระยะๆ เพ่ือให้เกิดควำมภูมิใจและมีก ำลังใจที่จะเรียนในแบบฝึกต่อๆ ไป 

              ผกำวดีปัญญวรรณศิริ  (2540 : 17) ได้กล่ำวถึงแนวทำงในกำรสร้ำงแบบฝึกว่ำ กำร 
สร้ำงแบบฝึกต้องน่ำสนใจ เหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถ และควำมถนัดของนักเรียนเพ่ือให้กำรเรียนกำร 
สอนสนุกสนำน นักเรียนมีควำมพอใจที่จะเรียนและประสบผลส ำเร็จในกำรเรียนนั นๆ 
 
 
             โสภิรัจ จันทรนนท์  (2542 : 34) ได้เสนอหลักกำรสร้ำงแบบฝึกที่ดีสรุปได้ดังนี  



 

(1) สร้ำงให้สอดคล้องกับหลักจิตวิทยำ 
(2) ควรสร้ำงแบบฝึกให้มีหลำยๆ รูปแบบ เช่น กำรเติมค ำ กำรจับคู่กำรตอบค ำถำม กำรต่อเติมตำรำง 

อักษร เป็นต้น 
(3) ควรเรียงล ำดับจำกง่ำยไปหำยำก 
(4) ใช้เวลำให้เหมำะสมกับควำมสนใจของผู้เรียน 
(5) ควรมีกำรประเมินผลขณะฝึก เพ่ือดูว่ำเด็กเกิดควำมช ำนำญในทักษะนั นเพียงใด 

               จำกหลักกำรจัดท ำแบบฝึกต่ำงๆ ดังกล่ำว จะเห็นว่ำกำรสร้ำงแบบฝึกต้องน่ำสนใจเหมำะสม 
กับวัย ควำมสำมำรถ ควำมถนัดของนักเรียน เพื่อให้กำรเรียนกำรสอนสนุกสนำน นักเรียนมีควำมพอใจที่จะ 
เรียน และประสบผลส ำเร็จในกำรเรียน แบบฝึกที่ดีต้องมีหลำยรูปแบบ ต้องใช้หลักจิตวิทยำในกำรสร้ำง 
ควรมีระยะเวลำสั นๆ เรียงล ำดับเนื อหำจำกง่ำยไปหำยำก 
        4) ขั นตอนในกำรสร้ำงแบบฝึก 
            ถวลัย์มำศจรัส (2546 : 20) ได้เสนอขั นตอนในกำรสร้ำงแบบฝึก ดังนี  

(1) ศึกษำเนื อหำสำระส ำหรับกำรจัดท ำแบบฝึก 
(2) วิเครำะห์เนื อหำสำระโดยละเอียดเพ่ือก ำหนดจุดประสงค์ในกำรท ำ 
(3) ออกแบบกำรจัดท ำแบบฝึก ตำมจุดประสงค์ 
(4) สร้ำงแบบฝึกและส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น แบบทดสอบก่อนฝึก บัตรค ำสั่งขั นตอนกิจกรรมที่ผู้เรียน 

ต้องปฏิบัติและทดสอบหลังฝึก 
(5) น ำแบบฝึกไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
(6) ปรับปรุง พัฒนำ ให้สมบูรณ์ 

          กรมวิชำกำร (2545 ข : 37-38) ได้อธิบำยขั นตอนกำรสร้ำงแบบฝึกไว้ดังนี  
(1) ศึกษำปัญหำ ควำมต้องกำรจำกจุดประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
(2) วิเครำะห์เนื อหำหรือทักษะที่เป็นปัญหำเพ่ือใช้สร้ำงแบบฝึก 
(3) พิจำรณำวัตถุประสงค์รูปแบบและขั นตอนกำรใช้แบบฝึก 
(4) สร้ำงแบบทดสอบให้สอดคล้องกับเนื อหำและทักษะ 
(5) ทดลองหำคุณภำพและประสิทธิภำพของแบบฝึก 
(6) รวบรวมแบบฝึกเป็นชุดโดยจัดท ำค ำชี แจงกำรใช้ 

         5) กำรหำประสิทธิภำพของแบบฝึก 
 หลังจำกท่ีสร้ำงแบบฝึกเสร็จแล้ว ต้องน ำแบบฝึกไปหำประสิทธิภำพก่อนน ำไปใช้จริง เพื่อ 
เป็นกำรศึกษำปัญหำหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนำ หรือดูคุณภำพของแบบฝึกว่ำมีแนวโน้มได้ผลหรือไม่ 
ดังนั นแบบฝึกท่ีใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ควรมีควำมถูกต้องด้ำนเนื อหำ ควำมเที่ยงตรงและครอบคลุม 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ซึ่งกรมวิชำกำร (2545 ก : 82) ได้เสนอแนะวิธีกำรหำประสิทธิภำพของแบบฝึก ดังนี  
       (1) ตรวจสอบด้ำนเนื อหำและรูปแบบของแบบฝึก โดยผู้เชี่ยวชำญ โดยกำรน ำแบบฝึก 
ไปให้ผู้เชี่ยวชำญอย่ำงน้อย 3 คน ตรวจสอบ ถ้ำมีควำมเห็นสอดคล้องกัน 2 หรือ 3 คนแสดงว่ำเนื อหำและ 
รูปแบบมีควำมถูกต้องเที่ยงตรง และครอบคลุม 
  (2) กำรหำเกณฑ์ประสิทธิภำพของแบบฝึกโดยกำรวิเครำะห์คะแนน กำรก ำหนด 
เกณฑ์ที่ยอมรับว่ำสื่อหรือนวัตกรรมกำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพคือ ด้ำนควำมรู้ควำมจ ำ E1/E2 มีค่ำ 80/80 
ขึ นไป ด้ำนทักษะปฏิบัติE1/E2 มีค่ำ 70/70 ขึ นไป โดยที่ค่ำ E1/E2 ต้องไม่แตกต่ำงกันเกินกว่ำร้อยละ 5 
     (3) กำรหำดัชนีประสิทธิผลของสื่อหรือนวัตกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรวิเครำะห์คะแนน 



 

ส ำหรับเกณฑ์ที่ยอมรับได้ว่ำสื่อหรือนวัตกรรมมีประสิทธิผลช่วยให้ผู้เรียนเกิดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ได้จริง 
คือมีคำ่ตั งแต่ 0.05 ขึ นไป 
 ชูศรีวงศ์รัตนะ และคนอ่ืนๆ (2545 :74) ได้เสนอแนะกำรหำประสิทธิภำพของแบบฝึก 
ก่อนน ำไปใช้จริง มีวิธีกำรง่ำยๆ ไม่ต้องใช้ตัวเลข ไปจนถึงกำรพิสูจน์ด้วยตัวเลข แต่ก็ไม่ซับซ้อนจนเกินไป ซึ่ง 
สำมำรถเลือกใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม อำจจะท ำเพียงวิธีใดหรือ 2-3 วิธีพร้อมกันก็ได้คือ 
                         (1) กำรให้ผู้เชี่ยวชำญ เช่น ศกึษำนิเทศก์ครูวิชำกำร หรือครูต้นแบบ ครูช ำนำญกำร ที่ 
มีควำมช ำนำญในกำรสอนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ช่วยอ่ำนและตรวจสอบด้ำนเนื อหำควำมเหมำะสมกับ 
ปัญหำที่ต้องกำรแก้ไขหรือพัฒนำ และกลุ่มนักเรียนมำกน้อยเพียงใด หรือควรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร 
เพ่ือที่จะได้น ำควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญดังกล่ำวมำปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมเหมำะสมที่จะน ำไปใช้จริงต่อไป 
                         (2) กำรบรรยำยคุณภำพ หรือสภำพที่เป็นอยู่ก่อนกำรใช้แบบฝึกเปรียบเทียบกับ 
คุณภำพหรือสภำพที่เกิดขึ นหลังจำกกำรใช้แบบฝึก โดยทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเล็กประมำณ 1-3 คน เพื่อ 
ตรวจสอบคุณภำพนวัตกรรมด้ำนควำมชัดเจนของภำษำ กำรล ำดับขั นตอนของกำรด ำเนินกิจกรรมควำม 
น่ำสนใจของเนื อหำ 
    (3) กำรค ำนวณค่ำร้อยละของนักเรียน (P1) ที่สอบผ่ำนแบบทดสอบอิงเกณฑ์ที่ก ำหนด 
จุดผ่ำนไว้ร้อยละ (P2) ของคะแนนเต็ม 
                          ตัวอย่ำงวิธีกำรหำ 
                              P1 : P2 = 80 : 75 
                      หมำยถึง กำรก ำหนดจุดผ่ำนร้อยละ 75 มีนักเรียนสอบผ่ำนร้อยละ 80 วิธีกำรนี เหมำะกับ 
กำรน ำไปใช้กับกลุ่มนักเรียนค่อนข้ำงใหญ่ (ประมำณ 5-10 คนขึ นไป) 
 
 
 
 
 
 
                          (4) กำรหำประสิทธิภำพของแบบฝึกโดยใช้สูตร E1/E2 สำมำรถค ำนวณได้ดังนี  
                                  E1 = {(X/N) / A} 100 
                                  E2 = {(F/N) / B} 100 
                                        เมื่อ X = คะแนนรวมของกำรฝึกปฏิบัติหรือกำรท ำแบบฝึกหัด 
                                                F = คะแนนรวมของกำรทดสอบหลังกำรเรียน 
                                                A = คะแนนเต็มของกำรฝึกกำรปฏิบัติหรือกำรท ำแบบฝึกหัด 
                                                B = คะแนนเต็มของกำรทดสอบหลังกำรเรียน 
                                                N = จ ำนวนนักเรียนทั งหมด 
                             ตัวอย่ำง เช่น E1/E2 = 80 / 80 หมำยถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่ำงกำรใช้
แบบฝึกกับหลังกำรใช้แบบฝึกเป็น 80/80 วิธีกำรนี เหมำะกับกำรน ำไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนค่อนข้ำงใหญ่ 
                             ชัยยงค์พรหมวงศ์(2544 ก : 494) ได้กล่ำวถึงกำรเลือกตัวแทนของนักเรียนที่เรำจะน ำ 
แบบฝึกนั นไปใช้ในกำรทดสอบประสิทธิภำพของแบบฝึก โดยมีขั นตอนกำรทดลองดังนี  
                             (1) กำรทดลองแบบเดี่ยว 



 

     (1:1) เป็นกำรทดลอง ครู1 คน ต่อเด็ก 1 คน ให้ทดลองกับเด็กอ่อนเสียก่อนท ำกำรปรับปรุง  แล้วน ำไป
ทดลองกับเด็กปำนกลำง และเด็กเก่ง แต่หำกเวลำไม่อ ำนวยและสถำนกำรณ์ไม่เหมำะสมก็ให้ทดลองกับเด็ก
อ่อนหรือปำนกลำง 
                           (2) กำรทดลองแบบกลุ่ม (1 : 10) เป็นกำรทดลองที่ครู1 คน ต่อเด็ก 6-12 คน  โดยให้ 
คละกันทั งเด็กเก่ง ปำนกลำง และอ่อน ห้ำมทดลองกับเด็กอ่อนล้วนหรือเด็กเก่งล้วน เวลำทดลองจะต้องจับ 
เวลำด้วยว่ำกิจกรรมแต่ละกลุ่มใช้เวลำเท่ำไร 
                             (3) กำรทดลองภำคสนำมหรือกลุ่มใหญ่ (1 : 100) เป็นกำรทดลองที่ครู1 คนกับ 
นักเรียนทั งชั น 30-40 คน (หรือ 100 คน ส ำหรับรำยบุคคล) ชั นที่เลือกมำทดลองจะต้องมีนักเรียนคละกัน 
ทั งเก่งและอ่อน ไม่ควรเลือกห้องที่มีเด็กเก่งหรือเด็กอ่อนล้วน 
           6) ประโยชน์ของแบบฝึก 
                 กำรฝึกทำงภำษำไทยต้องอำศัยกำรฝึกฝนอยู่เป็นประจ ำ แบบฝึกจึงเป็นสื่อที่อ ำนวย 
ประโยชน์ต่อกำรเรียนภำษำไทย ดังนั นแบบฝึกจึงมีประโยชน์ดังต่อไปนี  
                 เพ็ตตี   (Petty, 1971, p. 469-472) ได้กล่ำวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่ำ 
 (1) เป็นส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในกำรเรียนทักษะ เป็นอุปกรณ์กำรสอน 
ที่ช่วยลดภำระครูได้มำก 
 (2) ช่วยเสริมทักษะในกำรใช้ภำษำ แบบฝึกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กฝึกทักษะกำร 
ใช้ภำษำได้ดีขึ น แต่จะต้องอำศัยกำรส่งเสริมและควำมเอำใจใส่จำกครูผู้สอนด้วย 
 
 
  (3) ช่วยในเรื่องควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เนื่องจำกเด็กมีควำมสำมำรถทำงภำษำ 
แตกต่ำงกัน กำรให้เด็กท ำแบบฝึกท่ีเหมำะสมกับควำมสำมำรถของเขำ จะช่วยให้ประสบควำมส ำเร็จมำก 
ยิ่งขึ น 
                 (4) แบบฝึกส่งเสริมให้ทักษะทำงภำษำคงทน โดยฝึกหัดหลังจำกเด็กได้เรียนรู้ใน 
เรื่องนั นๆ ฝึกซ  ำหลำยๆ ครั ง 
                 (5) ใช้เป็นเครื่องมือวัดผลกำรเรียนหลังจำกจบบทเรียนแล้ว 
                 (6) ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหำต่ำงๆ ซึ่งจะช่วยให้ครูด ำเนินกำรปรับปรุง 
แก้ไขปัญหำนั นๆ ได้ทันท่วงที 
                 (7) ช่วยให้ครปูระหยัดแรงงำนและเวลำ นักเรียนไม่ต้องเสียเวลำในกำรคัดลอกแบบฝึก ท ำให้มี
เวลำและโอกำสได้ฝึกฝนมำกยิ่งขึ น 
                 (8) แบบฝึกที่จัดขึ นนอกเหนือจำกท่ีมีอยู่ในบทเรียน จะช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนอย่ำงเต็มที่ 
                 (9) ประหยัดค่ำใช้จ่ำย แล้วยังให้ผู้เรียนสำมำรถบันทึกและมองเห็นควำมก้ำวหน้ำของตนเองได้
อย่ำงมีระบบและเป็นระเบียบ 
              ถวัลย์มำศจรัส (2546 : 21) ได้สรุปประโยชน์ของแบบฝึกไว้ดังนี  

(1) เป็นสื่อกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
(2) ผู้เรียนมีสื่อส ำหรับฝึกทักษะด้ำนกำรอ่ำน กำรคิด และกำรเขียน 
(3) เป็นสื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(4) พัฒนำควำมรู้ทักษะ และเจตคติด้ำนต่ำงๆ ของผู้เรียนแบบฝึกมีควำมส ำคัญมำกเพรำะ 



 

เป็นเครื่องอ ำนวยประโยชน์ในกำรเรียนรู้ของนักเรียนในกำรฝึกทักษะให้เกิดควำมช ำนำญ และปลูกฝังคุณค่ำ
และคุณลักษณะนิสัยที่ถูกต้องดีงำมในหลำยประกำรหำกแต่ครูผู้สอนจ ำเป็นต้องรู้จักกำรน ำไปใช้อย่ำงถูกวิธีให้
นักเรียนได้รับกำรฝึกหลำยๆ รูปแบบ หลำยๆครั ง เหมำะสมกับวัย เวลำ และควำมสำมำรถของเด็กแต่ละคน 
จึงจะท ำให้แบบฝึกเกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำงแท้จริง แบบฝึกช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้เกิด
ทักษะ ควำมช ำนำญ เกิดควำมเชื่อม่ันควำมเข้ำใจและประสบผลส ำเร็จในกำรเรียนรู้(น  ำอ้อย อริยะสุขสกุล, 
2546 : 51; หรรษำ บุญนำยืน, 2546 : 43) 
              ดังนั นกำรใช้แบบฝึกเป็นกำรฝึกทักษะที่ท ำให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง เข้ำใจบทเรียนง่ำยขึ น 
นอกจำกนี ยังท ำให้ครูทรำบควำมเข้ำใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนและหำแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำร
สอนให้นักเรียนอย่ำงดีที่สุดตำมควำมสำมำรถของแต่ละคน กำรฝึกจะท ำให้เด็กเกิดควำมเชื่อมั่น สำมำรถ
ประเมินผลงำนของตนเองได้ตลอดจนฝึกให้นักเรียนมีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถ
ท ำงำนด้วยตนเองได้ตำมล ำพัง 
              โดยสรุปลักษณะของแบบฝึกเสริมทักษะที่ดีคือ ต้องมีจุดประสงค์และค ำสั่งที่ชัดเจน เข้ำใจง่ำย  มี
ควำมเหมำะสมกับวัยของผู้เรียน มีรูปแบบที่ทันสมัย สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของผู้เรียนให้เกิดควำมต้องกำร
ที่จะฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งแบบฝึกเสริมทักษะของผู้ศึกษำจะมีลักษณะที่ดีดังนี  

1.ค ำสั่ง ข้อแนะน ำและค ำชี แจงใช้ค ำที่เข้ำใจง่ำยและไม่ยำวเกินไป เพื่อให้เด็กเข้ำใจและ 
ศึกษำด้วยตนเองได้ตำมต้องกำร 

2.เน้นกำรฝึกซ  ำๆ 
3.ใช้ภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย 
4.ระดับเนื อหำเหมำะกับระดับพื นฐำนควำมสำมำรถของผู้เรียน 
5.ก ำหนดเวลำที่ใช้ในแบบฝึกทักษะให้เหมำะสม 
6.สร้ำงแรงจูงใจให้กับเด็กเกิดควำมอยำกรู้อยำกเห็นและกระตือรือร้นที่อยำกกระท ำกิจกรรม 

โดยทุกครั ง เมื่อจบกำรฝึกให้กำรเสริมแรงเด็กโดยชมเชยด้วยค ำพูดหรือเขียนให้ก ำลังใจในแบบฝึกทักษะ   
7. กำรวัดและประเมินผลหรือสังเกตพฤติกรรมเด็กอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือประเมินว่ำเด็กมีทักษะ 

แล้วส่วนประกอบของแบบฝึก 
                สวุิทย์ มูลค ำ และสุนันทำ สุนทรประเสริฐ (2550 : 61 - 62) ได้ก ำหนดส่วนประกอบของแบบฝึก
ทักษะได้ดังนี  

1. คู่มือกำรใช้แบบฝึก เป็นเอกสำรส ำคัญประกอบกำรใช้แบบฝึก ว่ำใช้เพื่ออะไรและมีวิธีใช้ 
อย่ำงไร เช่น  ใช้เป็นงำนฝึกท้ำยบทเรียน ใช้เป็นกำรบ้ำน หรือใช้สอนซ่อมเสริมประกอบด้วย 

- ส่วนประกอบของแบบฝึก จะระบุว่ำในแบบฝึกชุดนี  มีแบบฝึกทั งหมดกี่ชุด  
อะไรบ้ำง และมีส่วนประกอบอ่ืนๆ หรือไม่ เช่น แบบทดสอบ หรือแบบบันทึกผลกำรประเมิน 

- สิ่งที่ครูหรือนักเรียนต้องเตรียม (ถ้ำมี) จะเป็นกำรบอกให้ครูหรือนักเรียน 
เตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้ำก่อนเรียน 

- จุดประสงค์ในกำรใช้แบบฝึก 
- ขั นตอนในกำรใช้ บอกข้อตำมล ำดับกำรใช้ และอำจเขียนในรูปแบบของแนว 

กำรสอนหรือแผนกำรสอนจะชัดเจนยิ่งขึ น 
                     - เฉลยแบบฝึกในแต่ละชุด 

2. แบบฝึก เป็นสื่อที่สร้ำงขึ นเพ่ือให้ผู้เรียนฝึกทักษะ เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ 
ที่ถำวรควรมีองค์ประกอบ ดังนี  



 

- ชื่อชุดฝึกในแต่ละชุดย่อย 
- จุดประสงค์ 
- ค ำสั่ง 
- ตัวอย่ำง 
- ชุดฝึก 
- ภำพประกอบ 
- ข้อทดสอบก่อนและหลังเรียน 
- แบบประเมินบันทึกผลกำรใช้ 

รูปแบบกำรสร้ำงแบบฝึก 
สุวิทย์ มูลค ำ และสุนันทำ สุนทรประเสริฐ (2550 : 62 - 64) ได้เสนอแนะรูปแบบกำรสร้ำ 

แบบฝึก โดยอธิบำยว่ำกำรสร้ำงแบบฝึกรูปแบบก็เป็นสิ่งส ำคัญในกำรที่จะจูงใจให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติแบบ
ฝึกจึงควรมีรูปแบบที่หลำกหลำย มิใช่ใช้แบบเดียวจะเกิดควำมจ ำเจน่ำเบื่อหน่ำย ไม่ท้ำทำยให้อยำกรู้อยำกลอง
จึงขอเสนอรูปแบบที่เป็นหลักใหญ่ไว้ก่อน ส่วนผู้สร้ำงจะน ำไปประยุกต์ใช้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบอื่นๆ ก็แล้วแต่
เทคนิคของแต่ละคน ซึ่งจะเรียงล ำดับจำกง่ำยไปหำยำก ดังนี  

1. แบบถูกผิด เป็นแบบฝึกท่ีเป็นประโยคบอกเล่ำ ให้ผู้เรียนอ่ำนแล้วใส่เครื่องหมำยถูก 
หรือผิดตำมดุลยพินิจของผู้เรียน 

2. แบบจับคู่ เป็นแบบฝึกท่ีประกอบด้วยตัวค ำถำมหรือตัวปัญหำ ซึ่งเป็นตัวยืนไว้ในสดมภ์
ซ้ำยมือ โดยมีที่ 

ว่ำงไว้หน้ำข้อเพ่ือให้ผู้เรียนเลือกหำค ำตอบที่ก ำหนดไว้ในสดมภ์ขวำมือมำจับคู่กับค ำถำมให้สอดคล้องกัน โดย
ใช้หมำยเลขหรือรหัสค ำตอบไปวำงไว้ที่ว่ำงหน้ำข้อควำมหรือจะใช้กำรโยงเส้นก็ได้ 

3. แบบเติมค ำหรือเติมข้อควำม เป็นแบบฝึกท่ีมีข้อควำมไว้ให้ แต่จะเว้นช่องว่ำงไว้ให้ 
ผู้เรียนเติมค ำหรือข้อควำมท่ีขำดหำยไป ซึ่งค ำหรือข้อควำมที่น ำมำเติมอำจให้เติมอย่ำงอิสระหรือก ำหนด 
ตัวเลือกให้เติมก็ได้ 
               4. แบบหมำยตัวเลือก เป็นแบบฝึกเชิงแบบทดสอบ โดยจะมี 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นค ำถำม   
ซึ่งจะต้องเป็นประโยคค ำถำมที่สมบูรณ์ชัดเจนไม่คลุมเครือ ส่วนที่ 2 เป็นตัวเลือก คือค ำตอบซึ่งอำจจะมี       
3-5 ตัวเลือกก็ได้ ตัวเลือกทั งหมดจะมีตัวเลือกท่ีถูกที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวส่วนที่เหลือเป็นตัวลวง 

         5. แบบอัตนัย คือควำมเรียงเป็นแบบฝึกที่ตัวค ำถำม ผู้เรียนต้องเขียนบรรยำยตอบอย่ำงเสรี 
ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยไม่จ ำกัดค ำตอบ แต่ก ำจัดค ำตอบ แต่จ ำกัดในเรื่องเวลำ อำจใช้ค ำถำมในรูปทั่วๆ 
ไป หรือเป็นค ำสั่งให้เขียนเรื่องรำวต่ำงๆ ก็ได้ 
         การอ่าน  หมำยถึง  กำรแปลควำมหมำยของตัวอักษรที่อ่ำนออกมำเป็นควำมรู้ควำมคิด และเกิดควำม
เข้ำใจเรื่องรำวที่อ่ำนตรงกับเรื่อรำวที่ผู้เขียนเขียน  ผู้อ่ำนสำมำรถน ำควำมรู้  ควำมคิด  หรือสำระจำกเรื่องรำว
ที่อ่ำนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  กำรอ่ำนจึงมีควำมส ำคัญ  ดังนี  
       1) กำรอ่ำนเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ โดยเฉพำะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษำเล่ำเรียน จ ำเป็นต้องอ่ำน
หนังสือเพ่ือกำรศึกษำหำควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ 
       2)  กำรอ่ำนเป็นเครื่องมือช่วยให้ประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ เพรำะสำมำรถน ำควำมรู้   ที่
ได้จำกกำรอ่ำนไปพัฒนำงำนของตนได้ 
       3)  กำรอ่ำนเป็นเครื่องมือสืบทอดทำงวัฒนธรรมของคนรุ่นต่อๆ ไป 



 

       4) กำรอ่ำนเป็นวิธีกำรส่งเสริมให้คนมีควำมคิดอ่ำนและฉลำดรอบรู้ เพรำะประสบกำรณ์ที่ได้  จำกกำร
อ่ำนเมื่อเก็บสะสมเพ่ิมพูนนำนวันเข้ำ ก็จะท ำให้เกิดควำมคิด เกิดสติปัญญำ เป็นคนฉลำดรอบรู้ได้ 
       5) กำรอ่ำนเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเพลิดเพลินบันเทิงใจ เป็นวิธีหนึ่งในกำรแสวงหำควำมสุข  
ให้กับตนเองที่ง่ำยที่สุด และได้ประโยชน์คุ้มค่ำที่สุด 
       6) กำรอ่ำนเป็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  ท ำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั งด้ำนจิตใจและบุคลิกภำพ เพรำะ          
เมื่ออ่ำนมำกย่อมรู้มำก สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช่ในกำรด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข 
       7)   กำรอ่ำนเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำระบบกำรเมือง กำรปกครอง ศำสนำ ประวัติศำสตร์ และสังคม 
       8)   กำรอ่ำนเป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรและกำรใช้เครื่องมือทำงอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ 
ประเภทของกำรอ่ำน 
                ทิพวัลย์ มำแสง (2532) และ ฉวีวรรณ บุญยะกำญจน (2523, อ้ำงถึงในลมโชย ด่ำนขุนทด, 
2544) ได้แบ่งประเภทของกำรอ่ำนอย่ำงกว้ำง ๆ ไว้ด้วยกัน 2 ประเภท คือ กำรอ่ำนในใจ (Silent Reading) 
และกำรอ่ำนออกเสียง (Oral Reading) 
                1. กำรอ่ำนในใจ (Silent Reading)  
                 กำรอ่ำนในใจ เป็นกำรถ่ำยทอดตัวอักษรออกมำเป็นควำมคิดโดยตรง โดยผู้อ่ำนมีจุดมุ่งหมำยจะ
จับใจควำมอย่ำงรวดเร็ว รู้เรือ่งเร็ว และถูกต้อง กำรอ่ำนในใจช่วยให้เข้ำใจเนื อควำมได้เร็วกว่ำกำรอ่ำนออก
เสียง เพรำะผู้อ่ำนไม่ต้องแบ่งสมองไว้ ส ำหรับกำรแปลงควำมคิดออกมำเป็นเสียง เมื่อเบื่อก็หยุดพักได้ หลัก
ส ำคัญของกำรอ่ำนในใจ คือ ควำมแม่นย ำในกำรจับตำดูตัวหนังสือ กำรเคลื่อนสำยตำ จำกค ำต้นวรรคไปสู่ค ำ
ท้ำยวรรค และกำรแบ่งช่วยระหว่ำงวรรคหนึ่ง ผ่ำนไปสู่วรรคหนึ่ง ควำมแม่นย ำในกำรกวำดสำยตำเป็นสิ่งที่
จะต้องฝึกให้เร็ว จึงจะสำมำรถเก็บค ำได้ครบทุกค ำ กำรเปลี่ยนบรรทัดต้องคล่องแคล่ว เมื่อจบย่อหน้ำหนึ่งควร
หยุดคิดเล็กน้อย เพื่อสรุปควำมคิดว่ำย่อหน้ำที่อ่ำนจบลงกล่ำวถึงอะไร เนื อควำมส ำคัญอยู่ที่ใด 
                2. กำรอ่ำนออกเสียง (Oral Reading) 
                 กำรอ่ำนออกเสียง เป็นกำรอ่ำนที่ต้องกำรควำมถูกต้องในเรื่องของเสียง เสียงสูงต่ ำ จังหวะ กำร
หยุดวรรคตอนให้ถูกต้องชัดเจน เป็นกระบวนกำรต่อเนื่องระหว่ำงสำยตำ สมองและ กำรเปล่งเสียงออกทำง
ช่องปำก นั่นคือ สำยตำจะต้องจับจ้องตัวอักษรและเครื่องหมำยต่ำง ๆ ที่เขียนไว้แล้วสมองจะต้องประมวลให้
เป็นถ้อยค ำ จำกนั นจึงเปล่งเสียงออกมำ กำรอ่ำนออกเสียงจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ฟังด้วย เพรำะเป็นวิธีสื่อ
ควำมหมำยให้เกิดควำมเข้ำใจกันได้ ภำรกิจของผู้อ่ำนคือ อ่ำนสำรเดิมที่มีผู้เขียนไว้แล้ว ถ่ำยทอดไปสู่ผู้ฟัง โดย
ที่จะต้องพยำยำมรักษำสำรเดิมเอำไว้ให้ได้อย่ำงสมบูรณ์ท่ีสุด 
                ลักษณะของกำรอ่ำนออกเสียงที่ดี สรุปได้ดังนี  

1. ศึกษำเรื่องที่อ่ำนให้เข้ำใจเสียก่อน 
2. อย่ำอ่ำนเร็วเกินไป หรือช้ำเกินไป 
3. แบ่งประโยคเป็นข้อควำมสั นๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 
4. ต้องรู้จักเน้นเสียงพอเหมำะแก่เรื่อง 
5. อ่ำนให้ดังพอที่จะได้ยินทั่วไป 
6. อ่ำนให้คล่องชัดถ้อยชัดค ำ 
7. รู้จักวิธีอ่ำนเรื่องตำมประเภทของเรื่อง ซึ่งเรียกว่ำ อ่ำนตีบท 
8. ผู้อ่ำนไม่ยกหนังสือหรือเอกสำรที่อ่ำนบังหน้ำตนเอง 
9. ผู้อ่ำนควรวำงสีหน้ำให้เป็นปกติ มีอำกำรอันเป็นธรรมชำติ 
10. อ่ำนให้ผู้อ่ืนฟังได้ทัน ต้องไม่เอำตนเองเป็นมำตรฐำน 



 

  กำรสอนอ่ำนออกเสียง (Teaching Pronunciation) 
             สมยศ เม่นแย้ม (2530) กำรสอนอ่ำนออกเสียงเป็นเรื่องส ำคัญมำกในกำรสอน 
ภำษำอังกฤษ เนื่องจำกเสียงในภำษำอังกฤษมำเหมือนกับเสียงในภำษำไทย กำรออกเสียงได้ถูกต้องจะ 
ท ำให้พูดภำษำอังกฤษได้ดีเมื่อติดต่อกับเจ้ำของภำษำจะท ำให้เจ้ำของภำษำอังกฤษเข้ำใจ ซึ่งมีขั นตอน 
กำรสอนอย่ำงน้อย 4 ขั นตอนดังนี  
 1. ครูออกเสียงให้นักเรียนฟังและเขียนสัญลักษณ์(Symbol) บนกระดำนด ำหรือบัตรค ำ 
              2. กำรให้นักเรียนแยกเสียงที่แตกต่ำง (Different sound) 
              3. ครูออกเสียงให้นักเรียน แล้วนักเรียนออกเสียงตำม 
              4. นักเรียนออกเสียงเอง คือ อำจชี ไปที่ตัวอักษร, สัญลักษณ์ หำกนักเรียนออกเสียงผิด ครูแก้ไขให้
ถูกต้อง 
        การเขียน 

    กำรเขียน หมำยถึง กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมรู้สึกนึกคิด เรื่องรำว ตลอดจนประสบกำรณ์ต่ำงๆ 
ไปสู่ผู้อื่นโดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยทอด   กำรเขียนเป็นวิธีกำรสื่อสำรที่ส ำคัญในกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ ควำมคิด และประสบกำรณ์ เพ่ือสื่อไปยังผู้รับได้อย่ำงกว้ำงไกล นอกจำกนั นกำรเขียนยังมีคุณค่ำในกำร
บันทึกเป็นข้อมูลหลักฐำนให้ศึกษำได้ยำวนำน  

    หลักกำรเขียน เนื่องจำกหลักกำรเขียนเป็นทักษะที่ต้องเอำใจใส่ฝึกฝนอย่ำงจริงจัง เพ่ือให้เกิด
ควำมรู้ควำมช ำนำญ และป้องกันควำมผิดพลำด ดังนั น ผู้เขียนจึงจ ำเป็นต้องใช้หลักในกำรเขียน ดังต่อไปนี  

1. มีควำมถูกต้อง คือ ข้อมูลถูกต้อง ใช้ภำษำได้ถูกต้องเหมำะสมตำมกำลเทศะ 
2. มีควำมชัดเจน คือ ใช้ค ำที่มีควำมหมำยชัดเจน รวมถึงประโยคและถ้อยค ำส ำนวน เพ่ือให้ 

ผู้อ่ำนเข้ำใจได้ตรงตำมจุดประสงค์ 
3. มีควำมกระชับและเรียบง่ำย คือ รู้จักเลือกใช้ถ้อยค ำธรรมดำเข้ำใจง่ำย ไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อให้ 

ได้ใจควำมชัดเจนกระชับ ไม่ท ำให้ผู้อ่ำนเกิดควำมเบื่อหน่ำย 
4. มีควำมประทับใจ โดยกำรใช้ค ำให้เกิดภำพพจน์ อำรมณ์และควำมรู้สึกประทับใจ มี 

ควำมหมำยลึกซึ งกินใจ ชวนติดตำมให้อ่ำน 
5. มีควำมไพเรำะทำงภำษำ คือ ใช้ภำษำสุภำพ มีควำมประณีตทั งส ำนวนภำษำและลักษณ 

เนื อหำ อ่ำนแล้วไม่รู้สึกขัดเขิน 
 
 

         6. มีควำมรับผิดชอบ คือ ต้องแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสมเหตุสมผล มุ่งให้เกิดควำมรู้และ 
ทัศนคติอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน นอกจำกหลักกำรเขียนที่จ ำเป็นต่อกำรเขียนแล้ว สิ่งที่มีควำมจ ำเป็น 
อีกประกำรหนึ่งคือกระบวกกำรคิดกับกระบวนกำรเขียนที่จะต้องด ำเนินควบคู่ไปกับหลักกำรเขียน เพ่ือที่จะท ำ
ให้สำมำรถเขียนได้ดียิ่งขึ น 
ปัญหำของกำรเขียน 
             กำรเขียนสะกดค ำ เป็นปัญหำที่ส ำคัญของนักเรียนและครูสอนภำษำไทยเป็นอย่ำงมำก และ 
จำกกำรศึกษำพบว่ำ สำเหตุของกำรเขียนสะกดค ำผิดมี ดังนี   
              กรรณิกำร์ พวงเกษม (2533 : 31-33) ได้อธิบำยถึงปัญหำในกำรสอนเขียน มีหลำยลักษณะดังนี   
                1. กำรเขียนพยัญชนะ สระและค ำไม่ได้  



 

                2. กำรสะกดค ำผิด เช่น วำงวรรณยุกต์ไม่ถูกที่ ค ำพ้องเสียง เขียนค ำท่ีใช้ ตัวสะกดไม่ตรงมำตรำ
ตัวสะกดผิด เขียนค ำที่มีตัวกำรันต์ผิด ค ำท่ีสระเสียงสั นและเสียงยำวเขียนสลับกัน เขียนค ำควบกล  ำผิด        
เขียนพยัญชนะบำงตัวในค ำเบียดกัน บำงตัวห่ำงออกไป และเขียนค ำที่มำจำก ภำษำต่ำงประเทศผิด 
               3. เว้นวรรคตอนย่อหน้ำไม่ถูกต้อง  
               4. ใช้ค ำไม่เหมำะสม น ำภำษำพูดมำใช้เป็นภำษำเขียน  
               5. เขียนค ำท่ีใช้อักษรย่อไม่ถูกต้อง 
               6. ล ำดับควำมคิดในกำรเขียนไม่ได้  
               7. ลำยมืออ่ำนยำก  
               8. ไม่มีควำมคิดในกำรเขียน  
                จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรเขียนสะกดค ำผิดเกิดจำกหลำยสำเหตุ  
สรุปได้ ดังนี  
               1. ควำมบกพร่องจำกสภำพร่ำงกำยของนักเรียน เช่น สุขภำพไม่สมบูรณ์ มีควำม 
บกพร่องด้ำนกำรได้ยิน กำรพูด และสำยตำ 
               2. นักเรียนขำดกำรสังเกต ไม่พิจำรณำถึงหลักเกณฑ์กำรเขียนให้รอบคอบ 
               3. นักเรียนพบเห็นค ำที่เขียนผิดบ่อยจำกสื่อมวลชนต่ำง ๆ  

     4. วุฒิภำวะและสมองของนักเรียน 
     5. นักเรียนเขียนสะกดค ำโดยเทียบเสียงกับภำษำถิ่น ท ำให้เขียนสะกดผิด 
     6. นักเรียนไม่รู้หลักภำษำไทย ไม่ทรำบควำมหมำยของค ำ 
     7. ครูขำดควำมเอำใจใส่ในกำรตรวจงำนเขียนของนักเรียน เมื่อพบค ำผิดไม่แก้ไขให้ 
     8. ครูไม่ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรสอนให้นักเรียนเขียนสะกดค ำ จึงท ำให้นักเรียน 

ไม่ได้รับแรงจูงใจในกำรฝึกเขียนสะกดค 
 
 
การสอน RLPA  Model 
          RLPA  Model   ( Receive-ling Practice Apply ) คือ  คือกำรสอนให้นักเรียนรู้จักค ำ รับรู้
ควำมหมำยของค ำ  รู้จักกำรแจกลูกค ำ  กำรช่อมโยงของ พยัญชนะ สระ  วรรณยุกต์ น ำไปสู่กำรเขียนที่
ถูกต้อง และน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนสื่อควำม  กำรแต่งประโยคหรือเขียนเรื่องรำวต่ำงๆ   
          Receive-ling       ขั้นรับรู้ค าและความหมาย    
          Practice             ฝึกการแจกลูก และเขียนค าสะกดถูก  ขั้นเชื่อมโยง  
          Apply                การประยุกต์ใช้  
วิธีการสอน  คล้ายกับสอนภำษำแบบโฟนิกส์                   
                   3.3 ขั นตอนของวิธีกำรสอนแบบโฟนิกส์ วิธีกำรสอนแบบโฟนิกส์(Vacca et al., 2003) มี
ขั นตอนดังนี  



 

                      
          
                  ขั้นที่ 1 เรียนรู้เสียงตัวอักษร (Analytic Phonics) โดยครูอ่ำนออกเสียงตัวอักษรให้นักเรียนฟัง
ช้ำๆ และให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงซ  ำตำมครู ยกตัวอย่ำงเช่น ครูสอนนักเรียนอ่ำนออกเสียง /ก/ โดย
ยกตัวอย่ำงค ำท่ีมี เสียง /ก/ เช่น ไก่กำ แกะ เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถออกเสียง /ก/ และจดจ ำเสียง /ก/ 
ได้ ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักเสียงของแต่ละตัวอักษร เรียนรู้เชื่อมโยงเสียงและวิเครำะห์เสียงของตัวอักษร 
              ขั้นที่ 2 ฝึกกำรสอนประสมเสียง (Synthetic Phonics) โดยครูอ่ำนออกเสียงโดยกำรสะกดค ำและ
ให้นักเรียนฝึกตำม เช่น ค ำว่ำ กำ มีกำรประสมเสียงพยัญชนะ /ก/ และเสียงสระ /ำ/ นักเรียนออกเสียง /ก/ 
จำกนั นให้นักเรียนออกเสียง /ำ/ เมื่อประสมเสียง /ก/ กับ /ำ/ จะสำมำรถสะกดเป็นเสียง /กำ/ เป็นกำรฝึก
ผสมเสียงกับตัวอักษรเพ่ือให้นักเรียนสำมำรถอ่ำนออกเสียงได้ ท ำให้นักเรียนเข้ำใจเสียงของตัวอักษรแต่ละตัว 
และผสมเสียงจนสำมำรถที่จะออกเสียงค ำนั น ๆ ได้ด้วยตนเอง 
               ขั้นที่ 3 รู้จักกำรเทียบเคียง (Analogy-Based Phonics) โดยครูให้นักเรียนออกเสียงโดยกำรแจก
ลูกค ำ เช่น /กำ/, /ตำ/, /ปำ/, /อำ/ เป็นกำรฝึกให้นักเรียนรู้จักเทียบเคียงเสียง และรู้ว่ำมีเสียงสระ /ำ/ เป็น
เสียงเดียวกัน นอกจำกนี ยังสำมำรถใช้กำรเทียบเคียงเสียงในกำรสอนเสียงวรรณยุกต์ได้อีกด้วย โดยครูให้
นักเรียนอ่ำนออกเสียงโดยกำรผันเสียงวรรณยุกต์เช่น /กำ/, /ก่ำ/, /ก้ำ/, /ก๊ำ/, /ก๋ำ/ เป็นกำรฝึกให้นักเรียน
รู้จักกำรเทียบเคียงเสียง ท ำให้นักเรียนรู้จักวิเครำะห์ส่วนประกอบของค ำและเทียบเคียงกำรออกเสียงกับค ำ ว่ำ
มีหน่วยเสียงใดที่เหมือนกัน วิธีกำรนี จะช่วยให้นักเรียนรู้จักกำรอ่ำนค ำใหม่ และช่วยในกำรสะกดค ำ 
ไปพร้อมกัน 
               ขั้นที่ 4 หัดอ่ำนเขียนเข้ำใจค ำ (Phonics Drill) โดยครูฝึกให้นักเรียนรู้จักกำรอ่ำนออกเสียงและ
กำรเขียนไปพร้อม ๆ กัน เช่น ค ำว่ำ ไก่ นักเรียนสำมำรถแยกเสียงพยัญชนะต้นได้ว่ำเป็นเสียง /ก/ และเขียน 
อักษร ก ได้หรือค ำว่ำ ไข่ เสียงพยัญชนะต้นคือเสียง /ข/ และนักเรียนสำมำรถเขียนอักษร ข ได้ และฝึกฝนซ  ำ
ไปซ  ำมำให้เข้ำใจควำมหมำยของค ำที่อ่ำนและเขียนจนสำมำรถอ่ำนออกและเขียนได้หรือหำกพบค ำใหม่
นักเรียนสำมำรถเชื่อมโยงประสบกำรณ์เดิมกับค ำใหม่ได้อย่ำงมีระบบ 
                ด้วยกระบวนกำรข้ำงต้นในกำรเรียนรู้แบบโฟนิกส์ จะช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนและได้ฝึกปฏิบัติทั งกำร
อ่ำนและกำรเขียนอย่ำงมีล ำดับขั นตอนและมีควำมต่อเนื่อง เรียนรู้จำกส่วนประกอบของค ำว่ำจะต้องประสม
ด้วยเสียงใดบ้ำง ฝึกกำรเทียบเคียงเสียง เพ่ือเชื่อมโยงว่ำมีหน่วยเสียงใดที่เหมือนกันบ้ำง ฝึกอ่ำนและเรียนรู้ค ำ
ต่ำงๆ อีกทั งได้พัฒนำทั ง 4 ทักษะ ไปพร้อม ๆ กัน คือ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ซึ่งจำกกำร
ทดลองในกำรวิจัย พบว่ำเมื่อนักเรียนได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบโฟนิกส์แล้ว นักเรียนมี
พัฒนำกำรควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียนสูงขึ นมำก โดยเฉพำะกำรอ่ำนพยัญชนะและสระ นักเรียน



 

สำมำรถจดจ ำเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และสำมำรถอ่ำนเขียนได้ทั งหมดภำยในระยะเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ 
ซึ่งเป็นไปตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรตั งเป้ำหมำยไว้      
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
                   อรอุมำ เพชรนุ้ย (2556 : บทคัดย่อ) เรื่องกำรศึกษำควำมสำมำรถอ่ำนค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ 
ของนักเรียน ชั นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีปัญหำทำงกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน จำกกำรใช้วิธีสอนอ่ำนเป็น ค่ำ
ร่วมกับเทคนิค Picture Me Reading ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนค ำศัพท์ ภำษำอังกฤษของ
นักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีปัญหำทำงกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำนสูงขึ นและอยู่ใน ระดับดี จิรำภรณ์ เสือ
อินทร์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่องกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำนกำร อ่ำนภำษำอังกฤษโดยกำรสอน
แบบโฟนิกส์ของนักเรียนชั นประถมศึกษำปี ที่ 2 โรงเรียนบุญคุ้มรำษฎร์บ ำรุง ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรสอนแบบ 
โฟนิกส์ส ำหรับนักเรียนนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 2 มี คุณภำพอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ค่ำเฉลี่ย 4.52 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.39 2) นักเรียนมีควำมสำมำรถ ด้ำนกำรอ่ำนภำษำอังกฤษดีขึ น ก่อนเรียนมีค่ำเฉลี่ย 8.02 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.22 หลังเรียนมี ค่ำเฉลี่ย14.71 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.42 3) ควำมสำมำรถด้ำน
กำรอ่ำนภำษำอังกฤษหลังเรียน สูงขึ นกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ควำมสำมำรถด้ำน
กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่ำงกันอย่ำงนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 และ
นักเรียนมี ควำมพึงพอใจต่อกำรสอนแบบโฟนิกส์อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ย 2.94 ส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 0.12 จรีวรรณ ชยัอำรีย์เลิศ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษำวิจัยเรื่องกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนสะกด 
ค ำภำษำอังกฤษ โดยกำรฝึกประสมค ำด้วยเสียงของพยัญชนะ (Phonics) ของนักเรียนชั น ประถมศึกษำปีที่ 2 
ซึ่งมีนักเรียนเข้ำร่วมจ ำนวน 2 คน ในขั นต้นก่อนนักเรียนทั งจะได้รับกำรฝึกประสม ค ำด้วยเสียงของพยัญชนะ 
(Phonics) พบว่ำ นักเรียนชำยชั นประถมศึกษำปีที่2/4 มีคะแนนก่อนเรียน ร้อยละ 35.83 และนักเรียนหญิง
ชั นประถมศึกษำปีที่ 2/1 มีคะแนนก่อนเรียน 43.33 ซึ่งอยู่ในระดับ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ แต่เมื่อนักเรียนทั งสองคน   
ได้เข้ำร่วมกำรฝึกประสมค ำด้วยเสียงของพยัญชนะ (Phonics) พบว่ำ นักเรียนชำยชั นประถมศึกษำ ปีที่ 2/4 มี
คะแนนก่อนเรียน ร้อยละ 75 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมำก และนักเรียนหญิงชั นประถมศึกษำปีที่ 2/1 มีคะแนนก่อน
เรียน 80.33 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมตำม ตำรำงเกณฑ์ท่ีก ำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำนักเรียนทั งมีทักษะกำรอ่ำน
สะกดค ำภำษำอังกฤษดีขึ น ณัฐพล สุริยมณฑล (2561 บทคัดย่อ) เรื่องกำรสอนแบบโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมกำร
ออกเสียง และควำมรู้ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ ของนักเรียนช่วงชั นที่ 2 โรงเรียนบ้ำนแม่ละนำ อ ำเภอปำงมะผ้ำ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เรียนวิชำภำษำอังกฤษพื นฐำน (อ11101) ภำคเรียนที่ 2 ประจ ำ ปี 28 กำรศึกษำ 2559 
จ ำนวน 12 คน ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนออกเสียงภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 ในระดับดีเยี่ยมหลัง
ได้รับกำรสอนด้วยวิธีสอนแบบโฟนิกส์ และนักเรียนรู้ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษผ่ำน เกณฑ์ร้อยละ 60 ในระดับดี
เยี่ยมหลังได้รับกำรสอนด้วยวิธีสอนแบบโฟนิกส์ ณัฐนันท์ นิเวศน์วรกำร และคณะ (2561 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษำวิจัยเรื่องกำรใช้กำรสอน แบบโฟนิกส์เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรออกเสียงควำมรู้ค ำศัพท์และกำร
อ่ำนภำษำอังกฤษของ นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ผลกำรวิจัยครั งนี สรุปได้ว่ำ 
นักเรียนสำมำรถ ออกเสียงภำษำอังกฤษอยู่ในระดับคุณภำพดี หลังได้รับกำรสอนแบบโฟนิกส์ นักเรียนมี
ควำมรู้ค ำศัพท์ ภำษำอังกฤษเพ่ิมขึ นจำกระดับคุณภำพไม่ผ่ำนเป็นระดับพอใช้อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
.01 หลังจำกได้รับกำรสอนแบบโฟนิกส์ และนักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยู่ในระดับคุณภำพดีหลังได้รับ
กำรสอนแบบโฟนิกส์ จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำร 

        กำรศึกษำในครั งนี  ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรรำยงำนกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและเขียนค ำ 
พื นฐำนภำษำไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสำระภำษำไทย ของนักเรียนช่วงชั นที่ 2 โรงเรียนบ้ำนเขำโอน  
ปีกำรศึกษำ 2564 ซึ่งสรุปได้ดังนี  

1. ประชำกร 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
3. กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
4. กำรเก็บรวบรวมเครื่องมือ 
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1.ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั งนี  ได้แก่ นักเรียนช่วงชั นที่ 2 โรงเรียน 

บ้ำนเขำโอน อ ำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2564  จ ำนวน 13  คน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1  แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนออกเสียงและเขียนควบกล  ำ นักเรียนช่วงชั นที ่2 

ผู้รำยงำนสร้ำงขึ นเพ่ือใช้ฝึกปฏิบัติด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียน จ ำนวน 6 ชุด  
          2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำรอ่ำนและเขียนค ำควบกล  ำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำไทย นักเรียนช่วงชั นที่ 2 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จ ำนวน 20 ข้อ 
ขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. แบบทดสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับกำรอ่ำนและเขียนค ำควบกล  ำ เป็นแบบปรนัย ชนิด 4  

ตัวเลือก  จ ำนวน  20  ข้อ  
2. แบบฝึกกำรอ่ำนและเขียนค ำอักษรควบกล  ำแท้และควบกล  ำไม่แท้ จ ำนวน 6 แบบฝึก 

โดยทุกคนท ำกิจกรรมและบันทึกผล 



 

3. แบบทดสอบหลังเรียนเกี่ยวกับกำรอ่ำนและเขียนสะกดค ำอักษรควบกล  ำแท้และควบกล  ำ
ไม่แท้  โดยใช้ชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน  

 
 
 
 
 
 

3. แบบแผนกำรทดลองและขั นตอนกำรทดลอง 
3.1 แบบแผนกำรวิจัย กำรวิจัยครั งนี  ได้ใช้แบบแผนกำรวิจัยแบบ One Group Pre- 

test Post-test Design เสริมพงศ์ วงศ์กมลำไสย (2548 : 57) โดยมีลักษณะกำรวิจัย ดังตำรำงที่ 1 
 

ตำรำงที่ 1 แบบแผนกำรวิจัยแบบ One Group Pre-test Post-test Design 

                 กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 
ทดลอง T1 x T2 

 
T1 หมำยถึง กำรทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

          X  หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเสียงและเขียนค ำศัพท์ในภำษำไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

         T2 หมำยถึง กำรทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
3.2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่อง 

กำรอ่ำนออกเสียงและเขียนค ำควบกล  ำ ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ น จ ำนวน 20 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง 
3.3. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ระหว่ำงกำรจัด 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้บันทึกคะแนนกำรท ำกิจกรรมกลุ่มและกำรท ำแบบฝึกทักษะไว้ทุกครั ง 
3.4. เมื่อด ำเนินกำรสอนครบทุกแผนแล้วท ำกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

หลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมกับก่อนเรียน 

4. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

 ผู้รำยงำน ได้ด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรศึกษำตำมล ำดับ ดังนี   
      1. กำรสร้ำงแบบฝึกเสริมทักษะกำรอ่ำนออกเสียงและเขียนค ำศัพท์ในภำษำไทย นักเรียนช่วงชั น

ที่ 2 ผู้รำยงำนได้ด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย ดังนี   
1.1 ศึกษำสภำพปัญหำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย                

โรงเรียนบ้ำนเขำโอน  อ ำเภอวังวิเศษ  ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ ตรัง เขต  2 
1.2 ศึกษำหลักสูตร ค้นคว้ำข้อมูล คู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้หลักสูตรบ้ำนเขำโอน ตำมหลักสูตร 

แกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำน พุทธศักรำช 2551 เกี่ยวกับกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้   
1.3 ศึกษำกำรสร้ำงแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและเขียนค ำควบกล  ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 



 

ภำษำไทย ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2  จำกเอกสำรต่ำงๆ  
1.4 ด ำเนินกำรสร้ำงแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและเขียนค ำควบกล  ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ภำษำไทยส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2 จ ำนวน 6 ชุด 
 

1.5  สร้ำงแบบประเมินแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนออกเสียงและเขียนค ำควบกล  ำ             
กลุม่สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ช่วงชั นที่ 2  โดยถำมครอบคลุมองค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ 5 ด้ำนคือ  

1) จุดประสงค์ 
2) เนื อหำ  
3) รูปแบบ 
4) กำรใช้ภำษำ  
5) กำรวัดและประเมินผล  

    2. กำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง กำรอ่ำนและกำรเขียนค ำควบกล  ำ
ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผู้รำยงำนได้ด ำเนินกำรสร้ำงตำมล ำดับ ดังนี   

2.1 ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์และวิธีกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์         
ทำงกำรเรียนแบบอิงเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอำด (2545 : 89-90) 
  2.2 ศึกษำหลักสูตร คู่มือกำรวัดผลและประเมินผลตำมหลักสูตรโรงเรียนบ้ำนเขำโอน  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำน พุทธศักรำช 2551  

2.3 ก ำหนดเนื อหำและก ำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื อหำสำระ 
2.4 สร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4  

ตัวเลือก จ ำนวน 20 ข้อ 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ขั นตอนกำรด ำเนินงำน   /   เดือน   มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม   กันยำยน        
1. ชี แจงให้ผู้เรียนทรำบ /    
2. จัดท ำแบบทดสอบก่อนเรียน   
    แบบฝึกหัด  แบบทดสอบหลังเรียน 

/    

3. ให้ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  /   
4. ให้ผู้เรียนท ำแบบฝึกหัด   /  
5. ให้ผู้เรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียน   /  
6. ท ำกำรรวบรวมข้อมูล   /  
7. เปรียบเทียบคะแนนในกำรท ำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบฝึกหัด   
    แบบทดสอบหลังเรียน 

  /  

8. จัดพิมพ์เอกสำร  และเข้ำรูปเล่ม   /  
 
 
 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  



 

                   กำรศึกษำครั งนี  ผู้ศึกษำท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยวิเครำะห์ข้อมูลดังนี   
1. วิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จำกกำรท ำแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  
2.   วิเครำะห์หำประสิทธิภำพของแบบฝึกทักษะ  
3.   วิเครำะห์หำคะแนนเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จำกกำรประเมินกำรท ำแบบ 

ฝึกทักษะระหว่ำงเรียน  
          6. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

6.1 กำรวิเครำะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่  
6.1.1 ค่ำเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ของคะแนน โดยใช้สูตรของ บุญชม ศรี สะอำด  
       ( 2545 : 105 )  
            สูตร      X    =  X / N 
                      เมื่อ X แทน ค่ำเฉลี่ย  
                           X แทน ผลรวมของคะแนนทั งหมดในกลุ่ม 
                             N  แทน จ ำนวนนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            บทที่ 4 
                  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

รำยงำนกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและเขียนค ำควบกล  ำ ใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสำระภำษำไทย ส ำหรับ
นักเรียนช่วงชั นที่ 2  ในครั งนี  ผู้รำยงำนได้เสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมล ำดับขั นดังนี  

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
2. ล ำดับขั นในกำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 



 

3. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
    ผู้รำยงำนได้ก ำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรแปลควำมหมำยผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี  

N    แทน จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย 
X    แทน คะแนนเฉลี่ย 
∑X   แทน ผลรวมของคะแนนทั งหมด 

2. ล ำดับขั นในกำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้รำยงำนได้ด ำเนินกำรตำมล ำดับขั นตอน ดังนี   

ตอนที่ 1 วิเครำะห์หำประสิทธิภำพของแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียน 
ควบกล  ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2  ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 

ตอนที่ 2 กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้ำนกำรอ่ำน และกำรเขียน 
ภำษำไทย ค ำควบกล  ำ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

3. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ตอนที่ 1 กำรหำประสิทธิภำพของแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนค ำควบกล  ำ กลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ภำษำไทย ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2   ตำมเกณฑ์  80/80 ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงที่ 1 กำรหำประสิทธิภำพของแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนค ำควบกล  ำ 

นักเรียน 
คนที่ 
(N) 

คะแนนระหว่ำงเรียน คะแนน
รวม 
( 100 ) 
X 

แบบฝึกที่ 
1 

(10 ) 

แบบฝึกที่ 
2 

( 20 ) 

แบบฝึกที่ 
3 

(20 ) 

แบบฝึกที่ 
4 

( 20) 

แบบฝึกที่ 
5 

( 10) 

แบบฝึกที่ 
6 

( 20) 
1. 7 18 13 20 10 14 82 
2. 8 18 17 20 9 20 92 
3. 9 18 18 20 10 20 95 
4. 7 16 14 19 6 15 72 
5. 8 15 15 16 8 18 80 
6. 8 16 16 10 8 14 69 



 

7. 8 14 15 10 5 11 60 
8. 9 14 16 12 8 15 69 
9. 8 15 17 17 8 14 70 
10. 5 18 17 15 8 15 74 
11. 7 16 17 14 7 17 75 
12. 9 16 18 16 9 18 80 
13. 9 18 18 15 9 18 87 
X 102 212 211 204 105 209 1,043 
𝑋 7.84 16.30 16.23 15.69 8.07 16.07 80.23 

ร้อยละ 78.46 81.53 81.15 78.46 80.76 80.38 80.23 
 

จำกตำรำง  1  พบว่ำนักเรียนผ่ำนกระบวนกำรเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนเขียนภำษำไทย ด้วย 
RLPA Model  โดยใช้กระบวนกำร Active  Learning 

โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ย 80.23 จำกคะแนนเต็ม  100  คิดเป็นร้อยละ  80.23  แสดงว่ำแบบฝึกทักษะ 
มีประสิทธิภำพของกระบวนกำรที่จัดไว้ในบทเรียน ( E1 )  เท่ำกับ  80.23 ซ่ึงเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้   

 
 
 
 

 
          ตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำอนและหลังเรียน 

นักเรียนคนที ่(N) คะแนนสอบก่อนเรียน(20คะแนน) คะแนนสอบหลังเรียน  (20 คะแนน) 

1 16 18 

2 11 17 
3 12 17 
4 11 16 
5 15 15 
6 13 15 
7 11 15 
8 11 16 
9 16 17 
10 12 16 
11 12 15 
12. 11 15 
13. 15 16 
รวม 166 208 



 

ค่ำเฉลี่ย 12.76 16.00 
ร้อยละ 63.84 80.00 

              จำกตำรำง พบว่ำ  นักเรียนท ำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนรู้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  
12.76  จำกคะแนนเต็ม  20 คิดเป็นร้อยละ  63.84  เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จำกแบบฝึกทักษะกำรอ่ำน เขียนค ำ
ควบกล  ำ แล้วทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย  16 จำกคะแนนเต็ม  20  คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ  80  แสดงว่ำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำน เขียนค ำควบกล  ำ  มีประสิทธิภำพในกำรเปลี่ยนแปลงผล
กำรเรียนของนักเรียน ( E2 )  คิดเป็นร้อยละ  80   

        ตำรำง  3  ประสิทธิภำพของกำรอ่ำน เขียนค ำควบกล  ำ ตำมเกณฑ์  80/80 
จ ำนวนนักเรียน คะแนนแบบฝึกทักษะ (E1) คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (E2) 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย(คะแนนเต็ม) ร้อยละ ค่ำคะแนนเฉลี่ย(คะแนนเต็ม) ร้อยละ 
13 16.07 80.23 16.00 80 

 จำกตำรำง 3  พบว่ำประสิทธิภำพของแบบฝึกทักษะที่สร้ำงขึ นมีค่ำเท่ำกับ  80.23/80.00  หมำยควำม
ว่ำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนเขียนค ำควบกล  ำ ท ำให้นักเรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้เท่ำกับ  80.23  และมี
ประสิทธิภำพทำงกำรเรียนรู้หรือประสิทธิภำพของแบบฝึกทักษะ ในกำรเปลี่ยนแปลงผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน
เท่ำกับร้อยละ  80  แสดงว่ำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำน เขียนค ำควบกล  ำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ส ำหรับ
นักเรียนช่วงชั นที่ 2   มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์  80/80  ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
กำรศึกษำในครั งนี  ผู้รำยงำนได้พัฒนำทักษะกำรอ่ำนและเขียนค ำควบกล  ำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำไทย  ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2      ซึ่งสรุปได้ดังนี  
1. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
4. กำรด ำเนินกำรศึกษำ 
5. สรุปผลกำรศึกษำ 
6. อภิปรำยผล 
7. ข้อเสนอแนะ 

1. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
  1.1  เพ่ือพัฒนำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำน เขียนค ำควบกล  ำนักเรียนส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2  สำระ
ภำษำไทย ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 

1.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังกำรเรียนรู้  ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับ
เทคนิคกำรสอนแบบ RLPA Model   
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

2.1  ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ นักเรียนช่วงชั นที่ 2 โรงเรียนบ้ำนเขำโอน  ส ำนักงำนเขตพื นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2565 จ ำนวน 13 คน 



 

2.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ นักเรียนช่วงชั นที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565 
จ ำนวน 13 คน ซึ่งได้มำโดยกำรเลือกสุ่มแบบเจำะจง (Purposive Sampling)  
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำครั งนี  ประกอบด้วย 
3.1 แบบฝึกทักษะสำระกำรอ่ำนและเขียนค ำควบกล  ำ  ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2 จ ำนวน 6 แบบฝึก 
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้ำนกำรอ่ำนและเขียนค ำควบกล  ำ ส ำหรับนักเรียนช่วงชั น

ที่ 2   เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 20 ข้อ 
4. กำรด ำเนินกำรศึกษำ  

กำรด ำเนินกำรในครั งนี  กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำได้มำจำกกำรเลือกสุ่มแบบเจำะจง (Purposive 
Sampling) ผู้รำยงำนได้เป็นผู้ด ำเนินกำรเองโดยมีขั นตอนในกำรด ำเนินกำร ดังนี  

4.1 น ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้ำนกำรอ่ำนและเขียนค ำควบกล  ำ  ไปทดสอบ 
ก่อนเรียน (Pretest) ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2 จ ำนวน  13 คน 

4.2 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะค ำควบกล  ำ ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2  
จ ำนวน 6 แบบฝึก 

4.3 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้ำนกำรอ่ำนและเขียนค ำควบกล  ำ   (Posttest) ด้วย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
5. สรุปผลกำรศึกษำ 

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียนค ำควบกล  ำ     
ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2 มีประสิทธิภำพ 80.23./80.00 ซ่ึงเป็นไปตำมำเกณฑ์ 80/80  
6. อภิปรำยผล  

จำกกำรรำยงำน ผลกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียน 
ค ำควบกล  ำ ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2 พบประเด็นส ำคัญที่ควรน ำมำอภิปรำยผล  ดังนี   

6.1 แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนค ำควบกล  ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ส ำหรับนักเรียน
ช่วงชั นที่ 2 ที่ผู้รำยงำนสร้ำงขึ น จ ำนวน 6 แบบฝึก มีประสิทธิภำพ 80.23./80.00 หมำยถึงนักเรียนได้คะแนน
เฉลี่ยจำกกำรท ำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนค ำควบกล  ำ ทั ง 6 แบบฝึก คิดเป็นร้อยละ 80.23 และได้
คะแนนเฉลี่ยจำกกำรท ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนค ำควบกล  ำ คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 แสดงว่ำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนค ำควบกล  ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่ผู้รำยงำนสร้ำงขึ นมีประสิทธิภำพสูงกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำน 80/80 เล็กน้อย อำจเนื่องมำจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้รำยงำน
ได้ศึกษำวิธีกำรและขั นตอนกำรสร้ำงแบบฝึกทักษะยังไม่ได้มำตรฐำน ประกอบกับไม่ได้ผ่ำนกำรตรวจ แนะน ำ 
แก้ไขข้อบกพร่องและประเมินควำมถูกต้องเหมำะสมจำกผู้เชี่ยวชำญ  แต่ผู้รำยงำนท ำเพ่ือต้องกำรทรำบ
พัฒนำกำรของนักเรียนขั นพื นฐำน  

แบบฝึกทักษะที่ดีควรค ำนึงถึงหลักจิตวิทยำ กำรเรียนรู้ ผู้เรียนได้ศึกษำด้วยตนเอง ควำมครอบคลุม 
ควำมสอดคล้องกับเนื อหำ รูปแบบน่ำสนใจ และค ำสั่งชัดเจน และ ฐำนิยำ อมรพลัง (2548: 78) ได้เสนอ
ลักษณะที่ดีของแบบฝึก คือ แบบฝึกที่เรียงล ำดับจำกง่ำยไปหำยำก มีรูปภำพประกอบ มีรูปแบบน่ำสนใจ 
หลำกหลำยรูปแบบ โดยอำศัยหลักจิตวิทยำในกำรจัดกิจกรรมหรือจัดแบบฝึกให้สนุก ใช้ภำษำเหมำะสมกับวัย 
มีกำรจัดกิจกรรมกำรฝึกท่ีเร้ำควำมสนใจ และแบบฝึกนั นควรทันสมัยอยู่เสมอ แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำร
เขียนสะกดค ำควบกล  ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2  ที่ผู้รำยงำนสร้ำงขึ น เป็น



 

แบบฝึกทักษะที่ใช้ร่วมกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ได้น ำเอำกิจกรรมต่ำงๆ  มำจัดให้สอดคล้องกันในแต่ละแผน 
ซึ่งประกอบด้วยเกม ภำพ เพ่ือถ่ำยทอดเนื อหำสำระในลักษณะที่จะส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยถือว่ำ
สื่อแต่ละอย่ำงให้คุณค่ำแตกต่ำงกัน จำกเหตุผลดังกล่ำวแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนสะกดค ำควบกล  ำ 
กลุม่สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2  จึงเป็นแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนสะกด
ค ำท่ีมีประสิทธิภำพซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย  

6.2 คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่ำคะแนนทดสอบก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนสะกดค ำควบกล  ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ส ำหรับนักเรียน
ช่วงชั นที่ 2 ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนสะกดค ำสูงขึ น อำจเนื่องมำจำก  

6.2.1 แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนค ำพื นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ช่วงชั นที่ 2 ที่สร้ำงขึ นมีประสิทธิภำพสูงกว่ำเกณฑ์ 80/80 เป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้นักเรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงขึ น  เนื่องจำกได้เรียนรู้ตำมขั นตอนที่ครูเตรียมกำรสอนมำแล้ว ท ำให้ 
นักเรียนมีก ำลังใจที่จะเรียนรู้เนื อหำใหม่ต่อไป 

6.2.2 กำรใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนค ำพื นฐำนในกำรจัดกิจกรรมกำร 
เรียนรู้ ได้ยึดหลักกำรสอนตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนตั งแต่ 
เริ่มฟัง อ่ำน พูด และเขียน ตลอดถึงขั นตรวจผลงำนด้วยตนเอง นักเรียนเรียนรู้ด้วยควำมเข้ำใจ ใช้สื่อ 
ที่เป็นรูปธรรมมำกกว่ำสิ่งที่เป็นนำมธรรม  และประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง ท ำงำนร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม 
เพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจกำรเรียนรู้แบบประสบกำรณ์     เนื อหำเหมำะสมกับควำมสำมำรถในกำรรับรู้                            
ของนักเรียนระดับประถมศึกษำ ท ำให้นักเรียนเกิดควำมเพลิดเพลินสนุกสนำน มีควำมกระตือรือร้นที่จะเรียน 
เพรำะกำรเรียนกำรสอนที่น่ำสนใจ ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำรสอนสูงขึ น 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ 
7.1.1 กำรเลือกเนื อหำที่น ำมำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นสิ่งส ำคัญควรค ำนึงถึง 

ควำมเหมำะสมของ เพศ วัย และระดับควำมสำมำรถในกำรเรียนของนักเรียนด้วย หำกเนื อหำใด 
ที่นักเรียนสนใจ นักเรียนจะเกิดควำมกระตือรือร้นกำรเรียนรู้เพิ่มมำกขึ น  

7.1.2 ครูผู้สอนภำษำไทยควรน ำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนสะกดค ำควบกล  ำ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2 ที่ผู้รำยงำนสร้ำงขึ นไปใช้ประกอบกำรสอน  
เนื่องจำกแบบฝึกทักษะนี  มีประสิทธิภำพสูงกว่ำเกณฑ์ 80/80 ที่ก ำหนดไว้ 

7.1.3 ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ครูควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่มี 
ควำมสำมำรถในกำรเรียนต่ ำ อำจจะไม่เข้ำใจหรือเกิดกำรเรียนรู้ช้ำ หรือต้องกำรควำมช่วยเหลือ ครูควร 
ใช้เทคนิคเสริมแรงกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ หรืออธิบำยให้เข้ำใจชัดเจนอีกครั ง 

7.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั งต่อไป 
7.2.1 ควรมีกำรสร้ำงแบบฝึกทักษะในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เนื อหำที่เข้ำใจ 

ยำก หรือเนื อหำที่เป็นปัญหำต่อกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มทักษะภำษำไทยในแต่ละระดับชั น เพ่ือน ำไป 
ทดลองหำประสิทธิภำพ 

7.2.2 ควรมีกำรสร้ำงแบบฝึกภำษำไทย ในหน่วยกำรเรียนรู้อื่นหรือในระดับชั นอื่น ๆ 
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ืืื่อเรือ่ง ความพงึพอใจของนกัศกึษาปรญิญาตรตีอ่การเขา้ศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ ์
ผูว้ิจยั นางสาวปญุญณชุ ขตัิยะวงศน์างสาวสวุิภา ยอดแกว้ นายปิยะพงศอ์ิสรนวุฒัน  ์ นายจตรุงคศ์รสีุ
ธรรม หนว่ยงาน กลุม่งานสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาฬสนิธุ ์ ปีที่พิมพ ์ 2555 บทคดัยอ่ การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาความพงึพอใจและการ
รบัทราบขอ้มลูขา่วสารความ พงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ์
ศกึษาจากกลุม่ตวัอยา่งเป็น นกัศกึษาจาํนวน 352 คน โดยใชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมูิเก็บ
ตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถาม และ วิเคราะหข์อ้มลูโดยหาความถ่ีคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัปรากฏดงันี ้ 1. นกัศกึษาปรญิญาตร ี มีความพงึพอใจการตอ่การเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลยั
ราชภฏั กาฬสนิธุโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีมคีา่เฉลีย่มากที่สดุ ไดแ้ก่ ดา้นการบรกิาร
นกัศกึษา รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมพฒันานกัศกึษา ดา้นสภาพแวดลอ้มทั่วไป และดา้น
กระบวนการเรยีน การสอน ตามลาํดบั โดยดา้นท่ีมีคา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุ ไดแ้ก่ดา้นสิง่อาํนวยความสะดวก 

2. นกัศกึษาปรญิญาตรไีดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารการเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั กาฬสนิธุจ์าก
แหลง่ขอ้มลูขา่วสารมากที่สดุ 3 อนัดบั ไดแ้ก่ บคุลากร โปสเตอร/์ปา้ยโฆษณา และญาติ สว่น
แหลง่ขอ้มลูขา่วสารท่ีไดร้บันอ้ยทีส่ดุ 3 อนัดบั ไดแ้ก่ บทความ สารของมหาวิทยาลยั และโทรทศัน ์โดย



 

สรุป นกัศกึษามคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และไดร้บัทราบขอ้มลู ขา่วสารการเขา้
ศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสนิธุจ์ากแหลง่ขอ้มลูขา่วสารมากที่สดุ ไดแ้ก่ บคุลากร และนอ้ยที่สดุ
คือ ทางสารของมหาวิทยาลยัและโทรทศันซ์ึง่ขอ้สนเทศที่ไดจ้ากการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็น ประโยชนต์อ่
มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสนิธุใ์นการพฒันาหลกัสตูร สาขาวิชา การจดัการเรยีนการสอน และการ
ประชาสมัพนัธข์า่วสารของมหาวทิยาลยัตอ่ไป 
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            กรด     กรอ่น 
 

๕.   กรอ     เกรยีง 

            เกรกิ            แกรง่    



 

 

    ค าชี้แจง       นักเรียนฝึกออกเสียงแจกลูกสะกดค ำควบกล  ำทีละค ำ 

 

 

 

 

 

 

       
                                                             แบบฝึกที่ ๓ 
 

ฝึกเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ 

 

      ค าชี้แจง  นักเรียนเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง 

ที ่ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ ค ำ 

๑ กร - ำ บ - กรำบ 

๒ กร - ะ บ - กรับ 

๓ กร  ุ- ง - กรุง 

๔ กร - ิ ม - ่ กริ่ม 

๕ กร โ - ะ ง - กรง 

๖ กร - อ ย - ่ กร่อย 

๗ กร - อ บ - กรอบ 

๘ กร  - อ  น - กร่อน 

๙ กร เ - ี ย ง - เกรียง 

๑๐ กร เ- ง - เกรง 



 

 

ที ่ ค ำ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ 

๑ กรำม กร - ำ ม - 

๒ กรัม     

๓ กรุง     

๔  กริ่ม     

๕ กรง     

๖ กร่อย     

๗ กรอบ     

๘ เกริก     

 

 

            

 

 

 

 

         แบบฝึกที่ ๔ 

 

     ฝึกอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  กล                                  

 

     ค าชี้แจง              นักเรียนอ่ำนตำมครูทีละค ำ 

    

 

 

๑.  กลา้     กลงึ 

        กลิง้     เกลอ 

๒. ไกล            กลวั 

     กลอง     กลอน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แบบฝึกที่  ๕ 

 

  ฝึกอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดค าควบกล้ า กล 

 

      ค าชี้แจง          นักเรียนฝึกออกเสียงแจกลูกสะกดค ำควบกล  ำทีละค ำ 

 

ที ่
พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ ค ำ 

๑ กล - ำ - - ้ กล้ำ 

๒ กล เ - อ - - เกลอ 



 

 

 

 

 

 

  แบบฝึกที่  ๖ 

 

 

ฝึกเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ 

 

    ค าชี้แจง   นักเรียนเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง 

 

ที ่ ค า พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ 

๑ กลึง กล - ึ ง - 

๒ เกลอ     

๓ กลัว     

๓ กล - ัว - - กลัว 

๔ กล อ น - กลอน 

๕ กล - ื น - กลืน 

๖ กล แ - ว - ้ แกล้ว 

๗ กล - อ ย - กลอย 

๘ กล - ี บ - กลีบ 

๙ กล ใ- - - ้ ใกล้ 

๑๐ กล - ั ว ย - ้ กล้วย 



 

๔ กลอน     

๕ แกล้ว     

๖ กลอย     

๗ ใกล้     

๘ กล้วย     

 

 

 

 

 

 

    แบบฝึกที่ ๗ 

 

       ฝึกอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  กว 

 

                    ค าชี้แจง              นักเรียนอ่ำนตำมครูทีละค ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  กวกั              กวดั    

๒. กวา               กวาง          

๓. กวา้ง        กวาด   

๔.  กว๊าน        เกวียน          

๕.  แกวง่      ไกว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกที่  ๘ 

 

 

ฝึกอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดค าควบกล้ า กว 

 

ค าชี้แจง          นักเรียนฝึกออกเสียงแจกลูกสะกดค ำควบกล  ำทีละค ำ 

ที ่ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ ค ำ 

๑ กว - ะ ก - กวัก 

๒ กว - ะ ด - กวัด 

๓ กว - ำ - - กวำ 

๔ กว - ำ ง - กวำง 

๕ กว - ำ ง - ้ กว้ำง 

๖ กว -ำ ด - กวำด 

๗ กว - ำ น  ๊- กว๊ำน 



 

 

 

 

 

 

 

  แบบฝึกที่  ๙ 

 

 

ฝึกพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ 

 

      ค าชี้แจง  นักเรียนเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง 

๘ กว เ - ี ย น - เกวียน 

๙ กว - แ - ง  ่- แกว่ง 

๑๐ กว ไ - - - ไกว 

ที ่ ค า พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ 

๑ กวัก กว -ะ ก - 

๒ กวำด     

๓ ไกว     

๔ แกว่ง     

๕ กวำง     

๖ กว้ำง     

๗ กว๊ำน     

๘ กวัด     



 

 

 

 

 

 

      แบบฝึกที่ ๑๐ 
 

        ฝึกอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  คร 

 

ค าชี้แจง              นักเรียนอ่ำนตำมครูทีละค ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  ครั่ง                  ครัง้ 

             คราง             คราบ 

๒. คราว             ครบั 

            คราม             ครา 

๓. ครู        เครือ 

            เครา       ใคร 

๔. ครนื         ครนั 

          เครง         ครบ 

๕. ครวญ              ครอบ 

            ครบี       ครอง 



 

 

 

 

 

แบบฝึกที่ ๑๑ 

 

 

            ฝึกอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดค าควบกล้ า คร 

 

    ค าชี้แจง            นักเรียนฝึกออกเสียงแจกลูกสะกดค ำควบกล  ำทีละค ำ 

 

 

 

ที ่ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ ค ำ 

๑ คร -ะ ง - ้ ครั ง 

๒ คร - ำ บ - ครำบ 

๓ คร - ะ บ - ครับ 

๔ คร - ำ - - ครำ 

๕ คร เ - ื อ - - เครือ 

๖ คร ใ - - - ใคร 

๗ คร -ำ ม - ครำม 

๘ คร โ - ะ  บ - ครบ 

๙ คร อ บ - ครอบ 

๑๐ คร อ ง - ครอง 



 

 

 

                                                              แบบฝึกที่  ๑๒ 

 

ฝึกเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ 

 

       ค าชี้แจง  นักเรียนเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง 

 

ที ่ ค า พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ 

๑ ครั ง คร -ะ ง - ้ 

๒ ครำบ     

๓ ครับ     

๔ คร้ำน     

๕ เครื่อง     

๖ ใคร่     

๗ คร้ำม     

๘ ครบ     

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกที่ ๑๓ 



 

 

 ฝึกอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  คล ,ขล 

 

          ค ำชี แจง              นักเรียนอ่ำนตำมครูทีละค ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกที่ ๑๔ 

 

 

๑.  คละ                 คลา 

        คลงั             คลั่ง 

๒. คลอก             คลอง 

             คลอด     เคลีย 

๓. คลอ่ง      คลอ้ง 

            เคลา้      แคลง 

๔. แคลว่      คลมุ 

       คลาย      ขลุย่ 

๕. ขลงั             ขลาด 

            เขลา      ขลบิ 

 

 

 



 

ฝึกอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดค าควบกล้ า คล,ขล 

 

   ค าชี้แจง          นักเรียนฝกึออกเสียงแจกลูกสะกดค ำควบกล  ำทีละค ำ 

 

 

 

 

 

 แบบฝึกที่ ๑๕ 

 

ฝึกเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ 

 

      ค าชี้แจง   นักเรียนเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง 

ที ่ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ ค า 

๑ คล - ะ - - คละ 

๒ คล - ะ ง - คลัง 

๓ คล อ ก - คลอก 

๔ คล อ ด - คลอด 

๕ คล อ ง  ่ คล่อง 

๖ คล เ - ำ - - ้ เคล้ำ 

๗ คล แ - ว  ่ แคล่ว 

๘ คล - ำ ย - คลำย 

๙ ขล - ะ ง - ขลัง 

๑๐ ขล เ - ำ - - เขลำ 



 

ที ่ ค า พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ 

๑ คล้ำย คล -ำ -ย - 

๒ คลั่ง     

๓ คลอง     

๔ เคลีย     

๕ คล้อง     

๖ แคล่ว     

๗ คลุม     

๘ ขลุ่ย     

 

 

  

 

 

 

 

 

  แบบฝึกที่  ๑๖ 

 

 ฝึกอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  คว  ขว 

    

         ค าชี้แจง        นักเรียนอ่ำนตำมครูทีละค ำ 

 

 

 

 ๑.  ควํ่า                 ควา้ 

         ควา้ง             ความ 

 ๒. แขวน                ขวาน 

              ขวาง     ขวา้ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกที่  ๑๗ 
 

ฝึกอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดค าควบกล้ า คว,ขว 

 

         ค าชี้แจง          นักเรียนฝึกออกเสียงแจกลูกสะกดค ำควบกล  ำทีละค ำ 

ที ่ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ 
ค า 

๑ คว -ำ - - ่ คว่ ำ 

๒ คว -ำ น - ้ คว้ำน 

๓ คว -ำ - - ้ คว้ำ 



 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกที่  ๑๘ 

 

ฝึกเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ 

 
 ค าชี้แจง  นักเรียนเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง 
 

ที ่ ค า พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ 

๑ คว้ำน คว -ำ น - ้ 

๒ คว้ำ     

๓ ขวำน     

๔ ขว้ำง     

๕ แขวง     

๔ คว เ- ง - ้ เคว้ง 

๕ ขว แ- ง - แขวง 

๖ ขว -ำ - - ขวำ 

๗ ขว ไ- - - ้ ไขว้ 

๘ ขว เ- - - เขว 

๙ ขว -ำ ง - ขวำง 

๑๐ ขว แ-ะ - - แขวะ 



 

๖ ขวำ     

๗ ไขว้     

๘ ขวัญ     

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกที่ ๑๙ 

 

ฝึกอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  พร 

 

                 ค าชี้แจง           นักเรียนอ่ำนตำมครูทีละค ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. พรอ้ม                พระ 

        พรุง่            พรกิ 

๒. พริง้            พรบิ 

              แพร     แพร ่

๓.  ไพร     พราํ 

             ไพร ่     พรํ่า 

๔. พราก     พรั่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกที่  ๒๐ 

 

  ฝึกอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดค าควบกล้ า พร 

 

            ค าชี้แจง   นักเรียนฝึกออกเสียงแจกลูกสะกดค ำควบกล  ำทีละค ำ 

ที ่ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ ค า 

๑ พร -ะ - - พระ 

๒ พร - ิ ก - พริก 

๓ พร - ิ บ - พริบ 

๔ พร แ - - - ่ แพร่ 

๕ พร -ำ - - พร ำ 

๖ พร ไ- - - ่ ไพร่ 

๗ พร -ำ น - ่ พรำน 

๘ พร -ำ - - ้ พร้ำ 

๙ พร -ำ ย - พรำย 

๑๐ พร -ำ ง - ่ พร่ำง 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกที่  ๒๑ 

 

 

ฝึกเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ 

 

        ค าชี้แจง  นักเรียนเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง 

 

ที ่ ค า พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ 

๑ พร้อม พร -อ ม - ้ 

๒ พริก     

๓ พริบ     

๔ แพร่     

๕ ไพร่     

๖ พร่ ำ     

๗ พระ     

๘ พร้ำ     

๙ พรำย     



 

๑๐ พร่ำง     

 

     

 

 

แบบฝึกที่  ๒๒ 

 

  ฝึกอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  พล  ผล 

 

 

            ค าชี้แจง          นกัเรียนอ่ำนตำมครูทีละค ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑.  พลนั                พลาด 

         พลา            พลาย 

 ๒. พลาํ            พลบั 

              พลิก     เพลีย 

 ๓.  เพลีย้           เพลา 

              เพลง    พลดั 

 ๔.  เผลอ    ผละ 

           ผลาญ      แผลง 

 ๕.  ผลอย           ผลดั  



 

 

 

 

แบบฝึกที่ ๒๓ 

 

  

  ฝึกอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดค าควบกล้ า พล , ผล   

  

       ค าชี้แจง       นักเรียนฝึกออกเสียงแจกลูกสะกดค ำควบกล  ำ  พล, ผล ทีละค ำ  

 

 

 

  

ที ่ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ ค า 

๑ พล -ะ ง - พลัง 

๒ พล -ำ ย - พลำย 

๓ พล -ะ บ - พลับ 

๔ พล เ - ี ย - - เพลีย 

๕ พล เ-ำ - - เพลำ 

๖ พล -ะ ด - พลัด 

๗ ผล -ะ - - ผละ 

๘ ผล แ- ง - แผลง 

๙ ผล -ะ ด - ผลัด 

๑๐ ผล -ะ ก - ผลัก 



 

 

แบบฝึกที่  ๒๔ 

 

     ฝึกเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ 

  

        ค าชี้แจง  นักเรียนเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง 

 

ที ่ ค า พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ 

๑ พลำด พล  -ำ ด - 

๒ พลำย     

๓ พลับ     

๔ เพลีย     

๕ เพลำ     

๖ พลัด     

๗ ผละ     

๘ แผลง     

๙ ผลัด     

๑๐ ผลัก     

 

  

 

 

 

แบบฝึกที่  ๒๕ 

 



 

 ฝึกอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  ปร 

                    

ค าชี้แจง           นักเรียนอ่ำนตำมครูทีละค ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   แบบฝึกที่  ๒๖ 

 

 

 ฝึกอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดค าควบกล้ า ปร 

๑.  ปรบ                 ปรุง 

        ปราย             แปรง 

๒. โปรง่             ปราน 

             โปรย      แปร 

๓. ปรอง      เปรย 

            โปรด      ปราบ 

๔. ปราด           ปราม 

         เปรยีบ       ปรบั 

๕. เปรม             ปริม่ 

            ปรี่           ปราง 

 

 

 

 



 

 

 ค าชี้แจง          นักเรียนฝึกออกเสียงแจกลูกสะกดค ำควบกล  ำทีละค ำ                              

 

 

 

 

 

 แบบฝึกที่  ๒๗ 

 

 

ฝึกเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ 

 

      ค าชี้แจง  นักเรียนเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง 

ที ่ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ ค า 

๑ ปร - ุ ง - ปรุง 

๒ ปร แ- ง - แปรง 

๓ ปร -ำ น - ปรำน 

๔ ปร แ- ง - ่ แปร่ง 

๕ ปร เ-อ ย - เปรย 

๖ ปร -ำ บ - ปรำบ 

๗ ปร -ำ ม - ปรำม 

๘ ปร แ- บ - ปรับ 

๙ ปร - ิ ม - ่ ปริ่ม 

๑๐ ปร -ำ ง - ปรำง 



 

 

ที ่ ค า พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ 

๑ ปรุง ปร - ุ ง - 

๒ แปรง     

๓ โปร่ง     

๔ แปร่ง     

๕ เปรย     

๖ ปรำบ     

๗ ปรำม     

๘ ปรับ     

๙ ปริ่ม     

๑๐ เปรี ยว     

 

 

 

 

  แบบฝึกที่  ๒๘ 

 

  ฝึกอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  ปล 

 

     ค าชี้แจง        นักเรียนอ่ำนตำมครูทีละค ำ       

 

 

 

 

๑.  ปลกู                   เปลือก 

         เปลือง           เปลี่ยว 

๒. เปลือย           ปลวก 

             ปลอด     เปลี่ยน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบฝึกที่ ๒๙ 

 

 

   ฝึกอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดค าควบกล้ า ปล 

    

     ค าชี้แจง       นักเรียนฝกึออกเสียงแจกลูกสะกดค ำควบกล  ำทีละค ำ  

                                                                              

ที ่ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ ค า 

๑ ปล เ- ือ ก - เปลือก 

๒ ปล เ- ีย ว - ่ เปลี่ยว 



 

 

 

            

 

 แบบฝึกที่  ๓๐ 

 

 

ฝึกเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ 

 

      ค าชี้แจง  นักเรียนเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง 

 

ที ่ ค า พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ 

๑ เปลือก ปล เ – ื อ ก - 

๒ เปลี่ยว     

๓ ปลวก     

๔ เปลี่ยน     

๓ ปล - ัว ก - ปลวก 

๔ ปล เ- ีย น - ่ เปลี่ยน 

๕ ปล โ-ะ ง - ปลง 

๖ ปล -ำ ย - ปลำย 

๗ ปล - ิ ง - ปลิง 

๘ ปล -อ ก - ปลอก 

๙ ปล -ำ - - ปลำ 

๑๐ ปล -ะ ก - ปลัก 



 

๕ เปลื อง     

๖ ปลำย     

๗ ปลิง     

๘ ปลอก     

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกที่ ๓๑ 

 

 ฝึกอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  ตร 

 

           ค าชี้แจง           นักเรียนอ่ำนตำมครูทีละค ำ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  ตระ           ตรา 

         ตรี            ตรู ่

๒. ตรอก            ตราด 

            แตร     เตร ่

๓. ตรอม     ไตร ่

            ตรง     เตรด็ 

๔. ตรม     ตรงึ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แบบฝึกที่  ๓๒ 

 

 

 ฝึกอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดค าควบกล้ า ตร  

  

    ค าชี้แจง          นักเรียนฝึกออกเสียงแจกลูกสะกดค ำควบกล  ำทีละค ำ  

                                                                              

ที ่ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ ค า 

๑ ตร -ำ - - ตรำ 

๒ ตร - ู - - ่ ตรู่ 

๓ ตร -ำ ด - ตรำด 

๔ ตร เ-  - ่ เตร่ 

๕ ตร ไ-  - ่ ไตร่ 

๖ ตร - ึ ก - ตรึก 

๗ ตร - ึ ง - ตรึง 

๘ ตร เ- ีย ม - เตรียม 



 

 

 

 

 

   แบบฝึกที่  ๓๓ 

 

 

    ฝึกเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ 

 

        ค าชี้แจง  นักเรียนเติมพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและรูปวรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง 

 

ที ่ ค า พยัญชนะ สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์ 

๑ ตรำบ ตร -ำ บ - 

๒ ตรู่     

๓ ตรำด     

๔ เตร่     

๕ ไตร่     

๖ ตรึก     

๗ ตรึง     

๘ เตรียม     

๙ ตรวจ     

๑๐ ตรอง     

 

๙ ตร - ัว จ - ตรวจ 

๑๐ ตร -อ ง - ตรอง 



 

 

 

เกณฑ์ประเมินผลการอ่านการเขียน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ - ๖ 
 ๑.  สาระท่ีน ามาประเมินการอ่านการเขียน 
  ๑)    สำระที่น ำมำประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนใช้แบบประเมินจัดเป็นค ำ   ประโยค  และ
ข้อควำม ซึ่งนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่  ๒ – ๖   ทั่วไป    สำมำรถอ่ำนข้อควำมท่ีพิมพ์อย่ำงปกติ  โดย 
ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่ำงค ำทุกค ำ   
  ๒)   ควำมยำกง่ำยของสำระที่น ำมำประเมินกำรอ่ำนกำรเขียน ส ำหรับชั นประถมศึกษำปีที่ ๒ 
และ  ๓  ใช้ค ำจำกบัญชีค ำพื นฐำน  ซึ่งกรมวิชำกำรเดิม   เคยวิจัยไว้  และหนังสือเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ ๒ 
และ ๓ 
 บัญชีค ำพื นฐำน  ที่สำมำรถน ำค ำมำจัดท ำเป็นเกณฑ์ประเมินผลกำรอ่ำนกำรเขียน   
ได้ก ำหนดจ ำนวนค ำไว้ดังนี  
   ชั นประถมศึกษำปีที่  ๑ จ ำนวน   ๙๕๐  ค ำ (ค ำพื นฐำนชั นปฐมวัยหรือเด็กเล็ก จ ำนวน๒๔๒  ค ำ รวม
กับค ำพื นฐำนชั นประถมศึกษำปีที่ ๑   จ ำนวน  ๗๐๘ ค ำ) 
 ชั นประถมศึกษำปีที่  ๒ จ ำนวน ๒,๐๔๓   ค ำ (ค ำพื นฐำนชั นประถมศึกษำปีที่ ๑  จ ำนวน  ๙๕๐  ค ำ 
รวมกับค ำพื นฐำนชั นประถมศึกษำปีที่ ๒ จ ำนวน ๑,๐๙๓  ค ำ ) 
 ชั นประถมศึกษำปีที่ ๓ จ ำนวน ๓,๒๕๓   ค ำ (ค ำพื นฐำนชั นประถมศึกษำปีที่  ๒  
จ ำนวน  ๒,๐๔๓ ค ำ รวมกับค ำพื นฐำนชั นประถมศึกษำปีที่ ๓ จ ำนวน ๑,๒๑๐ ค ำ) 
                                ชั นประถมศึกษำปีที่  ๔-๖ จ ำนวนประมำณ  ๗,๐๐๐  ค ำ   โดยใช้ค ำพื นฐำนของ 
ช่วงชั นที่ ๑ ( ค ำพื นฐำนชั นประถมศึกษำปีที่ ๑- ชั นประถมศึกษำปีที่ ๓ ) ทั งหมดจ ำนวน  ๓,๒๕๒  ค ำ 
 และค ำที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  ประมำณ  ๓,๗๔๘  ค ำ 
 ๓)   วิธีประเมินกำรเขียน   ให้เขียนตำมค ำบอก    เรียบเรียงประโยค  ข้อควำม    เรื่องรำว  หรือ
เรียบเรียงตำมควำมคิดและจินตนำกำร 
 ๒.  เกณฑ์ผ่านการประเมิน 
 ๑)  กำรอ่ำน 
 ออกเสียงค ำ  ประโยค  และข้อควำมได้ถูกต้อง  เว้นวรรคตอนถูกต้อง  อย่ำงน้อย   
ร้อยละ  ๖๐  ของจ ำนวนค ำที่อ่ำน 
 ตัวอย่าง   
                อ่ำนข้อควำม หรือเรื่องรำวที่บรรจุค ำ ประมำณ ๑๐๐–๑๕๐ ค ำ  หรือ 
๑๐  บรรทัด 
                                  ในหนึ่งหน้ำกระดำษ  เอ ๔  ตัวพิมพ์ขนำด  ๒๘  พอยท์  นักเรียนสำมำรถ 
                                         -   ออกเสียงค ำ  ประโยค  และข้อควำมได้ถูกต้อง  ร้อย
ละ  ๖๐  คือ  ประมำณ 
                                       ๖๐ - ๙๐   ค ำ  (ค ำซ  ำกันถ้ำผิด   นับเป็น  ๑  ค ำ) 
 



 

                                          -   ใช้เวลำไม่เกิน  ๕  นำที 
                           -  ถ้ำอ่ำนผิด  อ่ำนเดำ  หรือหยุดสะกดค ำ  (ประมำณ  ๔ – 
๕  วินำที  ต่อ  ค ำ )   
รวมแล้วไม่เกิน  ๑๐  ค ำ 
   ๒)  กำรเขียน 
   เขียนค ำ  ประโยค  และข้อควำมได้ถูกต้อง  อย่างน้อยร้อยละ  ๕๐  ของจ ำนวนค ำ 
   ที่เขียน (ค ำซ  ำกันถ้ำเขียนผิด นับ ๑ ค ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบวัดความสามารถการอ่าน 
 
ตอนที่ ๑   อ่านค า จ านวน  ๒๕  ค า  
 
กระถาง กลม  ของเล่น ข้าวต้ม ขิง     
โค้ง เคี้ยว   เงา   หนี   ช้า    



 

   
 
 

 
 

เกณฑ์พิจำรณำ 
                   นักเรียนอ่ำนได้ถูกต้องอย่ำงน้อย  ๑๕  ค ำ   จึงถือว่ำผ่ำน 
 

แบบวัดความสามารถการอ่าน       
 
ตอนที่  ๒   อ่านประโยค  จ านวน  ๑๐  ประโยค 
 
๑.     เด็กดีไม่ควรพูดปด 
๒.    ฉันนั่งรถโดยสำรกลับบ้ำน 
๓.    น้องชอบดูกำร์ตูนในโทรทัศน์ 
๔.     พ่อสอนลูกให้ขยันและอดทน 
๕.    ครอบครัวของเรำไปทอดกฐินที่วัด 
๖.     คุณยำยสำนปลำตะเพียนให้น้องเล่น 
๗.     ใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติตำมสัญญำณไฟจรำจร 
๘.     เรำไม่ควรกินอำหำรที่มีแมลงวันตอม 
๙.     หำดทรำยจะสวยเมื่อช่วยกันรักษำควำมสะอำด 
๑๐.   ควรไหว้และกล่ำวขอบคุณ    เมื่อผู้ใหญ่ให้ของ   
 
******************* 
เกณฑ์การพิจารณา 
 นักเรียนอ่ำนได้อย่ำงน้อย  ๖  ประโยคขึ นไป จึงถือว่ำผ่ำน 
 

แบบวัดความสามารถการอ่าน       
 
ตอนที่  ๓   อ่านข้อความ 
 
 
 
 
 

ชม   แซง   ซักผ้า  เดือด     แตก     
แต่งตัว   ตื่นนอน   ถั่วเขียว  เทียม   บิดา       
ใบไม้   ระฆัง โรงเรียน รองเท้า ไฟฟ้า 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์พิจารณา 
               นักเรียนอ่ำนได้ถูกต้องอย่ำงน้อยร้อยละ  ๖๐  ของจ ำนวนค ำทั งหมด 
               ( ค ำซ  ำให้นับเป็น  ๑ ค ำ )  จึงถือว่ำผ่ำน 

แบบวัดความสามารถการอ่าน       
 
ตอนที่ ๑    อ่านค า  จ านวน  ๒๕  ค า 
   
ตะกละ เรือใบ ออมสิน ขอบใจ อดทน 
อากาศ สนาม ผลิต ตลอด เหรียญบาท 
สวนหย่อม ร้องเพลง กล้วยหอม ครอบครัว ตะกร้อ 
ความสะอาด คลื่นลม ไข่เจียว ต้นพริก สีน้ าตาล 
หนังสือพิมพ์ สัปดาห์ พระสงฆ์ รถยนต์ อาจารย์ 
 

เกณฑ์พิจำรณำ 
                   นักเรียนอ่ำนได้ถูกต้องอย่ำงน้อย  ๑๕  ค ำ  จึงถือว่ำผ่ำน 

แบบวัดความสามารถการอ่าน       
ตอนที่   ๒    อ่านประโยค  จ านวน  ๑๐  ประโยค 
๑.     แม่น  ำสำยนี ไหลเชี่ยวมำก 
๒.    สุดำเป็นนักเรียนที่มีมำรยำทงำม 
๓.    กีตำร์เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด 
๔.    ครูให้นักเรียนบันทึกกำรอ่ำนทุกวัน 
๕.    ชำวพุทธนิยมท ำบุญด้วยกำรตักบำตร 
๖.     สมชำยเป็นนักกีฬำดีเด่นของโรงเรียน 
๗.    นักเรียนชอบไปทัศนศึกษำนอกสถำนที่ 
๘.    บุรุษไปรษณีย์น ำจดหมำยมำส่งให้ที่บ้ำน 
๙.    ธรรมชำติของน  ำจะไหลจำกที่สูงลงสู่ที่ต่ ำ 
๑๐.  เจ้ำหน้ำที่สวนสัตว์ไม่อนุญำตให้ผู้ชมเข้ำใกล้กรงเสือ 



 

****************** 
เกณฑ์การพิจารณา 
 นักเรียนอ่ำนได้ถูกต้องอย่ำงน้อย  ๖  ประโยค  จึงถือว่ำผ่ำน 
                                                            
แบบวัดความสามารถการอ่าน       
ตอนที่ ๓    อ่านข้อความที่ก าหนดให้   
 
  เย็นวันหนึ่ง  ขณะที่ฉันเดินผ่ำนต้นไม้ใหญ่  ฉันเห็นรังนกตกลงมำ มีลูกนกอยู่ใน
นั น  ๓  ตัว  พำกันร้องระงม   มันคงตกใจกลัว  ฉันรู้สึกสงสำรลูกนกมำก   ใจหนึ่งคิดอยำกจะน ำลูกนกกลับไป
ดูแลที่บ้ำน   แต่อีกใจหนึ่งก็อยำกจะน ำมันกลับขึ นไปไว้บนต้นไม้เหมือนเดิม  แต่ต้นไม้สูงมำก  ฉันไม่กล้ำปีน
ขึ นไปเพรำะกลัวจะตกลงมำ 
  ขณะที่ก ำลังตัดสินใจอยู่นั น  มีเด็กกลุ่มหนึ่งเดินผ่ำนมำเห็นพอดี  ต่ำงพำกันไปมุงดูลูก
นก   ซึ่งบำงตัวก ำลังตะเกียกตะกำยออกจำกรัง  ตัวหนึ่งออกจำกรังมำอยู่บนพื นดินได้แล้ว แต่อีก  ๒  ตัวยังอยู่
ในรัง  มันคงกลัวพวกเด็ก ๆ กลุ่มนี   ฉันคิดว่ำพวกเขำจะรังแกลูกนกเสียอีก   แต่เปล่ำเลย  มีเด็กคนหนึ่งพูดขึ น
ว่ำ “น่ำสงสำรลูกนกพวกนี จังเลย  เรำจะไปตำมพ่ีมำช่วยเอำรังนกไปไว้บนต้นไม้เหมือนเดิม”   พูดแล้ว  เด็ก
คนนั นก็วิ่งจำกไป สักครู่ก็กลับมำพร้อมกับพี่ชำยตัวสูงใหญ่  เขำน ำรังนกกลับขึ นไปไว้บนต้นไม้ ลูกนกปลอดภัย
แล้ว  พวกเรำรู้สึกอ่ิมใจมำกท่ีช่วยลูกนกทั ง ๓  ตัว ได้ส ำเร็จ        
****************************** 
เกณฑ์พิจารณา 
               นักเรียนอ่ำนได้ถูกต้องอย่ำงน้อยร้อยละ  ๖๐  ของจ ำนวนค ำทั งหมด 
               ( ค ำซ  ำให้นับเป็น  ๑ ค ำ )   จึงถือว่ำผ่ำน 
 

แบบวัดความสามารถการอ่าน      
  
 
ตอนที่ ๑    อ่านค า  จ านวน  ๒๕  ค า 
 
มรดก พิสดาร โบราณสถาน สารบัญ พระดาบส 
วาตภัย ชุลมุน มัจฉา บรรพชา ฝรั่งเศส 
อนุรักษ์ ยานอวกาศ เกียรติยศ บิณฑบาต ทันตแพทย์ 
เนรเทศ รสชาติ พยาบาท มาตรา อนุญาต 
อังคาร เทศนา เผาผลาญ ธนาคาร กล้าหาญ 
เกณฑ์พิจำรณำ 
                   นักเรียนอ่ำนได้ถูกต้องอย่ำงน้อย  ๑๕  ค ำ   จึงถือว่ำผ่ำน 
 
แบบวัดความสามารถการอ่าน       
 



 

ตอนที่   ๒    อ่านประโยค  จ านวน  ๑๐  ประโยค 
1.   ข้ำวในนำออกรวงเหลืองอร่ำม 
2.   ลิเกเป็นกำรแสดงศิลปะพื นบ้ำน 
3.   คนไทยควรรักและสำมัคคีต่อกัน 
4.   ควรทิ งเศษขยะของลงในถังที่จัดไว้ 
5.   มะขำมหวำนปลูกมำกที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
6.   มะพร้ำวน  ำหอมมีรสหวำนน่ำรับประทำน 
7.   ฝนตกหนักหลำยวันอำจท ำให้น  ำท่วมฉับพลัน 
8.   ดอกไม้เป็นสื่อแทนน  ำใจไมตรีและควำมปรำรถนำดี 
9.   หำกจะเลี ยงสุนัขพันธุ์บำงแก้วต้องเข้ำใจและระมัดระวัง 
๑๐. ครูอนุญำตให้นักเรียนเลื่อนส่งงำนประดิษฐ์ เป็นวันพรุ่งนี   

 
*************************** 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 นักเรียนอ่ำนได้ถูกต้องอย่ำงน้อย  ๖  ประโยค   จึงถือว่ำผ่ำน 
แบบวัดความสามารถการอ่าน       
ตอนที่ ๓    อ่านข้อความที่ก าหนดให้   
 วันนี   วันที่ ๑๙  พฤศจิกำยน   ๒๕๕๐ โรงเรียนของเรำพำนักเรียนไปทัศนศึกษำ 
ที่วัดพระแก้ว   และสถำนที่ส ำคัญอีกหลำยแห่งในกรุงเทพฯ  คุณครูให้นักเรียนขึ นรถ 
ที่หน้ำโรงเรียนในตอนเช้ำ นักเรียนทุกคนร่ำเริงสดใส ร้องเพลงและหัวเรำะ 
กันอย่ำงสนุกสนำนตลอดทำง    จนกระท่ังถึงวัดพระแก้ว  ซึ่งมีชื่อเป็นทำงกำรว่ำ  
วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม ทุกคนเงียบเสียงและเดินเข้ำวัดอย่ำงเป็นระเบียบ 
 วัดนี สวยงำมมำกท่ีสุด   สมเป็นวัดคู่บ้ำนคู่เมืองจริง ๆ   นอกจำกสวยงำมแล้ว  ยังสะอำดและเป็น
ระเบียบอีกด้วย  ฉันเคยอ่ำนประวัติของพระแก้วมรกตในบทเรียนมำแล้ว  เมื่อมีโอกำสมำนมัสกำร    จึงกรำบ
ด้วยควำมศรัทธำเลื่อมใส    และพยำยำมเพ่งพิจำรณำองค์พระให้นำนที่สุดเท่ำที่คุณครูจะมีเวลำให้   
 ออกจำกวัดพระแก้ว  รถผ่ำนถนนสวย  ชื่อ ถนนรำชด ำเนิน  มุ่งไปยังเขำดิน  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้   ทุกคนกระตือรือร้นเข้ำไปเที่ยวชมสัตว์ 
นำนำชนิดอย่ำงไม่เบื่อ 
  
************************* 
เกณฑ์พิจารณา 
               นักเรียนอ่ำนได้ถูกต้องอย่ำงน้อยร้อยละ  ๖๐  ของจ ำนวนค ำทั งหมด 
               ( ค ำซ  ำให้นับเป็น  ๑ ค ำ )  จึงถือว่ำผ่ำน 
 

แบบวัดความสามารถการอ่าน       
 



 

ตอนที่ ๑    อ่านเป็นค า จ านวน   ๓๐ ค า 
 

กำล ปลีก จันทร์ เงินตรำ แมงมุม 
ฉลำด ครอบครัว เศร้ำสร้อย ทรวดทรง สวยสด 
ดำวเครำะห์ สรรเสริญ อำรมณ์ มอเตอร์ไซด์ สตำงค์ 
เสบียง บรรพชำ บันดำล ทะเล้น เถลไถล 
มวลมิตร ก๊อกน  ำ ศักรำช ทยอย เกษตรกร 

เกณฑ์พิจำรณำ 
                   นักเรียนอ่ำนได้ถูกต้องอย่ำงน้อย  ๑๕  ค ำ   จึงถือว่ำผ่ำน 
 

แบบวัดความสามารถการอ่าน       
 
ตอนที่ ๒    อ่านประโยค   จ านวน  ๑๕  ประโยค 
 
 

1. เสือมีเขี ยวเล็บที่น่ำกลัว 
2. พระพักตร์แปลว่ำใบหน้ำ 
3. พ่ออ่ำนหนังสือพิมพ์ทุกวัน 
4. ช่วงนี อำกำศเปลี่ยนแปลงบ่อย  
5. รถบรรทุกขนสินค้ำไปจ ำหน่ำย 
6. พ่อแม่ทุกคนรักและเป็นห่วงลูก 
7. บุรุษไปรษณีย์มีหน้ำที่ส่งจดหมำย 
8. แม่สอนหนูว่ำอย่ำเป็นคนเหลวไหล 
๙. กำรเล่นซุกซนมักท ำให้เกิดอันตรำย 
9. ผักมีประโยชน์ ควรพยำยำมกินทุกมื อ 
๑๑.ไข้หวัดนกเกิดจำกเชื อไวรัสชนิดหนึ่ง 
๑๒. ผู้ท ำควำมผิดจะมีพฤติกรรมหวำดระแวงเสมอ 
๑๓. งำนวันเด็กปีนี จังหวัดส่งเสริมประกวดวำดภำพ 

     ๑๔. วันขึ นปีใหม่หลำยครอบครัวจัดงำนพบปะสังสรรค์ 
๑๕. กำรเชื่อมอำหำร เป็นกำรถนอมอำหำรประเภทหนึ่ง 

   
***************** 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
                    นักเรียนอ่ำนได้ถูกต้องอย่ำงน้อย  ๙  ประโยค  จึงถือว่ำผ่ำน 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
แบบวัดความสามารถการอ่าน       
ตอนที่   ๓    การอ่านข้อความท่ีก าหนดให้   
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ลุงทองดี  ได้ฟังก ำนันบุญเล่ำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เพียงครั งเดียว  ก็เข้ำใจ   
ก ำนันบุญบอกว่ำ 
 “ ประเทศไทย วำงแผนพัฒนำประเทศ  โดยยึดแนวทำงสร้ำงควำมสุข 
ในกำรอยู่ร่วมกัน   ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทำงพัฒนำประเทศท่ีพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนแก่ปวงชนชำวไทย   ให้ค ำนึงถึงควำมอยู่เย็นเป็นสุข  หมำยถึง  ท ำให้คนไทยมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี   มีสุขภำพดี   
ทั งร่ำงกำยและจิตใจ  เข้ำใจธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม  มีหลักกำรด ำเนินชีวิต คือ ควำมพอประมำณ  ควำมมี
เหตุผล พร้อมกับมีคุณธรรมจริยธรรม  ไปพัฒนำชีวิต 
ควำมเป็นอยู่ให้อยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย” 
 ลุงทองดี เริ่มปฏิบัติตนใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียง   รู้จักใช้จ่ำยอย่ำงพอประมำณ  เหมำะสมกับฐำนะควำม
เป็นอยู่  ปลูกพืชผักสวนครัว  เลี ยงปลำ ไว้รับประทำน 
ในครอบครัว มีมำกก็แบ่งปันเพ่ือนบ้ำน   หำกมีมำกจนเหลือกินเหลือใช้  ก็น ำไปขำย  ท ำให้มีรำยได้เพ่ิมขึ น 
นอกจำกนี   ยังสอนลูกหลำนให้เข้ำใจเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย   
 
******************** 
เกณฑ์พิจารณา 
               นักเรียนอ่ำนได้ถูกต้องอย่ำงน้อยร้อยละ  ๖๐  ของจ ำนวนค ำทั งหมด 
               ( ค ำซ  ำให้นับเป็น  ๑ ค ำ )  จึงถือว่ำผ่ำน 
 
แบบวัดความสามารถการอ่าน       
ตอนที่ ๑    อ่านเป็นค า  จ านวน   ๒๕  ค า 
ถนัด ผลผลิต  วิทยากร อาราธนา ศีรษะ     
พัฒนา กล้าหาญ   อุปการะ   นมัสการ  ฝรั่งเศส    
วัตถุ อากาศ โพล้เพล้ ต้นไทร จัดสรร 
ธ ามรงค์ ฟาร์มไก่ มหัศจรรย์ ปลาสเตอร์ ศรัทธา 
เตร็ดเตร ่ จิตรกรรม อาพาธ เพลามืด บรรพบุรุษ 
เกณฑ์พิจำรณำ 
                   นักเรียนอ่ำนได้ถูกต้องอย่ำงน้อย  ๑๕  ค ำ   จึงถือว่ำผ่ำน 



 

 
 

แบบวัดความสามารถการอ่าน       
 
ตอนที่ ๒   อ่านประโยค   จ านวน  ๑๕  ประโยค 
 
๑.     รถบรรทุกวัตถุไวไฟแล่นไปบนถนน 
๒.     ฉันตั งปณิธำนว่ำจะเป็นคนดีตลอดไป 
๓.     กระทิงป่ำวิ่งเตลิดหนีกำรไล่ล่ำของเสือ 
๔.    ฝูงชนพำกันหลั่งไหลมำชมขบวนแห่มังกร 
๕.    เพ่ือขับร้องเพลงเขมรไทรโยคได้ไพเรำะมำก 
๖.     นักดนตรีวงดุริยำงค์ก ำลังบรรเลงเพลงอย่ำงไพเรำะ 
๗.    นักเรียนก้มกรำบนมัสกำรเจ้ำอำวำสพร้อมกันทุกคน 
๘.     นักกีฬำแบดมินตันของทีมไทยนั่งพักอยู่ริมอัฒจันทร์ 
๙.     นักธุรกิจคนนี มีชื่อเสียงกิตติศัพท์ควำมฉลำดขจรไปไกล 
๑๐.  นักเรียนต้องกำรใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต 
๑๑.  พุทธศักรำช  ๒๕๕๐  นับเป็นปีมหำมงคลยิ่งของชำวไทย 
๑๒.  กำรเดินจ๊อกกิ งเป็นกำรเพ่ิมสมรรถภำพของปอดและหัวใจ    
๑๓. หน่วยงำนหลำยแห่งร่วมกันจัดนิทรรศกำรวันวิทยำศำสตร์ 
๑๔. จังหวัดในเขตปริมณฑลหลำยจังหวัดก ำลังเผชิญปัญหำมลภำวะ 
๑๕.  ท่ำนนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำลงนำมในสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศ 
 
********************** 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
                    นักเรียนอ่ำนได้ถูกต้องอย่ำงน้อย  ๙  ประโยค  จึงถือว่ำผ่ำน 
 

 

 

 

 

 

แบบวัดความสามารถการอ่าน       



 

 
ตอนที่   ๓    อ่านข้อความท่ีก าหนดให้   
 “พรปีใหม่” เป็นบทเพลงพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระจ้ำอยู่หัว  
ซึ่งทรง พระรำชนิพนธ์เพื่อพระรำชทำนเป็นของขวัญปีใหม่แก่พสกนิกรชำวไทย เนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักรำช 
๒๔๙๕ โดยพระองค์ทรงพระรำชนิพนธ์ท ำนอง และพระเจ้ำ 
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำจักรพันธ์ เพ็ญศิริจักรพันธุ์  เป็นผู้ประพันธ์ค ำร้อง เมื่อเพลง “พรปีใหม่” นี ขึ นครำใด ก็
เป็นดั่งสัญญำณบอกกล่ำวให้ทรำบว่ำ บรรยำกำศ 
แห่งควำมรื่นเริงบันเทิงใจของเทศกำลปีใหม่ได้เริ่มขึ นอีกวำระหนึ่งแล้ว 
 บทเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกำลปีใหม่ยังมีอีกมำก   ได้แก่  บทเพลงของ 
สุนทรำภรณ์  อำทิ เพลงสวัสดีปีใหม่ รื่นเริงเถลิงศก ไชโยปีใหม่ เป็นต้น บทเพลงเหล่ำนี  ล้วนแล้วแต่คุ้นหูของ
คนไทยมำช้ำนำน และได้รับยกย่องคงควำมเป็นอมตะตรำบจนปัจจุบันนี   
 
******************* 
ที่มำ..บทควำมเรื่องบทเพลงแห่งวันปีใหม่.. (หนังสือสกุลไทย หน้ำ ๓๓ – ๓๗) 
เกณฑ์พิจารณา 
               นักเรียนอ่ำนได้ถูกต้องอย่ำงน้อยร้อยละ  ๖๐  ของจ ำนวนค ำทั งหมด 
               ( ค ำซ  ำให้นับเป็น  ๑ ค ำ )  จึงถือว่ำผ่ำน 
แบบวัดความสามารถการเขียน 
     
ตอนที่ ๑    เขียนตามค าบอก  จ านวน   ๒๐  ค า    
            
    ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  ร้องไห้  อ่อนน้อม  

 สังขยา  ผักคะน้า หน้าต่าง ล าคลอง 

     อันตราย เงียบสงบ ระมัดระวัง ไฟจราจร 

 ก้อนเมฆ เลขคณิต รับผิดชอบ ช่วยเหลือ 

 โรงพยาบาล ราชการ  ฟุตบอล  ดวงจันทร์         

เกณฑ์พิจารณา 

              นักเรียนเขียนได้ถูกต้องอย่ำงน้อย    ๑๐  ค ำ  จึงถือว่ำผ่ำน 
แบบวัดความสามารถการเขียน 
     
ตอนที่  ๒    น าค าที่ก าหนดให้แต่งประโยคให้ได้ใจความ  
๑. ขอบคุณ   ...................................................................................................... 
๒. ไม้บรรทัด .................................................................................................... 
๓. กตัญญู ........................................................................................................ 



 

๔. ต ารวจ ......................................................................................................... 
๕. รถยนต์ ........................................................................................................ 
๖. ผลไม้ ........................................................................................................... 
๗. ลูกหลาน ..................................................................................................... 
๘. รูปภาพ ........................................................................................................ 
๙. ตื่นเต้น ......................................................................................................... 
๑๐.วันเสาร์ ....................................................................................................... 
 
เกณฑ์พิจารณา 
              นักเรียนเขียนได้ถูกต้องและได้ใจควำมอย่ำงน้อย  ๕  ประโยค   จึงถือว่ำผ่ำน 
 
 
แบบวัดความสามารถการเขียน 
ตอนที่  ๑   เขียนตามค าบอก  จ านวน   ๒๐  ค า    
            

สะอาดสะอ้าน  ถ่ายรูป  เยี่ยมเยียน  ร าคาญ 
พระราชวัง  ซื่อสัตย์  ประเพณี  ลูกศิษย์ 
เกื้อกูล   ไดโนเสาร ์ หาดทราย  เวรกรรม 
เกียจคร้าน  กล้วยน้ าว้า สวรรค์   ประวัติ 
หนังสือพิมพ์  มงคล  ธรรมชาติ  การ์ตูน 

 
เกณฑ์พิจารณา 
              นักเรียนเขียนได้ถูกต้องอย่ำงน้อย    ๑๐  ค ำ   จึงถือว่ำผ่ำน 
 
 
 
 
แบบวัดความสามารถการเขียน 
ตอนที่  ๒    น าค าที่ก าหนดให้แต่งประโยคให้ได้ใจความ  

1. แตงกวา .............................................................................................................. 
2. แมลงวัน ............................................................................................................. 
3. รถโดยสาร........................................................................................................... 
4. ของขวัญ ............................................................................................................ 
5. โจทย์เลข ............................................................................................................ 
6. สัปดาห์............................................................................................................... 
7. ต้นไทร ............................................................................................................... 
8. พระอินทร์........................................................................................................... 
9. กษัตริย์ ............................................................................................................... 



 

๑๐. ทรงพระเจริญ ................................................................................................... 
 
เกณฑ์พิจารณา 
              นักเรียนเขียนได้ถูกต้องและได้ใจควำมอย่ำงน้อย ๕  ประโยค  จึงถือว่ำผ่ำน 
 
 
แบบวัดความสามารถการเขียน 
 
ตอนที่  ๑ เขียนตามค าบอก  จ านวน   ๒๕  ค า    

สังเกต  สรรเสริญ เมตตา  บรรพบุรุษ ปาฏิหาริย์ 
สมุนไพร คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์    มิตรภาพ ไปรษณีย์ 
ทรุดโทรม สหกรณ์  บัณฑิต  หฤทัย  บุญญาธิการ 
รางวัล  ภูมิใจ  นักกีฬา  กิโลเมตร บิณฑบาต  
เทศกาล  สุภาษิต  อารมณ์  หวงแหน ประวัติศาสตร์ 

 
เกณฑ์พิจารณา 
                 นักเรียนเขียนได้ถูกต้องอย่ำงน้อย   ๑๓  ค ำ   จึงถือว่ำผ่ำน 
 
 
 
 
 
แบบวัดความสามารถการเขียน 
ตอนที่  ๒  น าค าที่ก าหนดให้  เขียนเป็นเรื่องราว ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า  ๕  บรรทัด 

ปีใหม่   ฉลอง   บัตรอวยพร  ของขวัญ      
ความสุข  ท าบุญ   อาหาร   ฤดูหนาว 
ลูกโป่ง   งานเลี้ยง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

เกณฑ์พิจารณา 
นักเรียนใช้ค ำครบทุกค ำ  เขียนเรื่องได้ใจควำม มีควำมยำวอย่ำงน้อยกว่ำ  ๕  บรรทัด 
จึงถือว่ำผ่ำน 
 
แบบวัดความสามารถการเขียน 
 
ตอนที่  ๑ เขียนตามค าบอก  จ านวน   ๒๕  ค า    
 

เชื้อเชิญ หัตถกรรม อบายมุข นิทรรศการ นาฬิกา 
สุรุ่ยสุร่าย โกลาหล สร้างสรรค์ พยาบาท จระเข ้
มหาดเล็ก สรรพสินค้า ผ้าสักหลาด กิจกรรมประสบการณ์ 
สายสร้อย บริโภค สัญญาณ มัคคุเทศก์ ตื่นตระหนก 
เนื้อสมัน โวหาร  โพธิสัตว์ สถาปนิก เกษตรกร 

 
เกณฑ์พิจารณา 
                 นักเรียนเขียนได้ถูกต้องอย่ำงน้อย   ๑๓  ค ำ   จึงถือว่ำผ่ำน 
 

แบบวัดความสามารถการเขียน 
ตอนที่  ๒  น าค าที่ก าหนดให้  เขียนเป็นเรื่องราว ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า  ๕  บรรทัด 

สงกรานต์  ประเพณี  รดน้ าผู้ใหญ่  สรงน้ าพระ 
ครอบครัว  ท าบุญ   ขอพร   วัด 
อนุรักษ์   วัฒนธรรม 
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.............................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
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เกณฑ์พิจารณา 



 

นักเรียนใช้ค ำครบทุกค ำ  เขียนเรื่องได้ใจควำม มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ  ๕  บรรทัดจึงถือว่ำผ่ำน 
 
แบบวัดความสามารถการเขียน 
 
ตอนที่  ๑      เขียนตามค าบอก  จ านวน   ๒๕  ค า    

สารคดี  อิทธิพล ก๋วยเตี๋ยว ตักบาตร พิจารณา ทะเลสาบ 
ภูมิฐาน  หยักศก อะไหล่  สารานุกรม ประกาศิต บริจาค 
อัจฉริยะ  มหัศจรรย์  นักปราชญ์ ภัตตาคาร จักรวาล วรรณยุกต์ 
หยากไย่  เฉลียวฉลาด  กาลเทศะ สวรรคต อัธยาศัย  ปริญญาบัตร 
จรรโลงใจ ส าเหนียก  อิสรภาพ เกียรติยศ พสกนิกร

 อลวน  
 
เกณฑ์พิจารณา 
             นักเรียนเขียนได้ถูกต้องอย่ำงน้อย  ๑๓  ค ำ   จึงถือว่ำผ่ำน 
แบบวัดความสามารถการเขียน 

ตอนที่  ๒     น าค าที่ก าหนดให้  เขียนเป็นเรื่องราว ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า  ๕  บรรทัด 

กระทง  ศรัทธา    อธิษฐาน  พลบค่ า      

อานุภาพ ขมีขมัน    มหรสพ  บูชา 

ปรารถนาล ตลบอบอวล  
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............................................................................................................................. .................................................
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เกณฑ์พิจารณา 



 

นักเรียนใช้ค ำครบทุกค ำ  เขียนเรื่องได้ใจควำม มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ  ๕  บรรทัดจึงถือว่ำผ่ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  
  

 
  

ชุดท  ่ี ๑  
ค าที่ประสมด้วยสระ  อะ  อา  อิ  อี  อึ  ออื  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

ส ํ   าหร  ํ  บกล  ํ   ํ  มน  ํ  กเร  ํ  ยนอ  ํ  านและเข  ํ  ยนไม  ํ  คล  ํ  อง 
  

แบบฝ  ํ  กท  ํ  กษะการอ  ํ  านและเข  ํ  ยน 

   

  



 

 
 
ค ำน ำ 
 
  จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ผู้สอน  ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรอ่ำน          
และกำรเขียนภำษำไทย  เนื่องจำกสภำพปัจจุบันโรงเรียนมีปัญหำกำรอ่ำนและเขียน หนังสือไม่ได้ เพ่ือให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  และจดุเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   ชั นประถมศึกษำปีที่ 6 ต้องอ่ำน
คล่องเขียนคล่องและมีทักษะกำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ตำมช่วงวัยรวมทั งมีนิสัยรักกำรอ่ำนจ ำเป็นต้องมี
กำรสอนซ่อมเสริม  ในเรื่องกำรอ่ำนและกำรเขียนให้กบันักเรียน  
กำรจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมโดยกำรท ำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนกำรเขียนเป็นกิจกรรมส ำคัญในกำรแก้ไข
ปัญหำและป้องกันนักเรียนอ่ำนเขียนภำษำไทยต่ํำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทักษะกำรอ่ำนกำรเขียนซึ่ง
ครผูู้สอนต้องมีเทคนิคในกำรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมสนใจที่ฝึกทักษะกำรอ่ำนและเขียนเรียนรู้อย่ำงมี
ควำมสุขและยั่งยืนครูผู้สอนได้ให้นักเรียนท ำแบบฝึกกำรอ่ำนและกำรเขียนอย่ำงเป็นระบบ  เริ่ม
จำกกำรอ่ำนและเขียนเป็นค ำ กำรเติมตัวอักษร ที่หำยไปมำเติมในช่องว่ำง กำรเขียนค ำของค ำอ่ำน กำร
โยงค ำอ่ำนกับค ำเขียน กำรฝึกอย่ำงเป็นระบบนี  เป็นวิธีกำรหนึ่งสำมำรถพัฒนำกำรอ่ำนและกำรเขียนให้ดี
ขึ นที่หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียน   เล่มนี   จะเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำ
ทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย        ดังกล่ำวให้ได้ผลดียิ่งขึ น  
  
  
  
        
            นำงสุนีย์  รักหอม  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



 

  
ข 

 สารบญั  
  

  

เรื่อง                           หน้า  
ค ำน ำ                              ก  
สำรบัญ                              ข  
จุดประสงค์กำรเรียนรู้                           ๑  
ค ำชี แจงส ำหรับกำรใช้แบบฝกึ ทักษะ                       ๒  
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องค ำที่ประสมด้วยสระ  อะ  อำ  อิ  อี  อึ  อือ               ๓  
 แบบฝึกทักษะชุดที่ ๑  กิจกรรมที่ ๑  เรื่องอ่ำนค ำจ ำไว้                 ๔  
 แบบฝึกทักษะชุดที่ ๑  กิจกรรมที่ ๒  เรื่องใส่ใจโยงค ำ                 ๕  
 แบบฝึกทักษะชุดที่ ๑  กิจกรรมที่ ๓  เรื่องน ำเอำมำเขียน                 ๖  
 แบบฝึกทักษะชุดที่ ๑  กิจกรรมที๔่  เรื่องพำกเพียรต่อเติม                ๗  
แบบฝึกทักษะชุดที่ ๑  กิจกรรมที่ ๕  เรื่องสง่เสริมกำรอ่ำนกำรเขียน              ๘  
แบบประเมินผลกำรฝึกทักษะกำรอ่ำนและเขียน                     ๙  
กิจกรรมเสนอแนะ                         ๑๐  
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องค ำที่ประสมด้วยสระ  อะ  อำ  อิ  อี  อึ  อือ             ๑๒  
ภำคผนวก                           ๑๓  
เฉลยแบบทดสอบก่อน - หลังเรียนแบบฝึกทักษะชุดที่ ๑                 ๑๔  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ชุด ที่ ๑  เรื่อง  สนุกกับสระ อะ อำ อิ  อี  อึ  อือ             ๑๕  
เอกสำรอ้ำงอิง                          ๑๙  
คณะผู้จัดท ำ                           ๒๐  
  
  
  

 
  
  

  

  

  



 

  
  
๑ 

  
จุดประสงค์กำรเรียนรู้  

  
  
  

  ๑.  เพ่ือใหน้  ักเรียนอ่ำนค ำที่ประสมด้วยสระ  อะ  อำ  อิ  อี  อึ  อือ  
     ที่ก ำหนดให้ได้ถูก ต้อง  
  ๒.  นัก เรียนเขียนค ำที่ประสมด้วยสระ  อะ  อำ  อิ  อี  อึ  อือ ได้ถูกต้อง  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  



 

  
  
๒ 

  
  

ค ำชี แจงส ำหรับกำรใช้แบบฝึกทักษะ  
  
  

๑.  นักเรียนอ่ำนค ำชี แจงให้เข้ำใจ  
๒.  ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  จ ำนวน   ๕   ข้อ  
๓.  ท ำแบบฝึกทักษะชุดที่ ๑  เรื่อง ค ำท่ีประสมด้วยสระ  อะ  อำ  อิ  อี  อึ  อือ                  ตั งแต่

กกรรมที่  ๑ – ๕   
๔.  ท ำแบบทดสอบหลังเรียน  จ ำนวน ๕ ข้อ  

  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  

  

  

  



 

  
  

๓ 

แบบทดสอบก่อนเรียน  

แบบฝึกทักษะชุดที่ ๑  เรื่อง  ค ำที่ประสมด้วยสระ  อะ  อำ  อิ  อี  อึ  อือ  
  

๑. ข้อใดอ่ำนถูกต้อง  
  ก. สึ – นะ - มิ  
  ข. ตะ - ก้ำ  
  ค. นำ – ลิ - กำ  
  ง. ดื่อ - ดึง  
๒.ข้อใดอ่ำนไม่ถกูต้อง  
 ก. ลิ น - จี่  
  ข. ยึด -ถือ  
  ค. พิม - ดีด  
  ง. กะ  - ลำ - ศี  
๓. นำ - ลิ -  กำ เขียนเปน็ คำํ ได้อย่ำงไร  
  ก. นำลิกำ  
  ข. นำฬิกำ  
  ค. นำริกำ  
  ง. ณำลิกำ  
๔. พิม – ดีด เขียนเป็นค ำไดอ้ ย่ำงไร  
  ก. พิมพ์ดีด  
  ข. พิมดีด  
  ค. ภิมดีด  
  ง. พิมดีต  
๕. คำํ ในข้อใดประสมด้วยสระ อะ อำ  
  ก. ตะกร้ำ  
  ข. สึนำมิ  
  ค. นิ วชี   
  ง. ดื อดึง  
  
  



 

  
  
  
๔ 

   

 แบบฝึกชุดที่ ๑    

  ค าที่ประสมด้วยสระ  อะ  อา  อิ  อี  อึ  อือ   
  กิจกรรมที่ ๑  อ่านค าจ าไว้  

  
ให้นักเรียนฝึกอ่านค าต่อไปนี้  
  

   ๑.  คะน้า    
๒.  ตะกร้า  
๓.  ทกั ทาย  
๔.  
ลนิ้ จี่ 
๕.  
นิ้วชี้ 
๖.  
คิดดี 
๗.  
กินดี  
๘.  พิมพ์ดีด  
๙.  ยดึ ถือ  
๑๐. ดึกดื่น  
๑๑. ขนึ้ ชื่อ  
๑๒. ดื้อดึง  
๑๓. สนึ ามิ  
๑๔. นาฬิกา  
๑๕. กะลาสี     

  
  
  
  
  



 

  
  
  
   
๕ 

 แบบฝึกชุดที่ ๑    
ค าที่ประสมด้วยสระ  อะ  อา   อิ  อี  อึ  อือ  

  
  กิจกรรมที่  ๒   ใส่ใจโยงค ำ  

  
ให้นักเรียนโยงค าให้ตรงกับค าอ่านต่อไปนี้   

     ๑.  คะน้า      ก. สิ-นา-มิ  

   ข. ดื้อ-ดึง  
  ๒. ตะกราี  

   ๓. ทกั ทาย    ค. นา-ฬิ-กา  
       ง. ยึด - ถือ  

  ๔.   ลิ้นจี่  
   ๕. นว้ิ ชี  ้  จ. ทัก - ทาย  
  ฉ. กะ-ลา-สี  

   ๖. คดิ ด  ี  ช. ขึ้น - ชื่อ   

   ๗. กนิ ด  ี 
  ซ. ดึก -ดื่น  
   ๘. พมิ พด์  ีด  
   ๙. ยึดถือ   ฌ. ตะ - กร้า 
  ญ. นิ้ว - ชี้  

   ๑๐. ดึกดื่น   ฎ. คิด - ดี  

   ๑๑. ขึ้นชื่อ 
  ฏ. พิม - ดีด 
   ๑๒. ดื้อดงึ  



 

   ๑๓. นกึ ถึง   ฐ. คะ - น้า  

  ฑ. กิน - ดี  
   ๑๔. จงิ้ หรีด  

   ๑๕. ผักกาด  ฒ. ลิ้น - จี่  
๖
  

 แบบฝึกชุดที่ ๑      
 ค าที่ประสมด้วยสระ  อะ  อา  อิ  อี  อึ  อือ    

  กิจกรรมที่ ๓   นำํ เอำมำเขียน  
    

  
ให้นักเรียนฝึกเขียนค าต่อไปนี้  

  
๑.  คะน้า   
๒.  ตะกร้า  
๓.  ทกั ทาย  
๔.  
ลนิ้ จี่ 
๕.  
นิ้วชี้ 
๖.  
คิดดี 
๗.  
กินดี  
๘.  พิมพ์ดีด  
๙.  ยดึ ถือ  
๑๐. ดึกดื่น  
๑๑. ขนึ้ ชื่อ  
๑๒. ดื้อดึง  
๑๓. สนึ ามิ  
๑๔. นาฬิกา  
๑๕. กะลาสี     



 

 
  

  
๗ 

แบบฝึกชุดที่  ๑   ค าที่ประสมด้วยสระ  อะ  อา  อิ  อี  อึ  อือ   
   กิจกรรมที่ ๔   พำกเพียรต่อเติม  

  
  
ให้นักเรียนเติมพยญัชนะลงในช่องว่ำงค ำต่อไปนี ให้ถูก ต้อง  
  

   ๑.         ะน้า    
๒.    ตะ     ร้า  
๓.    ทัก    าย  
๔.    ล้ิ     จี่  
๕.    นิ้      ชี้  
๖.    คิ     ดี 
๗.    กิ     ดี  
๘.    พิ     พ์ดีด  
๙.    ยึ     ถือ  

๑๐.    ดึ   ดื่น  
๑๑.    ขึ้     ชื่อ  
๑๒.    ดื้     ดึง  
๑๓.    สิ_นามิ       
๑๔.    นาฬิ_กา       
๑๕.   กะ_ลาสี       

  
  



 

  
  
  
  
  
  
๘ 

แบบฝึกชุดที่ ๑   ค ำท่ีประสม
ด้วยสระ  อะ  อำ  อิ  อี  อึ  อือ  

 กิจกรรมที่ ๕   
สง่ เสริมกำรอ่ำนกำรเขียน   

    
   
ให้นกั เรียนเขียนค าของค าอ่านต่อไปนี้   

   ๑.  คะ-น้า     เขียนว่า ………………………  

๒.   ตะ-กร้า     เขียนว่า ………………………  

๓.   ทัก-ทาย    เขียนว่า ………………………  

๔.   ล้ิน-จี่     เขียนว่า ………………………  

    ๕.   นิ้ว-ชี้     เขียนว่า ………………………  

    ๖.   คิด-ดี     เขียนว่า ………………………  

๗.   กิน-ดี     เขียนว่า ………………………  

๘.   พิมพ์-ดีด    เขียนว่า ………………………  

๙.   ยึด-ถือ     เขียนว่า ………………………  

๑๐.  ดึก-ดื่น     เขียนว่า ………………………  

๑๑.  ขึ้น-ชื่อ     เขียนว่า ………………………  

  ๑๒.  ลิ้น – จี่    เขียนว่า ………………………  

  ๑๓.  สึ-นา-มิ    เขียนว่า ………………………  

  ๑๔.  นา-ฬิ-กา    เขียนว่า ………………………  

  ๑๕.  กะ-ลา-สี  
  

  เขียนว่า ………………………  

  
  
  



 

  
  
  
  
  
๙ 

  
แบบประเมินผลการฝีกทักษะการอ่าน/เขียน  

ชุดที่ ๑   เรื่อง  คำํ ที่ประสมด้วยสระ  อะ  อำ  อิ  อี  อึ  อือ กลุ่ม
นักเรียนอำํ น/เขียนไม่คล่อง  

โรงเรียน   ..................……………………………………  
  

ที่  ชื่อ-สกุล  ชั น  

 คะแนนกำรประเมินผล   สรุปผล  
ผำํ น/ไม่ผำํ น  

 

 กำรอ่ำน  กำรเขียน   

 
  

  
     

 
๑.                              

๒.                              

๓.                              

๔.                              

๕.                              

๖.                              

๗.                              

๘.                              

๙.                              

๑๐                              

๑๑.                              

๑๒.                              

๑๓.                              

สร 

 ุ ป

ผล

การ

เขียน 

  

สร  ุ  

ปผ

ลการ

อ 

 ุ 
าน   

ประเ

มิ 

นหล  ุ 
งฝ  ุก   

กิ 

จกร

รมท 
ุีุ     ๕ 
   

กิ 

จกร

รมท 
ุีุ     ๔   

กิ 

จกร

รมท 
ุีุ     ๓   

ประ

เมินก  

อนฝ  ุก   

ประเ

มิ 

นหล  ุ 
งฝ  ุก   

กิ 

จกร

รมท 
ุีุ     ๒   

กิ 

จกร

รมท 
ุีุ     ๑   

ประ

เมินก  

อนฝ  ุก   

สร  ุ  

ปผล

ผ 

 ุ  
าน / 
ไม 
ผ  
าน   



 

๑๔.                              

๑๕.                              

๑๖.                              

๑๗.                              

๑๘.                              

๑๙.                              

๒๐.                              

  
๑๐  

กิจกรรมเสนอแนะ  
  ชดุ ที่ ๑  สระ  อะ อา  อิ  อี  อึ  อือ    
  
  
กจิ กรรมเสนอแนะ  

๑. แข่งขันรวบรวม ค ำ  ๒  พยำงค์  ทปี่ ระกอบด้วย  สระ   -ะ   และสระ  –ำ   เช่น  ปญัหำ  รักษำ  
หลังคำ  หรือ  คำํ  ๒  พยำงค์ ที่ประสมด้วย สระ –ำ  และ  สระ  - ะ  เช่น นำํ รกั  ขำหัก เขียนลงในสมุด
แล้วแลกกันดูว่ำใครรวบรวมได้มำกกว่ำกัน  นำํ มำฝึกอ่ำนและเขียนพร้อมทั ง หำควำมหมำย  

๒. รวบรวมคำํ ที่มีทั งสระ  -ะ   และ  -ำ  ทค่ี ล้องจองกันหลำย ๆ ค ำ  นำํ มำเขยนลงในี กระดำษ  
แบ่งเป็นแผ่นเล็ก (ประมำณ  ๓ ×๒ นิ ว )  แผ่นละ ๑  ค ำ  แล้วน ำไปเล่นตอ่ ค ำกับเพ่ือน โดยแจกค ำให้เพ่ือน
เท่ำๆกันแล้วจับสลำก  ใครได้เลขมำกที่สุด เป็นผวู้ ำงค ำก่อน คนต่อไปน ำค ำ คล้องจองมำต่อ  ถำํ ใครไม่มีก็
ผำํ นไป คนที่ใช้ค ำหมดก่อนเป็นผชู้ นะ  

๓. เลือกค ำสระ  -อึ  หรือ อือ  มำ ๑-๒ ค ำ แล้วน ำไปสร้ำงค ำใหม่ นกั เรียนจะไดร้  ู้จักค ำใหม่ ๆ 
เพ่ิมขึ น เช่น ค ำว่ำ  "มือ"  จะได้เป็นค ำว่ำ  มือกำว มือมืด มือบอน มือแข็ง  มืออ่อน หรือ ค ำว่ำ "ลึก" จะได้
คำํ ว่ำ ลกึ ซึ ง  ลกึ ลับ  คิดลึก ฯลฯ  เมื่อได้ค ำใหม่แล้ว เปิดพจนำนุกรมดูควำมหมำยดว้ ย  
  
ปริศนาท าทาย  
 ให้นกั เรยนทำยปัญหำอะไรเอ่ยต่อไปนี ํ   

๑. ฉันคืออะไร  แมลง แข็งแรง โตไว อิอีอยู่ใกล้  ใช้ จ.นำํ หน้ำ   ฉนั คือ (จงิ  หรีด)  
๒. ฉันคอื อะไร  ผลไม้ เนื อในสีขำว เม็ดด ำรียำว เปลือกแดงลูกกลม   ฉันคือ (ลิ นจี่)   

 ๓. ฉันคอื อะไร  เป็นอวัยวะ จะอยู่เรียงหน้ำ ใช้ชี ซำํ ยขวำ เรยี งมำทสองี่    ฉันคือ (นวิ  ช) ี   
๔. ฉันคอื อะไร  ใช้พิมพ์อักษร กดแป้นลงก่อน ตวั อักษรตำมมำ ฉันคือ  (พิมพ์ดีด)  
๕. ฉันคอื อะไร  ไม่ใช่เป็นคน นำํ แปลกเหลือล้น ครึ่งคนครงึ่ นก  ฉันคือ  (กินรี)  



 

๖. ฉันคอื อะไร  สตั ว์น้ํำ นำํ ขำหนวดยำว   ปล่อยน้ํำด ำพรำว เมื่อครำวภยั มำ ฉันคือ      
(ปลำหมึก)  

๗. ฉันคอื อะไร  คล้ำยกับเขียดปำด คำงคกประหลำด มองปรำดคล้ำยฉัน ฉันคือ (อ่ึงอ่ำง)  
๘. ฉันคืออะไร   แมลง ฤทธิ์แรงแขง็ ขัน เหล็กในฉันนั น ป้องกันอันตรำย ฉันคือ (ผึ ง)  
๙. ฉันคืออะไร   ท่อนไม้ เขำใช้แทนถ่ำน จดุ ไฟไม่นำน ถูกผลำญเป็นเถ้ำ ฉันคือ (ฟืน)  

๑๐. ฉันคืออะไร   อำวธุ แสนสุดร้ำยกำจ ถ้ำยิงไม่พลำด ถึงฆำตต้องตำย ฉันคือ (ปืน)  
๑๑. ฉันคอื อะไร   นำํํ ในทะเล โดนลมวิ่งเร่ ซดั เซหำฝั่ง ฉันคือ (คลื่น)  

  
  
  
๑๑  

  
  

บทร้อยกรอง  
๑.  บทร้อยกรองต่อไปนี มีสัตว์กี่ชนิด อะไรบ้ำง  น ำไปคัดและแต่งประโยค  

  
      กิ งก่ำเกำะกิ่งไม้    จิ งจกไต่ตำมข้ำงฝำ  
    กิ งกือเดินช้ำช้ำ       จิ งหรีดหำน  ำค้ำงกิน  
  
  ๒. อ่ำนบทร้อยกรองที่เป็นกำรละเล่นของไทย  แล้วน ำไปเล่นกับเพ่ือน ๆ  
  
   จ้ํำจี ดอกไม้   หงอนไก่จำํ ปี   รำชำวดี    กระเช้ำสีดำ   ซ่อนกลิ่น 
มณฑำ   จำํ ปำ ชงโค   ชบำ บำนบุรี    สำรภ ี ยี่โถ   รำตรี โสน    
ไชโย โห่ฮิ ว  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 
  
  
  
  
๑๒  

 แบบทดสอบหลังเรียน  
  

แบบฝึกทักษะชุดที่ ๑  เรื่อง  คำที่ประสมด้วยสระ  อะ  อา  อิ  อี  อึ  อือ  
  

๑. ข้อใดอ่ำนถูกต้อง  
  ก. สึ – นะ - มิ  
  ข. ตะ - ก้ำ  
  ค. นำ – ลิ - กำ  
  ง. ดื่อ - ดึง  
๒. ข้อใดอ่ำนไม่ถกู ต้อง  
  ก. ลิ น - จี่  
  ข. ยึด -ถือ  
  ค. พิม - ดีด  
  ง. กะ  - ลำ - ศี  
๓. นำ - ลิ -  กำ เขียนเปน็ค ำได้อย่ำงไร  
  ก. นำลิกำ  
  ข. นำฬิกำ  
  ค. นำริกำ  
  ง. ณำลิกำ  
๔. พิม – ดีด เขียนเป็นค ำได้อย่ำงไร  
  ก. พิมพ์ดีด  



 

  ข. พิมดีด  
  ค. ภิมดีด  
  ง. พิมดีต  
๕. ค ำในข้อใดประสมด้วยสระ อะ อำ  
  ก. ตะกร้ำ  
  ข. สึนำมิ  
  ค. นิ วชี   
  ง. ดื อดึง  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
  
  

ภาคผนวก  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

๑๔  

  
  

เฉลยแบบทดสอบก่อน -  หลังเรียนแบบฝกึ ทักษะ  
  
  
ชดุ ที่  ๑  

เรื่อง  ค ำที่ประสมด้วยสระ อะ อำ อิ อี อี อือ กลุ่มนักเรียนอ่ำนและเขียนไม่
คล่อง  

  
  

๑. ค  
๒. ง  



 

๓. ข  
๔. ก  
๕. ก  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ 
รายวิชา  พัฒนาการอ ่ำนการเขียนภาษาไทย        ระดับช่วงชั นที่2 
เรื่อง  สนุกกับสระ อะ อำ อิ  อี  อึ  อือ          เวลาเรียน  ๑  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(กลุ่มอ่ำนและเขียนไม่คลอ่ ง)     ผู้สอน
...................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……  
๑.  เป้าหมายการเร ียนรู้                กำรอ่ำนและกำรเขียนค ำที่
ประสมด้วยสระ อะ อำ อิ  อี  อึ  อือ  
  

๒.  สำระกำรเรียนรู้  
 สำระที่ ๑ กำรอ่ำน  สำระที่ 
๒ กำรเขียน  
๓.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้   
  มำตรฐำน ท ๑.๑  ใช้กระบวนกำรอ่ำนสรำํ งควำมรู้และควำมคิดเพ่ือน ำไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหำ ในกำรด ำเนินชีวิตและมีนิสยั รกกำรอ่ำนั   
  มำตรฐำน ท  ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียน เขยี นสื่อสำร เขียนเรียงควำม  ย่อควำม และเขยี 
นเรื่องรำวใน รปู แบบต่ำงๆ เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศกึ ษำค้นคว้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
  



 

๔.  ตวั ชี วัด  
  ท ๑.๑  ม ๑/๑ , 
๑/๙   ท ๑.๑  ม ๒/๑ , 
๒/๘   ท ๑.๑  ม ๓/๑ , 
๓/๑๐   ท ๒.๑  ม ๑/๑ , 
๑/๙   ท ๒.๑  ม ๒/๑ , 
๒/๘   ท ๒.๑  ม ๓/๑ , 
๓/๑๐  
  

๕.  สำระส ำคัญ 
  สระ  อะ  อิ  อึ  เป็นสระเสียงสั นคูก่ับ สระ  อำ  อี  อือ  เป็นสระเสียงยำว  กำรฝึกอ่ำนและ
เขียนค ำท่ี ประสมสระเป็นพื นฐำนส ำคัญของกำรอ่ำน  กำรเขียน  ซึ่ง เป็นกำรพัฒนำทักษะภำษำที่
นักเรียนควรได้รับกำร ฝึกฝน  เพื่อให้สำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ  
  ควำมรู้  

๑.   กำรอ่ำนค ำ ที่ประสมด้วยสระ อะ อำ อิ  อี  อึ  อือ  
๒.  กำรเขียนค ำ ทีป่ระสมด้วยสระ อะ อำ อิ  อี  อึ  อือ  
๓.  มำรยำทในกำรอ่ำน  
๔.  มำรยำทในกำรเขียน  

  ทักษะกระบวนกำร  
๑. กระบวนกำรควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  
๒. กระบวนกำรคิดวิเครำะห์  สังเครำะห์  
๓. กระบวนกำรปฏิบัติ  
  

๑๖  

คุณลักษณะ  
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
๒. มรี ะเบียบวินัยในกำรท ำงำน  
๓. มีม ำรยำทในกำรอ่ำนและกำรเขียน  
๔. มีนิสัยรักกำรอ่ำน  
๕. มุ่งม่ันในกำรท ำ งำน  

  

๖. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  
 ขั นนำํ  

๑.  ปฐมนิเทศ  ครแํ จ้งเป้ำหมำยกำรเรียนรู้  



 

๒.  ครูแจ้งตัวชี วัดแล้วให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน   
  ขั นสอน  

๑.  นักเรียนท ำแบบฝึกทักษะชุดที่  ๑   เรื่อง สนุกกับสระ อะ อำ อิ  อี  อึ  อือ   
   กิจกรรมที๑่   อ่ำนค ำจ ำไว้    

    กิจกรรมที่ ๒  ใสใํ จโยงค ำ         
    
     กิจกรรมที๓่  น ำเอำมำเขียน      
            กิจ กรรมที่ ๔  พำกเพียรต่อเติม         
            กิจกรรมที๕่  ส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเขียน  
  
      ๒.  ครสู  ังเกตพฤติกรรมกำรเรียนเป็นรำยบุคคล  
   ขั นสรุป  

๑.  ครูและนักรียนร่วมกันตรวจแบบฝึกทักษะชุดที่  ๑   เรื่อง  สนุกกับสระ อะ อำ อิ  อี  อึ  
อือ  
๒.  นักเรียนสรุปองค์ควำมรู้  เรื่อง  สนุกกับสระ อะ อำ อิ  อี  อึ  อือ  แล้วบันทึกลงในสมุด
บันทึก ๓.  นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียน   

  

๗.  สื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ํํ 
  ๑.  แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรำยบุคคล  
    ๒. แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน  
  ๓.  แบบฝึกทักษะชุดที่  ๑  เรื่อง  สนุกกับสระ อะ อำ อิ  อี  
อึ  อือ     
๘.  กำรวัดและประเมินผลกำรเรยี นร  ู้   ๘.๑  วิธกี ำรวดั และเครื่องมอื วัด  

เป้าหมายการเรียนรู้  วิธีการวัด  เครื่องมือวัด  
     กำรอ่ำนและกำรเขียนค ำ 
ที่ประสมด้วยสระ อะ อำ อิ   
อี  อึ  อือ  

๑.  ทำํ แบบทดสอบก่อนเรียน  
๒.  ตรวจแบบฝึกทักษะชุดที่  ๑  
เรื่อง  สนุกกับสระ อะ อำ อิ  อี  อึ  
อือ    
๓.  สังเกตพฤติกรรมกำรเรียน 
รำยบุคคล  
๔.  ทำํ แบบทดสอบหลังเรียน  

๑.   แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั เรียน 
๒.  แบบฝึกทกั ษะชุดที่  ๑  เรื่อง  สนุก
กับ สระ อะ อำ อิ  อี  อึ  อือ    
๓.  แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียน 
รำยบุคคล  
  

  
๑๗ 



 

  ๘.๒  เกณฑ์กำรวัด  
  ๘.๒.๑  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั เรียนจ ำนวน  ๕  ข้อ  ข้อละ  ๒  คะแนน  
  ๘.๒.๒  แบบประเมินผลกำรฝึกทักษะชุดที่  ๑  เรื่อง  สนกุ กับสระ อะ อำ อิ  อี  อึ  อือ    
 ๘.๒.๓  แบบสงั เกตพฤติกรรมกำรเรียนรำยบุคคล  

๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
๒. มีระเบียบวินัยในกำรท ำงำน  
๓. มีมำรยำทในกำรอ่ำนและกำรเขียน  
๔. มีนิสัยรักกำรอำํ น  
๕. มุ่งม่ันในกำรทำํ งำน  

      
๙.  บันทึกผลหลังกำรจัดกำรเรียนรู้  
  ๙.๑  ผลการจดั การเรียนรู้  (นักเรียนทั้งหมด.......  คน)   นักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ระดับดี........คน  คิดเป็นร้อยละ...........   นักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับปำนกลำง.......คน  
คดิ เป็นร้อยละ.................    นักเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับปรับปรุง........คน  คิดเป็น
ร้อยละ.............  
  ๙.๒  ผลกำรประเมนิ พฤตกิ รรมระหว่ำงเรียน    
............................................................................................................................................. .............................
....... 
.............................................................................................. ............................................................................
....... 
............................................................................................................................. ...............................  
  ๙.๓  ปัญหำและอุปสรรคระหว่ำงกำรจัดกจิ กรรมกำรเรียนกำรสอน  
............................................................................................................................. .............................................
....... 
.............................................................................. ............................................................................................
....... ..................................................................................................................... .......................................  
  
  
  
  ๙.๔  กำรปรับปรุงและพัฒนำ  
............................................................................................................................. .............................................
....... 
.............................................................................. ............................................................................................
....... ..................................................................................................................... .......................................  
                                               ลงชื่อ…………………………………………  
                                                                          (....................................................)  
                ต ำแหน่ง...................................................................  



 

  
  
  
  
๑๘ 

  
๑๐.  ควำมเห็น ของหัวหน้ำกลมุ่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
............................................................................................................................. .............................................
....... 
.............................................................................. ............................................................................................
....... 
............................................................................................................................. ...............................  
  
                ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ  
                (......................................................)   
                หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
  
๑๑.  ควำมเห็นของผู้บริหำรโรงเรียน  
..................……………………………………………………………………….........................................................................
...... 
............................................................................................................................. .............................................
....... ..................................................................................................................... ...........  
  
  
              ลงชื่อ
.................................................. ผู้ตรวจสอบ            
          ( ..............................................)             
             ผู้อำํ นวยกำรโรงเรียน.................................  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

๑๙ 

  
เอกสำรอ้ำงอิง  
  
  

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน  บัญชีค ำพื นฐำน   
โครงกำรค ำพื นฐำนที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย  ระดับประถมศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๒๙-๒๕๓๑. อัด
ส ำเนำ. ก ำชัย  ทองหลอ่  (๒๕๕๒)  หลักภำษำไทย  บริษัท  รวมสำส์น (๑๙๗๗)  จำํ กัด.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 



 

 
 
 



 

 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 



 

กำรอ่ำนและกำรเขียนค ำที่มีอักษรควบกล  ำ 
ค ำชี แจง   ๑.  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยมีทั งหมด จ ำนวน ๒๐ ข้อ ๒๐ คะแนน  

   ๒.  ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำยกำกบำท ( X ) ในลงช่องตัวเลือก ก ข ค และ ง    
        ที่ถูกต้องเพียงตัวเลือกเดียวลงในกระดำษค ำตอบ 

  
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 
๑๑. อักษรควบคืออะไร  

ก. ค ำที่มีพยัญชนะสองตัวรวมอยู่ในรูปสระเดียวกัน 
ข. พยัญชนะสองตัวออกเสียงเดียวกัน  
ค. ค ำท่ีอ่ำนออกเสียงพยัญชนะตัวหน้ำตัวเดียว 
ง. ถูกทุกข้อ 

๑๒. ข้อใดเป็นอักษรควบไม่แท้ทั งหมด 
   ก. จริง สร้ำง 

ข. ตรง สร้อย  
ค. โพรง ทรง  
ง. เศร้ำ กล้วย 

๑๓. ข้อใดเป็นอักษรควบแท้ทั งหมด 
ก. เพรำะ ปลูก อินทรีย์ 

   ข. ทรำย ศรี ไทร  
ค. คลอง กวำด ขวำน  
ง. หรีดหริ่ง 

๑๔. ค ำในข้อใดอ่ำนออกเสียง ซ ทั งหมด  
ก. แทรก โทรศัพท์  
ข. มัทรี ฉะเชิงเทรำ  
ค. นกอินทรีย์ สรรเสริญ  
ง. ก ำสรวล ทรำบ 

๑๕. ข้อควำม “ต ำรวจตรวจตรำรถท่ีเล่นขวักไขว่บนถนน” มีค ำควบกล  ำแท้กี่ค ำ 
ก. ๒ ค ำ  
ข. ๓ ค ำ 
ค. ๔ ค ำ  
ง. ๕ ค ำ 
 
 
 

 
๑๖. ข้อควำม “สมศรีหำสำยสร้อยที่หล่นอยู่ข้ำงต้นไทร” มีค ำควบกล  ำไม่แท้ก่ีค ำ  

ก. ๒ ค ำ  
ข. ๓ ค ำ 
ค. ๔ ค ำ  



 

ง. ๕ ค ำ 
๑๗. ข้อใดมีค ำควบกล  ำมำกท่ีสุด  

ก. ปลำสร้อยอยู่ในสระน  ำใส  
ข. อินทรีบินผ่ำนต้นไทรอย่ำงเร็ว  
ค. แม่ไปตลำดซื อปลำนิลมำทอด  
ง. ล ำคลองนี กว้ำงขวำงมำก 

๑๘. จงเติมค ำต่อไปนี ผัดวันประกัน__ปำกปรำ__น  ำใจเชือดคอ  
ก. พุ่ง ใส  
ข. พรุ่ง ใส  
ค. พรุ่ง ศรัย  
ง. พุง ศัย 

๑๙. ประโยคใดมีค ำควบแท้  
ก. ฤำษีพักอยู่ที่อำศรมในป่ำ  
ข. ท ำไมเธอจึงหน้ำเศร้ำอย่ำงนี   
ค. ชำวพุทธมีศรัทธำในกำรท ำบุญ  
ง. ครอบครัวของเรำมีกันสี่คน 

๒๐. สุพิชญำตั งใจเรียนจึงได้....................เฉลี่ยดีมำก 
   ก. เกรด  
   ข. เกด 
   ค. เกลด  

ง. เกร็ด 
 
 
 
 

 
  
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

ข้อ ก่อนเรียน 
ก ข ค ง 

๑  ×   
๒    × 
๓    × 
๔  ×   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค ำน ำ 
  งำนวิจัยในชั นเรียนเรื่อง  แบบฝึกพัฒนำทักษะกำรอ่ำน เขียนค ำควบกล  ำ  ส ำหรับนักเรียนช่วง
ชั นที่ 2 สร้ำงขึ นเพ่ือพัฒนำกำรอ่ำน เขียนค ำควบกล้ำ   เพ่ือแก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรผันวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง   ออก
เสียงไม่ตรงกบัค ำที่ก ำหนดให้  ครูกิจกรรมต่ำง ๆ  เพ่ือน ำไปใช้ฝึกสะกดค ำ  กำรแจกลูกค ำ แล้วประยุกต์ใช้เพ่ือ
กำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน    ฝึกให้มีนิสัยรักกำรอ่ำนมำกขึ น    จึงได้จัดท ำแบบฝึกเพ่ือใช้แก้ปัญหำนักเรียน   
 อีกทั งได้ใช้เครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล   พัฒนำกำรอ่ำนของนักเรียนเป็นระยะ    จนท ำให้นักเรียนมีทักษะ
ทำงด้ำนกำรอ่ำนได้ดีขึ น 

๕   ×  
๖ ×    
๗   ×  
๘ ×    
๙  ×   
๑๐   ×  
๑๑    × 
๑๒ ×    
๑๓   ×  
๑๔  ×   
๑๕   ×  
๑๖  ×   
๑๗    × 
๑๘   ×  
๑๙    × 
๒๐ ×    



 

  ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำงำนวิจัยในชั นเรียนครั งนี คงจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจที่จะ
แก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียนค ำควบกล  ำของนักเรียน    และขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงำนวิจัย
ครั งนี ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี  ไว้ ณ  ที่นี ด้วย 
 
         
          สุนีย์   รักหอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้ำนเขำโอน  
ที่ .................................           วันที่ 18  สิงหำคม  2565 
เรื่อง  รำยงำนผลกำรวิจัยในชั นเรียน  เรื่อง แบบฝึกพัฒนำทักษะกำรอ่ำน  และเขียนค ำควบกล  ำ   
        ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำโอน  

ตำมท่ี โรงเรียนบ้ำนเขำโอน  ได้มอบหมำยให้ข้ำพเจ้ำสอนกลุ่มสำระภำษำไทย นักเรียนช่วงชั นที่  
2  มีจ ำนวน  26  คน  พบว่ำ นักเรียนมีปัญหำด้ำนกำรอ่ำนและเขียนค ำควบกล  ำ  จึงหำวิธีกำรแก้ปัญหำให้
อ่ำนออกเขียนได้  โดยกำรท ำวิจัยในชั นเรียนขึ น เพ่ือช่วยแก้ปัญหำด้ำนกำรเรียนกำรสอนได้ในระดับทีน่่ำพอใจ   

ในกำรนี ข้ำพเจ้ำ นำงสุนีย์  รักหอม  จึงขอรำยงำนผลกำรผลกำรวิจัยในชั นเรียน เรื่อง แบบฝึก 



 

พัฒนำทักษะกำรอ่ำน  และเขียนค ำควบกล  ำ  ส ำหรับนักเรียนช่วงชั นที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565      
ดังเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 

 
ลงชื่อ........................................................... 
           (นำงสุนีย์  รักหอม) 

ครูโรงเรียนบ้ำนเขำโอน  วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

ลงชื่อ........................................................... 
                  (นำงสำวปฐมำพร บัวมำศ)                                                       
                        ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำโอน 

 
 
 
 
 
 

ค าน า 

 


