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บทคัดย่อ 

 การท าวิจัยในช้ันเรียน  เรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านเทพนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอา่น
แจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนและหลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา  2561 จ านวน  16  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านแจกลูก 
(สะกด) ค าภาษาไทย จ านวน  15  แบบฝึก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  
ตัวเลือก จ านวน  30  ข้อ   แบบแผนการทดลองใช้แบบกลุ่มเดียว (One Group Pre-test  Post-test  Design)  สถิติที่ใช้
คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
 1. ทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย  โดยใช้แบบทักษะ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.43/86.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 

 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะด้านการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 15.64  คิดเป็นร้อยละ  52.15  และทดสอบหลังเรียน  เท่ากับ  25.94  คิด
เป็นร้อยละ 86.47   
 
ค าส าคัญ:  การอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย / แบบฝึกทักษะ /ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
Abstract 

Conducting classroom research on the development of reading skills, giving out children (spelling) 

Thai words using skills training For grade 5 students at Ban Thep Nakorn School The objectives are: 1) to 



find the effectiveness of the reading skills training, giving the child (spelling) Thai words using skills training 
Of grade 5 students according to the criteria 80/80 2) to compare the learning achievement in reading 
skills, give the children (spelling) Thai words for grade 5 students before and after using the skill training 
The population used in this study was Grade 5 students in the first semester of academic year 2018. The 
number of instruments used for data collection was Skills training to develop reading skills, give children 
(spelling), 15 Thai words, practice tests and 4 multiple-choice multiple-choice achievement tests. One 
group (One Group Pre- Test Post-test Design) The statistics used are mean, percentage and standard 
deviation. 

The results of the study found that 

1. Reading skills, giving children (spelling) Thai words using skills For grade 5 students, the efficiency 
is 85.43 / 86.47 which is higher than the standard criteria set at 80/80. 

2. Prathom Suksa 5 students had learning achievement, reading skills, giving children (spelling) words 
in Thai language after studying higher than before learning. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้
สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุ ษด้านวัฒนธรรม ประเพณี 
สุนทรียภาพเป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 
37) 
 ดังนั้น เด็กไทยทุกคนควรเรียนรู้และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทุกโอกาส ซึ่งการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นทักษะที่
ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การอ่านและการฟังเป็นทักษะของการรับรู้เรื่องราว ความรู้ 
ประสบการณ์ ส่วนการพูดและการเขียนเป็นทักษะของการแสดงออกด้วยการแสดงความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ 
การเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนเพื่อการสื่อสาร ให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์ สามารถน าความรู้ 
ความคิดมาเลือกใช้เรียบเรียงค ามาใช้ตามหลักภาษาได้ถูกต้องตรงตามความหมาย กาลเทศะและใช้ภาษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549 : 80) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคน



สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 4)  ธรรมชาติของภาษาไทยเป็นเรื่อง
ทักษะ จะแยกเนื้อหาสาระของทักษะแต่ละชั้นปีโดยเด็ดขาดไม่ได้ จ าเป็นจะต้องมีกระบวนการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องกัน
ไป เนื้อหา เช่น การอ่านและการเขียนสะกดค า  การอ่านจับใจความ การเลือกใช้ค าให้ตรงตามความหมาย  การเขียนแสดง
ความรู้สึก  ความคิดประสบการณ์ ความต้องการ จินตนาการ การน าความรู้จากการอ่านไปใช้ในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา
และการด าเนินชีวิต จ าเป็นต้องสอนทุกช้ันในเรื่องของทักษะภาษา และแต่ละช้ันจะมีเนื้อหาในการฝึกทักษะที่เพิ่มความ
ซับซ้อนและยากมากขึ้น เช่น   จ านวนค าเพิ่มมากขึ้น ประโยคที่ใช้ยาวและซับซ้อนข้ึน เรื่องที่น ามาอ่านยาวข้ึน  กรมวิชาการ 
(2544 : 22) 
 การสอนภาษาไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องฝึกทักษะต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กันทั้งการ
รับเข้ามา คือ การอ่านและการฟังกับทักษะการถ่ายทอดออกไป คือ การพูดและการเขียน  ในด้านการเขียน ถือเป็นทักษะที่
ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นทักษะถ่ายทอดที่ส าคัญต่อการสื่อสารอย่างยิ่ง  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขต 1 ได้ท าการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น จากส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พบว่า มีนักเรียนจ านวนมาก  มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยอ่านออกเขียนได้ครบ 100 %  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ขึ้น เพื่อสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนอ่านออกเขียนได้  100 %   
ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเทพนคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ก็ยังมีนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี  5  บางคนท่ียังอ่านหนังสือไม่คล่อง  จากข้อมูลสภาพปัญหา ความส าคัญ และหลักการดังกล่าว ควรได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวครูผู้สอน  ควรจะมีการศึกษาหาวิธีปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
ให้ทั้งความรู้ทักษะการคิด ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
เกิดความแม่นย า จดจ าง่าย และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จัดระบบเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผู้รายงานได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพร้อมทั้งวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านเทพนคร  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  พบว่า นักเรียนมีปัญหาทางดา้น
การเขียนสะกดค าไม่ถูกต้องและอ่านไม่ออก เมื่อนักเรียนเขียนสะกดค าไม่ได้ย่อมส่งผลให้อ่านไม่ออกตามมาด้วย  สิ่งเหล่านี้
เป็นสาเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ าและการที่นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนสะกดค าไม่ถูกต้องยังมีผลกระทบ
ต่อไปในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นอีกด้วย 
 ผู้รายงานได้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาหานวัตกรรมทั้งเก่าและใหม่น ามาแก้ปัญหา จึงพบว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะจะท าให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้  ผู้รายงานจึงได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าของนักเรียนและพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ 80/80 
  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังเรียน 
 



สมมติฐานการวิจัย  
  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ด้านการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยส าคัญที่ระดับ.01 
  2) แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
สูงกว่าเกณฑ์  
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเทพนคร  อ าเภอเมือง  ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 จ านวน  16  คน  

ระยะเวลาในการศึกษา  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561 จ านวน  15   ช่ัวโมง 
ทั้งนี้ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา  เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องสาระการอ่านแจก
ลูก (สะกด) ค าภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบ จ านวน  15  แบบฝึก   

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรต้น   ได้แก่  แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   
ตัวแปรตาม   ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย 

กรอบแนวคิดการวิจัยการวิจัย 
  ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 : การพัฒนาทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านเทพนคร 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติ

ด้านการอ่านและการเขียน  จ านวน 15  แบบฝึก 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี  5  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบแผนการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pre-test  Post-test  Design  
เสริมพงศ์  วงศ์กมลาไสย (2548 : 57)  โดยมีลักษณะการวิจัย  ดังตารางที่  1 

แผนผงัความคดิ 

- แบบฝึกทกัษะ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน 

 
ผลสมัฤทธ์ิในการอ่านแจกลกู(สะกด)ค าภาษาไทย   



ตารางที่  1  แบบแผนการวิจัยแบบ  One Group Pre-test  Post-test  Design 

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

 

   T1 หมายถึง   การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test ) 

   X หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 
                                                             การอ่านและการเขียนสะกดค า โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

   T2 หมายถึง   การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

ขั้นตอนการด าเนินการ  
  การด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี ผู้รายงานได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน
แจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2561    ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบ้านเทพนคร อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน  
16  คน  ใช้เวลาในการด าเนินการ  15  ช่ัวโมง  ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรยีน โดยมีล าดบัขั้นตอนการด าเนนิการ 
ดังนี ้
  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test )  ด้วยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
อ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จ านวน  30  ข้อ กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
  2.ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้บันทึกคะแนนการท ากิจกรรมกลุ่มและการท าแบบฝึกทักษะไว้ทุกครั้ง โดยก าหนดแผนการเรียนการสอนดังนี้ 

ช่ัวโมงที่ 1 - 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ 
ช่ัวโมงที่ 4 - 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง 
ช่ัวโมงที่ 6 - 7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประโยคและส่วนประกอบของประโยค 
ช่ัวโมงที่ 8     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การอ่านเขียนค าควบกล้ า 
ช่ัวโมงท่ี 9     แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 เรื่อง การอ่านอักษร ห น า  
ช่ัวโมงท่ี 10   แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 เรื่อง การอ่านออกเสียงตัวการันต์ 
ช่ัวโมงที่ 11   แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 เรื่อง นิทานพ้ืนบ้าน 
ช่ัวโมงที่ 12   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ภาษาไทยภาษาถิ่น 
ช่ัวโมงท่ี 13   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรม 
ช่ัวโมงที่ 14   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 
ช่ัวโมงที่ 15   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ค าราชาศัพท์ 

3. เมื่อด าเนินการสอนครบทุกแผนแล้วท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  (Post-test)  
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมกับก่อนเรียน  

 
 



การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู้รายงาน ได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการศึกษาตามล าดับ ดังน้ี 
 1. การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้รายงานได้ด าเนนิการ
สร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านเทพนคร  
อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
  1.2 ศึกษาหลักสูตร ค้นคว้าข้อมูล  คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนบ้านเทพนคร พุทธศักราช 
2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับการจัดท าหน่วยการเรียนรู้   
  1.3 ศึกษาการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จากเอกสารต่าง ๆ  
  1.4 ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  จ านวน   15  แบบฝึก 
  1.5 สร้างแบบประเมนิแบบฝกึทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยถามครอบคลุมองค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ  5  ด้านคือ 
   1) จุดประสงค์ 
   2) เนื้อหา 
   3) รูปแบบ 
   4) การใช้ภาษา 
   5) การวัดและประเมินผล  

1.6 น าแบบฝึกทักษะพร้อมแบบประเมินท่ีสร้างขึ้น  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  3  ท่าน เพื่อตรวจสอบความ 
เหมาะสมของแบบฝึกทักษะ ความถูกต้องของภาษา  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 
   1. นายจิรายุ เถาว์โท   ครู  ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านเทพนคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย 
   2. นายเชาวลิตร มากดี   ครู  ช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านเทพนคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
   3.  นางสุธีรา สารียัง   ครู  ช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านเทพนคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดท าสื่อนวัตกรรม 
และการวัดผลประเมินผล 
  1.7  น าแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบ้านเทพนคร  จ านวน  19  คน  เพื่อดูเวลาที่ใช้ ความเหมาะสมของแบบฝกึทักษะ ของ
นักเรียน สอดคล้องกับเนื้อหา   
  1.8  น าแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปทดลองกับ
ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเทพนคร  อ าเภอเมือง ส านักงาน



เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  จ านวน  16  คน  
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผู้รายงานได้ด าเนินการสร้างตามล าดับ ดังน้ี  
  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิง
เกณฑ์ของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 89-90)  
  2.2 ศึกษาหลักสูตร คู่มือการวัดผลและประเมินผลตามหลกัสูตรโรงเรียนบ้านเทพนคร พุทธศักราช 2561 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
  2.3 ก าหนดเนื้อหาและก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
  2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน 30 ข้อ 

2.5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น  เสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมกับข้อ (1.6)   เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงของ 
เนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และประเมินความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี ้
   ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงค์ 
   ให้คะแนน   0 เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงค์ 
   ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดไม่ตรงตามจุดประสงค์ 
  2.6 น าคะแนนผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับ
จุดประสงค์โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมแบลตัน (Rowinelli and Hambleton 1977, อ้างใน บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 
64-65) โดยแบบทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 

2.7 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try-Out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่  6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเทพนคร  อ าเภอเมือง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชรเขต 1 จ านวน  19 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน 
 2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
 3. วิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินการท าแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ 

1. ร้อยละ )Percentage  (  ใช้สูตร  P  ของบุญชม  ศรีสะอาด  )2545  :  104 ( 
2. ค่าเฉลี่ย )Arithmetic Mean (  ของคะแนน  โดยใช้สูตรของ บุญชม  ศรีสะอาด  )2545  :  105  (    
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ) Standard Deviation  (โดยใช้สูตร S.D. ของ   

บุญชม  ศรีสะอาด   )2545 : 106 (       

      



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ล าดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รายงานได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  
ตอนท่ี 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย  

ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย  และร้อยละ  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด)ค าภาษาไทย 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

แบบฝึกทักษะ คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน/คะแนน
ทดสอบหลังเรียน (E1) 

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
(E2) 

แบบฝึกทักษะ 1-15 85.83 86.47 
เฉลี่ย  E1 / E2 = 85.83/86.47 

 
จากตารางที ่1 พบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

จ านวน 15  แบบฝึก มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 85.83/86.47 โดยประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ซึ่งค านวณจากร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนแตล่ะแบบฝึกหัด มคี่าเท่ากับ 85.83 และ
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ซึ่งค านวณจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยทีน่ักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียน จ านวน 30 ข้อ มีค่าเท่ากับ 86.47 

ตอนที่  2    การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ  

ตารางที่  2  ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน 

คะแนน จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

ก่อนเรียน 16 30 266 15.64 52.15 

หลังเรียน 16 30 441 25.94 86.47 

 
จากตารางที่ 2  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนด้านการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยจากการ

ทดสอบก่อนเรียน   เท่ากับ 15.64  คิดเป็นร้อยละ 52.15  และทดสอบหลังเรียน   เท่ากับ  25.94  คิดเป็นร้อยละ 86.47   มี
นัยส าคญัที่ระดับ.01 



สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้รายงานไดส้รุปผลการศึกษา ดังนี ้
 1. ทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย  โดยใช้แบบทักษะ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.43/86/47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 

 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะด้านการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน เท่ากับ 15.64  คิดเป็นร้อยละ  52.15  และทดสอบหลังเรียน เท่ากับ  25.94  คิดเป็นร้อยละ 86.47   
มีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ.01 
อภิปรายผล  
 จากการรายงาน ผลการพัฒนาทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  5  สามารถอภิปรายได้ดังนี้  

1. แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี 
ผู้รายงานสร้างขึ้น จ านวน 15  แบบฝึก มีประสิทธิภาพ 85.83/86.47  หมายถึงนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึก
ทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ทั้ง 15 แบบฝึก คิดเป็นร้อยละ  85.83   และได้คะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ  86.47   แสดงว่าการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่
ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน   80/80  ที่ตั้งไว้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้รายงานได้ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ ได้ผ่านการตรวจ แนะน า แก้ไข
ข้อบกพร่องและประเมินความถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้
จริงกับประชากร ซึ่งการท าแบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น จดจ าความรู้ได้นานและคงทน รวมทั้งพัฒนา
ความรู้ทักษะและเจตคติด้านต่าง ๆ ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ผู้รายงานได้สร้างแบบฝึกทักษะแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ตามแนวทางการสร้างแบบฝึกทักษะที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่ม
ศึกษาตั้งแต่ปัญหาและความต้องการ วิเคราะห์เนื้อหาและทักษะที่เป็นปัญหาออกเป็นเนื้อหาย่อยแล้วด าเนินการสร้างตาม
หลักการสร้างแบบฝึกทักษะที่ดี ของสุวิทย์  มูลค า และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550 : 60-61)  กล่าวว่า แบบฝึกทักษะที่ดี
ควรค านึงถึงหลักจิตวิทยา การเรียนรู้ ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ความครอบคลุม ความสอดคล้องกับเนื้อหา รูปแบบน่าสนใจ 
และค าสั่งชัดเจน  และ ฐานิยา  อมรพลัง (2548: 78) ได้เสนอลักษณะที่ดีของแบบฝึก คือ แบบฝึกที่เรียงล าดับจากง่ายไปหา
ยาก มีรูปภาพประกอบ มีรูปแบบน่าสนใจ หลากหลายรูปแบบ โดยอาศัยหลักจิตวิทยาในการจัดกิจกรรมหรือจัดแบบฝึกให้
สนุก ใช้ภาษาเหมาะสมกับวัย มีการจัดกิจกรรมการฝึกที่เร้าความสนใจ และแบบฝึกนั้นควรทันสมัยอยู่เสมอ แบบฝึกทักษะ
การอ่านและการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผู้รายงานสร้างขึ้น เป็นแบบฝึกทักษะ
ที่ใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้น าเอากิจกรรมต่าง ๆ มาจัดให้สอดคล้องกันในแต่ละแผน ซึ่งประกอบด้วยเกม  ภาพ 
เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสาระในลักษณะที่จะส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยถือว่าสื่อแต่ละอย่างให้คุณค่าแตกต่างกัน จาก
เหตุผลดังกล่าวแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จึง
เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนมวัน  วรดลย์ 
(2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านการแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี



ที่  5  พบว่า แบบฝึกทักษะการแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 87.74/82.11  และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนด้านทักษะการอ่านแจกลกู (สะกด) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ พบว่านักเรียนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านแจกลูก 
(สะกด) ค าภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเนื่องมาจาก  

แบบฝึกทักษะแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น
ได้เรียนรู้ทีละน้อยตามขั้นตอนท่ีครูเตรียมการสอนมาแล้ว ท าให้นักเรียนมีก าลังใจที่จะเรียนรู้เนื้อหาใหม่ต่อไป 

การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ยึดหลักการสอนตาม
ความต้องการของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนตั้งแต่เริ่มฟัง อ่าน พูด และเขียน ตลอดถึงขั้นตรวจผลงาน
ด้วยตนเอง นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ใช้สื่อที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมและประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง 
ท างานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อใช้ให้นักเรียนเข้าใจการเรียนรู้แบบประสบการณ์ เนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถในการ
รับรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ท าให้นักเรียนเกิดความเพลดิเพลินสนุกสนาน มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน  เพราะการ
เรียนการสอนที่น่าสนใจ ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ พนมกัน วรดลย์ (2542) ได้ศึกษา
การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
87.74/82.11 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. การเลือกเนื้อหาท่ีน ามาจดักิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นสิ่งส าคัญควรค านงึถึงความเหมาะสมของ เพศ วัย  

และระดับความสามารถในการเรียนของนักเรียนด้วย หากเนื้อหาใดที่นักเรียนสนใจ นักเรียนจะเกิดความกระตือรือร้นการ
เรียนรูเ้พิ่มมากข้ึน  

2. ครูผูส้อนภาษาไทยควรน าแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย กลุม่สาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 างขึ้นไปใช้ประกอบการสอน เนื่องจากแบบฝึกทักษะนี้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่ผู้รายงานสร้

เกณฑ์  80/80  ที่ก าหนดไว้  
3. ในระหว่างการด าเนินการจัดกิจกรรม ครูควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียน 

ต่ าอาจจะไม่เข้าใจหรือเกิดการเรียนรู้ช้า หรือต้องการความช่วยเหลอื ครูควรใช้เทคนิคเสริมแรงกระตุน้ให้นักเรียนสนใจ หรือ
อธิบายให้เข้าใจชัดเจนอีกครั้ง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการน าแบบฝึกทักษะที่ผูร้ายงานสร้างขึ้นชุดนี้ ไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอื่น  เพื่อจะได้
ข้อสรุปผลการวจิัยที่กว้างขวางมากขึ้น 
  2. ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย เนื้อหาที่เข้าใจยาก หรือเนื้อหาท่ีเปน็
ปัญหาต่อการเรยีนการสอนในกลุม่ทักษะภาษาไทยในแต่ละระดับชั้น เพื่อน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ 
  3. ควรมีการสร้างแบบฝึกภาษาไทย ในหน่วยการเรยีนรู้อื่นหรือในระดับชั้นอื่น  
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