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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค 1. เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี3 3. เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา ซึ่งกลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการวิจัยคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 11 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการรายงาน คือ แบบฝกทักษะการอาน
สะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 แบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคํากอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 พบวาคะแนนในการทําแบบฝกทักษะระหวางทดลอง E1 เฉลี่ยรอยละ 92.77 คะแนน และการ
ทดสอบหลังทดลอง E2 เฉลี่ยรอยละ 86.36 คะแนน เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 จะได 
92.77/86.36 
 2. ทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคาํระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 พบวาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 
การอานสะกดคํา พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจแบบฝกทักษะการอานสะกดคําสอดคลองกับวัตถุประสงค และ

แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีสาระความรูและประโยชนตอผูเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด (คา  เทากับ 4.73) 

รองลงมาคือ แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อยูในระดับ (คา  เทากับ 4.64)  
คําสําคัญ: ทักษะการอานสะกดคํา/แบบฝกทักษะการอานสะกดคํา 
 

Abstract 
 The study had the purposes to develop spelling exercises for grade 3 students with the 
performance criteria 80/80, to compare the spelling skills development in Thai language course 
using the skills to read, spell, and after learning student in grade 3 and to study student 
satisfaction. The example was selected by purposive sampling which were 11 grade 3 students of 
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Ban Rai School, Muang District, Kamphaengphet Province enrolling in 1st semester in academic 
year 2017. The research tools were 4 spelling exercise books for grade 3 students, pre-test and 
post-test for spelling skill with 20 items and satisfaction questionnaires for grade 3 students. The 
research found that 
 1. The result of development of spelling skill for grade 3 students with the performance 
criteria 80/80 found that E1 average score of 92.77 percent and 86.36 percent E2 test after test 
scores compared to the efficiency of 80/80 to 92.77 / 86.36. 
 2. The achievement the development of skills in spelling for Thai language course using 
the spelling skill and after learning grade 3 student found that the score of the students is higher 
than before the study statistically significant at the .05 level. 
 3. Satisfaction of grade 3 students learning to manage the development of spelling skill 
was considered that students were satisfied with spelling exercises which agree with the 
objective. The spelling exercises contained proper knowledge and were beneficial to the 

students ( value equals 4.73). The second rank shows the spelling exercises could encourage 

learners to learn at a high level (the  equal to 4.64). 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

 ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง
บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธ
ท่ีดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกัน  ในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และ
เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู พัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ  และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเปนสื่อ
แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ดานวัฒนธรรม ประเพณีและสุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู  
อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 34) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติ
ใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปน พลเมืองไทยและเปนพลโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย   ทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน 
รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบน
พ้ืนฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 
5) 
 ผลการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีเก่ียวของการอานสะกดคําในเรื่องตางๆ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  3 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวามีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ยังขาด
ทักษะการอานสะกดคําภาษาไทยท่ีถูกตองตามหลกัการ สงผลใหนักเรียนอานหนังสือไมคลองและอาจมีผลกระทบไป
ถึงทักษะอ่ืนๆได เชน ทักษะการฟง ทักษะการพูดและทักษะการเขียน เพราะทุกทักษะจะตองอาศัยทักษะการอาน
เปนอันดับแรก เน่ืองจากทักษะการอานเปนทักษะพ้ืนฐานของการเรียนรูและเปนทักษะท่ีมีความสําคัญในการสื่อสาร
หากอานไมออกก็จะไมสามารถเกิดทักษะอ่ืนๆได 
 แบบฝกท่ีดีควรคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรูผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ความครอบคลุม ความ
สอดคลองกับเน้ือหา รูปแบบนาสนใจและคําสั่งชัดเจน ผูสรางแบบฝกควรยึดลักษณะของแบบฝกไวดังน้ี 
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 1. แบบฝกหัดท่ีดีควรมีความชัดเจนท้ังคําสั่งและวิธีทําคําสั่งหรือตัวอยางวิธีทําท่ีใชไมควรยาวเกินไป เพราะ
จะทําใหเขาใจยาก 
 2. แบบฝกหัดท่ีดีควรมีความหมายตอผูเรียนและตรงตามจุดมุงหมายของการฝก  
 3. ภาษาและภาพท่ีใชในแบบฝกหัดควรเหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานความรูของผูเรียน 
 4. แบบฝกหัดท่ีดีควรแยกฝกเปนเรื่องๆ แตละเรื่องไมควรยาวเกินไป  
 5. แบบฝกหัดท่ีดีควรมีท้ังแบบกําหนดใหโดยเสรี การเลือกใชคํา ขอความหรือรูปภาพในแบบฝกหัดควร
เปนสิ่งท่ีนักเรียนคุนเคยและตรงกับความในใจของนักเรียน 
 6. แบบฝกหัดท่ีดีควรเปดโอกาสใหผูเรียน ไดศึกษาดวยตนเองใหรูจักคนควารวบรวมสิ่งท่ีพบเห็นบอยๆ 
หรือท่ีตนเองเคยใชจะทําใหนักเรียนสนใจเรื่องน้ันๆ มากยิ่งข้ึนและจะรูจักความรูในชีวิตประจําวันอยางถูกตอง มี
หลักเกณฑและมองเห็นวาสิ่งท่ีเขาไดฝกฝนน้ันมีความหมายตอเขาตลอดไป 
 7. แบบฝกหัดท่ีดีควรจะสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนแตละคนจะมีความแตกตางกันหลายๆ
ดาน เชน ความตองการ ความสนใจ ความพรอม ระดับสติปญญาและประสบการณ ฯลฯ ฉะน้ันการทําแบบฝกหัด
แตละเรื่อง ควรจัดทําใหมากพอและมีทุกระดับ ตั้งแตงาย ปานกลาง จนถึงระดับคอนขางยาก เพ่ือวาท้ังเด็กเกง 
กลาง และออนจะไดเลือกทําไดตามความสามารถ ท้ังน้ีเพ่ือใหเด็กทุกคนประสบความสําเร็จ ในการทําแบบฝกหัด 
 8. แบบฝกหัดท่ีดีควรสามารถเราความสนใจของนักเรียนไดตั้งแตหนาปกไปจนถึงหนาสุดทาย 
 9. แบบฝกหัดท่ีดีควรไดรับการปรับปรุงไปคูกับหนังสือแบบเรียนอยูเสมอและควรใชไดดีท้ังในและนอก
บทเรียน 
 10. แบบฝกหัดท่ีดีควรเปนแบบท่ีสามารถประเมินและจําแนกความเจริญงอกงามของเด็กไดดวย  
(สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2550, หนา 60 -61) 
 จากเหตุผลท่ีนําเสนอขางตน ดังน้ันผูวิจัยจึงตองการศึกษาการพัฒนาการอานสะกดคํา โดยใชแบบฝก
ทักษะการอานสะกดคํา ท่ีผูวิจัยคิดวาจะทําใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี3 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ีกําหนด 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
   3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ
การอานสะกดคํา 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนท่ีไดรับการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80 
 2. นักเรียนท่ีไดรับการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะการอานสะกดคําหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กลุมโรงเรียนเทพนครสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2560 มีท้ังหมด 11 หอง จํานวน 87 คน 
 1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 11 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
2. ดานตัวแปร 
 2.1 ตัวแปรตน  คือ  การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา 
 2.2 ตัวแปรตาม  คือ  ทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย  
3. ดานเน้ือหาสาระท่ีใชในการวิจัย 
 เน้ือหาสาระท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนการสรางแบบฝกเพ่ือสงเสริมการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย 
โดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา จํานวน 4 เลม เพ่ือพัฒนาทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 
4. ดานระยะเวลาในการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งน้ีใชเวลา 9 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 2 สัปดาห 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
            ตัวแปรตน      ตัวแปร 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กลุมโรงเรียนเทพนคร
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2560 มีท้ังหมด 11 หอง จํานวน 87 คน 
  1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานไร อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 11 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)            
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีมี 3 ชนิด ดังน้ี 

 1.  แบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 เลม 
 2.  แบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคํา เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา รายวิชา

ภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
จํานวน 20 ขอ 

การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
บานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย 
โดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
บานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
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 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
แบบฝกทักษะการอานสะกดคํา 
 3. ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 เลม ผูวิจัยได
ดําเนินการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา ดังน้ี 
  1.1 ศึกษาความหมาย ลักษณะและข้ันตอนการสรางแบบฝกทักษะภาษาไทยจากเอกสารตางๆ                       
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  1.2 สรางแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว จํานวน 4 เลม 
  1.3 นําแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 เลมท่ีสราง
ข้ึนเรียบรอยแลว เสนอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพ่ือขอคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขในสวนท่ีบกพรองซึ่งผูเช่ียวชาญ
ประกอบดวย 
   1. นางกัญญาณัฐ โรจนวิเชียร ผูอํานวยการโรงเรียนบานไร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต1 ผูเช่ียวชาญดานการวัดผลประเมินผล 
   2. นางสุนีย บัวบุตร ครูชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร   เขต1 ผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
   3. นางสาวเนาวรัตน จันทรรอด ครูชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ผูเช่ียวชาญดานการจัดทําสื่อ/นวัตกรรม 
  1.4 ดําเนินการแกไขและปรับปรุงแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 3              ตามคําปรึกษา แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญชุดเดิมตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC: 
Index of Item Objective Congruence)  
  1.5 นําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองแลวเลือก
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 
  1.6 นําแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 เลม ท่ี
ไดรับการพิจารณาไปทดลองใช (Try – Out) ในการเรียนการสอนกับกลุมประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 
11 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
  1.7 นําแบบฝกทักษะการอานสะกดคําท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขอีกครั้ง มาทดลองสอนจริงกับ
กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 11 คน โดยใชคูกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการอานสะกดคํารายวิชา
ภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จัดกิจกรรมการสอนตามปกติ 
สัปดาหละ 5 วัน วันละ 2 ช่ัวโมง  และกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะทําการทดสอบกอนเรียนดวย
แบบทดสอบการอานสะกดคําจํานวน 20 ขอ  
  1.8 หลังจากทดลองใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําคูกับแผนการจัดการเรียนรูเสร็จสิ้นแลว               
นําแบบทดสอบชุดเดิมกับกอนเรียน มาทําการทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง แลวนําผลการทดสอบมาวิเคราะหเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  
 2. แบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคํา เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา รายวิชา
ภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพตามลําดับ ดังน้ี  
  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคํา 
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  2.2 กําหนดเน้ือหาและกําหนดจุดประสงคการเรียนรูใหสอดคลองกับเน้ือหาสาระ 
  2.3 สรางแบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคํา จํานวน 20 ขอ   
  2.4 นําแบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคําท่ีสรางข้ึน เสนอผูเช่ียวชาญชุดเดิม เพ่ือพิจารณา
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช และประเมินความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรู โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
   ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวา ขอสอบน้ันวัดตรงตามจุดประสงค 
   ใหคะแนน   0 เมื่อไมแนใจวา ขอสอบน้ันวัดตรงตามจุดประสงค 
   ใหคะแนน  -1 เมื่อแนใจวา ขอสอบน้ันวัดไมตรงตามจุดประสงค 
 2.5 นําคะแนนผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ มาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับ
จุดประสงคโดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมแบลตัน (Rowinelli and Hambleton 1977, อางใน บุญชม ศรี
สะอาด 2545: 64-65) 
   หลักเกณฑการคัดเลือกขอคําถามมีดังน้ี 
   1. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5-1.00 คัดเลือกไวใชได 
   2. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ต่ํากวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดท้ิง  
  2.6 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคําตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญเพ่ือ
ความสมบูรณและพรอมท่ีจะนําไปใชจริงตอไป  
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเร่ือง
การพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา มีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) ศิริวรรณ เสรีรัตน 
และคณะ (2541:167) โดยแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา จํานวน 1 ฉบับ มี
ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพดังน้ี 
    3.1 ศึกษาทฤษฎี เน้ือหาสาระ แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจเพ่ือ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 
   3.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ขอคําถามจํานวน 10 ขอ โดยกําหนดคาระดับความพึงพอใจแตละชวงคะแนน
และความหมาย ดังน้ี 
   ระดับ  1  หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
   ระดับ  2  หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับนอย 
   ระดับ  3  หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
   ระดับ  4  หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับมาก 
   ระดับ  5  หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
  3.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเรื่อง
การพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําเสนอผูเช่ียวชาญชุดเดิม
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ภาษาท่ีใชและการประเมินท่ีถูกตอง และนํามาหาคา
ดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence) โดยกําหนดเกณฑการ
พิจารณา คือ   

   เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน   +1 
   ไมแนใจ    ใหคะแนน     0 
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   เห็นวาไมสอดคลอง  ใหคะแนน    -1 
 การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใชดัชนีความสอดคลอง
(IOC)  คํานวณคาตามสูตร 

N

R
IOC

∑=  

   ∑R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

       N   =   จํานวนผูเช่ียวชาญ 
  3.4 นําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือก
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 
  3.5 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญเพ่ือความ
สมบูรณและพรอมท่ีจะนําไปใชจริงตอไป  

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดทําการเก็บรวบรวมขอมลูดังน้ี 
      1. นําแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 เลม ท่ีไดรับการ
พิจารณาไปทดลองใช (Try - Out) ในการเรียนการสอนกับกลุมประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 11 
คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท้ังหมด 3 ครั้ง ซึ่งได
คาประสิทธิภาพ E1/ E2 = 90.17/82.72 
      2. หลังจากน้ันผูวิจัยจึงนําแบบฝกทักษะการอานสะกดคําท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขอีกครั้ง มาสอนจริง
กับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานไร อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 11 คน โดยใชคูกับแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการอานสะกดคํา และกอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบการอานสะกดคํา จํานวน 20 ขอ 
      3. หลังจากน้ันใหกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 11 คน ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย โดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานสะกดคํา จํานวน 10 ขอ 

5. การวิเคราะหขอมูล               
 การวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งน้ี ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับข้ันตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษา     

ปท่ี 3  ตามเกณฑประสิทธิภาพ  80/80 

 ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคํา เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย

โดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โดยการ

เปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากับผลการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม โดยใชสถิติ t - 

test for dependent group 

 ตอนท่ี 3 วิเคราะหหาคาความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเรื่องการ

พัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3
ตามเกณฑประสิทธิภาพ  80/80 
 ตารางท่ี 2 แสดงคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
ตามเกณฑประสิทธิภาพ  80/80 จํานวน 11 คน 
 
 จากตารางท่ี 2 เมื่อพิจารณาเปนรายเรื่องพบวามีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด E1/E2 โดยแบบฝก
ทักษะเลมท่ี 2 มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ 93.52/83.63 รองลงมาคือแบบฝกทักษะเลมท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 
92.91/85.45 แบบฝกทักษะเลมท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 92.72/82.72 และแบบฝกทักษะเลมท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 
91.14/88.18 ตามลําดับ  
 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคําเรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชา
ภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
โดยการเปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากับผลการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม โดยใช
สถิติ t - test for dependent group 
 ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคําเรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา 
รายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3  (n=11) 
 

การทดสอบ  S.D. 
 
 

 
 

t Sig.(1-tailed) 

กอนเรียน 14.64 1.63 
2.64 0.50 17.33 * 0.0000 

หลังเรียน 17.27 1.79 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวาการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 14.64 คะแนน และ 17.27 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน 
พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี   ระดับ .05 

แบบฝึกทกัษะ 

คะแนนแบบฝกหัด  คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน  

E1/E2 คะแนน
รวม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

 รอยละ 
(E1)  

คะแนน
รวม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

 รอยละ 
(E2) 

เลมท่ี 1 408 37.09 92.72 91 8.27 82.72 92.72/82.72 

เลมท่ี 2 823 74.81 93.52 92 8.36 83.63 93.52/83.63 

เลมท่ี 3 511 46.45 92.91 94 8.54 85.45 92.91/85.45 

เลมท่ี 4 401 36.45 91.14 97 8.81 88.18 91.14/88.18 

รวม 2143 48.70 92.77 374 8.45 85.00 92.77/85.00 
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 ตอนท่ี 3 วิเคราะหหาคาความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเรื่องการ
พัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา 
 

ขอท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. คาระดับ 
1. แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีเน้ือหาถูกตองเหมาะสม 4.45 0.52 มาก 
2. แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามคีวามกะทัดรดั เขาใจงาย 4.27 0.65 มาก 
3. 
 

แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามคีวามเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม 

4.45 0.52 มาก 

4. แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามลีาํดับข้ันตอนและความตอเน่ือง 4.55 0.52 มากท่ีสุด 
5. แบบฝกทักษะการอานสะกดคําสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.73 0.47 มากท่ีสุด 
6. แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการใชภาษาและการสื่อสารอยางชัดเจน 4.55 0.52 มากท่ีสุด 
7. แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 4.64 0.50 มากท่ีสุด 
8. แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการยกตัวอยางประกอบอยางชัดเจน 4.45 0.52 มาก 
9. แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามสีาระความรูและประโยชนตอผูเรยีน 4.73 0.47 มากท่ีสุด 
10. สามารถนําความรูจากแบบฝกทักษะการอานสะกดคําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.55 0.52 มากท่ีสุด 

รวม 4.54 0.14 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4 แสดงผลศึกษาความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเรื่อง
การพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา อยูในระดับมากท่ีสุด (คา 

 เทากับ 4.54 , S.D. เทากับ 0.14) ในทุกรายการดังปรากฏ รายการท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ นักเรียนมี
ความพึงพอใจแบบฝกทักษะการอานสะกดคําสอดคลองกับวัตถุประสงค และแบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีสาระ

ความรูและประโยชนตอผูเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด (คา  เทากับ 4.73) อันดับท่ีสองคือ แบบฝกทักษะการอาน

สะกดคํามีการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยูในระดับ (คา  เทากับ 4.64) และอันดับท่ีสามคือ แบบฝกทักษะ
การอานสะกดคํามีการใชภาษาและการสื่อสารอยางชัดเจน แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการใชภาษาและการ
สื่อสารอยางชัดเจน และสามารถนําความรูจากแบบฝกทักษะการอานสะกดคําไปใชในชีวิตประจําวันได อยูในระดับ 

(คา  เทากับ 4.64) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมลูตางๆ ในการวิจัยครั้งน้ี  ปรากฏผลดังน้ี 
 1.  การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ีกําหนด 80/80 พบวาคะแนนในการทําแบบฝกทักษะระหวางทดลองท้ัง 4 ครั้ง ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
ดังตอไปน้ี ครั้งท่ี 1 เฉลี่ยรอยละ 92.73 คะแนน ครั้งท่ี 2 เฉลี่ยรอยละ 93.52 คะแนน ครั้งท่ี 3 เฉลี่ยรอยละ 92.91 
คะแนน ครั้งท่ี 4 เฉลี่ยรอยละ  91.14 คะแนน รวมคะแนนในการทําแบบฝกทักษะระหวางทดลอง E1 เฉลี่ยรอยละ 
92.77 คะแนน และการทดสอบหลังทดลอง E2 เฉลี่ยรอยละ 86.36 คะแนน เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 จะได 92.77/86.36 
 2.  เมื่อเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 พบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.64 คะแนน และ 17.27 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อ

X
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เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  แสดงผลศึกษาความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝก
ทักษะการอานสะกดคํา เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับท่ีหน่ึงคือ นักเรียนมีความพึงพอใจแบบฝกทักษะการ
อานสะกดคําสอดคลองกับวัตถุประสงค และแบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีสาระความรูและประโยชนตอผูเรียน 

อยูในระดับมากท่ีสุด (คา  เทากับ 4.73) อันดับท่ีสองคือ แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการกระตุนใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู อยูในระดับ (คา  เทากับ 4.64) และอันดับท่ีสามคือ แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการใชภาษา
และการสื่อสารอยางชัดเจนและสามารถนําความรูจากแบบฝกทักษะการอานสะกดคําไปใชในชีวิตประจําวันได อยู

ในระดับ (คา  เทากับ 4.64) 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมลู  สามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 
 1. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ีกําหนด 80/80 พบวาคะแนนในการทําแบบฝกทักษะระหวางทดลองท้ัง 4ครั้ง ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
ดังตอไปน้ี ครั้งท่ี 1เฉลี่ยรอยละ92.73คะแนน ครั้งท่ี 2 เฉลี่ยรอยละ93.52คะแนน ครั้งท่ี 3เฉลี่ยรอยละ 92.91
คะแนน ครั้งท่ี 4เฉลี่ยรอยละ 91.14 คะแนน รวมคะแนนในการทําแบบฝกทักษะระหวางทดลอง E1 เฉลี่ยรอยละ 
92.77 คะแนน และการทดสอบหลังทดลอง E2 เฉลี่ยรอยละ 86.36 คะแนน เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 จะได 92.77/86.36 ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับวิจัยของ ประวีณา  เอ็นดู (2552:บทคัดยอ) ไดศึกษา
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง การอานและการเขียนสะกดคํา โดยใชแบบฝกทักษะ ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานนอย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาคนควาพบวา แผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการอานและการเขียนสะกดคํา โดยใชแบบฝกทักษะ มีประสิทธิภาพ  86.11/83.33 
 2. ทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 พบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.64 คะแนน และ 17.27 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับ      วิจัยของ วงศเดือน  มีทรัพย (2554:บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่อง ครั้ง
หน่ึงยังจําได เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบฝกทักษะ แบบทดสอบ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการศึกษาคนควาพบวา แผนการจัดการเรียนรู มีประสิทธิภาพ 87.09/85.29 ซึ่งสูง
กวาเกณฑท่ีตั้งไว  แบบฝกทักษะมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.74  และมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการ
อานสะกดคํา เมื่อพิจารณา พบวา อันดับท่ีหน่ึงคือ นักเรียนมีความพึงพอใจแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
สอดคลองกับวัตถุประสงค และแบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีสาระความรูและประโยชนตอผูเรียน อยูในระดับ

มากท่ีสุด (คา  เทากับ 4.73) อันดับท่ีสองคือ แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

อยูในระดับ (คา  เทากับ 4.64) และอันดับท่ีสามคือ แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการใชภาษาและการสื่อสาร

อยางชัดเจนและสามารถนําความรูจากแบบฝกทักษะการอานสะกดคําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยูในระดับ (คา  
เทากับ 4.64) 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
1. การเลือกเน้ือหาท่ีนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญ ควรคํานึงถึงวัยและระดับความสามารถใน

การอานและเขียนสะกดคําของนักเรียนดวย หากเน้ือหาใดท่ีนักเรียนสนใจ นักเรียนจะเกิดการเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน 
2. ในระหวางการดําเนินการจัดกิจกรรม ครูควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนต่ํา 

อาจจะไมเขาใจหรือเกิดการเรียนรูชา หรือตองการความชวยเหลือ ครูควรใชเทคนิคเสริมแรงกระตุนใหนักเรียนสนใจ 
หรืออธิบายใหเขาใจชัดเจนอีกครั้ง 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยดวยรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือท่ีนักเรียนจะไดเรียนดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย 
2. ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยในเน้ือหาหรือเรื่องราวอ่ืนๆ ท่ีนักเรียนสนใจ   
 

อางอิง 
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