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บทคัดยอ 

การ พัฒนาแบบฝกทักษะการเ ขียนสะกด คําควบกล้ํ า  ของนักเ รียน ช้ันประถมศึกษาป ท่ี  4  
โรงเรียนอนุบาลตาก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือพัฒนา
แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนอนุบาลตาก ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ 

ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลตาก 
จังหวัดตาก กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/3 จํานวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนอนุบาลตาก เลือกโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 แผน ชุดแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ําและแบบทดสอบการเขียนสะกดคํา
ควบกล้ํา จํานวน 30 ขอ  

ผลการวิจัยพบวา  (1) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  พบวา ประสิทธิภาพดานกระบวนการซึ่งประเมินจากกระบวนการเรียนโดยพิจารณา
จากคะแนนระหวางการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยการใชแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
ควบกล้ํา ท้ัง  8  แบบฝก ไดประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ  83.09  และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งเปนการ
ประเมินผลโดยนําคะแนนจากการประเมินผลหลังเรียน ไดประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 85.58 ดังน้ันจึงสรุปไดวา
แบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนด
ไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 83.09/85.58 (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4  ระหวางกอนและหลังการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา  พบวา คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนหลังจากการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.67 สูงกวากอนใชแบบฝกการ
เขียนสะกดคําควบกล้ํา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24 และเมื่อทําการทดสอบแลวดวย สถิติทดสอบ t-test dependent 
แลวพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวาแบบทดสอบการเขียนสะกดคําควบกล้ํา 
สามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  

 
 คําสําคัญ : แบบฝกทักษะ / การเขียนสะกดคํา / คําควบกล้ํา 
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Abstract 
 The purpose of this research were as follows: (1) to develop the practice of writing 
diphthongs for students of grade 4  in Anubantak School to be effective by standard criterion of 
80/80; (2) to compare the achievement of spelling after teaching. 
 The sample consisted of 40 students in grade 4/3 in the academic year 2017, Anubantak 
School selected by random classification (Cluster Random Sampling). The instruments used in 
this study were 8 learning plans, diphthong exercises and 30 diphthong writing tests. 
 The results of the research were as follows: (1) The efficiency of the diphthong exercises 
for the grade 4 found that the efficiency of the process assessed by the learning process based 
on the score between the instructional management and the learning plan using eight diphthong 
exercises was 83.09, the resultant efficiency was evaluated by using the post-test scores. The 
efficiency of the latter is 85.58, so it is concluded that the practice of writing spelling diphthong 
for grade 4  was higher than the standard 80/80. The performance criteria were 83.09 / 85.58; (2) 
The results of the comparison of the achievement of grade 4 between, before and after the use 
of diphthongs showed that the average score of the students after using the spelling exercise was 
25.67 higher than before using diphthong practice. The average score was 24 and when tested 
with t-test dependent statistics, the difference was statistically significant at the .01 level. Tests 
showed that spelling diphthongs can improve achievement in spelling diphthongs of  
grade 4. 
 
Keywords : exercises / spelling / diphthong 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง

บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือความเขาใจแลความสัมพันธท่ีดีตอ

กัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และการดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข ฉะน้ัน

บุคคลใดท่ีสามารถใชภาษาไทยไดดีก็ยอมดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ ผูท่ีจะใชภาษาไทยไดดีตองทําความเขาใจและศึกษาหลกัเกณฑทางภาษา และฝกฝนใหมีทักษะพ้ืนฐาน

ทางภาษา คือ ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปใชใน

การติดตอสื่อสาร 

ทักษะทางภาษาไทยประกอบดวยการฟง การพูด การอานและการเขียน ท่ีผูเรียนตอง ฝกฝนเพ่ือใหใช

ภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะการเขียนสะกดคํา ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการใชภาษาไทย จาก

ประสบการณในการสอนวิชาภาษาไทย พบวา นักเรียนมี ปญหาการเขียนสะกดคําผิด เมื่อครูใหนักเรียนอาน

บทเรียนหรือหนังสือนอกเวลาแลวกําหนดคําใหนักเรียนเขียนตามคําบอก จากคําท่ีครูกําหนดข้ึน นักเรียนไมสามารถ

เขียนคําไดถูกตอง มักเขียนเปนคําอานตัวสะกดตรงตัว ซึ่งจริง ๆ แลวนักเรียนควรเขียนคําเต็มไมใชคําอาน และจาก

การตรวจงานของนักเรียนพบวานักเรียนเขียนคําท่ีเปนคําควบกล้ําไมถูกตองทําใหความหมายของคําน้ัน ๆ 

เปลี่ยนแปลงไปสงผลทําใหประโยคท่ีนักเรียนแตงผิดไปดวย การฝกใหนักเรียนไดเขียนสะกดคําบอย ๆ จะชวยให
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นักเรียนเขียนสะกดคําไดถูกตองมากข้ึน ถานักเรียนเขียนสะกดคําไมถูกตองจะสงผลตอการเรียนการสอนรายวิชา

ภาษาไทยและวิชาอ่ืน ๆ เชน การจดบันทึกงานไมถูกตอง การเขียนรายงานในรายวิชาตาง ๆ ไมถูกตอง ทําใหเกิด

ปญหาสําหรับครูผูสอนและตัวนักเรียนเอง   

จากปญหาดังกลาวการท่ีผูเรียนจะเกิดทักษะการเขียนสะกดคําอยางมีประสิทธิภาพน้ันตองไดรบัการฝกฝน

และปรับปรุง แกไขความบกพรองตาง ๆ อยูเสมอ ครูภาษาไทยจําเปนตองปรับปรุงลักษณะการจัดการเรียนการสอน 

และเลือกใชสื่อเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษา ซึ่งมีผูสอนเสนอแนะกิจกรรมการเรียนรูท่ี

นาสนใจวิธีหน่ึง คือ การสอนโดยใชแบบฝก (อรอุมา ตั้งพัฒนาสมบุญ , 2546) เพราะ การท่ีครูสรางและนําแบบฝก

ไปใชในการเรียนการสอน ตองคํานึงถึงเหมาะสมของระดับวัย ความรู ความสามารถของผูเรียน โดยมีคําช้ีแจงสั้น ๆ 

ท่ีทําใหเขาใจงายข้ึน สามารถใชเวลาไดเหมาะสม สรางใหนาสนใจและทาทาย ทําใหการเขียนมีเอกภาพและความ

สมบูรณ คือ ไดสนองความสนใจใครรูและความสามารถของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยาง

เต็มท่ีเปนการคํานึงถึงพัฒนาการและ วุฒิภาวะของผูเรียน เนนการแกปญหาชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล 

เน่ืองจากผูเรียนมีความสามารถแตกตางกัน 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสรางและพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ําเพ่ือใชในการ

แกปญหาการเขียนสะกดคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก ใหมีทักษะและ

ผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียน

อนุบาลตาก ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  

โรงเรียนอนุบาลตาก กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ 

สมมุติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดคําควบกล้ํากอนและหลังการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนอนุบาลตาก แตกตางกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2560 โรงเรียนอนุบาลตาก 
จังหวัดตาก 
           กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/3 จํานวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  
โรงเรียนอนุบาลตาก เลือกโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 
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เนื้อหา 

เน้ือหาในการทําวิจัยครั้งน้ีประมวลจากการตรวจแบบฝกหัดและสมุดการบานวิชาภาษาไทยของนักเรียน

พบคําท่ีเขียนผิดซึ่งมักเปนคําควบกล้ําและท่ีพบในการเรียนวิชาภาษาไทย ผูจัดทําจึงไดนําขอมูลมาเขียนเปน 

แผนการจัดการเรียนรู สรางแบบฝกพัฒนาการเขียนสะกดคําโดยใชโดยใชแบบฝกเขียนสะกดคําควบกล้ํา และแบบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

ตัวแปร 

           ตัวแปรตน ไดแก 

                 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยโดยการใชแบบฝกการเขียนสะกดคาํควบกล้ําสําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

           ตัวแปรตาม ไดแก 

                   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปท่ี 4 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2560 โรงเรียนอนุบาลตาก 

จังหวัดตาก กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนอนุบาลตาก เลือกโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Rendom Sampling) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรยีนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา โดยผูวิจัยศึกษาและดําเนินการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 

1.แผนการจดัการการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการเขียนสะกดคํา

ควบกล้ําจํานวน 8 แผน ดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังน้ี 

  1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรยีนรู 

  1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเขียนแผนการจัดการเรยีนรู 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเรื่องแบบฝกการ

เขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาไทยโดยการใชแบบฝกการเขียนสะกด

คําควบกล้ําสําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 
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  1.3 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และกําหนดเน้ือหาเรื่อง 

คําควบกล้ํา 

  1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรยีนรูเรื่องการเขียนสะกดคําควบกล้ํา จํานวน 8 แผน  

ใชเวลาแผนละ 1 ช่ัวโมง ดังน้ี 

1.4.1 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 1 การเขียนสะกดคําภาษาไทย 

1.4.2 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 2 คําควบกล้ํา 

1.4.3 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 3 คําควบกล้ําแท 

1.4.4 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 4 คําควบกล้ําไมแท 

1.4.5 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 5 การอานและเขียนสะกดคาํควบกล้ํา 

1.4.6 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 6 การเขียนเรื่องจากคําท่ีกําหนด 

1.4.7 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 7 การเขียนเรื่องจากภาพ 

1.4.8 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 8 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

   1.5 นําแผนการจัดการเรยีนรูไปใหครูพ่ีเลีย้งและฝายวิชาการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 

ปรับปรุง แกไขตามคําแนะนํา 

  1.6 นําแผนการจัดการเรยีนรูไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ปรับปรุง 

แกไขตามคาํแนะนํา 

  1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหสมบูรณและพรอมท่ีจะนําไปใชจริงตอไป   

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคําควบกล้ํา เปนแบบปรนัย

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ใชทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest)  ซึ่งผูวิจัยดําเนินการ

สรางและหาคุณภาพดังน้ี 

2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
            2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคําควบกล้ํา เปนขอสอบ 

ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ โดยศึกษาจากเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู ตัวช้ีวัด ซึ่งขอคําถามสอดคลองกับผลการเรียนรูและครอบคลุมเน้ือหาในแบบฝกและแผนการจัดการเรียนรู 
ท่ีกําหนดไว 

2.3 นําแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 40 ขอ ไปใหผูเช่ียวชาญทางดานภาษาไทย 
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ซึ่งผูเช่ียวชาญประกอบดวย 

     1. นางพรพรรณ วงษสงวน ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 
     2. นางสกุณา กันคุม ครโูรงเรยีนอนุบาลตาก 
     3. นายเนรมิต ใจโปรง ครโูรงเรียนอนุบาลตาก 

   2.4 นําแบบทดสอบท่ีไดรับการปรบัปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน  40 คน 

    2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีนักเรียนทํามาใหคะแนน ขอท่ีตอบถูให 1 

คะแนน ขอท่ีตอบผิดหรือไมไดตอบให0 คะแนน นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (p) และคาอํานาจ

จําแนก (r) ของขอสอบเปนรายขอ จากน้ันคัดเลือกขอสอบไวจํานวน 30 ขอ ท่ีมีคาความยากงายระหวาง 

0.22 – 0.73 และคาอํานาจจําแนก 0.20 ข้ึนไป 
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  2.6 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 30 ขอ เพ่ือหาความเช่ือมั่นของ

แบบทดสอบ โดยใชสูตร KR – 20 ของคูเดอร  ริชารดสัน  ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.71 

3. แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคาํควบกล้ํา เปนชุดแบบฝกท้ังหมด 8 ชุด ผูวิจัยดําเนินการสรางและหา
คุณภาพ ดังน้ี 

3.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 (จากหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551) 
            3.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
           3.3 ศึกษาแผนการจัดการเรยีนรู เรื่อง การเขียนสะกดคําควบกล้ํา 
            3.4 กําหนดจุดประสงคชุดแบบฝกการเขียนสะกดคาํคําควบกล้าํ ท่ีสรางข้ึนสําหรบันักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 
            3.5 สรางแบบฝกการเขียนสะกดคาํควบกล้ํา จํานวน 8 แบบฝก ประกอบดวย  

3.5.1 แบบฝกการเรื่องเขียนสะกดคําภาษาไทย  

3.5.2 แบบฝกเรื่องคําควบกล้ํา  

3.5.3 แบบฝกเรื่องคําควบกล้ําแท  

3.5.4 แบบฝกเรื่องคําควบกล้ําไมแท   

3.5.5 แบบฝกเรื่องการอานออกเสยีงคําควบกล้ํา  

3.5.6 แบบฝกเรื่องการเขียนเรื่องจากคําท่ีกําหนด  

3.5.7 แบบฝกเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพ 

3.5.8 แบบฝกเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

3.6 นําแบบฝกทักษะไปใหครูพ่ีเลีย้ง และฝายวิชาการ ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 

ปรับปรุง แกไขตามคําแนะนํา 

3.7 นําแบบฝกทักษะไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ปรบัปรุง แกไข 

ตามคําแนะนํา 

3.8 นําแบบฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ไปใหผูเช่ียวชาญทางดานภาษาไทย จํานวน 3 ทาน  

ตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ซึ่งผูเช่ียวชาญประกอบดวย 

1. นางพรพรรณ วงษสงวน ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 

2. นางสกุณา กันคุม ครโูรงเรียนอนุบาลตาก 

3. นายเนรมิต ใจโปรง ครโูรงเรยีนอนุบาลตาก 

 

จากผลการประเมินดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญ (IOC) ท้ัง 3 ทาน พบวามีความ 

คิดเห็นสอดคลอง มีคาอยูระหวาง  0.67 – 1.00 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (กอนเรียน) จํานวน 30 ขอ 

2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 ครั้ง คาบ/ช่ัวโมง โดยมีเน้ือหาดังน้ี 
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2.1 แผนการจัดการเรยีนรู ช่ัวโมงท่ี 1 การเขียนสะกดคําภาษาไทย 

2.2 แผนการจัดการเรยีนรู ช่ัวโมงท่ี 2 คําควบกล้ํา 

2.3 แผนการจัดการเรยีนรู ช่ัวโมงท่ี 3 คําควบกล้ําแท 

2.4 แผนการจัดการเรยีนรู ช่ัวโมงท่ี 4 คําควบกล้ําไมแท 

2.5 แผนการจัดการเรยีนรู ช่ัวโมงท่ี 5 การอานออกเสียงคําควบกล้ํา 

2.6 แผนการจัดการเรยีนรู ช่ัวโมงท่ี 6 การเขียนเรื่องจากคําท่ีกําหนด 

2.7 แผนการจัดการเรยีนรู ช่ัวโมงท่ี 7 การเขียนเรื่องจากภาพ 

2.8 แผนการจัดการเรยีนรู ช่ัวโมงท่ี 8 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

3. นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (หลังเรียน) จํานวน 30 ขอ 

การวิเคราะหขอมูล 

1. การพัฒนาแบบฝกพัฒนาการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียน

อนุบาลตาก ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดคําควบกล้ําหลังการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 การพัฒนาแบบฝกพัฒนาการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียน

อนุบาลตาก ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4   ระหวางจัดกระบวนการเรียนของแบบฝกท้ัง 8 ชุด ตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรก (E1) การ

ทดลองหาประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 40 คน 

แบบฝกชุดท่ี คะแนนเตม็ คะแนนรวม รอยละ 
1 10 341 85.25 
2 10 325 81.25 
3 10 336 84.00 
4 10 330 82.50 
5 10 332 83.00 
6 10 331 82.80 

แบบฝกชุดท่ี คะแนนเตม็ คะแนนรวม รอยละ 
7 10 337 84.25 
8 10 327 81.75 

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน  (E1) 83.09 
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จากตารางท่ี 1 พบวาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา  สําหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4   ระหวางจัดกระบวนการเรียนของแบบฝกท้ัง 8 ชุด ตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรก (E1)  

มีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน (E1) เทากับ 83.09  แสดงวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา 

มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรกท่ีกําหนดไวและเมื่อพิจารณาในแตละแบบฝกพบวา แบบฝก 

ชุดท่ี 1  มีคะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ  85.25   รองลงมาคือแบบฝกชุดท่ี  7  มีคะแนนคิดเปนรอยละ   84.25 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ของผลลัพธจาก

การทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดคําควบกล้ํา หลังการใชแบบฝกตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหลัง (E2) 

การทดลองหาประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 40 คน 

จํานวนนักเรียน คะแนนรวม คะแนนเฉลีย่ 
ประสิทธิภาพ 

ของผลลัพธ (E2) 
40 1,027 25.67 85.58 

จากตารางท่ี 2 พบวาประสิทธิภาพของแบบฝกการเ ขียนสะกดคําควบกล้ํา  ท่ีผู วิจัยสราง ข้ึน 

มีคะแนนของผลลัพธจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิดานการเขียนสะกดคําควบกล้ํา หลังการใชแบบฝก 

การเขียนสะกดคําควบกล้ํา มีประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 85.58 แสดวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบ

กล้ํา มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหลัง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.67 

เมื่อพิจารณาจากตารางท่ี 1 และ 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบ

กล้ํ า  สําหรับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี  4 พบวาประสิท ธิภาพของกระบวนการซึ่ งประเมิน 

จากกระบวนการเรียนโดยพิจารณาจากคะแนนระหวางการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู 

โดยการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา  ท้ัง 8 ชุด ไดประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ 83.09 และประสิทธิภาพ

ของผลลัพธซึ่งเปนการประเมินผลโดยนําคะแนนจากการประเมินผลหลังเรียนเทากับ 85.58 

ดังน้ันจึงสรุปไดวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4   

สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประสิทธิภาพเทากับ 83.09/85.58 หลังจากน้ันผูวิจัยได นํา

แบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ไปทดลองใชจริงกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน  40 คน ซึ่งผลการ

ทดลองปรากฏดังน้ี 

ตอนท่ี 2 การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดคําควบกล้ําหลังการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก 

ผูวิจัยไดนําเสนอ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดคําควบกล้ําระหวางกอนและหลังการใช

แบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ดังน้ี 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ระหวางกอนและหลังการ

ใชแบบฝกการเขียนสะกดคาํควบกล้ํา 
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คะแนน 
จํานวน 
(คน) 

x̄  SD �𝑫 �𝐃𝟐 t 

กอนเรียน 40 24.00 1.11 
67 179 8.09 

หลังเรียน 40 25.67 0.99 
(df 40 - 1 ท่ีระดับ 0.01 = 2.42) 

 จากตารางท่ี 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังจากการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา มี

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.67 สูงกวากอนใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.00 และเมื่อ

ทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีผลสัมฤทธ์ิดานการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 หลังการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สูงกวากอนใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา

และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 น่ันแสดงวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ําสามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน  

สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคาํควบกล้ํา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน 
อนุบาลตาก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัย เปน 2 ประเด็น 
ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 4  พบวา ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งประเมินจากกระบวนการเรียนโดยพิจารจากคะแนนระหวางการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ท้ัง  8  แบบฝก ได
ประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ  83.09  และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งเปนการประเมินผลโดยนําคะแนนจากการ
ประเมินผลหลังเรียน ไดประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 85.58 ดังน้ันจึงสรุปไดวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประเมิน
ประสิทธิภาพเทากับ 83.09/85.58 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ระหวางกอนและหลังการใชแบบฝก
การเขียนสะกดคําควบกล้ํา  พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังจากการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา  มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.67 สูงกวากอนใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.00 และเมื่อ
ทําการทดสอบแลวดวย สถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 น่ันแสดงวาแบบทดสอบการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดคําควบ
กล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  

อภิปรายผล 

 การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคาํควบกล้ํา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน 
อนุบาลตาก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผูวิจัยไดดําเนินการอภิปรายผลออกเปน  
2 ประเด็นดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคาํควบกล้ํา   

จากผลการทดลองพบวาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 83.09/85.58 ท้ังน้ีเน่ืองจาก
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ําท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดผานการสรางอยางเปนระบบและผานการตรวจสอบ
แกไขจากผูเช่ียวชาญกอนนําไปใช ซึ่งในแบบฝกแตละชุดมีองคประกอบ ดังน้ี คําช้ีแจงในการใช ใบความรูและ
แบบฝกหัด ในการพัฒนาแบบฝกไดพัฒนาข้ึนตามข้ันตอนอยางมีระบบและมีวิธีท่ีเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 (สมพงษ ศรีพยาต , 
2553) ชุดแบบฝกมีประสิทธิภาพเทากับ 86.89/86.75  

2. ผลสัมฤทธ์ิดานการเขียนสะกดคาํควบกล้ํา ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 4 

จากการทดลองพบวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการเขียนสะกดคํา
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีผลสัมฤทธ์ิกอน
เรียนเทากับ 24.00 และหลังเรียนเทากับ 25.67 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอานและการ
เขียนคําไมตรงมาตราตัวสะกด โดยใชแผนผังความคิด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 (สุมาลี เอกภาพไพบูลย 
, 2554) พบวา  ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ปจจัยดังตอไปน้ี คือ 

2.1 แบบฝกการเขียนสะกดคาํควบกล้ํา   

แบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา  พัฒนาข้ึนโดยการเรียงลําดับจากงายไปยาก โดยอาศัยหลักในการจัด
กิจกรรมหรือจัดแบบฝกใหสนุก ใชภาษาเหมาะสมกับวัยและระดับของผูเรียน มีคําสั่ง คําช้ีแจงสั้น ชัดเจนเขาใจงาย 
มีตัวอยางประกอบ มีการจัดกิจกรรมการฝกท่ีเราความสนใจ อีกท้ังยังสามารถทบทวนฝกฝนเพ่ือหาความรูตาง ๆ ท่ี
ไดเรียนไปแลวใหเกิดเปนความจําจนสามารถปฏิบัติไดดวยความชํานาญและใหผู เรียนสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนสูงข้ึน 

 2.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู 

การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา มีการวางแผนและเตรียมการลวงหนาโดยมี
ข้ันตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับโดยเริ่มฝกจากงายไปหายาก มีการกําหนดจุดประสงคการ
เรียนรูท่ีชัดเจน มีเน้ือหาเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 2.3 บทบาทหนาท่ีของครูตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้าํ  ครูมีบทบาทสําคัญตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยครูคอยช้ีแนะสงเสริมหรือกระตุนใหกิจกรรมดําเนินการไปดวยความเรียบรอย เริ่มตนจากการ
พิจารณาสวนประกอบของแบบฝกและกิจกรรมการเรียนรูอยางรอบคอบ คัดเลือกกิจกรรมท่ีสงเสริมความคิด
สรางสรรคใหกับนักเรียน ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ําบรรลุตาม
จุดมุงหมายสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. จากผลการวิจัยพบวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให
สูงข้ึน ท้ังน้ี มาจากองคประกอบ 3 ประการ คือ แบบฝก การจัดกิจกรรมการเรียนรู และบทบาทของครูผูสอน ดังน้ัน
หากครูผูสอนจะนําแบบฝกไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบของแบบฝก รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและบทบาทหนาท่ีของครูผูสอนในการนําแบบฝกไปใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
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2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชแบบฝก พบวาผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนแสดงวา
แบบฝกชวยพัฒนาการการเขียนสะกดคําได ดังน้ันผูสอนควรมีการเสริมสรางแบบฝกเพ่ือใชพัฒนาการเขียนสะกดคํา 
และการเขียนสะกดคําเรื่องอ่ืน ๆ เชน การเขียนสะกดคําท่ีมีอักษรนํา การเขียนสะกดคําท่ีมีตัวสะกดไมตรงตาม
มาตรา เปนตน  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

1. ควรมีการพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคาํในเรื่องอ่ืน ๆ  และในระดับช้ันอ่ืน ๆ 
2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกท่ีหลากหลาย 
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