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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือสร้างและใชแ้บบฝึกพฒันาการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดใน
มาตราแม่กดสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียนคาํท่ีมี
ตวัสะกดในมาตราแม่กดของนักเรียนหลงัเรียนแบบฝึกพฒันาการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดในมาตรา            
แม่กด กลุ่มเป้าหมาย ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/2 ภาคเรียนท่ี 2              
ปีการศึกษา 2553โรงเรียนบา้นเวียงแหง อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 26 คน  เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยแบบฝึกการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่กด จาํนวน 5 
ชุด ชุดละ 3 แบบฝึก แผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่กดจาํนวน 5 แผน 
รวมเวลา 10 ชั่วโมง  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ การเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่กด 
จาํนวน 30 ขอ้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละแลว้นาํมาเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวร้้อยละ 60  
นาํเสนอขอ้มูลโดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย 

ผลการศึกษาพบวา่ 
  1.ไดแ้บบฝึกพฒันาการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่กดจาํนวน 5 ชุดละ 3 แบบฝึก 
รวม 15 แบบฝึก สามารถพฒันาทกัษะการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่กดได ้
             2. ผลสมัฤทธ์ิการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่กดของนกัเรียน หลงัจากเรียนโดยใช้
แบบฝึกพฒันาการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่กดมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 82.79 ซ่ึงสูงกวา่ 
เกณฑท่ี์กาํหนดไวร้้อยละ 60 
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ABSTRACT 

 
The purposes of this study were to construct and use the writing skill exercises of words 

with final consonants to Mae-kod category for Prathom Suksa 2 students and to compare writing 
achievement of words with final consonants to Mae-kod category. The target group was 
composed of the twenty-six students from Prathom Suksa 2 in the second semester of 2010 
academic year at Ban Wianghaeng school, Wiang Haeng District, Chiang Mai. The instruments 
used in the study included 5 learning plans with 5 sets of writing skill exercises on word with 
final consonants to Mae-kod category. Each set consisted of 15 exercises consumed 10 hours for 
Learning and the 30 multiple choice test. The collected data were analyzed by computing 
percentage and compared with set criterion of 60% and then presented through table with 
description. 

The study reveals that; 
 1. There were 5 sets of writing skill exercises on words with final consonants  to Mae Kod 
category, each set consisted of 3 exercises totally 15 exercises. The constructed exercises could develop 
writing skills on words with final consonants Mae Kod category of students. 
 2. The students’ achievement scores in writing skill on words with final consonants to 
Mae Kod category, after using the writing skill exercises of words with final consonants to  
Mae Kod category, was 82.79 % which was higher than the set criterion to 60%. 


