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บทคดัย่อ 

  
 การศึกษาเร่ือง การใชแ้บบฝึกเพื่อพฒันาทกัษะการสะกดค ายากของนกัเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีวตัถุประสงค ์เพื่อสร้างและใชแ้บบฝึกเพื่อพฒันาทกัษะการสะกด        
ค  ายากของนกัเรียน และเพื่อศึกษาทกัษะการสะกดค ายากของนกัเรียน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช ้          
ในการศึกษาคร้ังน้ี คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2556               
โรงเรียนบา้นป่าเหมือด ต าบลป่าไผ ่อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 26 คน                   
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา แบบฝึกการสะกดค ายาก ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน 6 ชุด ชุดละ 3 แบบฝึก รวมทั้งส้ิน18 แบบฝึก แผนการจดัการเรียนรู้การสะกดค ายาก
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 6 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 12 ชัว่โมง  
แบบทดสอบวดัทกัษะการสะกดค ายาก จ านวน 1 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน คือตอนท่ี 1 การอ่านค า 
จ  านวน 10 ขอ้ ตอนท่ี 2 การเขียนตามค าบอก จ านวน 10 ขอ้ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย
ร้อยละและน ามาเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ร้อยละ 60 ผลการศึกษาท าใหไ้ดแ้บบฝึกการสะกด          
ค  ายากของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ  าวน 6 ชุด ชุดละ 3 แบบฝึก รวม 18 แบบฝึก          
ซ่ึงพบวา่สามารถพฒันาทกัษะการสะกดค ายากของนกัเรียนไดค้่าเฉล่ียร้อยละ 72.12               
ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวร้้อยละ 60.00 
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ABSTRACT 
 

The study on using exercises to develop the skill on spelling difficult words of 
Prathom Suksa 1 students was to construct and use the exercises to develop the student’s 
skills on spelling difficult words and to study the skill on spelling difficult words. The target 
group included 26 Prathom Suksa 1 students enrolled in the second semester of 2012 
academic year at Ban Pa Mued School, San Sai District, Chiang Mai Province. The 
instruments used included the 6 exercise sets each of which was composed of 3 exercises  
totaling 18 exercises, 6 sets learning plans each of which took 2 teaching hours totaling 12 
hours,  and a test to evaluate the skills on spelling difficult words composing 2 parts, the first 
of which was on reading composing of 10 items and second part with 10 items was on 
writing the words told. The data were analyzed in term of percentage and compared with the 
60.00%. As a result of the study, there were 6 sets of the exercises for practicing difficult 
word spelling skills of Prathom Suksa 1 students, each of which was composed of 3 exercises 
totaling 18 exercises altogether which were found to develop the difficult word spelling skills 
of students who had yielded the average score of 72.12% which was higher than the 60.00% 
set criterion.      


