
 
ง 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     
บทคดัย่อ 

 

                 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างแผนการเรียนรู้เร่ือง การสะกดค าท่ีมีตวัสะกด
ตามมาตราแม่กน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3โดยใชนิ้ทานอีสป และเพื่อศึกษา 
ทกัษะการสะกดค าของนกัเรียนหลงัเรียนรู้โดยใชแ้ผนการเรียนรู้นั้น กลุ่มเป้าหมาย                            
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนวดัวงัสิงห์ค า ต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 12 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยแผนการเรียนรู้เร่ือง การสะกดค าท่ีมีตวัสะกด               
ตามมาตราแม่กน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 5 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง          
รวมเวลา 10 ชัว่โมง และแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกด        
ตามมาตราแม่กนเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าเฉล่ียร้อยละแลว้น าไปเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ ร้อยละ 60 น าเสนอขอ้มูลโดยใชต้าราง
ประกอบค าบรรยาย  ผลการศึกษาท าใหไ้ดแ้ผนการเรียนรู้เร่ือง การสะกดค าท่ีมีตวัสะกด          
ตามมาตราแม่กนส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชนิ้ทานอีสป จ านวน 5 แผน         
ซ่ึงพบวา่สามารถพฒันาทกัษะการสะกดค าท่ีมีตวัสะกดตามมาตราแม่กนของนกัเรียน               
ไดแ้ละทกัษะการสะกดค าท่ีมีตวัสะกดตามมาตราแม่กนของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้             
โดยใชนิ้ทานอีสปไดค้่าเฉล่ียร้อยละ 83.88 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ ร้อยละ 60 
               

 ช่ือเร่ืองการค้นคว้าแบบอสิระ การพฒันาทกัษะการสะกดค าท่ีมีตวัสะกดตามมาตราแม่กนของ         
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชนิ้ทานอีสป 
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ABSTRACT 
 

             The  purposes  of  the research were to construct the learning plans on spelling 
words with final consonants in Mae Khon  category for Prathom   Suksa  3 students  through   
the AeSop   stories and to study the spelling skills after learning through the learning plans. 
The target was composed of 12 Prathom   Suksa  3 students enrolled in the 1st  semester of 
2013 academie year at Wat Wang Sing Kham School, Pa-Dad  sub-district, Mueang  district, 
Chiang Mai  province. The research instruments included 5 learning plans on spelling words 
with final consonants in Mae Khon  category for Prathom   Suksa  3 students, each of which 
took 2 hours totaling 10 hours and the test of words with final consonants with spelling 
reading and writing skills composing of 30 four-choice items. Data  were analyzed in term of 
percentage then compared with the 60% set criterion and presented in table with description. 
The results of this study were in the 5 instructional plans on spelling words with final 
consonants in  Mae Khon category  through the  Aesop  stories for Prathom   Suksa 3 students 
could improve  spelling skills of those students. After learning through the constructed plans, 
the students’ spelling skills’ average score was at 83.88% which was higher than the 60% set 
criterion.  


