งานวิจัยในชั้นเรียน
การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคาไม่คล่องของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5,6/7
วิชาภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

โดย

นางสาวภัทรธนน ผจญภัย
ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
เอกสารเสนอหัวข้ องานวิจัยชั้ นเรียน
ปี การศึกษา 2559
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่ อ นางสาวภัทรธนน ผจญภัย
ฝ่ าย วิชาการ สอนวิชา ภาษาไทย ระดับ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2. หัวข้ อ เรื่ อง การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคาไม่คล่องของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/5,6/6,6/7
วิชาภาษาไทย โรงเรี ยนอนุบาลภูเก็ต
3. ครู ทปี่ รึกษา ครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และครู ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
4. หลักการและเหตุผล
การอ่านภาษาไทยเป็ นทักษะพื้นฐานที่สาคัญของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนจะมีสัมฤทธิ ผลทางการเรี ยนได้ก็
ต่อเมื่อได้พฒั นาทักษะทั้ง 4 ควบคู่ไปด้วยกัน จากการสังเกตเหตุผลที่นกั เรี ยนไม่ประสบความสาเร็ จในการ
เรี ยนภาษาไทย เนื่องจากเกิดปั ญหาผูเ้ รี ยนละเลย ไม่ตระหนักถึงความสาคัญในการอ่านครู ผสู ้ อนจึงหากลวิธี
ทาให้นกั เรี ยนหันกลับมาสนใจทักษะการอ่านเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเห็นควรนาเรื่ องการอ่านมาทาวิจยั
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาแห่งชาติเพราะการศึกษาในปั จจุบนั มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน:"เก่ง ดี มีความสุ ข"
คือคุณลักษณะสาคัญของผูเ้ รี ยนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนจึงต้อง
จัดการศึกษาตามความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพตามพ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติวา่ ด้วยมาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า "พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542"
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน วิชาภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/5,6/6,6/7 จานวน 3 คน
นักเรี ยนอ่านสะกดคาไม่คล่องจึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ ต่าลง ผูว้ จิ ยั จึงทาการแก้ปัญหาทักษะการอ่าน เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
มีทกั ษะการอ่านสะกดคาได้คล่องขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้ผลสัมฤทธิ์ นกั เรี ยนดีข้ ึนต่อไป
5. จุดมุ่งหมายของการวิจัย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อให้นกั เรี ยนใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนทั้งได้พฒั นาทักษะทั้ง 4 ด้านควบคู่ไปด้วยกันกับ ด้านการอ่านและการ
เขียน
2. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการอ่านสะกดคาที่ถูกต้องตามหลักการใช้
ภาษาไทย

3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีนิสัยรักการอ่านการเขียน
4. เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงความสาคัญ เล็งเห็นถึงประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน สามารถ
นาไปใช้ได้จริ งในชี วติ ประจาวันและสอดแทรกนิสัยรักการอ่านในกิจกรรมอื่นที่จดั ขึ้นในโรงเรี ยน
6. วิธีการดาเนินการ
1. ศึกษาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลเกี่ยวกับความรู ้ข้ นั พื้นฐานในด้านการอ่านสะกดคา โดยการทดสอบก่อน
เรี ยนหลังเรี ยนในสมุดภาษาไทย เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาภาษาไทย
3. ประเมิน การทดสอบนักเรี ยนทุกครั้งเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนในการอ่าน
มากขึ้น
4. นาผลการประเมินมาคัดแยกกลุ่มนักเรี ยนที่มีการอ่านสะกดคาผิดและไม่คล่อง แล้วให้นกั เรี ยนมา
เรี ยนโดยสอนซ่ อมเสริ มในชัว่ โมงเรี ยนและในช่วงพักกลางวันคาบ 7
6.1.ประชากรและ กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ศึกษา
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/5,6/6,6/7
6.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นใบงาน เอกสารประกอบการเรี ยน หนังสื อเรี ยนภาษาพาที
และวรรณคดีลานา รวมถึงแบบฝึ กทักษะการอ่านการเขียน การสะกดคาที่ผวู ้ จิ ยั หยิบยก นามาอ้างอิงขึ้นโดยมี
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
- นักเรี ยนฝึ กอ่านสะกดคาต่ากว่า 5 คาต้องแก้ไขปรับปรุ ง
- นักเรี ยนฝึ กอ่านสะกดคาได้ 5-6 คา ปานกลาง
- นักเรี ยนฝึ กอ่านสะกดคาได้ 7-8 คา ดี
- นักเรี ยนฝึ กอ่านสะกดคาได้ 9-10 คา ดีมาก
6.3 ระยะเวลาในการดาเนินการ ตลอดปี การศึกษา 2558
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษาค้ นคว้า
1. เอกสารประกอบการเรี ยน
2. หนังสื อเรี ยนภาษาพาทีและวรรณคดีลานา
3. แบบฝึ กทักษะการอ่านสะกดคา วิชาภาษาไทยสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านจับใจความ O-NET วิชาภาษาไทยสาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการอ่านสะกดคาไม่คล่องของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6/5,6/6,6/7 โดยวิธีการสอนในชัว่ โมง พักกลางวัน ซ่อมเสริ มคาบ 7 โดยใช้แบบฝึ กทักษะการ
อ่านจากเอกสารประกอบการเรี ยน หนังสื อเรี ยน แบบทดสอบจากมูลนิธิฯ จากสานักสทศ.(O-NET)เพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการอ่านวิชาภาษาไทยกับนักเรี ยน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
อนุบาลภูเก็ต จานวน 3 คนให้ดีข้ ึน กลุ่มเป้ าหมายในทาวิจยั ในครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
6/5,6/6,6/7 โรงเรี ยน ปี การศึกษา 2558 จานวน 3 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากการทดสอบก่อน
เรี ยน-หลังเรี ยนเรื่ องการอ่านสะกดคาอ่านจับใจความ สรุ ปความ เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือเอกสาร
ประกอบการเรี ยน หนังสื อเรี ยน แบบฝึ กทักษะการอ่าน ระยะเวลาตลอดปี การศึกษา 2558 แบบฝึ กทักษะการ
อ่านหมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เนื้ อหาที่เรี ยนควบคู่ไปกับการทาความเข้าใจเรื่ องทักษะการอ่าน
จากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ รวมถึงเอกสาร ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการ
อ่านสะกดคา ก่อนและหลังเรี ยน ในเวลาเรี ยน และ ช่วงพักกลางวัน เวลาเรี ยนคาบ 7 ของวันจันทร์ -พฤหัสบดี
ซึ่งคาที่กาหนดขึ้น ครอบคลุมเนื้อหาในหลักสู ตรโดยนามาจากตาราเรี ยนเป็ นส่ วนใหญ่มีท้ งั หมด 5ชุดด้วยกัน
โดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ที่ได้จากการทดสอบก่อนเรี ยนหลังเรี ยน เรื่ องการอ่านสะกดคาจากการทดสอบ
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยสู งขึ้นอยูใ่ นระดับดีข้ ึน
ความเป็ นมาและสภาพปัญหา
การอ่านภาษาไทยเป็ นทักษะพื้นฐานที่สาคัญยิง่ ของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนจะมีสัมฤทธิ ผลทางการเรี ยนได้ก็
ต่อเมื่อได้พฒั นาทักษะทั้ง 4ด้านได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู ควบคู่ไปด้วยกัน จากการทาแบบฝึ กหัด
และแบบทดสอบรวมถึงการสังเกตนักเรี ยนไม่ประสบความสาเร็ จในการเรี ยนภาษาไทย เหตุผลมาจาก ผูเ้ รี ยน
ขาดการฝึ กฝน ละเลยต่อการเรี ยน ไม่ตระหนักถึงความสาคัญในการอ่าน ครู ผสู ้ อนจึงหากลวิธีทาให้เด็ก
นักเรี ยนหันกลับมาสนใจทักษะการอ่านเพิ่มมากขึ้นดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงเห็นควรนาเรื่ องการอ่านมาทาวิจยั กับ
นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที 6/5,6/6,6/7 วิชาภาษาไทย โรงเรี ยนอนุบาลภูเก็ต
จุดประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อให้นกั เรี ยนใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนทั้งได้พฒั นาทักษะทั้ง 4 ควบคู่ไปด้วยกัน ด้านการอ่านและการเขียน
2. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการอ่านสะกดคาที่ถูกต้องตามหลักการใช้
ภาษาไทย
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีนิสัยรักการอ่านการเขียนและอ่านได้คล่องมากขึ้น
4.ให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงความสาคัญ เล็งเห็นถึงประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน สามารถนาไปใช้ได้
จริ งในชีวิตประจาวันและสอดแทรกนิสัยรักการอ่านในกิจกรรมอื่นที่จดั ขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลเกี่ยวกับความรู ้ข้ นั พื้นฐานในด้านการอ่านสะกดคา โดยการทดสอบก่อน
เรี ยนหลังเรี ยนในสมุดภาษาไทยและ เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาภาษาไทย
3. ประเมิน การทดสอบนักเรี ยนทุกครั้งเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนในการอ่าน
มากขึ้น
4. นาผลการประเมินมาคัดแยกกลุ่มนักเรี ยนที่มีการอ่านสะกดคาผิดและไม่คล่อง แล้วให้นกั เรี ยนมา
เรี ยนโดยสอนซ่ อมเสริ มในชัว่ โมงเรี ยนและในช่วงพักกลางวันรวมถึงคาบ 7
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี 6/5,6/6,6/7 จานวน 3 คน ของ โรงเรี ยน
อนุบาลภูเก็ต ที่อ่านหนังสื อไม่คล่องสะกดคาไม่ค่อยถูกต้อง ผลสัมฤทธิ์ ต่า ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. เด็กชายกฤตพล ต้อง
เลขที่ 1
ป.6/5
2. เด็กชายอภิวชิ ญ์ บาลศรี
เลขที่ 2
ป.6/7
3. เด็กชายชนินฤทธิ์ วงศ์หนองเตย
เลขที่ 17
ป.6/7
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่
1. เอกสารประกอบการเรี ยน
2. หนังสื อเรี ยนภาษาพาทีและวรรณคดีลานา
3. แบบฝึ กทักษะการอ่านสะกดคา วิชาภาษาไทยสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ยงั อ่านไม่คล่อง
และสะกดคาผิด
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านจับใจความ O-NET วิชาภาษาไทยสาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยมีการให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน
9 - 10 ระดับ ดีมาก
คะแนน
7 - 8 ระดับ ดี
คะแนน
5 - 6 ระดับ พอใช้
คะแนน
0 - 4 ระดับ ควรปรับปรุ ง
- นักเรี ยนอ่านสะกดคาต่ากว่า 5 คาพอใช้ตอ้ งแก้ไขปรับปรุ ง
- นักเรี ยนอ่านสะกดคาได้ 5-6 คา ปานกลาง
- นักเรี ยนอ่านสะกดคาได้ 7-8 คา ดี
- นักเรี ยนอ่านสะกดคาได้ 9-10 คา ดีมาก

ขอบเขตของการวิจัย
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 6/5,6/6,6/7 โรงเรี ยนอนุบาลภูเก็ต ปี การศึกษา 2558 จานวน 3 คนที่
อ่านไม่คล่อง ผลสัมฤทธิ์ ต่าซึ่ งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากการทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยนการทา
แบบฝึ กหัด การสอบวัดผลของโรงเรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยน หนังสื อเรี ยน ชุดฝึ กทักษะการอ่าน
สะกดคา ข้อสอบ
สรุ ปผลการวิจัย
จากการสอนซ่อมเสริ มเรื่ องการอ่านสะกดคาให้กบั นักเรี ยนที่อ่านสะกดคาไม่คล่อง นั้นนับว่าเกิด
ประโยชน์โดยตรงกับผูเ้ รี ยนเพราะทาให้ผเู ้ รี ยนอ่านได้ถูกต้องคล่องขึ้นและสามารถนาไปใช้ในการเรี ยนทุก
วิชา รวมถึงการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นในชีวติ ประจาวัน
ข้ อเสนอแนะ สาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการวิจยั เรื่ องนี้ในทุกระดับชั้นเพื่อให้นกั เรี ยนที่อ่านหนังสื อไม่ออก อ่านไม่คล่องให้ได้ถูกต้อง
คล่องขึ้นโดยทาการศึกษาจากหลาย ๆ ตัวแปร เพื่อผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนให้สูงขึ้นในระดับต่อไป
ข้ อคิดทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากการทาวิจยั เรื่ องการอ่านสะกดคากับนักเรี ยนที่อ่านหนังสื อไม่ออก อ่านไม่คล่อง ในครั้งนี้
สามารถฝึ กให้นกั เรี ยนจานวนหนึ่งที่มีปัญหาด้านการอ่านสะกดคาภาษาไทยได้พฒั นาการอ่านและรู ้จกั ตัวสระ
เสี ยงสระ พยัญชนะเสี ยงพยัญชนะได้ดียงิ่ ขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้นกั เรี ยนกลุ่มที่ได้วิจยั มีพฒั นาการในการเรี ยนวิชา
ภาษาไทยและวิชาอื่นๆ ได้ดีข้ ึนตามลาดับ ก็จะส่ งผลดีกบั ครู ผสู ้ อนทุกรายวิชาต่อไป
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
นักเรี ยนสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาด้านการอ่านสะกดคา รู ้จกั สระเสี ยงสระและตัวพยัญชนะเสี ยง
พยัญชนะ การอ่านสะกดคาได้ดีข้ ึน และสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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ภาคผนวก

เอกสารการฝึ กอ่านจากง่ ายไปหาอยากสาหรับนักเรียนทีอ่ ่ านหนังสื อไม่ คล่อง
แบบทดสอบการอ่านชุ ดที่ 1
**************************************************************************************
ให้ อ่านทบทวนพยัญชนะทั้ง 44 ตัว ต่ อไปนี้
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แบบฝึ กหัดการอ่านชุ ดที่ 2
*************************************************************************************
ให้ นักเรียนฝึ กอ่านสระต่ อไปนี้
-ะ
อ่านว่า
สระ อะ
อา
อ่านว่า
สระ อา
-า
อ่านว่า
สระ อา
ใอ่านว่า
สระ ไอไม้มว้ น
อิ
อ่านว่า
สระ อิ
ไอ่านว่า
สระ ไอไม้มลาย
อี
อ่านว่า
สระ อี
เ อี ยะ อ่านว่า
สระ เอียะ
อุ
อ่านว่า
สระ อุ
เ-อ อ่านว่า
สระ เออ
อู
อ่านว่า
สระ อู
เ-อะ อ่านว่า
สระ เออะ
เอ่านว่า
สระ เอ
โ-ะ อ่านว่า
สระ โอะ
เ-ะ
อ่านว่า
สระ เอะ
โอ่านว่า
สระ โอ
เ-า
อ่านว่า
สระ เอา
-อ
อ่านว่า
สระ ออ
เ-าะ
อ่านว่า
สระ เอาะ
เ อื อ อ่านว่า
สระ เอือ
เ อี ย
อ่านว่า
สระ เอีย
อัว
อ่านว่า
สระ อัว
อึ
อ่านว่า
สระ อึ
อือ
อ่านว่า
สระ อือ
แ-ะ
อ่านว่า
สระ แอะ
แอ่านว่า
สระ แอ

แบบทดสอบการอ่านชุ ดที่ 3
จงอ่านคาต่ อไปนี้
โรงเรี ยน
คล่องแคล่ว
คีมตัดเหล็ก
รี บร้อน
ชะนี
จิ้งหรี ด
ผีดุ
ชุลีกร
กรี ดนิ้ว
ที่น้ ี
การุ ญ
ขุนช้างขุนแผน

ถนน
ซีดเซียว
ซีกซ้าย
จีนกลาง
หมีแพนด้า
บีบนวด
สี ดา
หนีเที่ยว
กลีบบัว
จี้จุด
จิปาถะ
ผาแต้ม

นิ้วชี้
ฉีดวัคซีน
จีบมือ
ปี นหน้าผา
ขีดเส้น
ดีใจไชโย
เป่ าปี่
ผักชี
ครี บปลา
ตีเหล็ก
นางนวล
นิทาน

ญาติพี่นอ้ ง
ดีดลูกคิด
หีบผ้า
สิ นค้าถูก
จาปี จาปา
สวรรค์มีตา
ปี นี้
ยินดี
ชีวติ
มักคุเทศก์
รามเกียรติ์
วรรณคดี

แบบทดสอบการอ่านชุ ดที่ 4
จงอ่านคาต่ อไปนี้
สุ โขทัย
อยุธยา
สุ นทรภู่
หญ้าคา
พลศึกษา
สุ ขศึกษา
จานชาม
บาดหมาง
ต้นก้ามปู
โศกเศร้า
สามเส้า
หมายมาด
ภาษาไทย
อัสสัมชัญธนบุรี

รัตนโกสิ นทร์
นาฬิกา
ป้ายโฆษณา
รถไฟฟ้า
คณิ ตศาสตร์
สามารถ
ทรัพย์สิน
ปรัศนี
ภาษี
ดาบฟ้าฟื้ น
บางแค
ส่ ายสะโพก
มะขวิด
ผักคะน้า

ธนบุรี
ลดหลัน่
ยาถ่าย
วาดภาพ
ภาษาอังกฤษ
กราบพระ
อินทรี ย ์
ศิลปศึกษา
จักษุ
หัวขวาน
หนานุ่ม
บานเกร็ ด
มะนาว
บางสะพาน

กรุ งเทพมหานคร
สังข์ทอง
พยาธิ
จริ ยธรรม
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
อัศจรรย์
ประเทศสิ งคโปร์
ทรุ ดโทรม
ขลุ่ย
สายนกหวีด
การบ้าน
ผักกะหล่าปลี
สะดวกสบาย

แบบทดสอบการอ่ านชุ ดที่ 5
จงเขียนคาต่ อไปนี้
โลกนิติ
พยาธิ
เปรมปรี ด์ ิ
ปรสิ ต
สันสกฤต
ศีรษะ
เสบียง
สวิตช์
เค้ก
กราฟ
กายาน
สัมพันธ์
ข้าวปุ้น
เจตนารมณ์

ชลมารค
แบคทีเรี ย
เทคโนโลยี
ยลยิน
สวรรค์
สัปดาห์
พะโล้
เบนซิน
โน้ต
ฟรี
สุ นทรภู่
วิถีชีวติ
เข้าสุ หนัต
บักหุ่ง

กอปร
ปศุสัตว์
ไวรัส
วัชพืช
โฆษณา
มัศยา
โปรตีน
เปอร์เซ็นต์
เกม
วิตามิน
เทศกาล
พิธีรีตอง
งานเมาลิต
บุญผะเหวด

พรหม
พันธุกรรม
ยีนส์
ศศิธร
รัตนตรัย
พฤษภาคม
ทลาย
ลายเซ็น
ยีห่ อ้
สลัก
มลภาวะ
เจียน
หัตถกรรม
ปณิ ธาน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
เรื่ อง การสร้ าง คาซ้า
คาสั่ ง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วกาเครื่ องหมาย  ในกระดาษคาตอบ
๑. ข้อใดไม่มีคาซ้ า
ก. หลานหลานคุณยายน่ารักทุกคน
ข. คนรวยคือคนที่รู้จกั พอพอใจในสิ่ งที่ตนมีอยู่
ค. ผมเธอด๊าดาใช้อะไรบารุ งผม
ง. เนื้อวัวย่างทุบทุบสักหน่อยทาให้ทานง่าย
๒. ข้อใดไม่ใช่คาซ้ า
ก. ดี๊ดี
ค้าวขาว
ข. เร็ ว ๆ เบา ๆ
ค. อยู่ ๆ พลาง ๆ
ง. งู ๆ
นานา
๓. ข้อใดไม่ควรใช้ไม้ยมกแทนคาเพื่อให้เป็ นคาซ้ า
ก. คนไข้หนาวจนตัวสั่นริ กริ ก
ข. ทุกทุกคนก็ชอบความสวยงาม
ค. คนคนนี้ไว้ใจไม่ได้
ง. เขาควรจะพูดกันซึ่ งซึ่ งหน้า
๔. ข้อใดใช้ไม้ยมกไม่ถูกต้อง
ก. ฉันพบเขาตอนมืดๆ เลยไม่เห็นจะๆ
ข. เธอนี่ความรู ้ก็งูๆ ปลาๆ ทาอะไรก็ลวกๆ ไปหมด
ค. นางงามปี นี้สาวๆ สวยๆ ทั้งนั้นเลย
ง. วันๆ เธอไม่ทาอะไรเอาแต่นงั่ ๆ นอนๆ
๕. คาซ้ าข้อใดเป็ นพหู พจน์
ก. สิ นค้าราคาถูก ๆ คนชอบซื้ อ
ข. ไม่น่าคบคนบ้าๆ อย่างนั้นเลย
ค. น่าเสี ยดายคนดีๆ อย่างคุณ
ง. เพื่อนๆ ชอบวิชาภาษาไทยกันทั้งนั้น
๖. คาซ้ าข้อใดไม่เป็ นพหู พจน์
ก. เดินทางมากับญาติๆ
ข. เป็ นห่วงลูกๆ จึงต้องมา
ค. เขาชอบนัง่ กับพี่ๆ
ง. ถึงจะโตๆ กันแล้วก็อดห่วงไม่ได้

๗. ข้อความต่อไปนี้สามารถเขียนไม้ยมกแทนที่คาซ้ าได้กี่แห่ง “อากาศร้อนร้อนชวนน้องน้องไปเที่ยว
ชายทะเลไกลไกลกลับไปพบฝนตกหนัก อากาศหนาวหนาวจนคางสั่น”
ก. ๒ แห่ง
ข. ๓ แห่ง
ค. ๔ แห่ง
ง. ๕ แห่ง
๘. ข้อใดเป็ นคาซ้ าที่เป็ นคาวิเศษณ์
ก. นายหนึ่งพูดง่ายง่ายว่าก้าวไปให้ทนั โลก
ข. โรงเรี ยนเราอยูใ่ กล้ใกล้ศาลากลางจังหวัด
ค. เรารักเพื่อนเพื่อนทุกคน
ง. ใครใครก็อยากเป็ นคนดี
๙. คาซ้ าข้อใดแสดงอาการต่อเนื่ อง
ก. ฉันรู ้เรื่ องนี้พอเลาๆ
ข. เธอทางานลวกๆ พอให้เสร็ จ
ค. อาจารย์สอนๆ ไปก็ให้นกั เรี ยนทาการบ้าน
ง. นักเรี ยนจะรู ้แค่งูๆ ปลาๆ ไม่ได้นะ
๑๐. คาซ้ าในข้อใดมีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมสิ้ นเชิง
ก. คุณแม่ชอบดื่มน้ าเย็นๆ
ข. ตอนเช้าๆ อากาศเย็นสบาย
ค. ห้องมันแคบนัง่ ชิดๆ กันหน่อย
ง. พ่อสัญญาว่าจะให้รางวัล ไปๆ ก็ลืม

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
เรื่ อง คานาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
*******************************************
ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
๑. ข้อใดเป็ นความหมายของคานาม
ก. คาที่ใช้เฉพาะเจาะจง
ข. คาที่ใช้แทนคาสรรพนาม
ค. คาที่ใช้เรี ยกชื่อคน สัตว์ สิ่ งของ สถานที่
ง. คาที่ใช้เรี ยกแทนชื่อคน สัตว์ สิ่ งของ สถานที่
๒. คาในข้อใดเป็ นคานามทุกคา
ก. ม้าลาย ถ่ายรู ป
ข. ฝูงนก รถยนต์
ค. ความดี มีมาก
ง. พูดดี พกพา
๓. ข้อใดไม่ใช่คาอาการนาม
ก. ความดี
ข. ความสุ ข
ค. ความคิด
ง. ความเมือง
๔. ข้อใดใช้คาลักษณนามไม่ถูกต้อง
ก. ช้างโขลงหนึ่งเดินเข้าเพนียด
ข. ครู สั่งให้นาขลุ่ยมาคนละ ๑ อัน
ค. สวนสัตว์โคราชมีชา้ ง ๒ เชือก
ง. รถยนต์คนั นี้บรรทุกคนได้ ๑๐ คน

๕. ข้อใดเป็ นสามานยนาม
ก. กระรอกอยูบ่ นต้นไม้
ข. พระจันทร์ คืนนี้เต็มดวง
ค. เจ้าตูบชอบนอนหน้าบ้าน
ง. กุหลาบเป็ นคนทางานเรี ยบร้อย
๖. “มะลิ” ในข้อใดเป็ นวิสามานยนาม
ก. มาลัยดอกมะลิ
ข. มะลิบานตอนเช้า
ค. ช่วยเรี ยกมะลิให้ที
ง. บางวันมะลิแพงมาก
๗. “บนโต๊ะมีกระดาษ ๒ และเลื่อย ๑ ” ควรเติมคาใดในช่องว่าง
จึงจะได้ขอ้ ความที่ถูกต้อง
ก. ใบ ด้าม
ข. ใบ อัน
ค. แผ่น ด้าม
ง. แผ่น ปื้ น
๘. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคานาม
ก. เป็ นกรรมของประโยค
ข. เป็ นประธานของประโยค
ค. เป็ นตัวแสดงอาการของประธาน
ง. เป็ นคาที่ทาหน้าที่ขยายคาอื่นให้สมบูรณ์

๙. คานามในข้อใดทาหน้าที่เป็ นส่ วนเติมเต็ม
ก. อย่ามาทาหน้าเป็ นกับฉันนะ
ข. หล่อนเป็ นดาราภาพยนตร์
ค. ดูเหมือนเขากาลังเดินมา
ง. ปลาเป็ นขังไว้ในตุ่ม
๑๐. คานามที่ทาหน้าที่เป็ นคาเรี ยกขาน มีอยูใ่ นข้อใด
ก. น้องๆ ขึ้นแล้วเดินในด้วย
ข. คุณกลับจากทางานหรื อยัง
ค. พนักงานคนไหนไม่ทางาน
ง. หลานๆ ยังไม่กลับกันมาเลยสักคน

ผมจะพยายามฝึ กอย่างตั้งใจครับ

โรงเรียนอัสสั มชั ญธนบุรี
เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
เรื่ อง เตรียมสอบ O-NET, FSG
ครู ผ้ สู อน มิสสุ ทธิกานต์ มิสสุ ภาพร (ตะ)
ชื่ อ...............................................นามสกุล....................................................ชั้น ป.๖/...........เลขที.่ .....................
**************************************************************************************
แนวข้ อสอบ ชุ ดที่ ๑
คาสั่ ง : จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องเพียงข้ อเดียว
๑. ละครนอกเกิดขึ้นในสมัยใด
ก. สุ โขทัย
ข.
อยุธยา
ค. กรุ งธนบุรี
ง.
รัตนโกสิ นทร์
๒. เมื่อ “ห” เป็ นอักษรนา มีหลักการอ่านอย่างไร
ก. ออกเสี ยงทั้งสอตัวและอ่านตามตัวหลัง
ข. ออกเสี ยง “ห” เหมือนตัวหลัง
ค. ออกเสี ยงเฉพาะตัวหลัง แล้วอ่านออกเสี ยงตามตัว “ห”
ง. ออกเสี ยงเฉพาะตัว “ห” แล้วอ่านออกเสี ยงตามตัวหลัง
๓. “นุ่มนิ่ม” เป็ นคาชนิดใด
ก. คาประสม
ข. คามูล
ค. คาซ้อน
ง. คาสมาส
๔. ข้อใดอ่านไม่ ถูกต้ อง
ก. ชลมารค อ่านว่า ชน-ละ-มาก
ข.
ปรารถนา อ่านว่า ปราด-ถะ-หนา
ค. สามารถ อ่านว่า สา-มาด
ง.
กอปร อ่านว่า กอ-ปอน
๕. คาในข้อใดเป็ นคาประสม
ก. ลดหลัน่
ข.
สู งต่า
ค.
มากน้อย
ง.
หัวหมอ
๖. ข้อใดมีคาควบแท้ท้ งั หมด
ก. เสร็ จ นิทรา สร้างเสริ ม
ข.
สร้อย จันทรา อินทรี ย ์
ค. สรวลสันต์ จริ ง พร่ าเพรี ยก
ง.
สระ ทราย ทรัพย์สิน
๗. คาในข้อใดอ่านออกเสี ยงอย่างอักษรนา
ก. สิ ริ
ข.
สมาธิ
ค.
ผกา
ง.
จริ ต

๘. ๑. ไม่มีสมบัติใด
๒. พ่อจักขอสอนสั่ง
๓. มีค่ากว่าความซื่ อตรง
๔. ลูกจงฟังอย่างตั้งใจ
จากข้อความที่กาหนดให้ เรี ยบเรี ยงเป็ นคาประพันธ์ได้อย่างไร
ก. ๑, ๓, ๔, ๒
ข.
๔, ๒, ๑, ๒
ค. ๒, ๔, ๑, ๓
ง.
๑, ๓, ๔, ๒
๙. ข้อใดเป็ นคาตายทั้งหมด
ก. ตั้งใจ พยายาม อาศัย
ข.
รู ปภาพ เมฆ ขบถ
ค. ดวงดาว ซื่อสัตย์ ภูมิใจ
ง.
ปฏิบตั ิ ชมเชย สาระ
๑๐. ข้อใดมีคาที่มีความหมายแฝง
ก. ดวงดาวบนท้องฟ้าสุ กสกาว
ข.
เสื อเป็ นสัตว์ที่ดุร้าย
ค. งานนี้กล้วยๆ เด็กก็ทาได้
ง.
พี่ชอบดูการแข่งขันของซู โม่

หนูจะตั้งใจอ่านให้ได้จ้า......

โรงเรียนอัสสั มชั ญธนบุรี
เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
เรื่ อง ครื้นเครงเพลงพืน้ บ้ าน
ครู ผ้ สู อน มิสสุ ทธิกานต์ มิสสุ ภาพร (ตะ)
ชื่ อ……………………………นามสกุล ………………………………… ชั้น ป.๖/ …...…. เลขที่ ….……
**************************************************************************************
คาชี้แจง จงทาเครื่ องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบที่ถูกต้ อง
๑. การเรี ยนของเด็กๆ แต่ละวันในเรื่ องนี้ เป็ นอย่างไร
ก. สนุกสนาน ครื้ นเครง
ข.
จืดชืด ไม่ชีวิตชีวา
ค. ตื่นเต้น เร้าใจ
ง.
หนัก เหนื่อย
๒. เหตุใดเด็กๆ จึงกลับเข้าห้องเรี ยนช้า
ก. มัวแต่เล่นหยอกกัน
ข.
แวะไปห้องสมุด
ค. ทาความสะอาดร่ างกาย
ง.
แวะห้องอาหาร
๓. ครู ภาษาไทยถามนักเรี ยน ด้วยคาถามลักษณะใด
ก. ประโยคคาถามที่ดุดนั
ข. ประโยคคาถามที่ตอ้ งการคาตอบทันที
ค. ถามด้วยโคลงสี่ สุภาพ
ง. ถามด้วยคาคล้องจอง
๔. เมื่อคุณครู ถาม เด็กมีพฤติกรรมตามข้อใด
ก. ตอบไปทันที เพราะเข้าใจคาถามดี
ข. ยังไม่เข้าใจคาถาม จึงให้ครู ถามใหม่
ค. ตอบไปทันที เพราะครู บงั คับให้ตอบทันที
ง. ไม่เข้าใจคาถามจึงไม่ตอบ
๕. ข้อใดไม่ใช่คาตอบของนักเรี ยน
ก. ไปเรี ยนพละ
ข.
จึงแวะน้ าดื่ม
ค. มิได้เตลิด
ง.
ชมนกชมไม้
๖. ข้อใดคือลักษณะของเพลงพื้นบ้าน
ก. แต่งด้วยบทโคลงสี่ สุภาพ
ข.
แต่งด้วยกาพย์ยานี ๑๑
ค. แต่งด้วยคาคล้องจองง่ายๆ
ง.
แต่งด้วยบทร้อยแก้วทัว่ ไป

๗. คุณครู ให้นกั เรี ยนแต่งต่อข้อความใด
ก. ลามะลิลา
ข.
ค. ไก่เอ๋ ยไก่แจ้
ง.
๘. ข้อใดไม่จดั ว่าเป็ นเพลงพื้นบ้าน
ก. เพลง หมอลา
ข.
ค. เพลง โนรา
ง.
๙. เพลงพื้นบ้านส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร
ก. ความโศกเศร้า
ข.
ค. การต่อสู ้ ดิ้นรน
ง.
๑๐. พระเจ้าอชาตศัตรู มีลกั ษณะตามข้อใด
ก. เจ้าชูห้ ลายรัก
ข.
ค. ชอบสงคราม
ง.
๑๑. ประโยคในข้อใดเป็ นประโยคสามัญ
ก. ชลิตาชอบดื่มนมทุกวัน
ข.
ค. กันยาตั้งใจเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
ง.
๑๒. ประโยคในข้อใดเป็ นประโยครวม
ก. วีระช่วยครู จดั ห้องสมุด
ข.
ค. วีระและมาลีช่วยครู จดั ห้องสมุด
ง.
๑๓. ประโยคในข้อใดเป็ นประโยคหลัก
ก. พวกเราร่ วมกันต้านยาเสพติด
ข.
ค. เพื่อไม่ให้เกิดอาชญากรรม
ง.
๑๔. ประโยคในข้อใดเป็ นประโยคย่อย
ก. คุณครู กลับบ้านแล้ว
ข.
ค. นักเรี ยนไหว้พอ่ แม่
ง.
๑๕. ประโยคในข้อใดเป็ นประโยคซ้อน
ก. พี่อน้ วิง่ ไล่ตีสุนบั
ข. เพื่อให้มนั กัดแมวของเขา
ค. พี่อน้ วิง่ ไล่ตีสุนขั เพื่อไม่ให้กดั แมวของเขา
ง. เด็กชายธัญชนก มารมย์ เกิดวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘

กาเอ๋ ยกาเหว่า
เกี่ยวเถิดนะแม่เกี่ยว
เพลง ลิเก
เพลง สตริ ง
การเกี้ยวพาราสี กนั
ชีวติ ความทุกข์ยาก
ชอบความเป็ นธรรม
ชอบเที่ยวป่ าล่าสัตว์
วิภาทาความสะอาดบ้าน
ถูกทั้งสามข้อ
มาลีช่วยครู จดั ห้องสมุด
ครู ตลับชอบตลก
เพื่อไม่ได้ทาลายเยาวชนของชาติ
เพื่อให้สังคมสงบสุ ข
คุณแม่ทาอาหารอยูใ่ นครัว
เมื่อกลับถึงบ้านแล้ว

