
 
 

 
 

 
 

งานวิจัยในชั้นเรียน  
การแก้ปัญหาการอ่านสะกดค าไม่คล่องของนักเรียน 

                        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5,6/7 
                            วิชาภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  
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นางสาวภัทรธนน   ผจญภัย 
ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 
 
 
 
 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  
ปีการศึกษา  2559 

  

 

 



 
 

 
 

โรงเรียนอนุบาลภูเกต็ 
เอกสารเสนอหัวข้องานวจัิยช้ันเรียน  

ปีการศึกษา 2559 
1. ข้อมูลส่วนตัว  

ช่ือ นางสาวภทัรธนน    ผจญภยั     
ฝ่าย วชิาการ สอนวชิา ภาษาไทย ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

2. หัวข้อ   เร่ือง การแกปั้ญหาการอ่านสะกดค าไม่คล่องของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/5,6/6,6/7  
วชิาภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
3. ครูทีป่รึกษา ครูผูส้อนวชิาภาษาไทยระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และครูระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
4. หลกัการและเหตุผล  
            การอ่านภาษาไทยเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัของผูเ้รียน  ผูเ้รียนจะมีสัมฤทธิผลทางการเรียนไดก้็
ต่อเม่ือไดพ้ฒันาทกัษะทั้ง 4 ควบคู่ไปดว้ยกนั  จากการสังเกตเหตุผลท่ีนกัเรียนไม่ประสบความส าเร็จในการ
เรียนภาษาไทย  เน่ืองจากเกิดปัญหาผูเ้รียนละเลย  ไม่ตระหนกัถึงความส าคญัในการอ่านครูผูส้อนจึงหากลวธีิ
ท าใหน้กัเรียนหนักลบัมาสนใจทกัษะการอ่านเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงเห็นควรน าเร่ืองการอ่านมาท าวจิยั
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาแห่งชาติเพราะการศึกษาในปัจจุบนัมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน:"เก่ง ดี มีความสุข" 
คือคุณลกัษณะส าคญัของผูเ้รียนตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ดงันั้นครูผูส้อนในโรงเรียนจึงตอ้ง
จดัการศึกษาตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพตามพ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติวา่ดว้ยมาตรา 1 พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ "พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542" 
มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน วชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/5,6/6,6/7 จ  านวน   3 คน 
นกัเรียนอ่านสะกดค าไม่คล่องจึงท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิต ่าลง ผูว้จิยัจึงท าการแกปั้ญหาทกัษะการอ่าน เพื่อใหผู้เ้รียน
มีทกัษะการอ่านสะกดค าไดค้ล่องข้ึนเพื่อช่วยเหลือใหผ้ลสัมฤทธ์ินกัเรียนดีข้ึนต่อไป 
5. จุดมุ่งหมายของการวจัิย  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อใหน้กัเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนทั้งไดพ้ฒันาทกัษะทั้ง 4 ดา้นควบคู่ไปดว้ยกนักบั  ดา้นการอ่านและการ
เขียน 

2. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและเกิดทกัษะในการอ่านสะกดค าท่ีถูกตอ้งตามหลกัการใช้
ภาษาไทย 



 
 

 
 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการอ่านการเขียน 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงความส าคญั เล็งเห็นถึงประโยชน์และมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน  สามารถ

น าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนัและสอดแทรกนิสัยรักการอ่านในกิจกรรมอ่ืนท่ีจดัข้ึนในโรงเรียน  
6. วธีิการด าเนินการ  
         1.   ศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเก่ียวกบัความรู้ขั้นพื้นฐานในดา้นการอ่านสะกดค า  โดยการทดสอบก่อน
เรียนหลงัเรียนในสมุดภาษาไทย เอกสารประกอบการเรียนวชิาภาษาไทย 
          3.  ประเมิน การทดสอบนกัเรียนทุกคร้ังเพื่อเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการอ่าน
มากข้ึน 
         4.   น าผลการประเมินมาคดัแยกกลุ่มนกัเรียนท่ีมีการอ่านสะกดค าผดิและไม่คล่อง แลว้ใหน้กัเรียนมา
เรียนโดยสอนซ่อมเสริมในชัว่โมงเรียนและในช่วงพกักลางวนัคาบ 7 
6.1.ประชากรและ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ศึกษา  
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/5,6/6,6/7  
6.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นใบงาน เอกสารประกอบการเรียน หนงัสือเรียนภาษาพาที
และวรรณคดีล าน า รวมถึงแบบฝึกทกัษะการอ่านการเขียน การสะกดค าท่ีผูว้จิยัหยบิยก น ามาอา้งอิงข้ึนโดยมี
เกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
- นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าต ่ากวา่ 5 ค าตอ้งแกไ้ขปรับปรุง    
- นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าได ้5-6 ค า ปานกลาง 
- นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าได ้7-8 ค า ดี 
- นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าได ้9-10 ค า ดีมาก             
6.3 ระยะเวลาในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2558 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า  
      1.  เอกสารประกอบการเรียน  
      2.  หนงัสือเรียนภาษาพาทีและวรรณคดีล าน า  
      3.  แบบฝึกทกัษะการอ่านสะกดค า วชิาภาษาไทยส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
      4.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความ O-NET วชิาภาษาไทยส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 



 
 

 
 

บทคัดย่อ 
                   การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อแกปั้ญหาการอ่านสะกดค าไม่คล่องของนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/5,6/6,6/7 โดยวธีิการสอนในชัว่โมง พกักลางวนั ซ่อมเสริมคาบ 7 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการ
อ่านจากเอกสารประกอบการเรียน หนงัสือเรียน แบบทดสอบจากมูลนิธิฯ จากส านกัสทศ.(O-NET)เพื่อพฒันา
และแกปั้ญหาผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการอ่านวชิาภาษาไทยกบันกัเรียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
อนุบาลภูเก็ต จ านวน 3 คนใหดี้ข้ึน กลุ่มเป้าหมายในท าวิจยัในคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6/5,6/6,6/7 โรงเรียน ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง จากการทดสอบก่อน
เรียน-หลงัเรียนเร่ืองการอ่านสะกดค าอ่านจบัใจความ สรุปความ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ คือเอกสาร
ประกอบการเรียน หนงัสือเรียน แบบฝึกทกัษะการอ่าน ระยะเวลาตลอดปีการศึกษา 2558  แบบฝึกทกัษะการ
อ่านหมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้น้ือหาท่ีเรียนควบคูไ่ปกบัการท าความเขา้ใจเร่ืองทกัษะการอ่าน 
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงเอกสาร ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการ
อ่านสะกดค า ก่อนและหลงัเรียน ในเวลาเรียน และ ช่วงพกักลางวนั เวลาเรียนคาบ 7 ของวนัจนัทร์-พฤหสับดี 
ซ่ึงค าท่ีก าหนดข้ึน ครอบคลุมเน้ือหาในหลกัสูตรโดยน ามาจากต าราเรียนเป็นส่วนใหญ่มีทั้งหมด 5ชุดดว้ยกนั 
โดยวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน เร่ืองการอ่านสะกดค าจากการทดสอบ 
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทยสูงข้ึนอยูใ่นระดบัดีข้ึน 
 
ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
 การอ่านภาษาไทยเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัยิง่ของผูเ้รียน  ผูเ้รียนจะมีสัมฤทธิผลทางการเรียนไดก้็
ต่อเม่ือไดพ้ฒันาทกัษะทั้ง 4ดา้นไดแ้ก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู ควบคู่ไปดว้ยกนั  จากการท าแบบฝึกหดั
และแบบทดสอบรวมถึงการสังเกตนกัเรียนไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาไทย เหตุผลมาจาก ผูเ้รียน
ขาดการฝึกฝน ละเลยต่อการเรียน  ไม่ตระหนกัถึงความส าคญัในการอ่าน ครูผูส้อนจึงหากลวธีิท าใหเ้ด็ก
นกัเรียนหนักลบัมาสนใจทกัษะการอ่านเพิ่มมากข้ึนดงันั้น  ผูว้จิยัจึงเห็นควรน าเร่ืองการอ่านมาท าวจิยักบั
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที 6/5,6/6,6/7 วชิาภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
จุดประสงค์การวจัิย 
      1.เพื่อใหน้กัเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนทั้งไดพ้ฒันาทกัษะทั้ง 4 ควบคู่ไปดว้ยกนั  ดา้นการอ่านและการเขียน 
      2. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและเกิดทกัษะในการอ่านสะกดค าท่ีถูกตอ้งตามหลกัการใช้
ภาษาไทย    
      3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการอ่านการเขียนและอ่านไดค้ล่องมากข้ึน 
      4.ใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงความส าคญั เล็งเห็นถึงประโยชน์และมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน  สามารถน าไปใชไ้ด้
จริงในชีวิตประจ าวนัและสอดแทรกนิสัยรักการอ่านในกิจกรรมอ่ืนท่ีจดัข้ึน 



 
 

 
 

วธีิด าเนินการวจัิย                                                                                                                                                                       
         1.   ศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเก่ียวกบัความรู้ขั้นพื้นฐานในดา้นการอ่านสะกดค า  โดยการทดสอบก่อน
เรียนหลงัเรียนในสมุดภาษาไทยและ เอกสารประกอบการเรียนวชิาภาษาไทย 
          3.  ประเมิน การทดสอบนกัเรียนทุกคร้ังเพื่อเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการอ่าน
มากข้ึน 
         4.   น าผลการประเมินมาคดัแยกกลุ่มนกัเรียนท่ีมีการอ่านสะกดค าผดิและไม่คล่อง แลว้ใหน้กัเรียนมา
เรียนโดยสอนซ่อมเสริมในชัว่โมงเรียนและในช่วงพกักลางวนัรวมถึงคาบ 7 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6/5,6/6,6/7 จ  านวน 3 คน ของ โรงเรียน
อนุบาลภูเก็ต ท่ีอ่านหนงัสือไม่คล่องสะกดค าไม่ค่อยถูกตอ้ง   ผลสัมฤทธ์ิต ่า ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
 1. เด็กชายกฤตพล   ตอ้ง    เลขท่ี 1         ป.6/5 
 2. เด็กชายอภิวชิญ ์  บาลศรี   เลขท่ี 2    ป.6/7 
 3. เด็กชายชนินฤทธ์ิ   วงศห์นองเตย  เลขท่ี 17  ป.6/7 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1. เอกสารประกอบการเรียน  
      2.   หนงัสือเรียนภาษาพาทีและวรรณคดีล าน า  
      3.   แบบฝึกทกัษะการอ่านสะกดค า วชิาภาษาไทยส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ียงัอ่านไม่คล่อง
และสะกดค าผดิ 
      4.   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความ O-NET วชิาภาษาไทยส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีการใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน   9 - 10 ระดบั  ดีมาก 
 คะแนน  7 - 8 ระดบั ดี 
 คะแนน  5 - 6 ระดบั พอใช ้
 คะแนน  0 - 4 ระดบั ควรปรับปรุง 
 -  นกัเรียนอ่านสะกดค าต ่ากวา่ 5 ค าพอใชต้อ้งแกไ้ขปรับปรุง    
 -  นกัเรียนอ่านสะกดค าได ้5-6 ค า  ปานกลาง 
 -  นกัเรียนอ่านสะกดค าได ้7-8 ค า  ดี 
 -  นกัเรียนอ่านสะกดค าได ้9-10 ค า ดีมาก     
 



 
 

 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี  6/5,6/6,6/7 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 คนท่ี
อ่านไม่คล่อง ผลสัมฤทธ์ิต ่าซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง จากการทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียนการท า
แบบฝึกหดั การสอบวดัผลของโรงเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน หนงัสือเรียน ชุดฝึกทกัษะการอ่าน
สะกดค า    ขอ้สอบ     
สรุปผลการวจัิย 
            จากการสอนซ่อมเสริมเร่ืองการอ่านสะกดค าใหก้บันกัเรียนท่ีอ่านสะกดค าไม่คล่อง นั้นนบัวา่เกิด
ประโยชน์โดยตรงกบัผูเ้รียนเพราะท าใหผู้เ้รียนอ่านไดถู้กตอ้งคล่องข้ึนและสามารถน าไปใชใ้นการเรียนทุก
วชิา รวมถึงการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนในชีวติประจ าวนั 
ข้อเสนอแนะ ส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
           ควรมีการวิจยัเร่ืองน้ีในทุกระดบัชั้นเพื่อใหน้กัเรียนท่ีอ่านหนงัสือไม่ออก อ่านไม่คล่องใหไ้ดถู้กตอ้ง
คล่องข้ึนโดยท าการศึกษาจากหลาย ๆ ตวัแปร เพื่อผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนใหสู้งข้ึนในระดบัต่อไป 
ข้อคิดทีไ่ด้จากการวจัิย 
 จากการท าวจิยั เร่ืองการอ่านสะกดค ากบันกัเรียนท่ีอ่านหนงัสือไม่ออก อ่านไม่คล่อง ในคร้ังน้ี 
สามารถฝึกใหน้กัเรียนจ านวนหน่ึงท่ีมีปัญหาดา้นการอ่านสะกดค าภาษาไทยไดพ้ฒันาการอ่านและรู้จกัตวัสระ
เสียงสระ   พยญัชนะเสียงพยญัชนะไดดี้ยิง่ข้ึน  ซ่ึงส่งผลใหน้กัเรียนกลุ่มท่ีไดว้ิจยัมีพฒันาการในการเรียนวชิา
ภาษาไทยและวชิาอ่ืนๆ ไดดี้ข้ึนตามล าดบั ก็จะส่งผลดีกบัครูผูส้อนทุกรายวชิาต่อไป 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาและพฒันาดา้นการอ่านสะกดค า รู้จกัสระเสียงสระและตวัพยญัชนะเสียง
พยญัชนะ การอ่านสะกดค าไดดี้ข้ึน และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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เอกสารการฝึกอ่านจากง่ายไปหาอยากส าหรับนักเรียนทีอ่่านหนังสือไม่คล่อง 
แบบทดสอบการอ่านชุดที ่ 1 

************************************************************************************** 
ให้อ่านทบทวนพยญัชนะทั้ง 44 ตัว ต่อไปนี ้

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ 
ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ 
ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม 
ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

 
แบบฝึกหัดการอ่านชุดที ่ 2 

************************************************************************************* 
ให้นักเรียนฝึกอ่านสระต่อไปนี ้
-ะ  อ่านวา่  สระ  อะ  อ า อ่านวา่  สระ อ า 
-า  อ่านวา่  สระ อา  ใ- อ่านวา่  สระ ไอไมม้ว้น 
อิ  อ่านวา่  สระ อิ  ไ- อ่านวา่  สระ ไอไมม้ลาย 
อี  อ่านวา่  สระ อี  เ อี ยะ อ่านวา่  สระ เอียะ 
อุ  อ่านวา่  สระ อุ  เ-อ อ่านวา่  สระ เออ 
อู  อ่านวา่  สระ อู  เ-อะ อ่านวา่  สระ เออะ 
เ-  อ่านวา่  สระ เอ  โ-ะ อ่านวา่  สระ โอะ 
เ-ะ  อ่านวา่  สระ เอะ  โ- อ่านวา่  สระ โอ 
เ-า  อ่านวา่  สระ เอา  -อ อ่านวา่  สระ ออ 
เ-าะ  อ่านวา่  สระ เอาะ  เ อื อ อ่านวา่  สระ เอือ  
เ อี ย  อ่านวา่  สระ เอีย  อวั อ่านวา่  สระ อวั 
อึ  อ่านวา่  สระ อึ 
อือ  อ่านวา่  สระ อือ  
แ-ะ  อ่านวา่  สระ แอะ       
แ-  อ่านวา่  สระ แอ 
 
 



 
 

 
 

แบบทดสอบการอ่านชุดที ่ 3 
 
จงอ่านค าต่อไปนี ้
 

โรงเรียน ถนน น้ิวช้ี ญาติพี่นอ้ง 
คล่องแคล่ว ซีดเซียว ฉีดวคัซีน ดีดลูกคิด 
คีมตดัเหล็ก ซีกซา้ย จีบมือ หีบผา้ 
รีบร้อน จีนกลาง ปีนหนา้ผา สินคา้ถูก 
ชะนี หมีแพนดา้ ขีดเส้น จ าปีจ าปา 
จ้ิงหรีด บีบนวด ดีใจไชโย สวรรคมี์ตา 
ผดุี สีด า เป่าป่ี ปีน้ี 

ชุลีกร หนีเท่ียว ผกัชี ยนิดี 
กรีดน้ิว กลีบบวั ครีบปลา ชีวติ 
ท่ีน้ี จ้ีจุด ตีเหล็ก มกัคุเทศก ์  

การุญ จิปาถะ นางนวล รามเกียรต์ิ 
ขนุชา้งขนุแผน ผาแตม้ นิทาน วรรณคดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบทดสอบการอ่านชุดที ่ 4 
 
จงอ่านค าต่อไปนี ้
 

สุโขทยั  รัตนโกสินทร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
อยธุยา นาฬิกา ลดหลัน่ สังขท์อง 
สุนทรภู่ ป้ายโฆษณา ยาถ่าย พยาธิ 
หญา้คา รถไฟฟ้า วาดภาพ จริยธรรม 
พลศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์ 
สุขศึกษา สามารถ กราบพระ คอมพิวเตอร์ 
จานชาม ทรัพยสิ์น อินทรีย ์ อศัจรรย ์
บาดหมาง ปรัศนี ศิลปศึกษา ประเทศสิงคโปร์ 
ตน้กา้มปู ภาษี จกัษุ ทรุดโทรม 
โศกเศร้า ดาบฟ้าฟ้ืน หวัขวาน ขลุ่ย 
สามเส้า บางแค หนานุ่ม สายนกหวดี 
หมายมาด ส่ายสะโพก บานเกร็ด การบา้น 
ภาษาไทย มะขวดิ มะนาว ผกักะหล ่าปลี 

อสัสัมชญัธนบุรี ผกัคะนา้ บางสะพาน สะดวกสบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบทดสอบการอ่านชุดที ่ 5 
 
จงเขียนค าต่อไปนี้ 
 

โลกนิติ ชลมารค กอปร พรหม 
พยาธิ แบคทีเรีย ปศุสัตว ์ พนัธุกรรม 

เปรมปรีด์ิ เทคโนโลย ี ไวรัส ยนีส์ 
ปรสิต ยลยนิ วชัพืช ศศิธร 

สันสกฤต สวรรค ์ โฆษณา รัตนตรัย 
ศีรษะ สัปดาห์ มศัยา พฤษภาคม 
เสบียง พะโล ้ โปรตีน ทลาย 
สวติช์ เบนซิน เปอร์เซ็นต ์ ลายเซ็น 
เคก้ โนต้ เกม ยีห่อ้ 
กราฟ ฟรี วติามิน สลกั 
ก ายาน สุนทรภู่ เทศกาล มลภาวะ 
สัมพนัธ์ วถีิชีวติ พิธีรีตอง เจียน 
ขา้วปุ้น เขา้สุหนตั งานเมาลิต หตัถกรรม 

เจตนารมณ์ บกัหุ่ง บุญผะเหวด ปณิธาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน 
เร่ือง    การสร้าง ค าซ ้า 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  แลว้กาเคร่ืองหมาย    ในกระดาษค าตอบ 

๑.  ขอ้ใดไม่มีค  าซ ้ า          
ก.   หลานหลานคุณยายน่ารักทุกคน 

 ข.   คนรวยคือคนท่ีรู้จกัพอพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ่
ค.   ผมเธอด ๊าด าใชอ้ะไรบ ารุงผม 

 ง.   เน้ือววัยา่งทุบทุบสักหน่อยท าใหท้านง่าย 
๒.   ขอ้ใดไม่ใช่ค าซ ้ า 
 ก.   ด๊ีดี        คา้วขาว  ข.   เร็ว ๆ     เบา ๆ  
 ค.   อยู ่ๆ      พลาง ๆ  ง.   งู ๆ        นานา 
๓.   ขอ้ใดไม่ควรใชไ้มย้มกแทนค าเพื่อให้เป็นค าซ ้ า 
 ก.   คนไขห้นาวจนตวัสั่นริกริก 
 ข.   ทุกทุกคนก็ชอบความสวยงาม 
 ค.   คนคนน้ีไวใ้จไม่ได ้
 ง.   เขาควรจะพูดกนัซ่ึงซ่ึงหนา้ 
๔.   ขอ้ใดใชไ้มย้มกไม่ถูกตอ้ง 
 ก.   ฉนัพบเขาตอนมืดๆ เลยไม่เห็นจะๆ 
 ข.   เธอน่ีความรู้ก็งูๆ ปลาๆ  ท าอะไรก็ลวกๆ ไปหมด 
 ค.   นางงามปีน้ีสาวๆ สวยๆ  ทั้งนั้นเลย 
 ง.   วนัๆ เธอไม่ท าอะไรเอาแต่นัง่ๆ นอนๆ  
๕.   ค  าซ ้ าขอ้ใดเป็นพหูพจน์ 
 ก.   สินคา้ราคาถูก ๆ  คนชอบซ้ือ 
 ข.   ไม่น่าคบคนบา้ๆ  อยา่งนั้นเลย  
 ค.   น่าเสียดายคนดีๆ  อยา่งคุณ 
 ง.   เพื่อนๆ  ชอบวชิาภาษาไทยกนัทั้งนั้น 
๖.   ค  าซ ้ าขอ้ใดไม่เป็นพหูพจน์ 
 ก.   เดินทางมากบัญาติๆ                    ข.   เป็นห่วงลูกๆ จึงตอ้งมา 
 ค.   เขาชอบนัง่กบัพี่ๆ                         ง.   ถึงจะโตๆ กนัแลว้ก็อดห่วงไม่ได ้



 
 

 
 

๗.   ขอ้ความต่อไปน้ีสามารถเขียนไมย้มกแทนท่ีค าซ ้ าไดก่ี้แห่ง   “อากาศร้อนร้อนชวนนอ้งนอ้งไปเท่ียว
ชายทะเลไกลไกลกลบัไปพบฝนตกหนกั อากาศหนาวหนาวจนคางสั่น” 
 ก.   ๒   แห่ง 
 ข.   ๓   แห่ง 
 ค.   ๔  แห่ง 
 ง.   ๕  แห่ง  
๘.   ขอ้ใดเป็นค าซ ้ าท่ีเป็นค าวเิศษณ์ 
 ก.   นายหน่ึงพูดง่ายง่ายวา่กา้วไปใหท้นัโลก 
 ข.   โรงเรียนเราอยูใ่กลใ้กลศ้าลากลางจงัหวดั 
 ค.   เรารักเพื่อนเพื่อนทุกคน 
 ง.   ใครใครก็อยากเป็นคนดี 
๙.   ค  าซ ้ าขอ้ใดแสดงอาการต่อเน่ือง 
 ก.   ฉนัรู้เร่ืองน้ีพอเลาๆ  
 ข.   เธอท างานลวกๆ พอใหเ้สร็จ 
 ค.   อาจารยส์อนๆ ไปก็ใหน้กัเรียนท าการบา้น 
 ง.   นกัเรียนจะรู้แค่งูๆ ปลาๆ ไม่ไดน้ะ 
๑๐. ค าซ ้ าในขอ้ใดมีความหมายเปล่ียนไปจากเดิมส้ินเชิง 
 ก.   คุณแม่ชอบด่ืมน ้าเยน็ๆ 
 ข.   ตอนเชา้ๆ  อากาศเยน็สบาย 
 ค.   หอ้งมนัแคบนัง่ชิดๆ  กนัหน่อย  
 ง.   พอ่สัญญาวา่จะใหร้างวลั  ไปๆ ก็ลืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหสัวชิา ท๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

เร่ือง ค านาม คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน 
******************************************* 

ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
๑. ขอ้ใดเป็นความหมายของค านาม 
ก. ค าท่ีใชเ้ฉพาะเจาะจง 
ข. ค าท่ีใชแ้ทนค าสรรพนาม 
ค. ค าท่ีใชเ้รียกช่ือคน สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี 
ง. ค าท่ีใชเ้รียกแทนช่ือคน สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี 
๒. ค าในขอ้ใดเป็นค านามทุกค า 
ก. มา้ลาย ถ่ายรูป 
ข. ฝงูนก รถยนต ์
ค. ความดี มีมาก 
ง. พูดดี พกพา 
๓. ขอ้ใดไม่ใช่ค าอาการนาม 
ก. ความดี 
ข. ความสุข 
ค. ความคิด 
ง. ความเมือง 

๔. ขอ้ใดใชค้  าลกัษณนามไม่ถูกตอ้ง 

ก. ชา้งโขลงหน่ึงเดินเขา้เพนียด 

ข. ครูสั่งใหน้ าขลุ่ยมาคนละ ๑ อนั 

ค. สวนสัตวโ์คราชมีชา้ง ๒ เชือก 

ง. รถยนตค์นัน้ีบรรทุกคนได ้๑๐ คน 

 

 



 
 

 
 

๕. ขอ้ใดเป็นสามานยนาม 

ก. กระรอกอยูบ่นตน้ไม ้

ข. พระจนัทร์คืนน้ีเตม็ดวง 

ค. เจา้ตูบชอบนอนหนา้บา้น 

ง. กุหลาบเป็นคนท างานเรียบร้อย 

๖. “มะลิ” ในขอ้ใดเป็นวสิามานยนาม 

ก. มาลยัดอกมะลิ 

ข. มะลิบานตอนเชา้ 

ค. ช่วยเรียกมะลิใหที้ 

ง. บางวนัมะลิแพงมาก 

๗. “บนโตะ๊มีกระดาษ ๒ และเล่ือย ๑ ” ควรเติมค าใดในช่องวา่ง 
จึงจะไดข้อ้ความท่ีถูกตอ้ง 

ก. ใบ ดา้ม 

ข. ใบ อนั 

ค. แผน่ ดา้ม 

ง. แผน่ ป้ืน 

๘. ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ท่ีของค านาม 

ก. เป็นกรรมของประโยค 

ข. เป็นประธานของประโยค 

ค. เป็นตวัแสดงอาการของประธาน 

ง. เป็นค าท่ีท าหนา้ท่ีขยายค าอ่ืนใหส้มบูรณ์ 

 

 



 
 

 
 

๙. ค านามในขอ้ใดท าหนา้ท่ีเป็นส่วนเติมเตม็ 

ก. อยา่มาท าหนา้เป็นกบัฉนันะ 

ข. หล่อนเป็นดาราภาพยนตร์ 

ค. ดูเหมือนเขาก าลงัเดินมา 

ง. ปลาเป็นขงัไวใ้นตุ่ม 

๑๐. ค านามท่ีท าหนา้ท่ีเป็นค าเรียกขาน มีอยูใ่นขอ้ใด 

ก. นอ้งๆ ข้ึนแลว้เดินในดว้ย 

ข. คุณกลบัจากท างานหรือยงั 

ค. พนกังานคนไหนไม่ท างาน 

ง. หลานๆ ยงัไม่กลบักนัมาเลยสักคน 

 

 

 
 
 
 
ผมจะพยายามฝึกอยา่งตั้งใจครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
เอกสารประกอบการเรียนวชิาภาษาไทย                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖                      ภาคเรียนที ่๑/๒๕๕๕ 
เร่ือง เตรียมสอบ O-NET, FSG                                                        ครูผู้สอน  มิสสุทธิกานต์   มิสสุภาพร (ตะ) 
ช่ือ...............................................นามสกุล....................................................ช้ัน ป.๖/...........เลขที.่..................... 
************************************************************************************** 

แนวข้อสอบ  ชุดที ่ ๑ 
ค าส่ัง  :  จงเลือกค าตอบทีถู่กต้องเพยีงข้อเดียว 
๑. ละครนอกเกิดข้ึนในสมยัใด 
    ก. สุโขทยั     ข. อยธุยา 
    ค. กรุงธนบุรี    ง. รัตนโกสินทร์ 
๒. เม่ือ “ห” เป็นอกัษรน า มีหลกัการอ่านอยา่งไร 
    ก. ออกเสียงทั้งสอตวัและอ่านตามตวัหลงั 
    ข. ออกเสียง “ห” เหมือนตวัหลงั 
    ค. ออกเสียงเฉพาะตวัหลงั แลว้อ่านออกเสียงตามตวั “ห” 
    ง. ออกเสียงเฉพาะตวั “ห” แลว้อ่านออกเสียงตามตวัหลงั 
๓. “นุ่มน่ิม” เป็นค าชนิดใด 
    ก.    ค  าประสม                                       ข.  ค  ามูล   
    ค.    ค  าซอ้น                                        ง.  ค  าสมาส 
๔. ขอ้ใดอ่านไม่ถูกต้อง 
    ก. ชลมารค อ่านวา่ ชน-ละ-มาก  ข. ปรารถนา อ่านวา่ ปราด-ถะ-หนา 
    ค. สามารถ อ่านวา่ สา-มาด   ง. กอปร อ่านวา่ กอ-ปอน 
๕. ค าในขอ้ใดเป็นค าประสม 
    ก. ลดหลัน่  ข. สูงต ่า  ค. มากนอ้ย ง. หวัหมอ 
๖. ขอ้ใดมีค าควบแทท้ั้งหมด 
    ก. เสร็จ  นิทรา  สร้างเสริม   ข. สร้อย  จนัทรา  อินทรีย ์
    ค. สรวลสันต ์ จริง  พร ่ าเพรียก  ง. สระ  ทราย  ทรัพยสิ์น 
๗. ค าในขอ้ใดอ่านออกเสียงอยา่งอกัษรน า 
    ก. สิริ  ข. สมาธิ  ค. ผกา  ง. จริต 
 



 
 

 
 

๘. ๑. ไม่มีสมบติัใด  ๒. พอ่จกัขอสอนสั่ง 
     ๓. มีค่ากวา่ความซ่ือตรง ๔. ลูกจงฟังอยา่งตั้งใจ 
     จากขอ้ความท่ีก าหนดให ้เรียบเรียงเป็นค าประพนัธ์ไดอ้ยา่งไร 
    ก. ๑, ๓, ๔, ๒    ข. ๔, ๒, ๑, ๒  
    ค. ๒, ๔, ๑, ๓    ง. ๑, ๓, ๔, ๒ 
๙. ขอ้ใดเป็นค าตายทั้งหมด 
    ก. ตั้งใจ  พยายาม  อาศยั   ข. รูปภาพ  เมฆ  ขบถ 
    ค. ดวงดาว  ซ่ือสัตย ์ ภูมิใจ   ง. ปฏิบติั  ชมเชย  สาระ 
๑๐. ขอ้ใดมีค าท่ีมีความหมายแฝง 
    ก. ดวงดาวบนทอ้งฟ้าสุกสกาว  ข. เสือเป็นสัตวท่ี์ดุร้าย 
    ค. งานน้ีกลว้ยๆ เด็กก็ท าได ้   ง. พี่ชอบดูการแข่งขนัของซูโม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

หนูจะตั้งใจอ่านให้ได้จ้า...... 
 



 
 

 
 

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
เอกสารประกอบการเรียนวชิาภาษาไทย                                                            ภาคเรียนที ่๒/๒๕๕๕ 
เร่ือง คร้ืนเครงเพลงพืน้บ้าน                                                           ครูผู้สอน มิสสุทธิกานต์    มิสสุภาพร (ตะ)  
ช่ือ……………………………นามสกุล ………………………………… ช้ัน ป.๖/ …...…. เลขที ่….…… 
************************************************************************************** 
ค าช้ีแจง  จงท าเคร่ืองหมาย  ทบัตัวอกัษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง 
๑. การเรียนของเด็กๆ แต่ละวนัในเร่ืองน้ี เป็นอยา่งไร 
    ก. สนุกสนาน  คร้ืนเครง    ข. จืดชืด  ไม่ชีวิตชีวา 
    ค. ต่ืนเตน้  เร้าใจ     ง. หนกั  เหน่ือย 
๒. เหตุใดเด็กๆ จึงกลบัเขา้ห้องเรียนชา้ 
     ก. มวัแต่เล่นหยอกกนั    ข. แวะไปหอ้งสมุด 
     ค. ท าความสะอาดร่างกาย    ง. แวะหอ้งอาหาร 
๓. ครูภาษาไทยถามนกัเรียน ดว้ยค าถามลกัษณะใด 
     ก. ประโยคค าถามท่ีดุดนั 
     ข.  ประโยคค าถามท่ีตอ้งการค าตอบทนัที 
     ค. ถามดว้ยโคลงส่ีสุภาพ 
     ง. ถามดว้ยค าคลอ้งจอง 
๔. เม่ือคุณครูถาม เด็กมีพฤติกรรมตามขอ้ใด 
     ก. ตอบไปทนัที เพราะเขา้ใจค าถามดี 
     ข. ยงัไม่เขา้ใจค าถาม จึงใหค้รูถามใหม่ 
     ค. ตอบไปทนัที เพราะครูบงัคบัใหต้อบทนัที 
     ง. ไม่เขา้ใจค าถามจึงไม่ตอบ 
๕. ขอ้ใดไม่ใช่ค าตอบของนกัเรียน 
     ก. ไปเรียนพละ     ข. จึงแวะน ้าด่ืม 
     ค. มิไดเ้ตลิด     ง. ชมนกชมไม ้
๖. ขอ้ใดคือลกัษณะของเพลงพื้นบา้น 
     ก. แต่งดว้ยบทโคลงส่ีสุภาพ    ข. แต่งดว้ยกาพยย์านี ๑๑ 
     ค. แต่งดว้ยค าคลอ้งจองง่ายๆ   ง. แต่งดว้ยบทร้อยแกว้ทัว่ไป 
 



 
 

 
 

๗. คุณครูให้นกัเรียนแต่งต่อขอ้ความใด   
     ก. ลามะลิลา     ข. กาเอ๋ยกาเหวา่ 
     ค. ไก่เอ๋ยไก่แจ ้     ง. เก่ียวเถิดนะแม่เก่ียว 
๘. ขอ้ใดไม่จดัวา่เป็นเพลงพื้นบา้น 
     ก. เพลง หมอล า     ข. เพลง ลิเก 
     ค. เพลง โนรา     ง. เพลง สตริง 
๙. เพลงพื้นบา้นส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร 
    ก. ความโศกเศร้า     ข. การเก้ียวพาราสีกนั 
    ค. การต่อสู้ ด้ินรน     ง. ชีวติความทุกขย์าก 
๑๐. พระเจา้อชาตศตัรู มีลกัษณะตามขอ้ใด 
    ก. เจา้ชูห้ลายรัก     ข. ชอบความเป็นธรรม 
    ค. ชอบสงคราม     ง. ชอบเท่ียวป่าล่าสัตว ์
๑๑. ประโยคในขอ้ใดเป็นประโยคสามญั 
    ก. ชลิตาชอบด่ืมนมทุกวนั    ข. วภิาท าความสะอาดบา้น 
    ค. กนัยาตั้งใจเรียนอยา่งสม ่าเสมอ   ง. ถูกทั้งสามขอ้ 
๑๒.  ประโยคในขอ้ใดเป็นประโยครวม 
    ก. วรีะช่วยครูจดัห้องสมุด    ข. มาลีช่วยครูจดัห้องสมุด 
    ค. วรีะและมาลีช่วยครูจดัห้องสมุด   ง. ครูตลบัชอบตลก 
๑๓. ประโยคในขอ้ใดเป็นประโยคหลกั 
    ก. พวกเราร่วมกนัตา้นยาเสพติด   ข. เพื่อไม่ไดท้  าลายเยาวชนของชาติ 
    ค. เพื่อไม่ใหเ้กิดอาชญากรรม   ง. เพื่อใหส้ังคมสงบสุข 
๑๔. ประโยคในขอ้ใดเป็นประโยคยอ่ย 
    ก. คุณครูกลบับา้นแลว้    ข. คุณแม่ท าอาหารอยูใ่นครัว 
    ค. นกัเรียนไหวพ้อ่แม่    ง. เม่ือกลบัถึงบา้นแลว้ 
๑๕. ประโยคในขอ้ใดเป็นประโยคซอ้น 
    ก. พี่อน้วิง่ไล่ตีสุนบั 
    ข. เพื่อใหม้นักดัแมวของเขา                                                         
    ค. พี่อน้วิง่ไล่ตีสุนขัเพื่อไม่ใหก้ดัแมวของเขา 
    ง. เด็กชายธญัชนก  มารมย ์ เกิดวนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
 


