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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จ านวน 16 คน ที่มีระดับคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 จากจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 47 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ สถิติที่ใช้คือ 
ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการอ่านสะกดค าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
100 หลังการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยพิจารณาจากระดับค่าคะแนนที่เพ่ิมขึ้น
จากเดิมทุกคน และ 2) ผลคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนมีเพ่ิมขึ้น 
คือ ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 46.04 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 71.25 แสดงให้เห็นว่า
แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าภาษาไทยทั้ง 8 ชุด มีคุณภาพที่ดี และส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการ
เรียนที่ดีข้ึน   
ค าส าคัญ:  การพัฒนาการอ่านสะกดค า, ทักษะการอ่านสะกดค า, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, สื่อปฏิทิน, 
              สะกดค า, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านสะกดค าภาษาไทย 
 
Abstract 
  This research was an experimental research using descriptive analysis. The purpose 
was to improve student achievement in reading and spelling abilities of students 
Prathomsuksa 3 Chumchon ban na si thong School, Songkhla Province. There were 16 
students who get lower scored  than the criterion (60%). The instruments were used the    
pre-test, post-learning, and achievement test. Statistics were used percentage and mean in 
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data analysis. The results of the research showed that: 1) The students improved their 
spelling reading skills by 100% after using the achievement test.  Based on the level of score 
increases. The highest score increased from 14 points to 50 percent, and the lowest score 
was increased 3 points (21.42%).  2) The average score after using the pre-test, post-test and 
achievement test was higher than before. The average score be for study was 46.04% and 
the average score after study was 71.25%. Show that the practice of reading Thai spelling 
skills 8 sets of good quality. And the result is that students develop better learning. 
Keywords: Development of word spelling and reading, spelling reading skills, Prathom Suksa 
  3 students, spelling calendars, Thai spelling reading achievement. 
 
บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทยและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่า  คนไทยจึงจ าเป็นต้อง
ตระหนักในการใช้ภาษาไทย โดยต้องเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจ สามารถน าภาษาไปใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่ต้องการได้  ซึ่งนักเรียนระดับประถมศึกษาอยู่ในวัยที่จะต้องเรียนรู้การใช้ภาษา
ในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษาจึงมุ่งพัฒนาทักษะทางภาษา  
เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภาษา สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อความคิด ความเข้าใจ และท าให้รัก
การอ่าน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลต่อไป  
 เมื่อได้สังเกตการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้พบว่านักเรียนยังอ่าน
หนังสือไม่คล่อง โดยเฉพาะค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ท าให้ผู้เรียนสะกดค าไม่ถูกต้อง และ
ความหมายของค าผิดไป ประกอบกับเมื่อผู้เรียนไม่มีนิสัยรักการอ่าน อ่านไม่คล่อง จ ารูปค าไม่ได้ จึงยิ่งส่งผลท า
ให้สะกดค าไม่ถูกต้อง และไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์นั้น ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องหาวิธีช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านสะกดค าเพ่ือให้ผู้เรียนสนใจการอ่าน โดยใช้เทคนิคการสอนที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในเนื้อหา และสอดแทรกกิจกรรมที่ท้าทายให้เด็กกระตือรือร้นและตั้งใจเรียน ซึ่งการสอนผู้เรียน
ให้ฟังก่อนแล้วอ่านตาม โดยใช้วิธีการอ่านแจกรูปค า อ่านสะกดค าตามความเหมาะสมของผู้เรียน  เป็นวิธีการ
หนึ่งที่ผู้สอนนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (รัตนาภรณ์  ชัยทน  และคณะ, 2557) จากแนวคิดข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
ครูผู้สอนคือผู้ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
ทั้งนี้เพราะหน้าที่โดยตรงของครูคือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เช่น การจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่มีความหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและฝึกการปฏิบัติให้มากที่สุด อาจด้วยการใช้สื่อการ
สอนที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ.กระบวนการเหล่านี้จะช่วยส่งผลให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนและ
ความสามารถด้านการอ่านสะกดค าได้ดีขึ้น   
           จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า.การใช้สื่อและเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่านที่ดีขึ้น.ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าปฏิทินซึ่งเป็นวัสดุที่
เหลือใช้มาผลิตเครื่องมือนั่นคือ.การสร้างสื่อที่เป็นแบบฝึกพัฒนาทักษะด้านการอ่านสะกดค า เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้.น่าจะเป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถด้านการอ่านสะกดค าได้ดียิ่งขึ้น 
  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา “การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง.อ าเภอรัตภูมิ.จังหวัดสงขลา” โดยการใช้น าปฏิทินซึ่งเป็นวัสดุ
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เหลือใช้มาสร้างสื่อแบบฝึกทักษะด้านการสะกดค ามาใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านการอ่านสะกดค า.จากนั้นจะสร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ .ทั้งนี้ 
เพ่ือจะได้มาซึ่งแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านสะกดค าของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง โดยการน าปฏิทินซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้มาสร้างสื่อแบบฝึกทักษะ
ด้านการสะกดค ามาใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 การอ่านถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการสื่อสารที่จะช่วยให้มนุษย์ฉลาด สามารถเพ่ิมพูน
ความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ทั้งด้านสติปัญญา.อารมณ์.และสังคม.เป็นทักษะที่
จ าเป็นจะต้องฝึกฝนให้นักเรียน.เพ่ือให้สามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความรู้ความเข้าใจกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (เสงี่ยม โตรัตน์, 2554 : 1) เพราะปัจจุบันโอกาสในการสื่อสารกับผู้อ่ืนมีมากขึ้น  ทั้งนี้อาจ
เนื่องด้วยเกิดการรับเอาเทคโนโลยีจากช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทักษะการอ่านจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
ฝึกฝนทั้งจากการเรียนในห้องเรียนโดยครูผู้สอนจนเกิดความช านาญ.ก่อนที่จะออกไปฝึกเพ่ิมเติมจาก         
นอกห้องเรียนต่อไป  
 จากการศึกษาหลักการอ่านสะกดค า พบว่า การอ่านค าที่เกิดจากการน าเสียงพยัญชนะต้น สระ 
วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสม มีจะหลักการอ่านที่แตกต่างกัน.ดังนั้นผู้อ่านจึงต้องเข้าใจในหลักการอ่าน
สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ จึงจะสามารถอ่านสะกดค าได้อย่างถูกต้อง (วรรณี  โสมประยูร, 2537:           
111-118) ดังนี้  
 1. วิธีการอ่านสะกดค าตามรูปค า เช่น กา สะกดว่า กอ - อา - กา และ ขา สะกดว่า ขอ - อา - ขา 
      2. วิธีการสะกดค าโดยสะกดแม่ ก กา ก่อน แล้วจึงสะกดมาตราตัวสะกด เช่น คาง สะกดว่า คอ- อา - 
คา - คา - งอ - คาง 
      3. วิธีสะกดค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด จะเป็นค า
ที่มาจากภาษาต่างประเทศ เป็นค าที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต เขมร และภาษาอังกฤษ เป็นต้น ส าหรับมี
วิธีการอ่านมีดังนี้ 
                3.1   เป็นรูปค า และอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง 
                3.2   จ ารูปค า และรู้ความหมายของค า 
                3.3   รู้หลักการสะกดค า เช่น แม่กง ใช้ ง สะกด แม่กน ใช้ น ร ล ฬ ญ ณ และแม่กบ ใช้ บ ภ พ ป ฟ  
      4.  วิธีการอ่านสะกดค าอักษรควบ มีวิธีการสะกดค า 2 วิธี คือ 1) สะกดค าเพ่ืออ่านจะมุ่งที่เสียงของค า
ด้วยการอ่านอักษรควบก่อน  โดยออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงกล้ า ได้แก่ กร ออกเสียง กรฺอ  ปล ออกเสียง 
ปลฺอ แล้วน าเสียง กรอ ปลอ สะกดด้วยตัวสะกด  เช่น  กรฺอ - ออ - งอ – กรอง  อีกวิธีหนึ่ง 2) เป็นการสะกดค า
แบบเรียงพยัญชนะต้น  วิธีนี้ใช้สะกดค าเพ่ือเขียน เช่น กอ - รอ - อา - บอ - กราบ หรือ ปอ - ลอ - อ- กอ-  ปลุก 
      5.  วิธีการสะกดค าอักษรน า มีวิธีการสะกดค า ดังนี้ 
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                5.1  ห น า ย ร ล ว ให้ออกเสียงพยัญชนะก่อน เช่น หย ออกเสียง หยอ เป็นต้น แล้วจึงสะกดค า 
เช่น หยา สะกดว่า หยอ - อา - หยา  หรือสะกดค าแบบเรียงพยัญชนะก็ได้  เพ่ือให้เขียนสะกดค าได้ถูกต้อง  
เช่น หอ - ยอ - อา - หยา 
                5.2  อ น า ย ให้ออกเสียง อย เป็น ย แล้วสะกดค า เช่น อย่า สะกดว่า ยอ - อา - ยา - ยา - เอก - 
อย่า หรือ ออ - ยอ - อา - ไม้เอก - อย่า  อีกวิธีหนึ่ง คือ ไม่สะกดค าให้จ ารูปค าทั้ง 4 ค า คือ อย่า อยู่ อย่าง 
อยาก  
                5.3  การสะกดค าที่อักษรสูงน าอักษรต่ าเดี่ยว หรืออักษรกลางน าอักษรต่ าเดี่ยว เช่น สง_ สน_ 
สม_ ผล_ กล_ ถง_ ตล_ เป็นต้น  โดยให้ออกเสียงน าก่อน เช่น สน ออกเสียง สะ - หนอ แล้วจึงสะกดค าออก
เสียงให้ถูกต้อง เช่น สนอง สะกดว่า สะ - หนอ - ออ - งอ - สะหนอง หรือจะสะกดค าแบบเรียงตัวพยัญชนะก็
ได้ เช่น สนอง สะกดว่า สอ - อะ - หอ - นอ - ออ - งอ - สะหนอง 
                5.4  วิธีการสะกดค าท่ีเปลี่ยนรูปและลดรูป มีดังนี้ (1) สระโอ  มีตัวสะกดจะลดรูป เช่น ลด สะกด
ว่า ลอ - โอะ - ดอ - ลด  (2) สระอะ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ เช่น วัน สะกดว่า วอ - อะ - 
นอ - วัน  (3) สะเอะ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูปโดยใช้ไม้ไต่คู้ เช่น เป็ด สะกดว่า ปอ - เอะ - ดอ - เป็ด (4) สระ
เออ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูป เช่น เดิน สะกดว่า ดอ - เออ - นอ – เดิน  (5) สระแอะ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูป 
เช่น แข็ง สะกดว่า ขอ - แอ - งอ - แข็ง และ  (6) สระอัว มีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูป เช่น ลวด สะกดว่า ลอ- อัว - 
ดอ - ลวด 
                5.5 วิธีสะกดค าที่มีตัวการันต์ เป็นค าที่มาจากภาษาอ่ืน เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต จะมี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด การสะกดค าที่มีการันต์ จะให้อ่านเป็นค าแล้วสังเกตรูปค า แล้วรู้ กฎเกณฑ์
ตามหลักภาษา ค าที่มีตัวการันต์ พยัญชนะตัวการันต์จะไม่อ่านออกเสียง  เช่น จันทร์ อ่านออกเสียงว่า จัน 
ครรภ์ อ่านว่า คัน เป็นต้น 
      จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการอ่าน ผู้วิจัยได้น าหลักการดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการ
เรียงล าดับความยากของความเข้าใจหลักการอ่านสะกดค าพ้ืนฐานภาษาไทย โดยน าเนื้อหาที่ได้ศึกษามาจัดเป็น 
3 กลุ่ม ดังนี้   
 1)  ความเข้าใจในการอ่านสระ ซึ่งประกอบด้วยสระคงรูป สระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป   
 2)  ความเข้าใจในการอ่านพยัญชนะ ซึ่งประกอบด้วย   
      2.1  มาตราแม่ ก กา แม่กง แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กน   
      2.2  อักษรกลาง อักษรต่ า อักษรสูง อักษรควบ   
      2.3  อักษรน า   
      2.4  ค าท่ีมีการันต์   
      2.5  ค าท่ีมี รร (ร หัน)   
      2.6  ค าท่ีมี ฤ ฤา  
 3)  ความเข้าใจในการอ่านวรรณยุกต์ ซึ่งประกอบด้วย ค าที่มีวรรณยุกต์ก ากับอ่านออกเสียงวรรณยุกต์
สามัญ ค าที่มีวรรณยุกต์ก ากับอ่านออกเสียงตามวรรณยุกต์ก ากับ ค าที่ไม่มีวรรณยุกต์ก ากับอ่านออกเสียง
วรรณยุกต์จัตวา ค าที่มีวรรณยุกต์เอกก ากับอ่านออกเสียงวรรณยุกต์โท และค าที่มีวรรณยุกต์โทก ากับอ่านออก
เสียงวรรณยุกต์ตรี  
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 จินตนา.ภูหั วไร (2556, บทคัดย่ อ) ได้ศึ กษาเรื่ อง “การพัฒนาทั กษะการอ่านภาษาไทยชั้ นประถม 
ศึกษาปีที่ 3/1” ผลการศึกษาพบปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล ของโรงเรียนเลิศหล้า ว่ายังขาดทักษะการ
อ่านสะกดค าคือ อ่านสะกดค าได้แต่ออกเสียงไม่ถูกต้อง.จึงมักส่งผลให้ผู้เรียนเขียนผิด.ในส่วนของ.รุจิรา 
ลายเมฆ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “ผลการพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดค าของเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ โดยวิธีสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการสอน
แบบคู่มือครู” พบว่า การพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดค าของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ให้
ได้ผลดี  ต้องใช้เทคนิควิธีการสอน  และการปรับพฤติกรรมเสริมแรง  เพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่
แตกต่างจากเด็กทั่วไป  และธิดารัตน์.อิมัง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านการอ่านสะกดค า ของ
นักเรียนปกาเกอะญอ ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  โดยใช้เทคนิคเพ่ือนสอนเพ่ือน”  สามารถพัฒนาทักษะ
การอ่านสะกดค าแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้กรณีศึกษาได้  
 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่
จะน าความรู้จากเอกสารและงานวิจัยที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า เพ่ือ
พัฒนาการอ่านสะกดค าของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3.โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง อ าเภอรัตภูมิ.จังหวัด
สงขลา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย        
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้าน  
นาสีทอง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านสะกดค า มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
  1. .ผู้วิจัยคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  จากนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง รวม 47 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแยก
ประเภทหรือแบ่งชั้นภูมิ (stratified sampling) เพ่ือศึกษาปัญหาการอ่านของนักเรียน  
  2. .การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าในภาษาไทย จ านวน 8 ชุด ดังนี้ 
  ชุดที่ 1.แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กก 
  ชุดที่ 2.แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กน 
  ชุดที่ 3.แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กม 
  ชุดที่ 4.แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กง 
  ชุดที่ 5.แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กด 
  ชุดที่ 6.แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กบ 
  ชุดที่ 7.แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ เกย 
  ชุดที่ 8.แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ เกอว  
โดยจัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 
3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ คะแนนรวม 30 คะแนน 
 3.  การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.โดยมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ.ด้วยวิธีศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาการอ่านจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง.จากการสัมภาษณ์คุณครูใน
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โรงเรียน  จากนั้นศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการสร้าง  เพ่ือให้ได้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าจ านวน 
8 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน.30.ข้อ.โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
     3.1  ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านสะกด 
  3.1.1.ขั้นการวิเคราะห์  
           1)  วิเคราะห์เนื้อหา  
                ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือ
แบบเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาให้มีความสอดคล้องกัน 
           2)  วิเคราะห์วัตถุประสงค์  
                น าจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง
การอ่าน  มาก าหนดเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนด้านพุทธิพิสัย 6 ด้าน คือ ความรู้ ความจ า ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า (สมนึก ภัททิยธนี, 2549: 129 152) 
  3.1.2.ขั้นออกแบบ  
           ศึกษาวิธีการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าภาษาไทยจากเอกสาร และสร้าง
แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.ซึ่งประกอบไปด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน
สะกดค าในภาษาไทย จ านวน.8 ชุด ดังนี้   
           ชุดที่ 1  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กก 
           ชุดที่ 2  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กน 
           ชุดที่ 3  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กม 
           ชุดที่ 4  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กง 
           ชุดที่ 5  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กด 
           ชุดที่ 6  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กบ 
           ชุดที่ 7 แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ เกย 
           ชุดที่ 8 แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ เกอว   
  3.1.3.ขั้นพัฒนา  
           1)  น าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าทั้ง 8 ชุด (มาตราตัวสะกด 8 มาตรา) ที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยเพ่ือพิจารณาความถูกต้อง และความเหมาะสมกับการน าไปใช้  แล้วปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน า  
           2)  น าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ผ่านการพิจารณาจากที่ปรึกษาวิจัยแล้ว เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 1 ท่าน เพ่ือประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า
และให้ข้อเสนอแนะ โดยเกณฑ์การประเมินคือ ผ่านแบบมีเงื่อนไข และไม่ผ่าน    
  3.1.4.ขั้นน าไปใช้  
           น าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าภาษาไทย จ านวน 8 ชุด.ไปประกอบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กับกลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง.ที่มี
ระดับคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ.60.ซึ่งจ านวนนักเรียนดังกล่าวที่พบคือ.16 คน.จากจ านวนทั้งหมด 47 คน    
     3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ 
                     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ .เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 
ชนิด 3 ตัวเลือก.มีจ านวน.30 ข้อ.คะแนนรวม.30 คะแนน.มีข้ันตอนการสร้างดังนี้                                 
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                    3.2.1 ขั้นการวิเคราะห์        
          1) วิเคราะห์เนื้อหา  เนื้อหาที่น ามาใช้ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ จะน ามาจากแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าภาษาไทย จ านวน 8 ชุด เป็นเนื้อหา
มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและตัวชี้วัดของหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ื นฐานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
 2).วิเคราะห์จุดประสงค์ น าจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มาก าหนดเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนด้านพุทธิพิสัย 6 ด้าน คือ ความรู้ 
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า (สมนึก ภัททิยธนี, 2549: 129 -152)     
                    3.2.2 ขั้นออกแบบ        
  ด าเนินการออกแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้
เป็นมาตราตัวสะกดท้ัง 8 มาตรา ในลักษณะเป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์ มีชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก รวมจ านวน 
30 ข้อ  
                     3.2.3 ขั้นพัฒนา   
  ตรวจสอบแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามข้ันตอนดังนี้  
  1) .ศึกษาคู่มือการวัดและประเมินผล.ตลอดจนเอกสารและหลักการที่เกี่ยวข้องกับวิธี
สร้างแบบทดสอบ  
  2) .สร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ.3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ให้มีความสอดคล้อง
กันระหว่างข้อทดสอบกับวัตถุประสงค์ แล้วน าเสนอผลการประเมินซึ่งมีเกณฑ์ คือ ผ่านแบบมีเงื่อนไข และไม่
ผ่าน.จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาทบทวน.และปรับแก้ตามความเหมาะสม   
                     3.2.4 ขั้นน าไปใช้ 
  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั้ง 30.ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มประชากร คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง จ านวน 47 คน เพ่ือจ าแนกนักเรียนที่มีผลการ
เรียนต ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ ต่ ากว่าร้อยละ 60 และมากกว่าร้อยละ 60 
     3.3 ขั้นตอนการสร้างปฏิทินสะกดค าแบบฝึกเพ่ือการพัฒนาการอ่านสะกดค า 
                     ปฏิทินสะกดค าเป็นแบบฝึกเพ่ือการพัฒนาการอ่านสะกดค า  ท าขึ้นเพ่ือใช้กับนักเรียนที่มีผล
การเรียนต ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ  ต่ ากว่าร้อยละ 60.โดยวิธีการด าเนินการ ามีข้ันตอน  ดังนี้ 
                     3.3.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
   จัดท าปฏิทินสะกดค าให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.เพ่ือใช้ส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค า.จากนั้นวิเคราะห์ผู้เรียนจากนักเรียนกลุ่ม
ประชากรผู้ใช้ปฏิทิน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง ที่มีระดับคะแนนต่ ากว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60  ซึ่งจ านวนที่ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนา โดยใช้ปฏิทินสะกดค าที่สร้างขึ้นคือ 16 คน 
จากจ านวนทั้งหมด 47 คน     
                     3.3.2 ขั้นตอนการออกแบบ 
                              ออกแบบให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 3   
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                     3.3.3 ขั้นน าไปใช้ 
                              1) น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ที่ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เนื่องจากมีระดับ
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 คือ จ านวน 16 จากท้ังหมด 47  
                              2) ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปฏิทินสะกดต า เป็นสื่อที่จะใช้เพ่ือการพัฒนาทักษะ
ด้านการอ่านสะกดค าของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 16 คน 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
               รวบรวมข้อมูลจากการทดลองจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเริ่มต้นจากจ านวนประชากรที่เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตามข้ันตอนดังนี้  
      4.1.ชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับวิธีการเรียน จุดประสงค์ของการเรียน  และวิธีการประเมิน ผล
การเรียน           
      4.2.นักเรียนท าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 
ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง          
      4.3.จ าแนกนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ท าแบบทดสอบก่อนเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 และ
กลุ่มท่ีท าแบบทดสอบก่อนเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60       
      4.4.ด าเนินการพัฒนานักเรียนที่ท าแบบทดสอบก่อนเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60  จ านวน 16 
คน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าภาษาไทย จ านวน 8 ชุด และใช้ปฏิทินสะกดค า รวม 2 ชั่วโมง 
      4.5.ท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ฉบับหลังเรียนซึ่ง
เป็นชุดเดียวกันกับฉบับก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ โดยก าหนดให้ใช้เวลา 1 ชั่วโมง     
      4.6.น ากระดาษค าตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้มาตรวจให้
คะแนน แล้วน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยน าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย (Mean)  
 
ผลการวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านสะกดค า
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จ านวน 16 คน 
เมื่อได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการ
เรียนรู้ จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือต้องการทราบถึงความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าภาษาไทย จ านวน 
8 ชุด เพื่อการพัฒนาทักษะการการอ่านสะกดค าของนักเรียน ดังนี้  
  1.  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กก 
  2.  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กน 
  3.  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กม 
  4.  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กง 
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  5.  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กด 
  6.  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กบ 
  7.  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ เกย 
  8.  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ เกอว 
 แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าภาษาไทยทั้ง 8 ชุด ประกอบไปด้วยบทร้อยกรองในมาตราตัวสะกด 
ต่าง ๆ และแบบฝึกอ่านสะกดค าแจกลูกและอ่านเป็นค า ทั้งนี้ก็เพ่ือต้องการให้นักเรียนที่มีระดับคะแนนต่ ากว่า
ร้อยละ 60  จากทั้งหมด 47 คน  ที่พิจารณาจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จ านวน 30 คะแนน  แล้วพบว่ามีมี
คะแนนต่ ากว่า 18 คะแนน  มีพัฒนาการด้านการอ่านสะกดค าที่ดีข้ึน โดยสามารถท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการอ่านสะกดค าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100  หลังการใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยพิจารณาจากระดับค่าคะแนนที่เพ่ิมขึ้น  นั่นคือระดับของคะแนนที่
เพ่ิมขึ้นจากเดิมสูงสุด เท่ากับ 14 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 50  และคะแนนที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมต่ าสุด  เท่ากับ 3 
คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 21.42   
          2. คะแนนเฉลี่ยหลังการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนมีเพ่ิมขึ้น คือ ก่อนเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 46.04 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 71.25 จากผลการเรียนพบว่า
นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าภาษาไทยทั้ง  8 ชุด 
มีคุณภาพท่ีดี 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 3 
โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา คณะผู้วิจัย ได้น าเสนอการอภิปรายผลการวิจัยใน
ประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 1.  การสร้างแบบทดสอบขึ้นจ านวน 30 ข้อ เพ่ือน ามาใช้ในการวัดระดับคะแนนก่อนและหลังการ
เรียนรู้ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการอ่านสะกดค าก่อนการเรียนและหลังการเรียน เพ่ือวัดผลความก้าวหน้า
ของผู้เรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช้ตรวจสอบว่าหลังจากจบการเรียนการสอนแล้ว นักเรียนมีผลพัฒนาการ
ทางด้านทักษะการอ่านสะกดค าเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกับผลการศึกษาของ  อาภรณ์ ใจเที่ยง (2537) ที่ได้
กล่าวถึงการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้ คือ กระบวนการที่บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร  ซึ่งในที่นี้
คือ แบบทดสอบท่ีถูกสร้างข้ึน เพ่ือวัดระดับค่าคะแนนก่อนและหลัง    
 2.  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คณะผู้วิจัยได้
สร้างชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าขึ้น จ านวน 8 ชุด ได้แก่  
  ชุดที่ 1 แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กก 
  ชุดที่ 2 แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กน 
  ชุดที่ 3 แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กม 
  ชุดที่ 4 แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กง 
  ชุดที่ 5 แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กด 
  ชุดที่ 6 แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กบ 
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  ชุดที่ 7 แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ เกย 
  ชุดที่ 8 แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ เกอว   
 โดยชุดแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าแต่ละชุดประกอบด้วย บทร้อยกรองตัวสะกดจ านวน 8 มาตรา 
แบบฝึกอ่านสะกดค าแจกลูก และอ่านเป็นค า ซึ่งแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่สร้างขึ้นมีการล าดับขั้นตอน
การใช้คือ ใช้แบบฝึกทักษะหลังการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยเริ่มสอนตั้งแต่แบบฝึกอ่านชุดที่ 1 คือ 
แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ตรงมาตรา แม่ กก จนถึง แบบฝึกอ่านชุดที่ 8 คือ แบบฝึกทักษะการอ่าน
สะกดค าท่ีตรงมาตรา แม่ เกอว ซึ่งชุดแบบฝึกทักษะนี้สร้างขึ้นเพ่ือช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาและ
เกิดทักษะทางภาษามากขึ้น  สอดคล้องกับที่ วรรณี โสมประยูร (2537) ที่ได้กล่าวถึงการสอนในภาษาไทยใน
ระดับประถมศึกษาว่า มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาไทย สามารถติดต่อสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก็ต้องค านึงถึงความพร้อมของผู้เรียนโดยวิธีการเน้นสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การใช้
เนื้อหาและขนาดที่เหมาะสมกับวัย การฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติสะกดค า และอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง  
 
 ค าขอบคุณ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้.ด้วยความกรุณาจากอาจารย์พล เหลืองรังสี.ผู้สอนประจ ารายวิชาการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้.ที่คอยให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับขั้นตอนการท าวิจัยมาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งงานวิจัย
แล้วเสร็จ.ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย .คอยชี้แนะให้การเขียน
บทความวิจัยฉบับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.อาจารย์วิภาวรรณา.ศรีใหม่.ที่คอยเติมเต็มและตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านการใช้ภาษาอังกฤษ.คุณครูที่ปรึกษาและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.3.โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 
อ าเภอรัตภูมิ.จังหวัดสงขลา.ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจัยทุกขั้นตอนทุกท่าน.จนงานวิจัยมีความเรียบร้อยสมบูรณ์  
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณอย่างสูง  
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