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รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ไตรยางศและการผันอักษร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 

 
 

ด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่  ๒๗ กรกฎาคม –   ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 
                                                   
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยนางสาวปัทมาภรณ์    พรดวงค า 
ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
๑. เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ไตรยางศ์และการผันอักษร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 
๒. ผู้วิจัย นางสาวปัทมาภรณ์  พรดวงค า                               

.................................................................... ..................................................................  

๓. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย  
 จากการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง 
ลักษณะภาษาไทย โรงเรียนบ้านเข็กน้อย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางอันเนื่องจาก
การอานหนังสือไมแตกฉาน และการเขียนตอบค าถามแบบอัตนัยของนักเรียนเขียนค าหรือตัวอักษรไมถูกตอ้ง 
โดยเฉพาะการเขียนวางต าแหน่งรปูวรรณยุกต์ไมถูกตองหรือตรงกับตัวอักษรทีค่วรจะวาง การเรียนรู้เรื่อง
ไตรยางศ์และการผันอักษรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ ซึ่งเปน็การศึกษาทบทวนความรู้
เดิมที่เคยเรียนผ่านมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอีกทั้งเป็นการย้ าความรู้ใหแ้น่นกว่าเดิมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ชว่ยให้จดจ าได้นานและน ามาเขียนได้ถูกต้อง 
 การพัฒนาวิธีการสอนให้ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ครูผู้สอนจึงควรพัฒนาวิธีการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาไทยใหผู้เรียนใช้หลักภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เกิดความสนใจ มีความสนุกสนานและ
สามารถน าหลักภาษาไทยไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ และจากเหตุผลดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ที่ตอ้งหาแนวทางในการพัฒนาการสอนด้วยวิธีสอนที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น กล่าวคือท าอย่างไรผู้เรียนจึงจะเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษามีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีกลวิธีการสอนมากมายที่พัฒนาทักษะทางภาษา แต่มีวิธีสอนวิธีหนึ่ง
ที่ผู้วิจัยสนใจที่จะน าไปใช้แกปญหา ดังกล่าว คือการสอนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีสอนที่จัดสร้าง
ขึ้นเพ่ือเอ้ือความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนมีอิสระที่จะพัฒนาตามศักยภาพ สามารถเรียนได้ตาม
ความสามารถของตนและไม่จ ากัดเวลาไม่ต้องแขง่ขนักับผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังช่วยแกปัญหาการขาดแคลนครู   
ผู้สอน การเตรียมการสอนและยังเป็นการ ประหยัดเวลาด้วย 

๔. ปัญหาการวิจัย  
           ๑. การเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะในเรื่องไตรยางศ์และ 
การผันอักษรสูงขึ้นหรือไม่ 
           ๒. การเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง จะช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นหรือไม่  

๕. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
           ๑. เพ่ือศึกษาทักษะในเรื่องไตรยางศ์และการผันอักษรของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการ
เรียนด้วยตนเอง 
 ๒. เพ่ือศึกษาผลการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนเรื่องไตรยางศ์และการผัน
อักษร 
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๖. วิธีด าเนินการวิจัย  
 รูปแบบการวิจัย คือการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใช้หลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู้ของสกินเนอร์และ 
ธอร์นไดค ์ 
 ในการสร้างชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องไตรยางศ์และการผันอักษรมีขั้นตอนกระบวนการ ดังนี้ 
 1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรา้งชุดการเรียนด้วยตนเองและการหาประสิทธิภาพของ 
ชุดการเรียนด้วยตนเองจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.25๕๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔-๖ 

1.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและคู่มือการสอนภาษาไทยเรื่อง ไตรยางศ์และการผันอักษร  
จากแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และจากหนังสือหลักภาษาของอาจารย์ก าชัย ทองหล่อ  
พระยาอุปกิตศิลปสาร และบรรทัดฐานภาษาไทย 
  1.4 แบ่งเนื้อหาออกเปน 6 หน่วย ส าหรับสร้างชุดการเรียนด้วยตนเอง 16 ชุด ดังนี้ 

หน่วยที่ 1 อักษรไทยและไตรยางศ์ แบ่งเปน 5 ชุดการเรียน คือ 
    ชุดที่ 1 พยัญชนะไทย 
    ชุดที่ 2 สระ 
    ชุดที่ 3 วรรณยุกต์ 
    ชุดที่ 4 พยางค์และค า 
    ชุดที่ 5 ไตรยางศ์ 

หนว่ยที่ 2 อักษรคู่ อักษรเดี่ยว 
 ชุดที่ 6 อักษรคู่อักษรเดี่ยว 

หนว่ยที่ 3 ค าเป็น ค าตาย 
    ชุดที่ 7 ค าเป็น ค าตาย 

หน่วยที่ 4 การผันอักษร แบ่งเป็น 4 ชุดการเรียน คือ 
    ชุดที่ 8 วิเคราะห์ค าตามเสียงวรรณยุกต์ (อักษรสูง) 
    ชุดที่ 9 วิเคราะห์ค าตามเสียงวรรณยุกต์ (อักษรกลาง) 
    ชุดที่ 10 วิเคราะห์ค าตามเสียงวรรณยุกต์ (อักษรต่ า) 
    ชุดที่ 11 วิเคราะห์ค าตามเสียงวรรณยุกต์ (อักษรเดี่ยวและอักษรคู  

หนว่ยที่ 5 อักษรน า อักษรตาม 
    ชุดที่ 12 อักษรน า 

หนว่ยที่ 6 อักษรหรรษา แบ่งเป็น 4 ชุดการเรียน คือ 
    ชุดที่ 13 เติมค าตามอักษร 
    ชุดที่ 14 วรรณยุกต์พิศวง 
    ชุดที่ 15 อักษรไขว้ไตรยางศ์ 
    ชุดที่ 16 ปริศนาผันวรรณยุกต์ 
  1.5 สรา้งชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ไตรยางศแ์ละการผันอักษร ดังนี้ 

 1.5.1 ก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับข้ันตอนต่างๆ ใน หลักการสอน 
วิชาภาษาไทย 
   1.5.2 ก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
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1.5.3 เขียนคู่มือหรือค าชี้แจงเก่ียวกับการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง 
 1.5.4 จัดท าบัตรค าสั่ง เพ่ือชี้แจงรายละเอียดให้นักเรียน 

 1.6 น าชุดการเรียนด้วยตนเองที่สรา้งขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจด้านเนื้อหา เพื่อ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งในเนื้อหาตามความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนในชุดการเรียน โดยใช้แบบ 
ประเมินคุณภาพ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนดความหมายได้ดังนี้ 
   คะแนน 5 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

คะแนน 4 หมายถึง มีคุณภาพดี 
คะแนน 3 หมายถึง มีคุณภาพพอใช้ 

   คะแนน 2 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1 หมายถึง ไม่มีคุณภาพ 

 1.7 น าผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการยอมรับคุณภาพของชุด
การเรียนด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยไดก าหนดเกณฑด์ังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีคุณภาพดี 
   คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีคุณภาพพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ไม่มีคุณภาพ 

เกณฑ์ในการยอมรับว่าชุดการเรียนด้วยตนเองที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ ผู้ศึกษาก าหนดให้มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่
3.51 ขึ้นไป 
  1.8 น าชุดการเรียนด้วยตนเองมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ไปใช้ทดลองกับ
กลุม่ตัวอยาง 
  1.9 หาค่าความเชื่อมั่นในการตรวจให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน วิธีการค านวณค่าความเชื่อมั่น
ใชสูตรสหสัมพันธ์ของ เค็นดัล ที่เรียกว่า สัมประสิทธิ์ของคอนคอแดนซ์ 
 โดยประยุกต์จากแนวคิดของ ธีรชัย ปูรณโชติ (2537:40) ไดอ้าศัยแนวความคิดในการสร้างชุดการ
เรียนด้วยตนเองจากหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู้ของสกินเนอร์และธอร์นไดค์โดยสรุปไดดังนี้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ที่น ามาเปน็แนวทางในการสร้างชุดการเรียนด้วยตนเอง คือ 
  1. เงื่อนไขของการตอบสนอง ได้แก่การเสริมแรงหรือการไม่เสริมแรง เมื่อนักเรียนได้ท าการตอบสนอง 

 2. การเสริมแรงเป็นสิ่งส าคัญต่อพฤติกรรมที่ดีควรได้รับรางวัลหรือการเสริมแรง ส่วนพฤติกรรม 
ที่ไมดีก็ไม่น่าจะสนับสนุนให้เกิดขึ้นอีกตอไป โดยละเว้นมิให้เกิดการเสริมแรงนั้น ในการเรียนโดยใช้ชุด 
การเรียนด้วยตนเอง การรู้ผลการเรียนหรือรู้ค าตอบเป็นตัวเสริมแรงอย่างหนึ่ง และในการเสริมแรงนั้น 
จะตองกระท าทันทีทันใด 

 3. การดัดรูปพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้บางอย่างจะมีความซับซ้อนมาก ประกอบด้วย 
ขัน้ตางๆ ต่อเนื่องกันไป การดัดรูปพฤติกรรมก็คือต้องรู้ว่าขั้นตอนสุดท้ายนั้นเป็นอะไร แล้วจึงเสริมแรง 
แต่ละข้ันไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดท้ายให้เป็นไปในทางท่ีต้องการ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดคท์ี่น ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุดการเรียนด้วยตนเอง คือ 
  1. กฎแห่งเหตุผล คือการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง ถ้านักเรียนตอบสนองแล้วได้รับ
ผลที่สมประสงค์การตอบสนองนั้น ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีก ตรงกันข้ามมถ้านักเรียนตอบสนอง แล้วไดร้ับ
ความไมส่บายใจ ความไม่สมประสงค์การตอบสนองนั้นก็มีแนวโน้มว่าจะไมเกิดข้ึนอีก 
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 2. กฎแห่งการฝึกหัด คือการที่บุคคลไดม้ีโอกาสได้กระท าซ้ า ๆ  ในพฤติกรรมใดพฤติกรรม 
หนึ่งจะท าใหพฤติกรรมนั้นๆ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 3. กฎแหงความพร้อม คือการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อนักเรียนพร้อมที่จะเรียน 
นอกจากนี้ ธรัญญา นาคหอม (2545:83) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง 

วิชาภาษาไทย เรื่อง การสะกดค าให้ถูกต้อง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยาจังหวัด
อุตรดิตถโ์ดยน าชุดการเรียนด้วยตนเองไปทดลองใช้เพ่ือวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนด้วยตนเอง
ตามล าดับขั้นการทดลอง จ านวน 30 คน ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ชุดการเรียนด้วยยตนเอง ที่สร้างขึ้นนี้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 85/85 เพราะท าได้ถึง 89.27/91.22 

 และยังสอดคล้องกับสุพัตรา ชื่นเจริญ (2546:69) ไดท้ าการพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชา
ภาษาไทย เรื่องการเขียนบทร้อยกรอง ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที ่1 การศึกษาคน้คว้าครั้งนี้มี 
จุดมงุหมายเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนบทร้อย 
กรอง 

ดังนั้น ชุดการเรียนด้วยตนเองถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ที่เน้น 
การเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ประเมินผล เรียนรู้ดวยตนเอง รับทราบ ตรวจเช็คการ 
ประเมินผลและปรับปรุงใหพั้ฒนาขึ้นได้เนื่องจากนักเรียนเป็นผู้กระท า นอกจากนี้ นักเรียนยังมีโอกาสในการ
แสดงออกทางความคิดอย่างอิสระโดยที่ครูเป็นผู้ที่จัดประสบการณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียน 
๗. นวัตกรรม / สื่อ / ใช้แก้ปัญหา   
          ๑. ชุดการสอนเรื่องไตรยางศ์และการผันอักษร 
 ๒. แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องไตรยางศ์และการผันอักษร 
 ๓. แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องไตรยางศ์และการผันอักษร 

๘. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/ประเมินผลวิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
๑. แบบประเมินทักษะการผันอักษร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เกณฑ์ในการตัดสินคือ 

สามารถผันอักษรได้ถูกต้อง 
๒. แบบทดสอบเรื่องไตรยางศ์และการผันอักษร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีเกณฑ์ในการ

ตัดสินคือ นักเรียนร้อยละ ๗๕ ขึ้นไปท าแบบทดสอบได้ตั้งแต่ ๒๗  ข้อขึ้นไปจากแบบทดสอบ ๓๕ ข้อ   

๙. ผลการวิจัย   
๑. ผลการศึกษาทักษะการผันอักษรของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยชุดการเรียนด้วยตนเอง พบว่า

ทักษะการผันอักษรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากการประเมิน ผ่านเกณฑ์ประเมินจ านวน  ๓๒  คน  
จาก ๓๒  คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ก าหนด 
           ๒.   ผลการศึกษาผลการเรียนจากการทดสอบหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนอง โดยการ
ประเมินจากผลการทดสอบแบบทดสอบ พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ท าแบบทดสอบได้ตั้งแต่ ๒๗ ข้อ
ขึ้นไปจ านวน   ๒๘   คน จากนักเรียน ๓๒ คน   คิดเป็นร้อยละ๘๗.๕๐  ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 



๖ 
 

๑๐. ชื่อผู้วิจัยและผู้บริหารรับรอง 
 
 
                                                                ลงชือ่ผู้วิจัย .......................................... 
                                                                        (นางสาวปัทมาภรณ์  พรดวงค า) 
 
                                                  ลงชื่อผู้บริหารโรงเรียน ..........................................ผู้รับรอง 
                                                                                   (นายวีรพล  ธิกะ) 
                                                                                 ๑๔    กันยายน  ๒๕๖๓ 
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ภาคผนวก 
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แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดการเรียน เรื่องไตรยางศ์และการผันอักษร 
 รายวิชา ภาษาไทย ๑ ท๓๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่๔ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําสั่ง ให้นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดต่างจากค าอ่ืน 

ก. ก๊าซ      ข. นิตย์ 
ค. ทิศ      ง. พรรค 

2. ขอใดมีเสียงพยัญชนะสะกดเสียงเดียวกันหมด  
ก. กาล กาฬ กาว    ข. สุด เขต วิทย์ 
ค. ราบ รับ รัฐ     ง. เลข ลาภ โลภ 

3. ข้อใดมีสระประสมอยูในประโยค 
ก. จึงสร้างพรตอดสา่ห์ส่งส่วนบุญถวาย  ข. ประพฤติฝายสมถะทั้งวสา 
ค. เป็นสิ่งของฉลองคุณมุลิกา  ง. ขอเป็นข้าเคียงบาททกุชาติไป 

4. ค าใดมีทั้งอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ า 
ก. พวก      ข. ขยุม 
ค. สัตว์      ง. หริ่ง 

5. ค าใดมีพยัญชนะเป็นอักษรต่ าทุกตัว 
ก. ดอกขจร     ข. มะมว่ง 
ค. ช้องนาง     ง. มะปราง 

6. ค าใดไมมี่พยัญชนะอักษรสูงปะปนอยู่เลย 
ก. นกน้อย     ข. ไขห่่าน 
ค. ฝูงผึ้ง     ง. หิ่งห้อย 

7. ค าในขอใดไม่มีพยัญชนะอักษรกลางปะปนอยู่เลย 
ก. ผีเสื้อ     ข. ฝูงผึ้ง 
ค. ตั๊กแตน     ง. แมลงป่อง 

8. ค าในขอ้ใดมีรูปพยัญชนะต้นเป็นอกัษรชนิดเดียวกับค าว่า “ เกก๊ฮวย” 
ก. นมสด     ข. โซดา 
ค. โอเลี้ยง     ง. ชาเย็น 

9. ข้อใดมีอักษรต่ าเป็นพยัญชนะต้นทุกค า 
ก. ปูขาเก     ข. เสือในป่า 
ค. ทะเลงาม     ง. แพะกินน้ า 

10. พยัญชนะต้นในข้อใดเป็นอักษรคู่ทุกค า 
ก. ครูของฉัน     ข. ธูปเทียนแพ  
ค. ทองเนื้อเกา้    ง. ท าไมยาก 

11. ข้อใดมีอักษรเดี่ยวเป็นพยัญชนะต้นทุกค า 
ก. ฉันพบงูใหญ่     ข. งูใหญ่นอนอยูใตศ้าลา 
ค. ในวัดมีงูใหญ่    ง. วัดจุฬามีงูใหญู่ 
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12. “ไมเ่มาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก สุดจะหักหา้มจิตคิดไฉน ”ข้อความนี้มีค าตายกีค่ า 
ก. 3 ค า     ข. 4 ค า 
ค. 5 ค า     ง. 6 ค า 

13. “ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ ” ข้อความนี้มีค าเปน็กี่ค า 
ก. 3 ค า     ข. 4 ค า 
ค. 5 ค า     ง. 6 ค า 

14. “ถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเกา่ ผู้หญิงเกลามวยงามตามภาษา” ข้อใดดอธิบายข้อความนี้ได้ถูกตอ้ง 
ก. ใช้ค าเป็นทั้งหมด    ข. ใช้ค าตายทั้งหมด 
ค. ใช้ค าเปน็ 14 ค า ค าตาย 1 ค า  ง. ใช้ค าเปน็ 12 ค า ค าตาย 3 ค า 

15. ข้อใดมีค าเป็นค าตายสลับกัน 
ก. สมสมัยนิยม     ข. ระแวดระวังภัย 
ค. พิศวงงงงวย     ง. ระทวยระทดใจ 

16. ข้อใดอธิบายเหตุผลเรื่องค าเป็นไดด้ีที่สุด 
ก. เสีย เป็นค าเปน็ เพราะสะกดด้วยแมเกย 
ข. บัว เป็นค าเป็น เพราะสะกดดวยแมเ่กอว 
ค. ยาว เป็นค าเป็น เพราะประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม ก กา 
ง. เกลือ เป็นค าเป็น เพราะประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา 

17. ข้อใดเมื่อเติมรูปวรรณยุกต์เอกจะมีเสียงโท 
ก. กาว      ข. คาว 
ค. ดาว      ง. สาว 

18. ขอใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับค าว่า “ศาล” 
ก. ตาล      ข. บอก 
ค. ขาย      ง. บ้าน 

19. ข้อใดมีเสียงสามัญทกุค า 
ก. ลุงใบกินแกง     ข. เขานอนในดง 
ค. เขามาหาใคร     ง. เธอจะไปไหน 

20. ข้อใดมเีสียงวรรณยุกต์ไมตรงกับรูปทุกค า 
ก. ไก่บ้าน     ข. ต่ าต้อย 
ค. บ้าใบ ้    ง. เพ่ือนแท้ 

21. “เห็นโศกใหญ่ใกล้น้ าระกาแฝง   ทัง้รักแซงแซมสวาทประหลาดเหลือ” ข้อความนี้มี 
อักษรน ากี่ค า 

ก. 2 ค า     ข. 3 ค า 
ค. 4 ค า     ง. 5 ค า 

22. ค าใดไม่มีเสียงโท 
ก. น้องฟ้า     ข. ได้แก้ว 
ค. ลูกโทษ      ง. นอกคอก 
 
 



๑๐ 
 

23. ข้อใดมีเสียงเอกท้ังหมด 
ก. หนึ่งนั่งกอดอก    ข. ค่าเช่าจ่ายเถอะ 
ค. เด็กเลก็หัดเล่น     ง. ขวดหมึกตกแตก 

24. ข้อใดไมป่รากฏวรรณยุกต์จัตวา 
ก. ฝากสืบข่าว     ข. ขุนช้างขุนแผน 
ค. ศรศิลปไม่กินกัน    ง. ผ้าฝ้ายสวมใสสบายดี 

25. ค าใดมีเสียงวรรณยุกต์เอกทุกค า 
ก. ข่าวสด     ข. ถูกเผา 
ค. สูญเสีย     ง. หลักฐาน 

26. ข้อใดมีเสียงเอกท้ังหมด 
ก. พี่ช่วยพ่อแม ่    ข. เร่งรีบเกือบแย่ 
ค. เหล็กสี่ขดีเล่ม    ง. หมวกหนีบจีบจับ 

27. ข้อใดมีเสียงโททัง้หมด 
ก. บ้านไมใช้น้ า    ข. ราดหน้ายอดผกั 
ค. ผ้าม่านรอบบา้น    ง. ขอบรูปเรียบหมด 

28. “ทะเลาะเบาะแวง” ข้อความนี้ผันเสียงวรรณยุกต์ตามข้อใด 
ก. ตรี ตรี เอก ตรี    ข. เอก โท ตรี ตรี 
ค. โท ตรี เอก ตรี    ง. โท ตรี เอก โท 

29. ข้อใดผันวรรณยุกต์เหมือนกันทุกค า 
ก. เต้นร า    ข. สุขสันต์ 
ค. ฝนเห็น     ง. หวานด ี

30. “ อย่ารักเหากว่าผม อย่ารักลมกว่าน้ า อย่ารักถ้ ากว่าเรือน อย่ารักเดือนกว่าตะวัน” 
ข้อความนี้มเีสียงวรรณยุกต์ใดมากที่สุด 

ก. วรรณยุกต์เอก    ข. วรรณยุกต์โท 
ค. วรรณยุกต์ตรี     ง. วรรณยุกต์จัตวา 

31. ในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ไมต่รงกบัรูป 
ก. อย่ารักเหากว่าผม    ข. อย่ารักลมกว่าน้ า 
ค. อย่ารักถ้ ากว่าเรือน    ง. อย่ารักเดือนกว่าตะวัน 

32. ข้อใดไมมีอักษรต่ าค าเป็น 
ก. คางคกขึ้นวอ     ข. เด็กชายใหม่รักหมู 
ค. นักเรยีนอา่นหนังสือ    ง. ฉนัเกบ็เกีย่วประสบการณ์ 

33. ข้อใดไมปรากฏวรรณยุกต์จัตวา 
ก. ฝากสืบขา่ว     ข. ขุนช้างขุนแผน 
ค. ศรศิลป์ไม่ กินกัน   ง. ผ้าฝ้ายสวมใสสบายดี 

34. “ถึงทางลัดตัดทางมากลางนา” จากข้อความนี้ข้อใดบอกเสียงวรรณยุกต์ไดถูกต้อง 
ก. สามัญ เอกโท จัตวา    ข. สามัญ โท ตรี จัตวา 
ค. สามัญ เอก ตรี จัตวา    ง. สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 
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35. “ถึงบางพลี คิดถงึคูเ่มื่ออยู่ครอง  เคยใสซองส่งให้ล้วนใบเหลือง” ค าใดบ้างที่มีเสียงวรรณยุกต์โท 
ก. คิด คู่     ข. ให้ ล้วน 
ค. ให้ คู ่    ง. ล้วน คิด 

 
 
 
 
 
 
 

เฉลยข้อทดสอบ 
1. ง   2. ข   3. ง  4. ค   5. ข   6. ก 
7. ข   8. ค   9. ค  10. ข   11. ค   12. ง 
13. ค   14. ค   15. ก  16. ง   17. ข   18. ค 
19. ก   20. ง   21. ค  22. ก   23. ง   24. ก 
25. ก   26. ง   27. ค  28. ก   29. ค   30. ก 
31. ข   32. ง   33. ก  34. ค   35. ค 
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ตัวอย่างชุดการสอนด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือประกอบการค้นคว้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


