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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ภาษาไทยเปนสมบัติลํ้าคาที่แสดงความเปนชาติไทย  โดยใชเปนสื่อในการแสดงความรู 
ความคิดและประสบการณ  ซ่ึงแสดงถึงวัฒนธรรมอันลํ้าคาและมีเอกลักษณที่นาภาคภูมิใจอันควรคาแก
การทํานุบํารุง  สงเสริม  อนุรักษสืบทอดใหคงอยูคูชาติตลอดไป เพราะภาษาไทยเปนเครื่องมือส่ือสาร
ของคนในชาติ  เปนปจจัยกอใหเกิดความรูสึกเปนไทยและเปนเครื่องมือที่ชวยในการประกอบอาชีพ 
ชวยใหกิจกรรมตางๆ สัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ  (ดวงใจ ไทยอุบุญ, 2549, หนา 1-2) 
 จากความสําคัญของภาษาไทยดังกลาว  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  
จึงบรรจุวิชาภาษาไทยใหอยูในกลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลัก  เพื่อสรางพื้นฐาน
การคิด  การเรียนรู  และการแกปญหา  มุงเนนใหมีผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือขอกําหนดเกี่ยวกับ
คุณภาพที่ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียน  และใหมีมาตรฐานในการพัฒนาทั้งดานการอาน  การเขียน  
การฟง  การพูด  หลักการใชภาษา วรรณคดี  และวรรณกรรม  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 
2546, หนา 7)  
 โดยเฉพาะทักษะการเขียนภาษาไทย เปนทักษะที่มีความยุงยากและตองใชเวลาในการสอน
มากเปนพิเศษ เนื่องจากระบบการเขียนภาษาไทยเปนระบบที่ใชตัวอักษรแทนเสียง  3  ประเภท  คือ 
สระ  พยัญชนะ  และวรรณยุกตมาประกอบเปนพยางคและคํา  ในการเขียนคําใหถูกตองจึงจําเปนตอง
ศึกษาเรื่องการใชสระ  พยัญชนะ  และวรรณยุกต  ตลอดจนการเขียนคําในลักษณะพิเศษตางๆ เชน 
การเขียนชื่อเฉพาะ การเขียนราชทินนาม การเขียนคํายืมจากภาษาตางประเทศ  การเขียนอักษรยอ 
รวมทั้งการเขียนชื่อเมือง  ช่ือประเทศ  และการใชเครื่องหมายประกอบคํา  (กาญจนา  นาคสกุล
และคนอื่นๆ, 2545, หนา 118)  นอกจากนี้  การเขียนเปนการสื่อความที่มีวิธีการสลับซับซอนกวา
การพูด  จําเปนตองใหผูอานเขาใจโดยไมมีเสียงสูงต่ํา หนักเบา  หรือการแสดงสีหนาทาทางประกอบ
อยางภาษาพูด  การเขียนจึงเปนทักษะที่ตองใชเวลาฝกนานกวาทักษะอื่นๆ ซ่ึงเริ่มตนตั้งแตการคัดลายมือ  
การเขียนตัวหนังสือใหถูกแบบ  และการเขียนสะกดคําใหถูกตอง  (ฐะปะนีย  นาครทรรพ, 2545,  
หนา 42-43)    
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 ทักษะการเขียนที่จะประสบผลสําเร็จไดนั้นจะตองอาศัยองคประกอบการสะกดคําใหถูกตอง 
(ดวงใจ  ไทยอุบุญ, 2549, หนา 11)  เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจและแปลความสิ่งที่อานไดสอดคลองกับ
ความตองการของผูเขียน (จรีลักษณ  จิรวิบูลย, 2546, หนา 33)  การเขียนจึงจะประสบผลสําเร็จและ
มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  การเขียนสะกดคํานับวาเปนรากฐานของการเขียนคําที่มีความสําคัญมาก
ในการใชภาษา  เพราะหากเขียนสะกดคําผิดจะทําใหคํามีความหมายแปรเปลี่ยนไป  หรืออาจไมมี
ความหมายเลยก็ได  (ผดุง  อารยะวิญู, 2542, หนา 10)  ซ่ึงในปจจุบันพบวามีการใชภาษาผิดพลาดและ
บกพรองอยูเสมอ  โดยเฉพาะเรื่องของการใชคํา  ดงัเชน  รายงานการวิจัยของสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกําแพงเพชร  ที่ทําการศึกษาการประเมินผลความสามารถและวินิจฉัยขอบกพรองของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปการศึกษา 2542  วิชาภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปที่  3  พบวา  หลักเกณฑทางภาษา
เรื่องการสะกดคํา  นักเรียนมีขอบกพรองมากที่สุด  มีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  47.07  อยูในเกณฑ
ที่ตองปรับปรุง  และในปการศึกษา  2543  ผลการประเมินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  
วิชาภาษาไทย  พบปญหาการสะกดคําอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุงถึงรอยละ  30.83  เชนเดียวกัน  
แสดงใหเห็นวา  ปญหาการสะกดคําเปนปญหาที่สําคัญควรจะตองหาวิธีแกไข  (สํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกําแพงเพชร, 2544, หนา 33)  
 ดังนั้น การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูดานทักษะการเขียนชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษา  
ปที่ 1 และ 2 ควรเร่ิมสอนการสะกดคํา และควรเนนมากขึ้นในระดับประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อใหเกิด
การเรียนรูและเขียนคําใหมๆ ไดมากขึ้น และตั้งแตชั้นประถมปที่ 4 ขึ้นไปผูเรียนสามารถเขียนคําได
ถูกตองตามหลักภาษา และถูกตองตามความหมาย (ผดุง  อารยะวญิู,  2542,  หนา 10) 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา

ปที่  4  โรงเรียนวัดบางวัว  (สายเสริมวิทย)  ปการศึกษา  2549 – 2550  ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  61.25 
และ  62.67  ตามลําดับ  นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาคุณภาพทางดานการเขียนสะกดคํา  ปรากฏวา  คะแนน
ดานการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ปการศึกษา  2549 – 2550  ไดคะแนนเฉลี่ย
รอยละ  55.10  และ  58.20  ตามลําดับ  ซ่ึงปญหาดังกลาวกอใหเกิดปญหาในการจัดการเรียนการสอน 
และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนตั้งไว 
 จากปญหาและความสําคัญของการเขียนสะกดคําดังที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
เร่ืองการเขียนสะกดคําภาษาไทย  ซ่ึงเปนพื้นฐานของทักษะการเขยีน  และเนื่องจากผูวิจัยเปนครูผูสอน
วิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4  ไดพบปญหาการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน
เกี่ยวกับการเขียนสะกดคํา  คือ  นักเรียนเขียนสะกดคําไมถูกตอง เนื่องจาก ขาดทักษะดานการอาน
ภาษาไทย  ไมรูความหมายของคําที่อาน และไมสามารถจดจําและนําคําภาษาไทยท่ีไดจากการอาน
มาเขียนตอใหถูกตองตามหลักการเขียนภาษาไทยได  
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 โดยคําที่นักเรียนเขยีนผิดเชน 
 มัธยัสถ   เขียนผิดเปน มัธยัส 
 มหรสพ   เขียนผิดเปน มหรศพ 
 แหลกลาญ  เขียนผิดเปน แหลกลาน 
 ชอลก   เขียนผิดเปน ชอกล 
 บิณฑบาต  เขียนผิดเปน บิณฑบาท 
 จึงทําใหผูวิจัยตองการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเขียนสะกดคํา 
เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความเขาใจดวยกระบวนการการเรียนรูดวยตนเองตามหลักการ

พัฒนาผูเรียนที่มุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  โดยการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
สําหรับใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาการเขียนสะกดคําที่เกิดขึ้นกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
และใชเปนแนวทางในการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบของแบบฝกการเขียน  สะกดคําใหเหมาะสมกับ
สภาพปญหาและสภาพบริบทของผูเรียนตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1  สรางแบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  4  กอนและหลังการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาไทย  
 1.2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่มีตอแบบฝก
การเขียนสะกดคําภาษาไทย 
 

1.3  คําถามวิจัย 
 
 แบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาไทยที่สรางขึ้นสามารถพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียน

ไดหรือไม 
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1.4  สมมติฐานการวิจัย 
 
 1.4.1  แบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 1.4.2  ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
หลังการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาไทยสูงกวากอนการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
 1.4.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  มีความพึงพอใจตอแบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาไทย
ในระดับมาก 
 

1.5  ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.5.1  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดบางวัว 
(สายเสริมวิทย)  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  จํานวน  3  หองเรียน  มีนักเรียน  จํานวน  90  คน 
 1.5.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาการเขียนสะกดคําภาษาไทย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4ก โรงเรียนวัดบางวัว  (สายเสริมวิทย) ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  จํานวน  1  หองเรียน        
มีจํานวนนักเรียน  30  คน  ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  (purposive sampling)  ซ่ึงหลักเกณฑ
การเลือกกลุมตัวอยางครั้งนี้  เนื่องจากนักเรียนมีผลการเรียนรูที่ใกลเคียงกัน  การจัดชั้นเรียนไมได
แยกนักเรียน  เกง  ออน  ผูวิจัยจึงเลือกเฉพาะหองที่สอน 
 1.5.3  เนื้อหาท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาโดยการเลือกคําจากประมวลคําในหนังสือเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย  (ภาษาพาที)  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  แบงเปน  6  ชุด  ดังนี ้
1)  คําควบกล้ํา  
2)  คําที่มีตัวการันต 
3)  คําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตรา 
4)  คําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย 
5)  อักษรนํา 
6)  คําราชาศัพท 
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 1.5.4   ตัวแปรที่ศึกษา 
 1)  ตัวแปรตน  ไดแก  การสอนดวยการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
 2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
   

1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้  
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.7.1  การเขียนสะกดคํา  หมายถึง  การเขียนคําหนึ่งคําใดที่มีการเรียงพยัญชนะ  สระ 
วรรณยุกต  ตัวสะกด  และตัวการันต  ใหถูกตองตามหลักภาษาในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พุทธศักราช 2542 

1. สํารวจคําศัพทจาก
หนังสือเรียนภาษาพาท ี
ที่นักเรียนมักเขียนผิด 

2. สรางแบบฝกการเขียน
สะกดคําภาษาไทยของ   

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
และทดลองสอน 

3. ผลสัมฤทธ์ิของ 
การเขียนสะกดคําภาษาไทย

ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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 1.7.2  แบบฝกการเขียนสะกดคํา  หมายถึง  สื่อการเรียนการสอนที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น
เปนชุดกิจกรรมเพื่อฝกการเขียนสะกดคํา  จํานวน  6  ชุด  โดยเปนคําที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
มักจะเขียนผิดรอยละ  30 – 80  แลวมาจัดแบงประเภทของคํา  เปนคําควบกล้ํา  คําที่มีตัวการนัต  
คําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตรา  คําประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย  อักษรนํา  และคําราชาศัพท 
เพื่อใหนักเรียนมีการทบทวนสิ่งที่เรียนผานมาแลวจากบทเรียน มีโอกาสฝกเขียนสะกดคําจนนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  4  สามารถเรียนรู  เขาใจ  และฝกแกไขการเขียนสะกดคําที่ผิดใหถูกตองได   
 1.7.3  นักเรียน  หมายถึง  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย) 
อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา  2552  ภาคเรียนที่  2  จํานวน  90  คน 
 1.7.4  ประสิทธิภาพของแบบฝก  หมายถึง  คุณภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยมีอัตราสวนของคะแนนการทําแบบฝก
การเขียนสะกดคําตอคุณภาพของผลลัพธ  ซ่ึงพิจารณาจากผลการทดสอบหลังการใชแบบฝกการเขียน
สะกดคําภาษาไทย  ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  โดยตัวเลข  80/80  มีความหมาย  คือ 
  80  ตัวแรก  หมายถึง  คาเฉลี่ยเปนรอยละของคะแนนที่ถูกตองจากการทําแบบฝก
การเขียนสะกดคํา  และแบบทดสอบวัดความรูทายแบบฝก  จํานวน  6  ชุด 
  80  ตัวหลัง  หมายถึง  คาเฉลี่ยเปนรอยละของคะแนนที่ถูกตองจากการทําแบบทดสอบ
วัดสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดคําที่นักเรียนทําได  ภายหลังการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  
 1.7.5  ความสามารถในการเขียนสะกดคํา  หมายถึง  พฤติกรรมของนักเรียนดานความรู 
และความสามารถในการเขียนสะกดคําไดถูกตอง  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พุทธศักราช  2542  โดยเรียงพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และตัวสะกดการนัตใหถูกตอง  วัดไดจาก
คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยใช
วัดหลังจากจบการสอน 
 1.7.6  ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคํา  หมายถึง  ผลของคะแนนรวมจากความสามารถ
ในการทําแบบทดสอบการเขียนสะกดคําเรื่อง  คําควบกล้ํา  คําที่มีตัวการันต  คําที่มีตัวสะกดไมตรง
ตามมาตรา  คําที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย  อักษรนํา  คําราชาศัพท  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตาม
เนื้อหาในหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต (ภาษาพาที) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 1.7.7  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  หมายถึง  แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบทดสอบ
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  30  ขอ  สําหรับใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
กอนและหลังเรียน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  
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 1.7.8  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอแบบฝกการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย  หมายถึง  ความรูสึกชอบหรือไมชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 หลังจากใช
แบบฝกการเขียนสะกดคําที่ผูวิจัยสรางขึ้น    
 

1.8  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1.8.1  ไดแบบฝกการเขียนสะกดคํา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่มีคุณภาพสามารถนํามาใชพัฒนานักเรียนใหมีผลการเรียนดีขึ้น 
 1.8.2  เปนแนวทางใหครูไดนําแบบฝกการเขียนสะกดคําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 1.8.3  เปนแนวทางสําหรับครูในการจัดทําแบบฝกการเขียนสะกดคํา  กลุมสาระภาษาไทย 
และกลุมสาระอื่นๆ 


