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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

    ในการวิจัยเร่ือง  “การสรางแบบฝกเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวัดบางวัวสายเสริมวิทย”  ในครั้งนี้  ผูวิจัยไดรวบรวม
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
 2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 
  2.1.1  หลักการจัดสาระการเรียนรูภาษาไทยจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 

  2.1.2  เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการเขียนสะกดคํา 
  2.1.3  เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
  2.1.4  แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 2.2  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
       2.2.1  งานวิจยัในประเทศ 
       2.2.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 

2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการเขียนสะกดคํา

ในวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่  4  เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย  โดยการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําที่สรางขึ้นจากการอางอิง
แนวทางการจัดสาระการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2544  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ 
โดยนําเสนอในหัวขอดังตอไปนี้ 
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 2.1.1  หลักการจัดสาระการเรียนรูภาษาไทยจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544 
 การเรียนการสอนภาษาไทยในปจจุบันมิไดมุงหวังใหนักเรียนอานออกเขียนไดเพียงอยางเดียว 
หากมุงหวังใหนักเรียนนําความรูความสามารถไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง  สื่อสารกับผูอื่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
และใชเทคโนโลยีในการสื่อสารไดเปนอยางดี รวมทั้งตองรักษาภาษาไทยไวในฐานะ   ที่เปนสมบัติ
ของชาติดวย  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2546, หนา 21-22) 
 การกําหนดสาระการเรียนรูภาษาไทย  ไดกําหนดตามสาระหลักทั้ง  5  หัวขอ  ไดแก  
การอาน  การเขียน  การฟง  การดูและการพูด  หลักการใชภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  
เพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งหมดวามีอะไรที่ตองเรียนรูบาง  แตในการนําไปใชจัดการเรียนการสอนจริง 
ครูผูสอนตองจัดในลักษณะบูรณาการ  ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติของภาษาไทย 
การบูรณาการอาจทําไดหลายวิธี  ที่สะดวกเหมาะสมมาก  คือ  การใชวรรณคดีหรือวรรณกรรม 
 ธรรมชาติภาษาไทยเปนเรื่องของทักษะ  ซึ่งจะแยกเนื้อหาสาระของทักษะแตละชั้นป

โดยเด็ดขาดไมได  จําเปนตองมีกระบวนการฝกทักษะตางๆ ใหตอเนื่องกันไป  สถานศึกษาสามารถ
นําสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรไปใชเปนแนวเทียบเคียง  แตตองยึดนักเรียนเปนสําคัญ 
และเมื่อครบชวงชั้นแลว  นกัเรียนควรไดเรียนครบถวนตามสาระที่กําหนด 
 กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ  (2546,  หนา 43-47)  ไดกําหนดสาระการเรียนรู
ดานทักษะการเขียนและหลักการใชภาษาของวิชาภาษาไทยรายป  ชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ไวดังนี้ 
   1)  การเขียน มีสาระการเรียนรูดังนี้ 
    (1)  การเขียนสะกดคําใหถูกตอง  วางสระและวรรณยุกตใหถูกที่ตามหลักการ
เขียนคําไทย 
    (2)  การเลือกใชคําเขยีนเปนประโยค  และเรื่องราวตรงตามความหมาย 
     (3)  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  และการเขียน
ตามคําบอก 
     (4)  การเขียนเรียงความ  ยอความ  การเขียนเรื่องราวที่สัมพันธกับชีวิตจริง  และ
เร่ืองราวจากจินตนาการ 
     (5)  การเขียนจดหมายลาครู  จดหมายถึงบิดามารดา  บันทึกประจําวัน  บันทึก
ขอมูลความรูจากการอาน  การเขียนรายงาน  การกรอกรายการตางๆ ใหเหมาะแกโอกาสและ
จุดประสงค 
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      (6)  การเขียนคําคลองจองและแตงคําประพันธ 
      (7)  การใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน  โดยการเตรียมการเขียนการกําหนด
รูปแบบโครงเรื่อง  เนื้อหา การใชแผนภาพความคิด  องคประกอบการเขียน  การยกราง  การตรวจทาน 
การปรับปรุงแกไข และเขียนเรื่องใหสมบูรณ 
      (8)  การศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูและสื่ออิเล็กทรอนิกส  โดยใชทักษะ     
การเขียนจดบันทึกขอมูล  การรายงานความรู  ประสบการณ  เหตุการณ  และการสังเกต 
      (9)  การเขียนส่ือสารไดตรงตามวัตถุประสงค 
      (10)  การใชเลขไทย 
      (11)  มารยาทการเขียน  โดยใชภาษาสุภาพ  รับผิดชอบในสิ่งที่เขียน  และ
อางอิงแหลงที่มา 
       (12)  การปลูกฝงนิสัยรักการเขียน  โดยการจดบันทึกจากการสังเกตจากการอาน 
จากประสบการณและเหตุการณอยางสม่ําเสมอ 
   2)  หลักการใชภาษา มีสาระการเรียนรูดังนี้ 
      (1)  การอานและการเขียนสะกดคําที่เปนวงคําศัพทที่ยากขึ้น  ทั้งคําที่มาจาก
ส่ือมวลชน  และคําที่มาจากกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนไดถูกตองคลองแคลวและแมนยํา 
      (2)  การใชคําและกลุมคําตามชนิดและหนาที่ เรียบเรียงเปนประโยคไดถูกตอง 
      (3)  หลักการใชประโยค 
      (4)  การรูจักใชคําที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัยในการสื่อสาร 
      (5)  การใชคําราชาศัพทที่เปนคํานามราชาศัพท  คําสรรพนามราชาศัพท  และ
คํากิริยาราชาศพัทที่ใชแกพระมหากษัตริย และคําสุภาพ ทั้งการพูดและการเขียน 
      (6)  ลักษณะคําไทยและคําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 
      (7)  หลักการแตงคําคลองจองและคําประพันธ 
      (8)  การใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเรียน  การแสวงหาความรู  เสริมสราง
ลักษณะนิสัย  บุคลิกภาพ  การดํารงชีวิตและการอยูรวมกนัในสังคม 
      (9)  การใชทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร  พัฒนาความรู 
      (10)  การใชพจนานกุรมในการอาน  การเขียนและคนหาความหมายของคํา 
      (11)  การใชภาษาในการพูดและการเขียน  เหมาะแกบุคคล  และสถานการณ
อยางสรางสรรค  สอดคลองกับวัฒนธรรมและเปนประโยชนตอสวนรวม 
      (12)  การเขาใจการใชภาษาของกลุมบุคคลในชุมชน 
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 จากหลักการจัดสาระการเรียนรูภาษาไทย  ในการกําหนดสาระการเรียนรูดานทักษะการเขียน 
สาระการเรียนรูการเขียนสะกดคําใหถูกตองวางสระและวรรณยุกตใหถูกที่ตามหลักการเขียนคําไทย 
และจากหลักการใชภาษาสาระการเรียนรูการอานและการเขียนสะกดคําที่เปนวงคําศัพทที่ยากขึ้น 
ทั้งคําที่มาจากสื่อมวลชน  และคําที่มาจากกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนไดถูกตองคลองแคลวและแมนยํา 
ซ่ึงจะเห็นไดวาการเขียนสะกดคําไดถูกตอง เปนพื้นฐานเบื้องตนและสําคัญ 
 2.1.2   เอกสารที่เก่ียวของกับการเขียนสะกดคํา 
   1)  ความหมายของการเขียน 
       2)   ความสําคัญของการเขียน 
     3)   ความหมายของการเขียนสะกดคํา 
     4)  การสะกดคําตามสาระการเรียนรูภาษาไทยจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 
     5)   ความสําคัญของการเขียนสะกดคํา 
     6)   ปญหาและสาเหตุของการเขียนสะกดคําผิด 
     7)   เทคนิคการสอนเขียนสะกดคํา 
 ระบบการเขียนภาษาไทย  เปนระบบที่ใชตัวอักษรแทนเสียง  3  ประเภท  คือ  สระ 
พยัญชนะ  และวรรณยุกตมาประกอบเปนพยางคและคํา  ในการเขียนคําใหถูกตองจําเปนตองศึกษา 
เรื่องการใชสระ  พยัญชนะ  และวรรณยุกต  ตลอดจนการเขียนคําในลักษณะพิเศษตางๆ เชน           
การเขียนชื่อเฉพาะ  การเขียนราชทินนาม  การเขียนคํายืมจากภาษาตางประเทศ  การเขียนอักษรยอ 
รวมทั้งการเขียนชื่อเมือง ชื่อประเทศ และการใชเครื่องหมายประกอบคํา  (กาญจนา  นาคสกุล  และ
คนอื่นๆ,  2545,  หนา 118)  ปจจุบันมักพบวา  มีการใชภาษาผิดพลาดและบกพรองอยูเสมอ  โดยเฉพาะ
ในเรื่องการใชคํา การใชสํานวนภาษาที่ไมเหมาะสม การใชคําไมถูกกาลเทศะ  การเขยีนตัวสะกด
การันต  การวางรูปวรรณยุกตผิดที่  การใชประโยคไมถูกตองเหมาะสม  รวมทั้งการลําดับความ  
ลําดับประโยค  เราจึงควรใหความสนใจและพัฒนาการเขียนใหมากขึ้น  (ดวงใจ  ไทยอุบุญ,  2549,  
หนา 2-3)  ดังนั้น  การสอนเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาควรเริ่มสอนการสะกดคําตั้งแตชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1-2  และควรเนนมากขึ้นในระดับประถมศึกษาปที่  3  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการเรียนรูและเขียนคําใหมๆ 
ไดมากขึ้น  และตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่  4  ขึ้นไป  เพื่อฝกการเขียนใหถูกตองตามหลักภาษา 
(ผดุง  อารยะวิญู, 2542, หนา 5)  จากความสําคัญของการเขียนดังกลาว  จึงมีนักวิชาการศึกษาและ
นักวิจัยไดใหความหมายของการเขียน และการเขียนสะกดคําไวหลายทาน  ดังนี้ 
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   1)  ความหมายของการเขียน 
     การเขียนเปนทักษะที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินชีวิต  เพราะการเขียน
เปนการใชภาษาที่มุงสื่อสารใหผูอ่ืนทราบเปนลายลักษณอักษร  เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันระหวาง
ผูเขียนกับผูอาน  ดังนั้นบุคคลที่สามารถใชทักษะการเขียนไดดียอมสามารถติดตอส่ือสารไดรวดเร็ว  
ถูกตอง  และมีประสิทธิภาพ  มีนักการศึกษาไดกลาวถึงความหมายของการเขียนไวดังนี้ 
      วิไลลักษณ  บุญเคลือบ  (อินเทอรเน็ต, 2551)  กลาวถึงความหมายของการเขยีน
ไววา  การเขียน  หมายถึง  การถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของบุคคลออกมาเปนสัญลักษณ 
คือ  ตัวอักษร  เพื่อส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจจากความขางตน  ทําใหมองเห็นความหมายของ
การเขียนวา  มีความจําเปนอยางยิ่งตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  เชน  นักเรียน ใชในการเขียน
บันทึกความรู  ทําแบบฝกหัดและตอบขอสอบ  บุคคลทั่วไป  ใชการเขียนจดหมาย  ทําสัญญา  พินัยกรรม
และค้ําประกัน  เปนตน  พอคา  ใชการเขียนเพื่อโฆษณาสินคา  ทําบัญชี  ใบสั่งของ  ทําใบเสร็จรับเงิน 
แพทยใชบันทึกประวัติคนไข  เขียนใบสั่งยาและอื่นๆ เปนตน 
      นิติยา  ทองคํา  (อินเทอรเน็ต, 2551)  กลาวถึงความหมายของการเขียนไววา       
การเขียนหมายถึง  การถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของบุคคลออกมาเปนสัญลักษณ 
คือ  ตัวอักษร  เพื่อส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ  จากความขางตน  ทําใหมองเห็นความหมายของ
การเขียนวา  มีความจําเปนอยางยิ่งตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  เชน  นักเรียนใชการเขียนบันทึก
ความรู ทําแบบฝกหัดและตอบขอสอบบุคคลทั่วไป ใชการเขียนจดหมาย ทําสัญญา  พินัยกรรมและ
ค้ําประกัน  เปนตน  พอคา  ใชการเขียนเพื่อโฆษณาสินคา  ทําบัญชี  ใบสั่งของ  ทําใบเสร็จรับเงิน 
แพทยใชบันทึกประวัติคนไข  เขียนใบสั่งยาและอื่นๆ เปนตน 
      จากความหมายการเขียนขางตนสรุปไดวา  การเขียน หมายถึง  การถายทอด
ความรูสึกนึกคิดและความตองการของบุคคลออกมาเปนสัญลักษณ  คือ  ตัวอักษร  เพื่อส่ือความหมาย
ใหผูอ่ืนเขาใจ 
   2)  ความสําคัญของการเขียน 
      การสะกดคําใหถูกตองมีความสําคัญในการสื่อความหมายถึงกันดวยภาษาเขยีน 
เพราะถาเขียนสะกดคําผิดจะทําใหความหมายผิดเพี้ยนไป มีผูกลาวถึงความสําคัญของการเขียน
สะกดคําไวดังนี้ 
       วิไลลักษณ  บุญเคลือบ  (อินเทอรเน็ต, 2551)  กลาวถึงความสําคัญของการเขียน 
ดังนี้  
      (1)  เปนเครื่องมือส่ือสารอยางหนึ่งของมนุษย  ที่ตองการถายทอดความคิด
ความเขาใจ  และประสบการณของตนเองออกมาเสนอผูอาน 
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      (2)  เปนการเก็บบันทึกรวบรวมขอมูลที่ตนไดมีประสบการณมากอน 
      (3)  เปนการระบายอารมณอยางหนึ่ง  ในเรื่องที่ผูเขียนเกิดความรูสึกประทับใจ
หรือมีประสบการณ 
      (4)  เปนเครื่องถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม  เชน  ถายทอดสมัยหนึ่งไปสู
อีกสมัยหนึ่ง  เปนตน 
      (5)  เปนเครื่องมือพัฒนาสติปญญา  เนื่องจากการเรียนรูทุกอยางตองอาศัย
การเขียนเปนเครื่องมือสําหรับบันทึกสิ่งที่ไดฟงและไดอานและนําไปสูการพัฒนาสืบไป 
      (6)  เปนการสนองความตองการของมนุษยตามจุดประสงคที่แตละคนปรารถนา 
เชน  เพื่อตองการทําใหรูเร่ืองราว  ทําใหรัก  ทําใหโกรธและสรางหรือทําลายความสามัคคีของคน
ในชาติ 
      (7)  เปนการแสดงออกซึ่งภูมิปญญาของผูเขียน 
      (8)  เปนอาชีพอยางหนึ่ง 
      (9)  เปนการพัฒนาความสามารถและบุคลิกภาพ  ทําใหบุคคลมีความเชื่อมั่น
ในตัวเองในการแสดงความรูสึกและแนวคิด 
      (10)  เปนการพัฒนาความคิดสรางสรรค  และใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอ
ตนเองและสังคม 
   3)  ความหมายของการเขียนสะกดคํา 
      ทักษะทางภาษาไทยทั้ง  4  ดาน  คือ  การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน 
การเขียนเปนทักษะที่มีความสําคัญในการถายทอดความรูสึกนึกคิด  ตลอดจนขอเท็จจริงตางๆ 
ใหผูอื่นรับทราบโดยใชตัวอักษรหรือสัญลักษณ เปนการบันทึกถอยคําและความคิดมิใหสูญหาย 
มีผูกลาวถึงความหมายของการเขียนสะกดคําไวดังนี้ 
      พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (2546,  หนา 203)  ไดใหความหมาย
ของการเขียนวาหมายถึง  ขีดใหเปนตัวหนังสือหรือเลข ขีดใหเปนเสนหรือรูปตางๆ วาด  แตงหนังสือ 
      กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ  (2546,  หนา 135)  กลาววา  การสะกดคํา 
หมายถึง  การอานโดยนําเสียงพยัญชนะตน  สระ  วรรณยุกต  และตัวสะกดมาประสมเปนคําอาน 
การอานสะกดคําจะตองใหนักเรียนสังเกตรูปคําพรอมๆ กับการอาน  และสอนอานสะกดคํา 
พรอมกับการเขียน  ครูจะตองใหอานสะกดคําแลวเขียนคําพรอมๆ กัน  การสอนสะกดคําจะนําคําที่มี
ความหมายมาสอน  เมื่อสะกดคําจนจําคําไดแลว ตอไปจะตองไมใชวิธีการสะกดคํา  เพราะการสะกดคํา
จะเปนเครื่องมืออานคําใหม  จงึใหอานเปนคําโดยไมสะกด มิฉะนั้นนักเรียนจะอาน  จับใจความไมได 
และอานไดชา สวนชนาธิป  ผลวาวแวว  (2548, หนา 22)  ใหความหมายการเขียนสะกดคําวา 
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หมายถึง การนําพยัญชนะตนมาประสมกับสระและวรรณยุกต  บางคํามีตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา
คือ มีพยัญชนะสะกดใชตัวเดียวและไมตรงตามมาตราคือ มีพยัญชนะสะกดใชหลายตัว  หรือบางคํา
มีทั้งตัวสะกดและตัวการันต นอกจากนี้สุธา  ขวัญพุฒ  (2550, หนา 13)  ใหความหมายของ
การเขียนสะกดคําวา  การเขียนสะกดคํา  หมายถึง  การเขียนคําตามหลักเกณฑไดอยางถูกตอง 
โดยเรียงพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  ตัวสะกดและตัวการันต ตามลําดับเพื่อใหสามารถออกเสียงได
ชัดเจนและสื่อความหมายไดอยางถูกตอง  และวรารัตน  ปฏิเวศ  (2551, หนา 12)  ใหความหมาย
การเขียนสะกดคํา  หมายถึง  ความสามารถในการเขียนเรียงตัวอักษร  โดยเรยีงพยัญชนะ  สระ  และ
สะกดการันตไดถูกตอง  ตามหลักภาษาใหไดความหมายที่ตองการ  เพื่อนําไปใชประโยชน
ในการสื่อสาร  และตรงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
      จากความหมายของการเขียนสะกดคําที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การเขียน
สะกดคํา  หมายถึง  การเขียนคําโดยเรียงตัวอักษร  สระ  พยัญชนะ  ไดถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา
และสามารถออกเสียงไดชัดเจนและสื่อความหมายไดอยางถูกตองตรงตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 
   4)  การสะกดคําตามสาระการเรียนรูภาษาไทยจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  
      การอานและการเขียนคําเปนทักษะพื้นฐานสําคัญของการเรียนรูภาษาทุกภาษา
ทั้งในการเรียนระดับพื้นฐานและในระดับสูง  การเรียนในระดับพื้นฐานจะเนนในดาน  การอาน    
การเขียนไดถูกตอง  มีความแมนยําในหลักเกณฑทางภาษา  ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญและเปนความจําเปน
ของนักเรียนทุกคน  ครูผูสอนในระดับพื้นฐานจําเปนตองมีความรูในเร่ืองหลักและกฎเกณฑของภาษาไทย  
อันไดแก  หลักการสะกดคํา  ไตรยางศ  การผันเสียงวรรณยุกต  คําควบกล้ํา  อักษรนํา เปนตน  และ
ครูผูสอนในระดับพื้นฐานจะตองสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนไดอยางมีลําดับขั้นตอน  
จากเรื่องงายไปสูเร่ืองยาก  ทําใหนักเรียนเรียนรูไปตามลําดับอยางตอเนื่องและไมรูสึกวาการเรียนภาษา
เปนเรื่องยาก  ดังนั้น  การอานแจกลูกและการสะกดคําจึงเปนกระบวนการขั้นพื้นฐานของการนําเสียง
พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกตและเสียงตัวสะกด  มาประสมเสียงกัน  ทําใหออกเสียงคําตางๆ ที่มีความหมาย
ในภาษาไทย  การแจกลูกและการสะกดคํา  บางครั้งเรียกรวมกันวา  “การแจกลูกสะกดคํา”  
เพราะในการสอนแจกลูกสะกดคําจะดําเนินการไปดวยกันอยางประสมกลมกลืน  เพื่อใหนักเรียน
ไดหลักเกณฑทางภาษาทั้งการอานและการเขียนไปพรอมกัน  (กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,  
2546,  หนา 133) 
      การสะกดคํามีวิธีการสะกดคําหลายวิธี  ถาสะกดคําเพื่ออานจะสะกดคําตามเสียง 
ถาสะกดคําเพื่อเขียนจะสะกดคําตามรูป  และการสะกดคําจะสะกดคําเฉพาะคําที่ เปนคําไทย  
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ซ่ึงตามสาระการเรียนรูภาษาไทยจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  มีวิธีการสะกดคํา
ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,  2546,  หนา 135-138) 
      (1)  วิธีการสะกดคําตามรูปคํา 
         กา   สะกดวา  กอ – อา – กา 
         ขา   สะกดวา  ขอ – อา – ขา 
         คาง   สะกดวา  คอ – อา – งอ – คาง 
         คาง   สะกดวา  คอ – อา – งอ – คาง – ไมโท – คาง 
      (2)  วิธีการสะกดคําโดยสะกดแม ก กา กอน แลวจึงสะกดมาตราตัวสะกด 
         คาง   สะกดวา  คอ – อา – คา – คา – งอ – คาง 
         คาง   สะกดวา  คอ – อา – คา – คา – งอ – คาง – คาง – โท – คาง 
      (3)  วิธีสะกดคําที่มีสะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด  คําที่สะกดไมตรงตาม
มาตราตัวสะกดจะเปนคําที่มาจากภาษาตางประเทศ  เชน  คําที่มาจากภาษาบาลี  สันสกฤต  เขมร 
ภาษาอังกฤษ  เปนตน  วิธีการสอนอานและเขียนมีวิธีการดังนี้ 
      ก.  เห็นรูปคํา  และอานออกเสียงใหถูกตอง 
      ข.  จํารูปคํา  และรูความหมายของคํา 
      ค.  รูหลักการสะกดคํา  เชน  
        แมกง ใช ง สะกด 
        แมกน ใช น  ร  ล  ฬ  ญ  ณ 
        แมกบ ใช บ  ภ  พ  ป  ฟ 
      คําที่สะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกดจะไมสะกดคํา แตใชหลักการสังเกต      
รูปคํา  จําคําใหได  โดยอานและเขียนคํานั้นอยูเสมอ  รูความหมายของคําและรูหลักการสะกดคํา  เชน  
เหตุ  ใหรูวา  ตุ  ออกเสียง  ด  เปนเสียงทาย 
     (4)  วิธีการสะกดคําอักษรควบ  มีวิธีการสะกดคํา  2  วิธี  คือ  สะกดคําเพื่ออาน
จะมุงที่เสียงของคําดวยการอานอักษรควบกอน  เชน  กร  ออกเสียง กรอ  ปล  ออกเสียง  ปลอ  
แลวนําเสียง  กรอ  ปลอ  สะกดคํา กรอ – ออ – งอ – กรอง  ออกเสียงพยัญชนะตนเปนเสียงกล้ํากอน 
วิธีนี้นักเรียนจะออกเสียงกล้ําชัดเจน อีกวิธีหนึ่งเปนการสะกดคําแบบเรียงพยัญชนะตน  วิธีนี้จะใช
ในการสะกดคําเพื่อเขียน  เชน  กอ - รอ - อา - บอ - กราบ  ถาสะกดคําแบบเรียงพยัญชนะตน  
นักเรียนจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวแรก  และทิ้งเสียงพยัญชนะตัวที่สอง  ทําใหออกเสียงควบ
ไมชัด 
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     (5)  วิธีการสะกดคําอักษรนํา  มีวิธีการสะกดคําดังนี้ 
      ก.  ห  นํา  ย  ร  ล  ว  ใหออกเสียงพยัญชนะนํากอน  หน  ออกเสียง  หนอ  หย  
ออกเสียง  หยอ  เปนตน  แลวจึงสะกดคํา  เชน  หยา  สะกดวา  หยอ – อา – หยา  หนู  สะกดวา  
หนอ – อู – หนู  ใหเห็นวาอักษรตัวแรกมีอิทธิพลตออักษรตัวที่สอง บางคนจะใหอานแบบเทียบเสียง 
เชน ลา – หลา  มา – หมา  ลาด – ตลาด  เพื่อสังเกตเสียงอาน  สวนสะกดคํา  เพื่อมุงเขียนสะกดคําถูกตอง
จะสะกดแบบเรียงพยัญชนะก็ได มุงการจํารูปคํา  เชน  หอ – ยอ – อา – หยา  หอ – นอ – อู – หนู  ก็ได 
      ข.  อ  นํา  ย  ใหออกเสียง  อย  เปนเสียง  ย  แลวสะกดคํา  อยา  สะกดวา  
ยอ – อา – ยา – ยา – เอก – อยา  (ออกเสียง  อยา  เพราะอิทธิพลของเสียง  อ  ที่เปนอักษรนํา)  หรือ  
ออ – ยอ – อา – ยา – ไมเอก – อยา  อีกวิธีหนึ่งไมสะกดคําใหจํารูปคํา ทั้ง 4 คํา คือ  อยา  อยู  อยาง  
อยาก 
      ค.  การสะกดคําที่อักษรสูงนําอักษรต่ําเดี่ยว  หรืออักษรกลางนําอักษรต่ําเดี่ยว 
เชน  สง_ สน_ สม_ ผล_ กล_ ถง_ ตล_  เปนตน  ใหออกเสียงนํากอน เชน  สน  ออกเสียง  สะ – หนอ  
สม  ออกเสียง  สะหมอ  ผล  ออกเสียง  ผะหลอ  ตล  ออกเสียง  ตะลอ  แลวจึงสะกดคําเพื่อออกเสียง
ใหถูกตอง  เชน  เสมอ  สะกดวา  สะหมอ – เออ – สะ – เหมอ  สนอง  สะกดวา  สะหนอ – ออ – งอ 
– สะหนอง  (วิธีนี้ครูมักจะไมคุน) หรือจะสะกดคําแบบเรียงตัวพยญัชนะก็ได แตมุงการเขียนคําใหถูก 
เชน  สนอง  สะกดวา  สอ – นอ – ออ – งอ – สะหนอง  เสมอ  สะกดวา  สอ – มอ – เออ – สะเหมอ  
นักเรียนจะไมไดหลักการออกเสียง  แตถาอานบอยและอานมาก  จะทําใหอานไดถูกตอง 
        การสอนอานอักษรนําควรใหนักเรียนทราบวาคําใดเปนอักษรนํา 
เสียงจะตามตัวหนา 
      ง.  วิธีการสะกดคําที่สระเปลี่ยนรูปและลดรูป  มีสระบางสระเมื่อมีตัวสะกด 
จะเปลี่ยนรูปคํา เชน 
         สระโอะ มีตัวสะกด จะลดรูป 
        ลด สะกดวา  ลอ – โอะ – ดอ – ลด 
        สระอะ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ 
        วัน สะกดวา  วอ – อะ – นอ – วัน 
        สระเอะ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูปโดยใชไมไตคู 
        เปด สะกดวา  ปอ – เอะ – ดอ – เปด 
        สระเออ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูป 
        เดิน สะกดวา  ดอ – เออ – นอ – เดิน 
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        สระแอะ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูป 
       แข็ง สะกดวา  ขอ – แอะ – งอ – แข็ง 
         สระอัว มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูป 
       ลวด สะกดวา  ลอ – อัว – ดอ – ลวด 
        การสอนคําที่สระเปลี่ยนรูปใหนักเรียนสังเกตรูปคําและเขาใจวา
ใชสระใดเปนสระประสมคํา  และรูความหมายของคํา  รูปคํามีวิธีการเขียนอยางไร  การอานและ
เขียนอยูเสมอจะทําใหนักเรียนจําคําไดดี 
      จ.  วิธีสะกดคําที่มีตัวการันตเปนคําที่มาจากภาษาอื่น  คําที่มาจากภาษาอื่น 
เชน  ภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  จะมีตัวสะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด  การสะกดคําที่มีตัวการันต
จะใหอานเปนคําแลวสังเกตรูปคํา  แลวรูกฎเกณฑตามหลักภาษา  คําที่มีตัวการันต  พยัญชนะ  การันต
จะไมออกเสียง 
   5)  ความสําคัญของการเขียนสะกดคํา 
    การเขียนเปนการสื่อความที่มีวิธีการสลับซับซอนมากกวาการพูด  จําเปนตอง
ใหผูอานเขาใจโดยไมมีเสียงสูง  ต่ํา  หนัก  เบา  หรือการแสดงสีหนาทาทางประกอบอยางภาษาพูด      
การเขียนจึงเปนทักษะที่ตองใชเวลาฝกนานกวาทักษะอื่นๆ (ฐะปะนีย นาครทรรพ, 2545, หนา 42-43) 
โดยเฉพาะระบบการเขียนภาษาไทย  เปนระบบที่ใชตัวอักษรแทนเสียง  3  ประเภท  คือ  สระ  พยัญชนะ 
และวรรณยุกตมาประกอบเปนพยางคและคํา  ในการเขียนคําใหถูกตองจําเปนตองศึกษาเรื่องการใช
สระ  พยัญชนะ  และวรรณยุกต  (กาญจนา  นาคสกุลและคนอื่นๆ,  2545,  หนา 118)  ซ่ึงการเขียน
ที่จะประสบผลไดจึงตองอาศัยองคประกอบการสะกดคําใหถูกตอง (ดวงใจ  ไทยอุบุญ,  2549,  หนา  11) 
ดังนั้น  การสะกดคําจึงเปนเรื่องจําเปนมากสําหรับผูเริ่มเรียน  หากครูไมไดสอนแจกลูกสะกดคํา
แกนักเรียนในระยะเริ่มเรียนการอาน  นักเรียนจะขาดหลักเกณฑการประสมคํา  ทําใหเขียนหนังสือผิด 
ซ่ึงเปนปญหามากของเด็กนักเรียนไทยในปจจุบัน  ยอมสงผลตอการเรียนวิชาอื่นๆ (กระทรวงศึกษาธิการ,  
กรมวิชาการ,  2546,  หนา 134)  เพราะเด็กตองรูจักสะกดคําไดถูกตองกอน  จึงจะเขียนเปนประโยค
และเรื่องราวได  (วรรณี โสมประยูร, 2542,  หนา 156)  นอกจากนี้  การเขียนอยางถูกตองตามหลัก
ไวยากรณจะทําใหผูอานสามารถเขาใจและแปลความสิ่งที่อานไดสอดคลองกับความตองการของผูเขียน  
(จรีลักษณ  จิรวิบูลย, 2546,  หนา 33) 
    จากความสําคัญของการเขียนสะกดคําดังที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การเขียน
สะกดคํามีความสําคัญ  คือ  การเขียนคําที่ถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา  จะทําใหการสื่อความ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถส่ือสารไดตรงตามความหมาย   
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   6)  ปญหาและสาเหตุของการเขียนสะกดคําผิด 
     ปญหาและสาเหตุของการเขียนสะกดคําผิดที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  ไดมีนักวิชาการ
และนักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษาและสรุปถึงปญหาและสาเหตุของการเขียนสะกดคําไวหลายทาน

ดังนี้ 
     พัชรี  วรจรัสรังสี  (2542,  หนา 52)  กลาววา  สาเหตุที่ทําใหนักเรียนสะกดคําผิด
มีหลายประการ  บางสาเหตุมาจากตัวนักเรียนเอง  บางสาเหตุมาจากตัวผูสอน  นักเรียนและครูผูสอน
อาจจะละเลยทักษะทางการเขียน  เพราะเห็นวาใชเวลามาก  ตรวจลําบาก  ตองใชเวลานานในการตรวจ 
ทําใหตัดทักษะการเขียนออกไปใหเหลือนอยลง  ทําใหขาดประสบการณและขาดความเชี่ยวชาญ
ในการเขียน  ในบางโรงเรียนไมไดกําหนดการฝกการเขียนการสะกดคําไวในตารางเรียนอยางชัดเจน 
ทําใหครูผูสอนไมไดฝกทักษะการเขียนสะกดคําใหกับนักเรียน  ทําใหนักเรียนเขียนสะกดคาํผิด
เปนจํานวนมาก  สวน  (วรรณี  โสมประยูร, 2542, หนา 157)  กลาววา  สาเหตุที่นักเรียนสวนมาก  
เขียนคํายากผิด  ไดแก  นักเรียนมีประสบการณเกี่ยวกับคําผิด  โดยเห็นแบบอยางที่สะกดผิด  นักเรียน
ไมรูหลักภาษา  เชน  ไมรูจักการประวิสรรชนีย  หลักการใช ศ ษ ส หลักการใชสะกดการันต  หลักการ
ผันวรรณยุกต  หลักมาตราตัวสะกดและอื่นๆ นักเรียนไมทราบความหมายเพราะคําไทย  มีคําพองเสียง 
ทําใหความหมายสับสน  เชน  กัณฑ-กรรณ ขัณฑ-ขรรค  นักเรียนฟงไมชัด  เพราะคําไทยมีคําควบกล้าํ 
เชน  คราว  คลอง  ครอง  เกลี้ยกลอม  กลอง  กรอง  สรวล  นักเรียนไมสามารถถายทอดคําตอบเสียง
คําที่มาจากภาษาอังกฤษ  ซ่ึงเขียนแตกตางจากเสียงได  เชน  ชอลก  ดอกเตอร  แท็กซี่  และนักเรียน
ใชคําที่มี  ร  ล  ไมถูก  เชน  ราง-ลาง  ราด-ลาด  และ (จรีลักษณ  จิรวิบูลย, 2546, หนา 9)  กลาวถึง
ปญหาดานการสะกดคําไวดังนี้  ปญหาการสะกดคําที่ผูเรียนมักจะแสดงออก  เชน  เรียงตัวอักษร
ในคําผิด  สลับตัวอักษร  สลับคํา  ในประโยค  สะกดขามตัวอักษร  สรางการสะกดคําใหมๆ ขึ้นมาเอง 
และมีปญหาในการเชื่อมโยงเสียงที่ถูกตองกับตัวอักษร  นอกจากนี้ปญหาที่มักจะพบ  ไดแก  
เขียนคําศัพทผิด  และเขียนตกหลน  หรือเพิ่มคํา 
       ดวงใจ  ไทยอุบุญ  (2549, หนา 3-4)  กลาวถึง  การใชภาษาผิดและใชภาษาบกพรอง
ในการเขียนเกี่ยวกับปญหาการเขียนสะกดคําเนื่องจากการใชคําไมเหมาะสม  และการจํามาผิดๆ และ
ผูใชไมคาํนึงถึงหลักการใช  สามารถจําแนกไดดังนี้   
       (1)  การเขียนตัวสะกดการันตผิด เชน 
      สังเกต   เขียนเปน  สังเกตุ 
      อนุญาต   เขียนเปน  อนุญาติ 
      ประสบการณ    เขียนเปน  ประสบการณ 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  

19 

    (2)  การวางรูปวรรณยุกตผิดที่  เชน 
      ดวย  เขียนเปน  ดวย 
      ให  เขียนเปน  ให 
      สวาง เขียนเปน  สวาง 
    (3)  การผันวรรณยุกตไมถูกตอง 
      คะ  เขียนเปน  คะ 
      ละ  เขียนเปน  หละ 
    จากปญหาและสาเหตุของการเขียนสะกดคําดังที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา 
ปญหาและสาเหตุของการเขียนสะกดคําผิดเกิดจากสาเหตุและปจจัยหลายประการ  ซึ่งจําแนกเปน 
2 ปจจัยหลัก  ไดแก  ปจจัยที่เกดิจากตัวผูเรียนที่มีความบกพรองทางทักษะการเขียนขาดประสบการณ 
และปจจัยที่ 2  เกิดจากครูผูสอนไมใหความสําคัญเกี่ยวกับทักษะการเขียน  และมีเทคนิคและวิธีการสอน
ที่ไมดึงดูดความสนใจของผูเรียน  
   7)  เทคนิคการสอนเขียนสะกดคํา 
    ทักษะการสอนเขียนในภาษาไทยเปนทักษะที่มีความซับซอน  เนื่องจากภาษาไทย
เปนภาษาที่มีการใชทั้งพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต  มาประสมกันเพื่อใหเกิดเปนคํา  ดังนั้น
ผูที่จะใชภาษาไทยในการเขียนไดดีและถูกตองจึงตองเปนผูที่ฟงมาก  อานมาก  และรูจักสังเกตและ
จดจํา  รวมทั้งมีการฝกฝนทักษะการเขียนอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึงในปจจุบันการสอนจะไดผลดีเพียงใด
ตองอาศัยเทคนิคและวิธีการสอนของครูผูสอน  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง  และ
สามารถนําไปใชไดถูกตองตามหลักไวยากรณภาษา  จึงไดมีนักวิชาการศึกษาใหความสนใจการสอน
ทักษะการเขียนและไดนําเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนสะกดคําไว  ดังนี้ 
    เบกเกอร  และโกลดสเตน  (Baker & Goldstein, 1993, p. 4)  ไดสรุปถึงหลักของ
การสะกดคําวา  การใชการสะกดคําควบคูกับการเขาใจความหมายของคํานั้น  มีความจําเปนจะตอง
เรียนรูตั้งแตการเริ่มตนการเรียนภาษา  จะทําใหผูเรียนสามารถที่จะเขาใจและเรียนภาษาไดอยางรวดเร็ว 
การสะกดคําและการเรียนรูความหมายของคําสามารถจะเรียนรูไดงาย  โดยการกระทําและการฝกปฏิบัติ
ควบคูกันไป 
    ทัศนีย  ศุภเมธี  (2542,  หนา 39)  ไดเสนอแนะกิจกรรมการสอนสะกดคํา  ที่ครู
สามารถจัดทําได  ดังนี้ 
    (1)  ครูนําบทความหรือหนังสือมาใหนักเรียนอานกอน  ในเวลาที่กําหนดให
แลวครูเลือกคําในนั้นมาบอกใหเขียนอีกทีหนึ่ง 
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    (2)  ครูและนักเรียนรวมกันทําบัญชีคํายากในบทเรียน   ติดไวที่แผนภูมิ
แลวหลังจากนั้นจึงคอยใหนักเรียนเขียน 
    (3)  ครูแตงประโยคที่มักประกอบไปดวยคําที่มักสะกดผิด  แลวขีดเสนใตคําเหลานั้น
ใหนักเรียนแก 
    (4)  แบงนักเรยีนเปนหมูใหหาคําพองเสียงจากพจนานกุรม 
    พนมวัน  วรดลย  (2542,  หนา 36)  ไดเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอน
เร่ืองการสะกดคําไวดังนี้ 
    (1)  เลือกคําจากประมวลคําในหนังสือประกอบการเรียนมาเปนหลักในการฝก 
    (2)  เลือกคําที่นักเรียนพบและใชในชีวิตประจําวันฝก  ฟง  พูด  อาน  เขียน
ไปพรอมๆ กัน 
    (3)  เลือกฝกคําที่มีในประมวลคําอานในหนังสือประกอบการเขียนคํางายๆ 
ที่สะกดในมาตรา แม ก กา มาฝกกอน 
    (4)  ใชของจริง  กิริยาทาทาง  ภาพ  และคําอธิบายเพื่อใหรูความหมาย 
    (5)  เลนปริศนาคําทาย 
    (6)  เรียนรูคําใหมโดยใชคําเกาเปนพื้นฐาน 
    (7)  ฝกตอคํา  เติมคํา  เพื่อใหไดคําใหม 
    (8)  ใหฟง  พูด  อาน  เขียนคํา  ดวยการฝกดวยตนเอง 
    (9)  ใหคิดหาคําเพิ่มจากคําที่กําหนดใหดวยตนเอง 
    (10)  หาคําตอบไวดวยตนเองเมื่อปฏิบัติครบขั้นตอน  โดยอาจใชการบอก 
การแสดงกิริยาทาทาง  การเขียน  การตั้งคําถาม 
    (11)  กิจกรรมเนนจากรูปแบบงาย  ๆไปหายากโดยเราความสนใจ  ปฏิบัติดวยตนเอง
ดวยความสนุกสนานและใชวิธีหลากหลายไมซํ้าวิธีการเดิมในรูปแบบเดียวกัน 
    กาญจนา  นาคสกุล  และคนอื่นๆ (2545,  หนา 139-140)  ไดนําเสนอปจจัย
วิธีการสอนนําไปสูการทําแบบฝก ที่ชวยใหเขียนคําไดถูกตอง ดังนี้ 
    (1)  รูความหมายของคําในภาษาไทยที่มีคําที่ออกเสียงตรงกัน  แตเขียนสะกดตางกัน
จึงทําใหความหมายไมเหมือนกันที่เรียกวา  คําพองเสียง  ถารูความหมายของคําจะทําใหเขียนสะกดคํา
ไดถูกตอง  เชน  พัน  (ผูก)  พันธ  (เกี่ยวของ)  พันธุ  (สืบทอด)  เปนตน 
    (2)  ไมใชแนวเทียบผิด  คําบางคําแมจะมีเสียงเหมือนกัน  แตความหมาย  หรือ
รูปศัพท  ตลอดจนที่มาตางกัน  จะใชแนวเทียบเดียวกันไมได  เชน  
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      อานิสงส มักเขียนผิดเปน  อานิสงฆ  เพราะไปเทยีบกับคํา พระสงฆ 
      ผาสุก มักเขียนผิดเปน  ผาสุข  เพราะไปเทียบกับคํา  ความสุข 
      แกงบวด มักเขียนผิดเปน  แกงบวช  เพราะไปเทียบกับคํา  บวชพระ 
    (3) ตองออกเสียงใหถูกตอง การออกเสียงไมถูกตองไมชัดเจนทําใหเขียนผิด 
เชน 
      ผมหยักศก มักเขียนผิดเปน  ผมหยักโศก 
      พรรณนา มักเขียนผิดเปน  พรรณณา 
      ลํ่าลา มักเขียนผิดเปน  รํ่าลา 
    (4)  แกไขประสบการณที่ผิดๆ ใหถูกตอง  การเห็นคําที่เขียนผิดบอยๆ เชน  
เห็นจากสิ่งพิมพ  ปายโฆษณา  เปนตน  ถาเห็นบอยๆ อาจทําใหเขียนผิดตามไปดวย  กอนจะเขียนคาํ
จึงตองศึกษาใหไดคําที่ถูกตองเสียกอน เชน 
      อนุญาต มักเขียนผิดเปน  อนุญาติ 
      โอกาส มักเขียนผิดเปน  โอกาศ 
      เกสร มักเขียนผิดเปน  เกษร 
    (5)  ตองมีความรูเร่ืองหลักภาษา  การเขียนหนังสือไดถูกตองจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองรูหลักภาษา  เพื่อเปนหลักและแนวทางในการใชภาษา  หลักภาษาจึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง
ในการชวยใหใชภาษาไดอยางถูกตอง 
    (6)  ตองศึกษา  และติดตามเรื่องการเขียนสะกดคาํที่เปนประกาศของสาํนัก
นายกรัฐมนตรี  เชน  ศึกษาหนังสือและเอกสารตางๆ ของราชบัณฑิตยสถาน  อันไดแก  พจนานุกรม 
สารานุกรม  การใชเครื่องหมายวรรคตอน  การกําหนดชื่อเมือง  จังหวัด  ประเทศ  ทวีป  ตลอดจน
ติดตามประกาศการเขียนและอานคําของทางราชการอยูเสมอ 
    กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2546, หนา 138-155)  ไดนาํเสนอเกี่ยวกับ
หลักการสอนการสะกดคําไวดังนี้  
    การสอนอานแจกลูกและการสะกดคํา  เปนพื้นฐานสําคัญของการอานและ
การเขียนเพราะเปนหลักเกณฑการนําพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  ตัวสะกด  มาประสมกัน  และ
ในการสอนอานจะดําเนินไปดวยกัน  จึงมีผูเรียกรวมกันวา  “การอานแจกลูกสะกดคํา”  การดําเนินการ
สอนอานแจกลูกสะกดคําทําไดหลายลักษณะ  แลวแตครูจะเห็นสมควร  ในที่นี้จะขอยกตัวอยาง
การสอนอานแจกลูกสะกดคําแบบผสมผสานกับการสอนคําใหมในบทเรียน  ครูสามารถจะดําเนินการสอน
ไดตามขั้นตอนตอไปนี้ 
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ภาพ 2  แนวทางการสอนการสะกดคํา 
(ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2546, หนา 138) 
 
    จรีลักษณ  จิรวิบูลย  (2546, หนา 9)  กลาวถึงแนวทางชวยเหลือผู เรียน
ในการเขียนสะกดคําไวดังนี้ 
    (1)  อาจใหเด็กทําบัตรคําสําหรับคําศัพทที่มักจะเขียนผิดเสมอ  เพื่อจะไดหยิบขึ้นมา
ศึกษา  หรือฝกใหเด็กหดัเขียนคําศัพทนั้นบอยๆ ในสมุดการบานเพื่อทบทวนความจํา 
    (2)  ใหเด็กอานทบทวนการเขียนของตนเองทุกครั้ง  พยายามอานขอความที่ตนเอง
เขียนอยางละเอียด  ควรมีสมาธิและไมรีบเรงในขณะที่ทํางาน  โดยแนะนําใหเด็กเปลงเสียงพยัญชนะ
หรือสระที่เขียนไปพรอมๆ กัน  ในขณะที่เขียน  เชน  กอ...อา.... เมื่อเขียนเสร็จคําหนึ่ง  ก็ใหอาน
ออกเสียงคํานั้นดวย  เชน  กา  เปนตน 
    คณาจารยสมานมิตร  (2547, หนา 59-60)  กลาวถึงการเขียนคําในภาษาไทยไวดังนี้ 
ทักษะการเขียนมีลักษณะซับซอนมาก  ผูจะเขียนไดดีจะตองไดฟงมาก  ไดอานมาก  มีประสบการณ
กวางขวาง  นอกจากนั้นยังปรากฏวานักเรียนที่เขียนไดดีมักมีทักษะการพูดดี  รูจักใชภาษาอยางสละสลวย
มีหลักเกณฑ  ทักษะในการเขียนตองการเวลาและการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ  รูจักใชการสังเกต จํา  
ปรับความรูความคิดนําออกมาใชอยางเหมาะสม  ทันเหตุการณ  ผูสอนทักษะการเขียนนอกจาก
จะตองมีวิธีการแลวควรมีความมานะ  พยายาม  อดทน  เพราะการเขียนถือเปนความสุดยอด
ในบรรดาทักษะขางตน  ครูควรคํานึงถึงหลักสําคัญบางประการในการสอนทักษะการเขียนดังนี้ 
    (1)  กอนลงมือสอนครูควรจะไดทดสอบความพรอมในการเขียนของนักเรียน
ดวยขอสอบมาตรฐานหรือขอสอบที่ครูสรางขึ้นมา  เพื่อเปนการวัดความสามารถในการสะกดคํา 
การใชคํา  การผูกประโยค  และการเรียบเรียงขอความเขาดวยกัน 
    (2)  ครูควรปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคาของการที่มีความสามารถในการเขียน 
พยายามชี้ใหเห็นวาผูที่มีความสามารถดังกลาวก็อาจยึดเปนอาชีพได  นอกจากจะมีรายไดดีแลว
ก็มีเกียรติในสังคมดวย 

อานคํา อานประโยค 
อานแจก 

ลูกสะกดคํา แตงประโยค สรางคําใหม 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  

23 

    (3)  ครูควรใหนักเรียนไดทราบวัตถุประสงคในการเขียนแตละครั้ง  อยางชัดเจน 
พรอมทั้งการบอกประโยชนของการฝกทักษะนั้นๆ ดวย  และถาเปนไปไดควรใหนักเรียน
รวมตั้งวัตถุประสงคในการเขียนดวย 
    (4)  การสอนทักษะการเขียนไมวาจะเปนการเขียนเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตาม  
ไมควรกําหนดหัวเร่ืองใหตายตัว  นักเรียนควรจะไดมีสวนรวมในการเสนอหัวเร่ือง  หรือมีโอกาส
เลือกเรื่องที่จะเขียนดวย 
    (5)  การสอนทักษะการเขียนไมควรแยกออกมาจากทักษะอื่นๆ ควรจะสอน
ใหสัมพันธกันไปกับวิชาอ่ืนๆ เชน  สังคมศึกษา  ศิลปะ  เปนตน 
    (6)  เนื่องจากทักษะการเขียนมีลักษณะคอนขางสลับซับซอน  นักเรียนสวนใหญ
ไมคอยสนใจ เกิดความทอแทและรูสึกวาไมใครจะประสบความสําเร็จในการเขียน  ครูจึงควรพยายาม
ใชกลวิธีจูงใจ  และการเสริมกําลังใจหลายๆ รูปแบบและทําเปนระยะๆ ตลอดเวลาที่ทําการสอน 
    (7)  ครูควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใหมาก  การจัดกิจกรรม  หรือ
การมอบหมายงานควรพิจารณาถึงความสามารถของนักเรียนแตละคน 
    (8)  เนื่องจากทักษะการเขียนเปนเรื่องคอนขางยากนักเรียนไมใครประสบความสําเร็จ 
ทําใหเกิดอาการทอแทเบื่อหนาย  ดังนั้น  เนื้อหาหรือกิจกรรมตางๆ และงานที่ครูมอบหมายใหทํา
จึงควรมีระดับความยากงาย  ความสั้น  ยาว  และความสลับซับซอนแตกตางกันไปในแตละครั้ง 
จะเปนการชวยใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาไดประสบความสําเร็จ  แมไมมากแตเปนบางสวนก็ยังด ี
    (9)  ครูควรพลิกแพลงการสอนทักษะโดยวิธีสอนหลายๆ แบบ  เพื่อใหบรรยากาศ
ในการเรียนการสอนนาสนใจมีชีวิตชีวาทั้งยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน

ที่จะเขียน 
    (10)  ครูควรจัดกิจกรรมประกอบการสอนหลายๆ ประเภท  นักเรียนควรมีสวนรวม
ในการวางแผนเพราะเปนกิจกรรมที่ใหประสบการณตรงที่นักเรียนควรไดฝกปฏิบัติดวยตนเองใหมาก 
    (11)  ครูควรใชสื่อการสอนชวยเพราะนอกจากจะเราความสนใจแลวยังทําให
นักเรียนเขาใจบทเรียนไดเร็วและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
    (12)  ครูควรมีจุดประสงคทั่วไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมอยางละเอียดเดนชัด 
เพื่อชวยเรื่องการนําเขาสูบทเรียน  การดําเนินการสอน  การจัดกิจกรรมใหสัมพันธกับทักษะอื่นๆ 
    (13)  ครูควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการสรางเกณฑการเขียนประเภทตางๆ ดวย
เพื่อฝกใหเขยีนอยางมีหลักเกณฑและประเมินผลงาย 
    (14)  กรณีนักเรียนมีปญหาในการเขียน  ครูอาจชวยโดยสรางสถานการณและ
จัดกิจกรรมชวยเพื่อใหเกิดความสําเร็จงายเขา 
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    (15)  ครูควรรีบตรวจผลงานของนักเรียนที่เขียนตามที่ครูมอบหมาย  แลวคืนให
นักเรียนพรอมคําติชมที่ชัดเจนใหกําลังใจ 
    (16)  นักเรียนควรมีสวนรวมในการวัดผลและการสรางเกณฑในการประเมินผล
เพื่อใหทราบแนวทางการประเมินผลและรูจักใชเหตุผลและวิจารณญาณในขณะเดียวกัน 
    (17)  นอกจากสอนเขียนในชั้นตามปกติแลวครูควรจะไดจัดกิจกรรมหรือมอบหมาย
ใหนักเรียนไปทํานอกชั้นเรียน  เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสเขียนอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึงการเขียนสะกดคํา
เปนพื้นฐานของการเรียนรูของนักเรียนในการเริ่มตนฝกหัดการเขียนจึงจําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองฝกฝน

ใหแกนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน  นอกจากนี้ยังมีนักวชิาการ
ไดเสนอแนวทางในการสอนเขียนสะกดคําไว ดังนี้ 
    ฐะปะนีย  นาครทรรพ (2545,  หนา 55-56)  กลาววา  ในการสอนเขียนสะกดคํา 
กอนสอนครูควรพูดจูงใจนักเรียนใหเห็นความสําคัญของการเขียนหนังสือใหถูกตองชัดเจนวา 
การเขียนหนังสือถูกตอง  ชัดเจน  เปนการแสดงวาผูเขียนเปนผูมีการศึกษาดี ใครอานขอความนั้นๆ 
ก็จะเขาใจไดงาย  ไมมีการเขาใจผิดและควรอธิบายใหเขาใจประโยชนที่จะไดจากการเขียนแตละประเภทดวย 
พยายามสอนใหการเขียนสัมพันธกับการฟง  การพูด  และการอาน  วิธีที่จะสอนใหสัมพันธกับทักษะอืน่  ๆ
นั่นก็คือ  กอนที่จะเขียนส่ิงใดควรริเร่ิมดวยการฝกใหรูจักฟงเสียกอนแลวจึงเขียนตอบใหตรงคําถาม 
เก็บส่ิงที่ฟงจากการบรรยายไปเขียน  หรือใหอภิปรายในเรื่องที่จะเขียนจะแนใจวานักเรียนมีความรู 
และความคิดที่จะเขียนเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ เสียกอน  แลวจึงใหเขยีน  บางครั้งครูอาจกําหนดใหนักเรียน
ไปอาน  หรือคนควาเพิ่มเติมจากหนังสือในหองสมุดมาเขียนก็ได  ในกรณีที่นักเรียนเขียนหนังสือ
สะกดผิดพลาดนั้น  ครูควรหาอุบายใหนักเรียนเกิดความรูสึกเต็มใจที่จะแกไขขอบกพรองผิดพลาด
ของตนเอง  ดีกวาการทําโทษใหแกแลวแกอีกจนนักเรียนเบื่อหนาย  ซ่ึงไมทําใหเกิดผลดีแตอยางใด 
วิธีแกอาจทําไดโดยรวบรวมคําที่นักเรียนมักสะกดผิดเสมอๆ เขียนบนกระดานดําหรือเขียนใสบัตรคํา 
นําไปปดไวบนปายประกาศของชั้น  ครูมอบหมายหนาที่ใหเด็กชวยกันเขียนบัตรคําก็ได  เมื่อรวบรวม
คําที่ติดไวไดมากๆ แลวควรทดสอบเปนระยะๆ หรือใหนักเรียนทําสถิติการเขียนคําถูกตองแตละครั้ง
ของตนไวก็ได  ในบางครั้งอาจใหแขงขันสะกดคําถูกบางก็ได ทั้งนี้จะเปนการชวยใหนักเรียนรูจัก
ระวังตัวมิใหเขียนผิด การจัดกิจกรรมตางๆ เชน  ใหทําหนังสือเขียนสําหรับชั้น  หรือประกวด
เขียนนิทาน  หรือประกวดเขียนเรื่องจริงที่ไดประสบมาดวยตนเอง  ก็เปนการสงเสริมทักษะการเขียน
ของนักเรียนไดเหมือนกันในการสอนวิชาตางๆ อาจมีโอกาสที่จะฝกทักษะเขียนไดเสมอ  ครูที่สอน
ภาษาไทย  ควรจะไดมีการปรึกษาหารือกับครูที่สอนวิชาอื่นๆ เพื่อชวยกันหรือรวมมือกันสอน
ใหสาระวิชาตางๆ สัมพันธกันโดยใชเนื้อหาวิชาอื่นๆ สําหรับฝกทักษะเขียนก็ได  เชน  สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร  อาจใชเขียนเรียงความ  หรือรายงานในเนื้อหาวิชานั้นๆ ก็ได 
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 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  เทคนิคการสอนเขียนสะกดคําในภาษาไทยควรเริ่มจาก
การฝกทักษะการอาน  หลังจากนั้นครูผูสอนจึงสอนทักษะการเขียน  โดยใชส่ือตางๆ เปนองคประกอบ
ในการเรียนการสอน  เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย  และฝกฝนทักษะการเขียนไดอยางสม่ําเสมอ  
จะทําใหนักเรียนมีความชํานาญและสามารถจดจําคําจนเขียนคําไดถูกตอง 
 2.1.3  เอกสารที่เก่ียวของกบัแบบฝกการเขยีนสะกดคํา 
  1)  ความหมายของแบบฝกการเขียนสะกดคํา  2)  ความสําคัญของแบบฝกการเขียน
สะกดคํา  3)  ประโยชนของแบบฝกการเขียนสะกดคํา  4)  สวนประกอบของแบบฝกการเขยีนสะกดคาํ  
5)  ลักษณะของแบบฝกการเขียนสะกดคําที่ดี  6)  หลักการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํา  และ  
7)  ขั้นตอนของการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
   1)  ความหมายของแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
     แบบฝกหรือแบบฝกเสริมทักษะ  มีช่ือเรียกวา  แบบฝกบาง  แบบฝกเสริมทักษะบาง 
บางครั้งก็อาจเรียกวา  ชุดการฝกหรือชุดการฝกทักษะ  ถึงแมวาจะมีการเรียกแตกตางกันออกไป  
แตเปาหมายของการจัดทําก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน  คือ  ตองการใหผูเรียนไดฝกทักษะการเรียนรู
ในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย  สําหรับการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยใชคําวาแบบฝกการเขียนสะกดคํา
ตลอดการทํางานวิจัย  ซ่ึงจากการคนควาเอกสารที่เกี่ยวของมีผูใหนิยามความหมายของแบบฝก
การเขียนสะกดคําไวหลายทาน  ดังนี้ 
    สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2544, หนา 2; อางถึงใน ความรูคูปญญา, อินเทอรเน็ต, 
2551)  ใหความหมายแบบฝกทักษะวา  แบบฝกหรือแบบฝกหัด  คือ  ส่ือการเรียนการสอนชนิดหนึง่ 
ที่ใชฝกทักษะใหกับผูเรียน  หลังจากเรียนจบเนื้อหาในชวงหนึ่งๆ เพื่อฝกฝนใหเกิดความรู  ความเขาใจ 
รวมทั้งเกิดความชํานาญในเรื่องนั้นๆ อยางกวางขวางมากขึ้น 
    สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2543, หนา 190; อางถึงใน 
ความรูคูปญญา, อินเทอรเน็ต, 2551)  กลาววา  แบบฝกหัดเปนสื่อการเรียนประเภทหนึ่ง  สําหรับ
ใหนักเรียนฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจและทักษะเพิ่มขึ้น  สวนใหญหนังสือเรียน
จะมีแบบฝกหัดอยูทายบทเรียน  แบบฝกหัดสวนใหญจะจัดทําในรูปของแบบฝกหัดหรือชุดฝก  
ซ่ึงนกัเรียนจะฝกหัดเรียนดวยตนเองและจัดทําเปนชุดเนนพัฒนา  หรือเสริมทักษะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
    อุมาพร  รังสิยานนท  (2546, หนา 46; อางถึงใน สุคนธ  สินธพานนท 2551, หนา 88) 
ไดใหความหมายของชุดการฝกวา  หมายถึง  ส่ือที่สรางขึ้น  เพื่อเสริมสรางทักษะใหแกนักเรียน        
มีลักษณะเปนชุดการฝกหัดที่มีกิจกรรมใหนักเรียนทํา  โดยมีการทบทวนสิ่งที่เรียนผานมาแลว
จากบทเรียน  ใหเกิดความเขาใจและเปนการฝกแกไขจุดบกพรอง  เพื่อใหนักเรียนไดมีทักษะยิ่งขึ้น 
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    แนวการสรางแบบฝกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  (อินเทอรเน็ต, 2551)  
ใหความหมายแบบฝกวาหมายถึง ส่ือการเรียนการสอนที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาไดฝกทักษะ
จนเกิดความรู  ความเขาใจ  ความสามารถตามจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนนั้น 
    สุคนธ  สินธพานนท  (2551, หนา 88)  กลาววา  ชุดการฝก  หมายถึง  ส่ือที่สรางขึ้น
เพื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรมที่เปนการทบทวน  หรือเสริมเพิ่มเติมความรูใหแกนักเรียน  หรือใหนักเรียน
ไดฝกทักษะการเรียนรูหลายๆ รูปแบบ  เพื่อสรางเสริมประสบการณการเรียนรู  ใหแกผูเรียน
ไดมีคุณลักษณะตามที่ตองการ  ปจจุบันนี้ผูสอนไดจัดทําชุดการฝกในลักษณะชุดฝกทักษะตางๆ 
เชน  ชุดฝกทักษะการเรียนรู  ชุดฝกทักษะการคิด  ชุดฝกทักษะการตัดสินใจ  ชุดฝกทักษะการแกปญหา 
เปนตน 
    จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  แบบฝกการเขียนสะกดคํา  หมายถึง  ส่ือการเรียน
การสอนที่สรางขึ้นเพื่อทําการพัฒนาทักษะดานตางๆ ของผูเรียน  ตามวัตถุประสงคที่ตองการ 
เพื่อใหผูเรียนไดทําการทบทวนสิ่งที่เรียนมา  และทําการฝกฝนเพื่อแกไขขอบกพรองของการเรียน
ของนักเรียนที่มีปญหา  ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง  จนสามารถเขาใจในสิง่ทีเ่รยีนได 
โดยทําใหเกิดการพัฒนาการดานทักษะทางความคิดและความเขาใจตอผูเรียน 
   2)  ความสําคญัของแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
    ทักษะการเขียนภาษาไทย  เปนทักษะที่มีความยุงยากและตองใชเวลาในการสอน
มากเปนพิเศษ  เนื่องจากระบบการเขียนภาษาไทยเปนระบบที่ใชตัวอักษรแทนเสียง  3  ประเภท  คือ 
สระ  พยัญชนะ  และวรรณยุกตมาประกอบเปนพยางคและคํา  ในการเขียนคําใหถูกตองจึงจําเปนตองมี
เครื่องมือที่ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดงายมากขึ้น  เพื่อชวยในการเรียนรู  และเปนเครื่องมือใน
การเรียนการสอนของครู  ซ่ึงเครื่องมือท่ีกลาวถึงก็คือ  แบบฝกการเขียนสะกดคํา  โดยมีนักวิชาการ
ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกการเขียนสะกดคําไวหลายทาน  ที่นอกเหนือไปจากความสําคัญ
ของการเปนสื่อทางการเรียนการสอนเพียงอยางเดียว  ดังนี้  
    สุคนธ  สินธพานนท  (2551, หนา 87)  กลาวถึงความสําคัญของแบบฝกเสริมทักษะวา 
ชุดการฝกหรือชุดการฝกทักษะเปนสื่ออยางหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียนหรือเร่ืองที่

กําลังเรียน  ซ่ึงผูสอนไดออกแบบชุดการฝกเพื่อฝกทักษะการเรียนรูใหแกผูเรียน  ทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตามศักยภาพของตน  ทําใหผูเรียนมีความแมนยําในเรื่องที่ตองการฝก  นอกจากนี้ยังเปน
การเสริมสรางคุณลักษณะของผูเรียนใหคิดเปน  มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู 
ถึงแมวาจะมีการเรียกชุดการฝกและชุดฝกทักษะแตกตางกันออกไปก็ตาม  แตเปาหมายของการจัดทํา
ก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน  คือ  ตองการใหผูเรียนไดฝกทักษะการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย 
และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
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    ความรูคูปญญา  (อินเทอรเน็ต, 2551)  กลาวถึงความสําคัญของแบบฝกเสริมทักษะ
ไวดังนี้  การฝกฝนหรือการทําแบบฝกหัดเปนสิ่งที่จําเปนตอการเรียนภาษา  สิ่งที่จะชวยพัฒนา
ทางภาษาดีขึ้น  คือ  การนําความรูที่ไดเรียนผานมาฝกใหเกิดความเขาใจกวางขวางมากขึ้น  โดยอาศัย
ฝกทักษะโดยตรง  หัวใจของการสอนวิชาทักษะอยูที่การฝกอยางถูกวิธีเทานั้นที่ทําใหเกิดความชาํนาญ
คลองแคลว  วองไว  ทักษะในดานภาษาเปนส่ิงจําเปนตองฝกใหแกเด็ก  เพื่อใหเด็กมีความสามารถ
ในการติดตอส่ือความหมาย  อันเปนวัตถุประสงคของการสอนภาษา  ในการฝกทักษะจําเปนตองอาศัย
แบบฝกทักษะเพื่อทบทวนความเขาใจ  และฝกในเรื่องที่ไดเรียนไปแลว  ครูสวนมากจะใชแบบฝกหัด
ที่มีอยูในแบบเรียน  ใหนักเรียนฝกหัดหลังจากเรียนแลว  แตหนังสือแบบฝกหัดบางเลมมีแบบฝกหัด
เพียงเล็กนอย  หรือไมมีเลย  จึงเปนหนาที่ของครูโดยตรงที่จะตองสรางแบบฝกหัดใหเหมาะสมกับ
เร่ืองที่สอน  เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะและความเขาใจมากขึ้น 
    จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา แบบฝกการเขียนสะกดคํา  มีความสําคัญตอผูเรียน  
คือ  ชวยใหผูเรียนไดฝกทบทวนสิ่งที่เรียนมาแลว  ดวยวิธีการฝกฝนซ้ําๆ และเพิ่มพูนทักษะความรู
ใหแกผูเรียนที่ตองการฝกความชํานาญ  นอกจากนี้ยังเปนการฝกฝนเพื่อแกไขปญหาในการเรียนรู
สําหรับผูเรียนที่มีขอบกพรอง 
   3)  ประโยชนของแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
    นอกจากจะใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความเขาใจดวยกระบวนการการเรียนรู

ดวยตนเอง  ตามหลักการพัฒนาผูเรียนที่มุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  โดยการสรางแบบฝก
การเขียนสะกดคํา  สําหรับใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาการเขียนสะกดคําที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  และใชเปนแนวทางในการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบของแบบฝกการเขียนสะกดคํา
ใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและสภาพบริบทของผูเรียนแลว  แบบฝกการเขียนสะกดคํายังเปนประโยชน
ตอผูเรียนและครูผูสอน  คือ  
    ความรูคูปญญา  (อินเทอรเน็ต, 2551)  ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกเสรมิทักษะ
ไวดังนี้ 
    (1)  เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนวิชาทักษะ  เปนอุปกรณ
การสอนที่ชวยลดภาระของครูไดมาก  เพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบระเบียบ 
    (2)  ชวยเสริมทักษะทางการใชภาษา  แบบฝกเปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กไดฝกทักษะ
การใชภาษาใหดียิ่งขึ้น แตจะตองอาศัยการสงเสริมและความเอาใจใสจากครูผูสอนดวย 
    (3)  ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  เนื่องจากเด็กมีความสามารถ
ทางภาษาแตกตางกัน  การใหเด็กทําแบบฝกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะชวยใหเด็ก
ประสบผลสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น 
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    (4)  แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน  โดยการกระทําดังนี้ 
      ก.  ฝกทันทีหลังจากเด็กไดเรียนรูเร่ืองนั้นๆ 
      ข.  ฝกซ้ําหลายๆ คร้ัง 
      ค.  เนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก 
    (5)  แบบฝกที่ใชจะเปนเครื่องมือวัดผลการเรยีนหลังจากจบบทเรียน  ในแตละครั้ง 
    (6)  แบบฝกหัดที่จัดทําขึ้นเปนรูปเลมเด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทาง
เพื่อทบทวนดวยตนเองไดตอไป 
    (7)  การใหเด็กทําแบบฝก  ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตางๆ ของเด็ก
ไดชัดเจน  ซ่ึงจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นๆ ไดทันทวงที 
    (8)  การใหเด็กทําแบบฝกที่จัดขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยูในหนังสือแบบเรียน     
จะชวยใหเด็กไดฝกฝนอยางเต็มที่ 
    (9)  แบบฝกท่ีจัดพิมพไวเรียบรอยจะชวยใหครูประหยัดทั้งแรงงานและเวลา
ในการที่จะตองเตรียมสรางแบบฝกอยูเสมอ  ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกจากตาํราเรยีน 
ทําใหมีโอกาสไดฝกฝนทักษะตางๆ มากขึ้น 
    (10)  แบบฝกชวยประหยัดคาใชจาย  เพราะการจัดพิมพเปนรูปเลมที่แนนอน
ยอมลงทุนต่ํากวาท่ีจะพิมพลงกระดาษไขทุกครั้ง  ผูเรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความกาวหนา
ของตนเองไดอยางมีระบบและเปนระเบียบ 
    สุคนธ  สินธพานนท  (2551, หนา 88-89)  กลาวถึงประโยชนของแบบฝก
การเขียนสะกดคําไวดังนี้ 
    (1)  ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามอัตภาพ  เด็กแตละคนมีความสามารถ
แตกตางกัน  การใหผูเรียนไดจัดทําชุดการฝกเหมาะสมกับความสามารถของแตละคน  ใชเวลา
ที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะการเรียนรูของแตละคน  จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
อยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหผูเรียนเกิดกําลังใจในการเรียนรู  นอกจากนั้นยังเปนการซอมเสริมผูเรียน
ที่เรียนไมผานเกณฑการประเมิน 
    (2)  ชุดการฝกชวยเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะที่คงทน  ชุดการฝกสามารถใหผูเรียน
ไดฝกทันทีหลังจากจบบทเรียนนั้นๆ หรือใหมีการฝกซํ้าหลายๆ คร้ัง  เพื่อความแมนยําในเรื่องที่ตองการ
ฝก หรือเนนย้ําใหนักเรียนทําชุดการฝกเพิ่มเติมเฉพาะในเรื่องที่ผิด 
    (3)  ชุดการฝกสามารถเปนเครื่องมือในการวัดผลหลังจากที่ผูเรียนเรียนจบบทเรียน
ในแตละครั้ง  ผูเรียนสามารถตรวจสอบความรู  ความสามารถของตนเองไดและเมื่อไมเขาใจและ
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ทําผิดในเรื่องใด  ๆผูเรียนก็สามารถซอมเสริมตนเองได  จัดไดวาเปนเครื่องมือที่มีคุณคาทั้งของครูผูสอน
และผูเรียน  ผูเรียนไมมีปมดอยที่ตนทําผิดและสามารถแกไขขอผิดพลาดของตน 
    (4)  เปนสื่อที่ชวยเสริมบทเรียนหรือหนังสือเรียน  หรือคําสอนของครูผูสอน 
ชุดการฝกที่ครูผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อฝกทักษะการเรียนนอกเหนือจากความรูในหนังสือเรียน  หรือบทเรียน  
เชน  ชุดฝกทักษะการคิดในรูปแบบตางๆ เปนการเสริมสรางคุณลักษณะของผูเรียนใหเปนผูที่รูจัก
คิดเปน  นําไปสูการแกปญหาตางๆ ในการดําเนินชีวิตตอไป 
    (5)  ชุดการฝกรายบุคคลผูเรียนสามารถนําไปฝกเมื่อไรกไ็ด  ไมจํากัดเวลาและ
สถานที่  นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียนทําแบบฝกไดตามความตองการของตน  โดยมีครูผูสอนคอยกระตุน
หรือเราใจใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนรูดวยตนเอง 
    (6)  ลดภาระการสอนของครูผูสอน  ไมตองฝกทบทวนความรูใหแกผูเรียนตลอดเวลา 
ไมตองตรวจงานดวยตนเองทุกครั้ง  นอกจากกรณีที่ชุดการฝกนั้นเปนการฝกทักษะการคิดท่ีไมมี
เฉลยตายตัว  หรือมีแนวเฉลยที่หลากหลาย 
    (7)  เปนการฝกความรับผิดชอบของผูเรียน  การใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการทํา
ชุดการฝกตามลําพังโดยมีภาระใหทําตามที่มอบหมาย  จัดไดวาเปนการเสริมสรางประสบการณ
การทํางานใหผูเรียนไดนําไปประยุกตปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
    (8)  ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู  การที่ผูเรียนไดทําชุดฝกทักษะการเรียนรู 
ที่มีรูปแบบหลากหลายจะทําใหผูเรียนสนุกและเพลิดเพลิน  เปนการทาทายใหลงมือทํากิจกรรมตางๆ 
ตามชุดการฝก 
    จากที่กลาวมาสรุปไดวา แบบฝกเสริมทักษะมีประโยชนตอการเรียนการสอน 
คือ  ชวยลดภาระของครูผูสอน  ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง  และเปนแบบซอมเสริม
สําหรับนักเรียนที่ตองการแกไขปญหาดานทักษะตางๆ ในการเรียนรู  ประหยัดเวลาในการสอนและ
คาใชจาย 
   4)  สวนประกอบของแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
     ในการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการนําแบบฝกการเขียนสะกดคํามาใชนั้น 
การสรางแบบฝกการเขียนสะกดคําที่ถูกตองจําเปนตองมีหลักการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคําที่ถูก 
และมีสวนประกอบของแบบฝกการเขียนสะกดคําที่ครบถวน  แบบฝกการเขียนสะกดคําจึงจะมี
ประสิทธิภาพเมื่อถูกนําไปใช  ซึ่งสวนประกอบที่ควรจะมีในการจัดทําแบบฝกการเขียนสะกดคํา
ไดมีนักวิชาการหลายทานนําเสนอไว  ดังนี้ 
     อรัญรัตน  บํารุงจิต  (อินเทอรเน็ต, 2550)  จัดแบงสวนประกอบแบบฝก
เสริมทักษะควรมีสวนประกอบ คือ  
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    (1)  คูมือการใชแบบฝก  เปนเอกสารประกอบการใชแบบฝกวาใชเพื่ออะไรและ
มีวิธีการอยางไร  เชน  ใชเปนการบาน  ใชสอนซอมเสริม  ควรประกอบดวย  สวนประกอบของแบบฝก  
จะระบุวาในแบบฝกนี ้ มีทั้งหมดกี่ชดุ  อะไรบาง  และมีสวนประกอบอืน่ๆ หรือไม  เชน  แบบทดสอบ  
หรือแบบบันทึกการประเมิน  ส่ิงที่ครูหรือนักเรียนตองเตรียมจุดประสงคการใชแบบฝก  ขั้นตอน
ในการใชแบงออกเปนขอๆ ตามลําดับการใช  และอาจเขียนในรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู
จะชัดเจนยิ่งขึน้  ขั้นตอนในการใชบอกเปนขอๆ ตามลําดับการใช  และเฉลยแบบฝกหัดในแตละชดุ 
    (2)  แบบฝกประกอบดวยช่ือชุดฝกในแตละชุดยอย  จุดประสงค  คําสั่ง  ตัวอยาง  
ชุดฝก  ภาพประกอบ  แบบทดสอบกอน-หลังเรียน  แบบประเมินบันทึกผลการใช 
    จากสวนประกอบแบบฝกการเขียนสะกดคําที่กลาวมา  สรุปไดวา  แบบฝก
การเขียนสะกดคําควรมีสวนประกอบดังตอไปนี้  คือ  จุดประสงคของการเรียนรู  คําสั่ง  ตัวอยาง 
ชุดฝก  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบ  
   5)  ลักษณะของแบบฝกการเขียนสะกดคําที่ดี 
    หลังจากการจัดทําแบบฝกการเขียนสะกดคําเสร็จแลว  ส่ิงที่ตองคํานึงถึงกอน
นําไปใชใหไดประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ดี  และเปนประโยชนสูงสุดตอตัวผูเรียน  ซ่ึงก็คือ 
ความถูกตองตามหลักวิชาการเรียนรู  อันหมายถึงลักษณะของแบบฝกการเขียนสะกดคําที่ดี  
โดยมีการนําเสนอลักษณะของแบบฝกการเขียนสะกดคําที่ดีไวหลายแนวคิด  ดังนี้ 
    ในการสรางชุดฝกทักษะการเรียนรูที่ดีนั้น  ผูสรางชุดการฝกควรคํานึงในเรื่อง
ตอไปนี้  (สุคนธ  สินธพานนท, 2551, หนา 90) 
    (1)  ควรมีแบบฝกทักษะหลายๆ แบบในชุดการฝก/ชุดฝกทักษะเพื่อไมใหผูเรียน
เกิดความเบื่อหนาย  และควรมีแบบที่เราความสนใจผูเรียนไดลองความสามารถของตนเอง 
    (2)  ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากบทเรียนมาตอบในชุดการฝกหรือ
ชุดฝกทักษะหรือนํามาประยกุตใชในการตอบในแบบฝกทักษะ 
    (3)  สํานวนภาษางายๆ เหมาะกับวัยของผูเรียนและผูเรียนสามารถศึกษา
ไดดวยตนเอง 
    (4)  ชุดการฝก/ชุดฝกทักษะแตละชุดนั้นควรคํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคล 
    (5)  ชุดฝกทกัษะการเรยีนรูควรฝกความสามารถของผูเรียนหลายๆ ดาน 
    (6)  ควรฝกทักษะการเรียนรูในดานความคิดหลายๆ รูปแบบ  เชน  คดิวเิคราะห 
คิดสังเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  คิดสรางสรรค  เปนตน 
    แนวการสรางแบบฝกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  (อินเทอรเน็ต, 2551)  นาํเสนอ
ลักษณะของแบบฝกที่ดีไวดังนี้ 
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    (1)  มีความชัดเจนทั้งคําส่ังและวิธีทํา  คําส่ังหรือตัวอยางแสดงวิธีทําที่ใช
ไมควรยาวเกนิไป เพราะจะทําใหเขาใจยาก 
    (2)  ตรงตามจดุมุงหมายของการฝก 
    (3)  ภาษา  และภาพควรเหมาะสมกับวยั  และพื้นฐานความรูของผูเรียน 
    (4)  ควรฝกเปนเรื่องๆ แตละเรื่องไมควรยาวเกินไป  มีกิจกรรมหลายรูปแบบ 
เพื่อเราความสนใจ 
    (5)  แบบฝกตองมีความถูกตอง  อยาใหมีขอผิดพลาด 
    (6)  การฝกแตละครั้งตองใหเหมาะสมกับเวลา  และเราความสนใจของผูเรียน 
    (7)  การสรางแบบฝกควรมีหลายๆ แบบ  เพื่อเราใหผูเรียนเกิดความสนใจ
ไดอยางกวางขวาง  และสงเสริมใหเกดิความคิด 
    (8)  ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาไดดวยตนเอง  ใหรูจักคนควา  รวบรวม
ส่ิงท่ีพบเห็นบอยๆ หรือส่ิงที่ตัวเองเคยใช  จะทําใหผูเรียนเขาใจเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้น  และสามารถ
นําความรูไปใช 
    (9)  ควรจะเปนแบบฝกสําหรับเด็กเกง  และในขณะเดียวกันก็เปนแบบซอมเสริม
สําหรับเด็กออนดวย 
    จากลักษณะของแบบฝกการเขียนสะกดคําขางตน  สรุปไดวา  ลักษณะของแบบฝก
การเขียนสะกดคําที่ดีควรมีลักษณะดังนี้  ใชภาษาที่เขาใจงาย  มีคําอธิบายและตัวอยางที่ชัดเจน  
มีลักษณะเราความสนใจของผูเรียน  เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงคในสิ่งที่ตองการเรียน 
   6)  หลักการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคาํ 
    การสรางชุดแบบฝกการเขียนสะกดคําใหสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด และแกปญหาการเรียนการสอนไดตรงตามเปาหมาย  จําเปนตองมีหลักวิธีการ  และกฎเกณฑ
เพื่อใหไดมาซึ่งแบบฝกการเขียนสะกดคําที่ดี  ควรคํานึงถึงหลักการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
ตามแนวคิด  ดังนี้ 
    ชุดฝกทักษะการเรียนรูเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน

ของครูผูสอน  จึงตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับชุดฝกทักษะการเรียนรูเปนอยางดี  ซ่ึงมีหลักสําคัญ
เปนแนวในการจัดทําชุดฝกทักษะดังนี้  (สุคนธ  สินธพานนท, 2551, หนา 89-90) 
    (1)  จัดเนื้อหาสาระในการฝกตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
    (2)  เน้ือหาสาระและกจิกรรมการฝกเหมาะสมกับวยัและความสามารถของผูเรียน 
    (3)  การวางรูปแบบของแบบฝกทักษะมีความสัมพันธกับโครงเรื่องและ
เนื้อหาสาระของเรื่อง 
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    (4) แบบฝกทักษะตองมีคําชี้แจงงายๆ ส้ันๆ เพื่อใหผูเรียนอานเขาใจ เรียนจาก
งายไปยาก มีแบบฝกทักษะที่นาสนใจและทาทายใหผูเรียนไดแสดงความสามารถ 
    (5) มีความถูกตอง ครูผูสอนจะตองพิจารณาตรวจสอบใหดีอยาใหมีขอผิดพลาด 
    (6) กําหนดเวลาที่ใชแบบฝกทักษะแตละตอนใหเหมาะสม 
    จากหลักการดังกลาวขางตนสรุปไดวา การสรางแบบฝกนั้นตองจัดเนื้อหาสาระ
ใหตรงตามจุดประสงค  เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียนประกอบดวยคําชี้แจงงายๆ 
และมีความถูกตอง นอกจากนี้  
    สุคนธ  สินธพานนท  (2551, หนา 90-92)  กลาวถึงหลักการของสรางแบบฝก
การเขียนสะกดคําที่ควรคํานึงถึงอีกประการหนึ่งคือ  หลักจิตวิทยาและหลักการสอนที่เกี่ยวของกับ
การทําชุดการฝก / ชุดฝกทักษะการเรียนรู  โดยการสรางชุดฝกทักษะการเรียนรูที่เหมาะสม  และ
สามารถนําไปใชในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพนั้น  จําเปนตองนําหลักจิตวิทยาและหลักการสอน
มาเปนพื้นฐานในการจัดทําดวย  
   7)  ขั้นตอนของการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
     เมื่อเกิดปญหาจากการเรียนการสอน  และครูผูสอนเลือกวิธีการแกปญหา
โดยการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํา  ส่ิงที่ครูผูสอนตองเรียนรูกอนจัดทําแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
ไดแก  ขั้นตอนของการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํา ที่มีวิธีการดําเนินเพื่อใหไดมาซึ่งแบบฝก
การเขียนสะกดคําที่ดี  จึงไดมีผูนําเสนอขั้นตอนการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคําไวดังนี้  
    อรัญรัตน  บํารุงจิต  (อินเทอรเน็ต, 2550)  กลาวถึงขั้นตอนของการสรางแบบฝก
การเขียนสะกดคํา  มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
    (1)  ศึกษาปญหาและความตองการ (จากจุดประสงคการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน) 
    (2)  วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่เปนปญหา 
    (3)  พิจารณาวัตถุประสงค  รูปแบบ  และขั้นตอนการใชชุดแบบฝก 
    (4)  สรางแบบทดสอบ 
    (5)  สรางแบบฝก 
    (6)  สรางบัตรอางอิง 
    (7)  สรางแบบบันทึกความกาวหนา 
    (8)  นําชุดแบบฝกไปทดลองใช  เพื่อหาขอบกพรอง  คุณภาพ 
    (9)  ปรับปรุงแกไข 
    (10)  รวบรวมเปนชุด  จัดทําคําชี้แจง  คูมือการใช  สารบัญ  เพื่อนําไปใช 
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    แนวการสรางแบบฝกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (2551) นําเสนอขั้นตอนของ
การสรางแบบฝกการเขียนสะกดคําไวดังนี้ 
    (1)  วิเคราะหปญหา  และสาเหตุการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยอาศัย
ขอมูลจาก 
       ก.  ปญหาที่เกิดขึ้นขณะทําการสอน 
       ข.  ปญหาการผานจุดประสงค/ ผลการเรียนรูที่คาดหวงัของผูเรียน 
       ค.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       ง.  ผลจากการสังเกตพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
    (2)  ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร  เพื่อวิเคราะหเนื้อหา  จุดประสงค  และกิจกรรม 
    (3)  พิจารณาแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากขอ 1 โดยการสรางแบบฝกและ
เลือกเนื้อหาในสวนที่จะสรางแบบฝกนั้น วาจะทําเรื่องใดบาง กําหนดเปนโครงเรื่องไว 
    (4)  ศึกษารูปแบบของการสรางแบบฝกจากเอกสารตัวอยาง 
    (5)  ออกแบบชุดฝกแตละชดุใหมีรูปแบบหลากหลาย  นาสนใจ 
    (6)  ลงมอืสรางแบบฝกในแตละชดุ  พรอมทั้งขอทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน  
ใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 
    (7)  สงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
    (8)  นําไปทดลองใชแลวบันทึกผลเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง 
    (9)  ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 
    (10)  นําไปใชจริงและเผยแพรตอไป 
    สุคนธ  สินธพานนท  (2551, หนา 92)  กลาวถึงขั้นตอนการสรางชุดการฝก/
ชุดฝกทักษะผูสรางจะตองดําเนินการดังนี้ 
    (1)  ศึกษาหลักสูตร หลักการ จุดมุงหมายของหลักสูตร 
    (2)  วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูและสาระการเรียนรู 
เพื่อวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคในแตละชุดการฝก 
    (3)  จัดทําโครงสรางและชุดฝกในแตละชุด 
    (4)  ออกแบบชุดการฝก / ชุดฝกทักษะในแตละชุดใหมีรูปแบบที่หลากหลายและ
นาสนใจ 
    (5)  ลงมือสรางแบบฝกในแตละชุด  รวมทั้งออกขอสอบกอนและหลังเรียน     
ใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 
    (6)  นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
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    (7)  นําชุดการฝก / ชุดฝกทักษะไปทดลองใช  บันทึกผล  แลวปรับปรุงแกไข
สวนที่บกพรอง 
    (8)  ปรับปรุงชุดการฝก / ชดุฝกทักษะใหมีประสิทธิภาพ 
    (9)  นําไปใชจริง  และเผยแพรตอไป 
    จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  ขั้นตอนในการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํา         
มีขั้นตอนดังตอไปนี้  คือ  ขั้นที่  1  ตั้งจุดมุงหมายที่ตองการจะทําแบบฝก  ขั้นที่  2  ศึกษาวิเคราะห
รายละเอียดของเนื้อหาเพื่อนํามาเปนแบบฝก  ขั้นที่  3  ออกแบบจัดทําแบบฝกเพื่อใหมีความนาสนใจ 
ขั้นที่  4  ตรวจสอบคุณภาพดานรายละเอียดของเนื้อหาและภาษาที่ใช  ขั้นที่  5  นําไปทดลองใช  ขั้นที่ 6 
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
 2.1.4  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 ในการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํานั้น ครูจะตองคํานงึถึงหลักการทางจิตวิทยาหรอื
ทฤษฎีการเรียนรูตางๆนําไปประยุกตใชในการจัดการเรยีนการสอน เพือ่สนองความตองการ 
ความสามารถ พัฒนาการ และความสนใจของเด็ก ตามแนวคิดและทฤษฎีดังตอไปนี ้
   1)  ทฤษฎีการสอนของบรูเนอร (Bruner’s instruction theory) ทฤษฎีการสอน          
ของบูรเนอร กลาววาการที่ครูจะจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กนั้น จะตองพิจารณาหลักการ 4 
ประการ คือ 
    (1)  แรงจูงใจ  (motivation)  ซ่ึงมีทั้งแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวเด็กเอง  จะทําให
เกิดความปรารถนาที่จะเรียนรูและความตองการความสําเร็จ  นอกจากนั้นยังมีแรงจูงใจที่ตองการ
เขารวมงานกับผูอ่ืน  และรูจักทํางานดวยกัน  กลาวไดวา  ครูจะตองทําใหเด็กเกิดความปรารถนาที่จะรู 
โดยการจัดการทําใหเด็กมีแรงจูงใจมากขึ้น  เพื่อเดก็จะไดพยายามสํารวจทางเลือกตางๆ อยางมีความหมาย
และพึงพอใจอันจะนําไปสูเปาหมายที่ตองการ 
    (2)  โครงสรางของความรู  (structure  of  knowledge)  มีการเสนอเนื้อหาใหกับ
เด็กในรูปแบบที่งายเพียงพอที่ผูเรียนสามารถเขาใจได  เชน  เสนอโดยใหกระทําจริง  ใชรูปภาพ  
ใชสัญลักษณ  มีการเสนอขอมูลอยางเปนระบบ  เปนตน 
    (3)  ลําดับขั้นตอนของการเสนอเนื้อหา  (sequence)  ผูสอนควรเสนอเนื้อหา
ตามขั้นตอนและควรเสนอในรูปแบบของการกระทํามากที่สุด  ใชคําพูดนอยที่สุดตอจากนั้นจึงคอยเสนอ
เปนแผนภูมิหรือรูปภาพตางๆ สุดทายจึงคอยเสนอเปนสัญลักษณหรือคําพูด  ในกรณีที่ความรูพื้นฐาน
ของเด็กดีพอแลว  ครูก็สามารถเริ่มการสอนดวยการใชสัญลักษณ ไดเลย 
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    (4)  การเสริมแรง  (reinforcement)  การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพถาการใหการเสริมแรง 
เมื่อเด็กสามารถแกปญหาไดอยางถูกตองตามเปาหมายที่กําหนดไว  (สุรางค  โควตระกูล, 2533,  
หนา 204 – 205)   
   2)  ทฤษฎีการเชื่อมโยง  (Connectionisms)  ของธอรนไดค  (Thorndike)  ธอรนไดค 
ไดอธิบายถึงความสัมพันธระหวางสิ่งเรา  (stimulus)  และการตอบสนอง  (response)  ของอินทรีย 
ความสัมพันธจะมีมากขึ้นหรือลดลงเปนผลเนื่องมาจากผลที่เกิดขึ้นหลังจากการตอบสนอง  
ถาผลที่เกิดขึ้นอินทรียพอใจ  ความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการตอบสนองนั้นจะมีมากขึ้น  
แตถาผลที่เกิดขึ้นนั้นอินทรียไมพึงพอใจ  ความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการตอบสนองยอมลดลง
หรือหายไปในที่สุด  ธอรนไดค  เรียกหลักการนี้วา  กฎแหงผล  (Law  of  Effect)  กฎแหงผลกลาววา
การเรียนรูจะเกิดขึ้น  เพราะบุคคลกระทําซ้ํา และยิ่งทํามากความชํานาญจะเกิดขึ้น  ทําใหผูฝก
มีความคลองแคลว  สามารถทําไดดี  (สุรางค  โควตระกูล,  2533, หนา 189 – 190) 
   3)  ทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไข  (The  conditions  of  learning)  กาเย  ไดศึกษา
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม  ปญญานิยม  และมนุษยนิยม  และ
ไดนําแนวคิดเหลานั้นมาประยุกตใชในการอธิบายปรากฏการณของพฤติกรรม ของมนุษยในสังคม 
สวนใหญเขาจะเนนไปทางแนวคิดของนักจิตวิทยาของกลุมปญญานิยม  กาเยไดเสนอแนวทาง 
การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนใหคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้ 
    (1)  ลักษณะของผูเรียน  ผูสอนจะตองพจิารณาเกีย่วกบัเรื่องความแตกตางระหวาง
บุคคล ความพรอม แรงจูงใจ 
    (2)  กระบวนการทางปญญาและการสอน  เงื่อนไขการเรียนรู  ที่สงผลทําให
การสอนตางกัน  เชน 
     ก.  การถายโยงการเรียนรู  มี  2  ลักษณะ  คือ  ทําใหเกิดการเรียนรูทักษะ
ในระดับที่สูงไดดีขึ้น  และแผขยายไปสูสภาพการณอ่ืนนอกเหนือจากสภาพการสอน 
     ข.  การเรียนรูทักษะการเรียนรู  บุคคลอาจมีวิธีการที่จะจัดการเรียนรู  การจดจํา 
และการคิดดวยตัวเขาเอง  จึงควรชวยพัฒนาทักษะการเรียนรูใหแกผูเรียนใหพัฒนาไปตามศักยภาพ
ของตนเองอยางเต็มที่ 
     ค.  การสอนกระบวนการแกปญหา  มี  2  เงื่อนไข  คือ  ผูเรียนจะตองรู
กฎเกณฑตางๆ ที่จําเปนมากอน  และสภาพของปญหาที่เผชิญนั้นผูเรียนตองไมเคยเผชิญมากอน 
ผูเรียนจะคนพบคําตอบจากการเรียนรูโดยการคนพบ  ซึ่งผูเรียนจะมีโอกาสคนพบเกณฑตางๆ 
ในระดับที่สูงขึ้น 
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    (3)  สภาพการณสําหรับการเรียนรู  ผูสอนจะตองรูสภาพการณของการเรียนรู
จึงจะสามารถวางระบบการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  เชน  การสอนซอมเสริม  การสอนกลุมเล็ก 
การสอนกลุมใหญ เปนตน (สุรางค  โควตระกูล, 2533, หนา 288 – 289) 
 ทัศนีย  ศุภเมธี  (2542,  หนา 10-13)  ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักจิตวิทยา
การศึกษาตางๆ ที่เปนปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลสําคัญในการสงเสริมการเรียนรู  ซ่ึงสัมพันธและ
เกี่ยวของกับตัวผูเรียน ดังนี้ 
   1) การเสริมกําลังใจ  
    ในการเรียนการสอนภาษาไทย นักเรียนยอมตองการการเสริมกําลังใจ (reinforcement)  
ขณะที่การเรียนการสอนกําลังดําเนินไปนั้น  ครูควรเสริมกําลังใจเปนระยะๆ นักเรียนยอมตองการ 
ทราบวา  พฤติกรรมหรือทักษะที่ตนเองแสดงออกมานั้นถูกตองหรือเหมาะสมเพียงใดอาการหรือ
ใชคําพูดที่กระทบกระเทือนใจ อาจใชคําพูดทํานองวายังไมถูกตองทีเดียวนักลองทําใหม  หรือ
หาคําตอบใหมซิ  ถึงแมวาเด็กจะตอบไมตรงจุดก็เสริมกําลังใจและหาทางใหนักเรียนลองทําใหม 
การเสริมกําลังใจจะเปนหนทางชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน  และยังสงเสริมใหนักเรียน
มีผลการเรียนดีขึ้นอีกดวย วิธีเสริมกําลังใจมีหลายวิธีแตที่นิยมใชมีดังนี้  เชน  การเสริมกําลังใจ
ดวยวาจา  เปนการเสริมกําลังใจที่ใชไดงายที่สุดและดีที่สุด  คือครูใชคําวาดี  ดีมาก  เขาทาดี  นาสนใจ  
เปนความคิดที่ดี  ในกรณีที่นักเรียนตอบผิดหรือตอบไมตรงจุด  ครูไมควรใชถอยคําที่ทาํใหเด็ก
เกิดความสะเทือนใจ  การเสริมกําลังใจดวยทาทาง  เชน  การพยักหนา  ยิ้ม  ผงกศีรษะ 
   2)  ความแตกตางระหวางบุคคล   
    ครูผูสอนภาษาไทยจะตองคํานึงถึงอยูเสมอวา  นักเรียนแตละคนมีความรู
ความสามารถ  ความสนใจและความถนัดทางภาษาแตกตางกัน  (individual  difference)  พิจารณา
โดยรวมแลวเด็กหญิงมีความถนัด  ความสามารถและทักษะทางภาษาสูงกวาเด็กชายในวัยเดียวกัน 
เชน  เด็กผูหญิงจะใชถอยคําภาษาที่สละสลวยและใชคํา  ประโยค  ไดเหมาะสมกวาเด็กชาย  สวนเด็กชาย
จะคิดไดลึกซึ้งกวาไมคอยชอบพูดและแมแตเพศเดียวกันก็ยังมีความสามารถทางภาษาแตกตางกัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสาเหตุหลายประการ  เชน  สภาพทางรางกาย  ความสามารถทางสติปญญา  พันธุกรรม 
ส่ิงแวดลอมทั้งในบานและชุมชน  ฐานะทางครอบครัว  การดูแลเอาใจใส  และการปลูกฝงทักษะทางภาษา
จากบิดามารดา  การสอนภาษาไทยที่เด็กไดรับจากโรงเรียน  และลักษณะนิสัยของเด็ก  ครูผูสอน
ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลไวเสมอ  แลวคิดหาวิธีการที่จะสงเสริมใหเด็กไดแสดงออก
ตามความถนัด  ความสามารถ  เชน  ครูอาจทดสอบความสามารถทางภาษาเสียกอนเมื่อทราบวา
เด็กคนใดมีความสามารถสูง  ก็จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนสงเสริมใหไดมีทักษะ  และพัฒนายิ่งๆ ขึ้น 
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สวนเด็กที่มีความสามารถต่ํา  ก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชวย  เชน  จัดการสอนซอมเสริมให
เปนพิเศษ 
   3)  ความพรอม  
    ความพรอม  (readiness)  หมายถึง  สภาพระดับความเจริญเติบโตทั้งทางรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญาของผูเรียน  รวมถึงความสนใจ  และความรูพื้นฐานซึ่งสูงพอที่จะทาํให
เด็กเกิดการเรียนรูส่ิงที่จะเรียนไดอยางสะดวก หรืออาจกลาวไดวา  ความพรอม  คือ วุฒิภาวะ  และ
ประสบการณเดิมของผูเรียนที่มีมากพอที่จะทําใหผูเรียนรูส่ิงที่จะเรียนไดนั่นเอง  การสังเกตความพรอม
เปนส่ิงจําเปนที่ครูภาษาไทยตองถือเปนหนาที่  เพราะเมื่อเด็กเกิดความพรอมที่จะเรียนแลวไดเรียน
สมปรารถนาก็จะเกิดความพอใจ  ดังนั้นครูควรปฏิบัติดังนี้  คือ 
    (1)  ควรสํารวจความพรอมของเด็กกอนเริม่สอนทุกครั้ง 
    (2)  ควรมีการทดสอบความรูเดิมกอนเริ่มสอนบทใหม 
    (3)  ควรใชส่ือการสอนและวธีิสอนที่เหมาะสมกับวัยและบทเรียน 
    (4)  จัดบรรยากาศของหองใหเหมาะกับบทเรียน 
    (5)  กระบวนการเรียนรู 
   4)  การเรียนรู  
    การเรียนรู  (learning)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีผลเนื่องมาจาก
ประสบการณ  ครูภาษาไทยควรจัดสภาพการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและ
ความเขาใจอยางแทจริง  เพื่อความรูจะไดคงทนถาวรไมลืมงายและครูภาษาไทยจะตองเขาใจธรรมชาติ
ของการเรียนรูมีดังนี้ คือ 
    (1)  การเรยีนรูเปนกระบวนการ  เมื่อมีส่ิงเราใหผูเรียนรับรู 
    (2)  การเรียนรูเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพฤติกรรมเมื่อไดรับ
ประสบการณ 
    (3)  การเรยีนรูไมมีวุฒภิาวะ 
    (4)  การเรยีนรูจะเกิดไดงายถาสิ่งที่เรียนนั้นเปนสิ่งที่มีความหมายตอผูเรียน 
   5)  การเรียนรูโดยการกระทาํ  
    ภาษาไทยเปนวิชาทักษะที่จะทําใหนักเรียนมีความคลองแคลววองไวจะตองลงมือ

ปฏิบัติ  (learning by doing)  และฝกฝนบอยๆ การเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชวิธีครูเปนผูบรรยาย
โดยตลอดไมเปดโอกาสใหนักเรียนลงมือปฏิบัติแลว  นักเรียนจะไดรับประโยชนจากการเรียน
นอยที่สุด  ดังนั้นครูภาษาไทยไมควรผูกขาดในการบรรยายความรู  ควรใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝน 
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ปฏิบัติศึกษาคนควาดวยตนเองใหมากที่สุด  ครูควรเปนผูชี้แนะแนวทางโดยจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ลงมือปฏิบัติเอง  จะทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางแนนแฟน 
   6)  การเรียนรูโดยมีเปาหมาย  
    ในการสอนของครูทุกครั้ง  ควรตั้ง เปาหมายหรือจุดมุงหมายที่แนนอน
(purposeful learning) กอนวาสอนเรื่องนั้นๆ เพื่ออะไร และเวลาสอนก็ดําเนินการสอนไปตาม
เปาหมายที่วางไว 
   7)  กฎแหงแรงจูงใจ  
    แรงจูงใจ  (motivation)  หมายถึง  แรงดันที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ 
ออกมา  ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูควรคํานึงถึงวาผลลัพธที่เกิดจากเนื้อหา 
ตลอดจนวิธีสอนเกี่ยวของกับความตองการ  และประสบการณที่มีมากอนของผูเรียนมากนอยเพียงใด  
เทคนิคและการสอนสวนใหญใชประโยชนจากแรงจูงใจภายในและภายนอก  เพื่อเราใหนักเรียน
สนใจเรียน  แรงจูงใจแบงไดเปน  2  ประเภท  คือ 
    (1)  แรงจูงใจภายนอก  (extrinsic  motivation)  เปนแรงจูงใจที่เกิดจากสิ่งเราภายนอก
ที่ครูเปนผูจัดขึ้น  เชน  การสรางสถานการณตางๆ การจัดกิจกรรมและประสบการณที่นาสนใจ 
การสรางบรรยากาศใหสนุกสนาน  อันเปนแรงกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียน 
ครูภาษาไทยอาจสรางแรงจูงใจภายนอกไดในการจดัการเรียนการสอน 
    (2)  แรงจูงใจภายใน  (intrinsic  motivation)  เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้น  ในตัวผูเรียนเอง 
เชน  เกิดความสนใจ  ความกระตือรือรน  ความอยากรูอยากเห็น  ความใฝรู  มีความกระตือรือรน  หรือ
เกิดแรงบันดาลใจ  อยากที่จะศึกษาสายตาแสดงความพอใจ  บางครั้งใชพรอมกันกับการเสริมกําลังใจ
ดวยวาจา  การเสริมกําลังใจดวยการใหไดรับรางวัล  เชน  ใหส่ิงของ  ใหบัตรเกียรติคุณ  ใหดาว  
แตขอควรระวังคือ  อยาใหนักเรียนหวังผลทางดานวัตถุมากเกินไป  การเสริมกําลังใจดวยการใหนักเรียน
มีสวนรวม  เชน  ใหมีสวนรวมในการทาํกิจกรรมเลนเกมตางๆ ใหเกิดความรูสึกวาเขามีความสําคัญ
หรือเปนสวนหนึ่งของกลุม 
 แนวการสรางแบบฝกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  (อินเทอรเน็ต, 2551)  นําเสนอ
หลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะโดยมีหลักดังตอไปนี้ 
   1)  ใชหลักจิตวิทยาการเรียนรูของเด็กแตละวัย  เชน  แบบฝกสําหรับเด็กเล็ก  หรือ
ระดับอนุบาล  และชั้นประถมศึกษาปที่  1  และ  2  เนนภาพมากกวาคํา เด็กวัย  9-11  ขวบ  จะสนใจ
เรื่องราวเนื้อหาสาระประเภทสารคดี เร่ืองราวจากตํารา  ตํานาน  คําบอกเลา  มากกวานิทาน  วัย 11-16 ป 
ชอบอานเรื่องยาวๆ ตองมีเนื้อหาสาระมากกวารูปภาพ  เปนตน 
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   2)  ใชสํานวนภาษางายๆ โดยเฉพาะคําสั่งตองกระชับ  และชัดเจน  ไมใชศัพท
ยากเกินไป 
   3)  ใหความหมายตอชีวิต  หมายถึง  แบบฝกนั้นมวีัตถุประสงคที่ชัดเจนวาตองการ
ใหผูเรียนฝกเพื่ออะไร ใหขอคิดคติธรรมอะไรแฝงอยู 
   4)  ฝกใหคิดไดเร็ว  และสนุก  ปกติหนังสือเรียนมักจะสรางความจําเจ  ทําใหผูเรียน
เบื่อหนายไดงาย  ดังนั้น  แบบฝกจะตองแตกตางไปจากหนังสือเรียน  หรือแบบฝกหัด  ในหนังสือเรียน 
โดยเนนใหผูเรียนไดคิดใหเร็ว  และสนุก  โดยมีเกมหรือมีกิจกรรมหลากหลาย 
   5)  ปลุกความสนใจดวยรูปภาพ  และรูปแบบที่แปลกและแตกตางจากผูที่เรียนเคยเหน็ 
   6)  เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน  แบบฝกที่ดีไมควรมากเกินไป    
ทําใหผูเรียนรูสึกเบื่อและไมสนใจ  และไมควรมีกิจกรรมซ้ําๆ 
   7)  อาจศึกษาไดดวยตนเองตามลําพัง 
 ดังที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวาหลักของการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคําควรมีหลักการ
ดังตอไปนี้  สรางแบบฝกใหตรงตามวัตถุประสงคของสิ่งที่ตองการ  และเหมาะสมกับวัยของ
ผูที่จะนําไปใช  นอกจากนี้ยังตองยึดหลักจิตวิทยาของการเรียนรู  หลักความแตกตางระหวางบุคคล  
หลักของการเสริมแรงและการสรางแรงจูงใจ  เพื่อใหแบบฝกสามารถตอบสนองไดตามความตองการ
ของผูนําใช    

 
2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 2.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
 จิตรา  สมพล  (2547, หนา 79-80)  ทําการวิจัยการพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา
วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  6  กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนโรงเรยีนบานนาด ีจ.อุบลราชธาน ี
จํานวน  33  คน  เครื่องมือที่ใชในกาวิจัยไดแก  แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา  จํานวน  12  ชุด 
ผลการวิจัยพบวา  1)  แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยมีประสิทธภิาพเทากบั 93.95/91.36 
ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว  2)  หลังจากใชแบบฝกทักษะแลว  นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนใชแบบฝกทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ชนาธิป  ผลวาวแวว  (2548,  หนา 54-56)  ทําการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาไทย  สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่  6 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนบานไพรพะยอม  อ.หวยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ  จํานวน  18  คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แบบฝกเสริมทักษะการอานและการเขียนสะกดคาํภาษาไทย 
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จํานวน  8  ชุด  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการศึกษาพบวา  แบบฝกเสริมทักษะ
การอานและการเขียนสะกดคําภาษาไทย  มีประสิทธิภาพ  86.67/88.33  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวและ
คาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.83  
 บุญเพียร  สุวรรณศร  (2548,  หนา 97-98)  ทําการวิจัยหาประสิทธิภาพของแบบฝก
การเขียนสะกดคําเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  
โรงเรียนวัดบานหีบ  อําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบวา  1)  แบบฝกการเขียน
สะกดคํามีประสิทธิภาพเทากับ  93.51/81.67  ซ่ึงเปนตามมาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว  2)  ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคํา  โดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคํา  พบวา  นกัเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝก
การเขียนสะกดคํา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  3)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียน
สะกดคําที่สอน  โดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคํา  สูงกวากลุมที่สอนตามคูมือครูของกรมวิชาการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จุติตา  คงดวง  (2549,  หนา 41-42)  ทําการวิจัยการพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย
เร่ืองการเขียนสะกดคํา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนบดินเดชา  (สิงห สิงหเสนี)  4 
โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน  50  คน  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  คือ  แบบฝกทักษะ
การเขียนสะกดคํา  และแบบทดสอบการเขียนสะกดคํา  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยใช
แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสะกดคํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
วิชาภาษาไทย  เร่ือง  การเขียนสะกดคําสามารถเขียนสะกดคําไดดีกวากอนการใชแบบฝกทักษะ 
 ทองพูน  ศิริมนตรี  (2549, หนา 97-98)  ทําการวิจัยพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา
ตามมาตราตัวสะกด  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 โรงเรียนบานเมืองเสือ  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนกับกอนการเรียน 
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโดยใชแบบฝกทักษะที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  พบวา  แบบฝกทักษะ
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพ  92.20/82.23  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  80/80  ที่ตั้งไว  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 พรรษพล  ดีดพิณ  (2549,  หนา 74-76)  ทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ตัวสะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระววรสาร  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี  ที่ไดรับการสอนโดยใช
เกมกับการสอนปกติ  พบวา  1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ที่ไดรับ
การสอนโดยใชเกมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
2)  เจตคติตอการเรียนของนักเรียน ที่ไดรับการสอนโดยใชเกมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนปกติ 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3)  ความกาวหนา  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่ไดรับการสอนโดยใชเกมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนปกติ  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความกาวหนา  ดานเจตคติตอการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเรื่อง
การเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชเกมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สุนีย  แกวของแกว  (2549, หนา 54)  ทําการวิจัยการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําที่มี
ตัวสะกดไมตรงตามมาตราของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนบานบอทอง  อ.สะบายอย  จ.สงขลา  ผลการวิจัยพบวา  1)  ทักษะการเขียนสะกดคํา
ที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  มีการพัฒนาดขีึน้  
2)  นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูดานการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตรา 
มีทักษะการเขียนสะกดคํากอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 กาญจนา  ทนันไชย  (2550, หนา 90-91)  ทําการวิจัยการสรางแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรอง
การเขียนสะกดคํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนในสังกัดอําเภอทาปลา  จังหวัด
อุตรดิตถ  จํานวน  246  คน  การสรางแบบทดสอบวินิจฉัยการเขียนสะกดคําดําเนินตามขั้นตอน  คอื 
การวิเคราะหคําที่นักเรียนสวนมากเขียนผิด  จากนั้นนําคําที่นักเรียนเขียนผิดมาสรางแบบทดสอบวินิจฉัย
การเขียนสะกดคําตามกระบวนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ  โดยทดลอง  2  คร้ัง  พบวานักเรียน
เขียนสะกดคําผิดหลายรูปแบบ  คือ  เขียนตัวควบกล้ําผิด  เขียนอักษรนําผิด  เขียนพยัญชนะตนผิด  
เขียนรูปสระผิด  เขียนตัวสะกดผิด  เปนตน 
 ทิพยวัลย  รักษชน  (2550,  หนา 97-98)  ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
แบบฝกการเขียนสะกดคําตามเกณฑ  75/75  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2 โ รงเรียน
นิยมราษฎรวิทยา  อําเภอเมือง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร  เขต 1  และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  ระหวางกอนและหลังการใชแบบฝก
การเขียนสะกดคํา  ผลการวิจัย  พบวา  แบบฝกการเขียนสะกดคาํสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  87.64/77.50  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  และมีผลสัมฤทธิ์ดานการเขียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  หลังการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําสูงกวากอนใชแบบฝก
การเขียนสะกดคําและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 ทัศนียา  แกวคงขํา  (2550,  หนา 104-105)  ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ชุดกิจกรรมการเขียนสะกดคําภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนทาปลาอนุสรณ1 
อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  70/70  และเพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาภาษาไทย  โดยใชชุดกิจกรรมการเขียนสะกดคําภาษาไทย 
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พบวา  1)  ชุดกิจกรรมการเขียนสะกดคําภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน  83.70/91.30 2)  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใชชุดกิจกรรม
การเขียนสะกดคําภาษาไทยในระดับดี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ภัสรา  เปงวงศ  (2550, หนา 102-104)  ทําการวิจัยสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
การเขียนสะกดคํา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนบานวังเบอะ 
อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร  ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  และศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอชุดการสอน  พบวา  1)  ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา  มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 80/80 2)  ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอชุดการสอนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคํา 
อยูในระดับมาก 
 ระวีวรรณ  มะนุม  (2550, หนา 90-91)  ทําการวิจัยพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะ  เร่ือง 
การเขียนสะกดคําภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  โรงเรียน
บานศรีดอนไชย(ประชานุกูล)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร  เขต 2  อําเภอลอง  จังหวัดแพร 
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ถึงเกณฑรอยละ  70  และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  2  ตอชุดการสอนเสริมทักษะ  พบวา  1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียน
ชุดการสอนเสริมทักษะ  เร่ือง  การเขียนสะกดคําภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด  ถึงเกณฑรอยละ 70      
2)  ความพึงพอใจของนักเรียนตอชุดการสอนเสริมทักษะ  เรื่อง  การเขียนสะกดคําภาษาไทยตาม
มาตราตัวสะกด  อยูในระดับดี 
 สมลักษณ  สุวรรณวงศ  (2550,  หนา 81-82)  ทําการวิจัยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและ
แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํายาก  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียน
อนุบาลศรีวิไล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต  3  ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑ  80/80 
และหาคาดัชนีประสิทธิผล  รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแผนการจัดการเรียนรู
และแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํายาก พบวา  1)  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูและ
แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํายาก  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น  มีคาเทากับ  86.33/87.00  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  2)  คาดรรชนีประสิทธิผลของนักเรียน
ที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํายากที่ผูวิจัยสรางขึ้น  มีคาเทากับ 0.65  3)  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํายากที่ผูวิจัยสรางขึ้น  คะแนนหลังเรียนรูสูงกวา
กอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4)  นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูและ
แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํายาก  มีคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 สุภจิตร  คงสุวรรณ  (2550,  หนา 95-96)  ทําการวิจัยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและ
แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียน
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อนุบาลศรีวิไล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนเรียนและหลังเรียนเพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของ
การเรียนรูโดยใชแผนกาจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด 
พบวา  แผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด  
มีประสิทธิภาพเทากับ  87.56/89.16  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  80/80  และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.80  
 สุธา  ขวัญพุฒ  (2550, หนา 79-80)  ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยที่มีการันตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนวัดเลียบราษฎรบํารุง  เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานครที่เรียนแบบบูรณาการทักษะกับเรียนแบบรวมมือ  ผลการวิจัยมีดังนี้  1)  ผลสัมฤทธ์ิ
ในการเขียนสะกดคําภาษาไทยที่มีการันตของนักเรียนที่เรียนแบบบูรณาการทักษะกอนเรียนและ

หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
2)  ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําภาษาไทยที่มีการันตของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือกอนเรียน
และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน  3)  ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําภาษาไทยที่มีการันตของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือ
กับนักเรียนที่เรียนแบบบูรณาการทักษะแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือสูงกวานักเรียนแบบบูรณาการทักษะ 
 อัมพวรรณ  โคโตสี  (2550, หนา 114-115)  ทําการวิจัยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
และแบบฝกทักษะการสะกดคํา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
อนุบาลศรีวิไล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก 
แผนการจัดการเรียนรูการสะกดคํา  จํานวน  9  แผน  ผลการวิจัยพบวา  แบบฝกทักษะการสะกดคํายาก 
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  มีประสิทธิภาพ  86.67/84.54  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว  โดยมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ  .76  ทําใหนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นหลังจากการเรียน
ดวยแบบฝกทักษะการสะกดคํายาก  โดยใชกระบวนการการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  
คิดเปนรอยละ 76 และนักเรียนที่เรียนตามแบบฝกทักษะการสะกดคํายาก  โดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนเพิม่ขึน้จากกอนเรยีนแตกตางกนั
อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ธนิดา  เรืองวิเศษ  (2550,  หนา 78-79)  ทําการวิจัยการพัฒนาทักษะการสะกดคํายาก 
โดยแบบฝกเสริมทักษะและกระบวนการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหัวหมู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยใช
กลุมตัวอยางจํานวน  22  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แบบฝกทักษะการสะกดคาํยาก 
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แบบประเมินคุณภาพแบบฝกทักษะการสะกดคํายาก  และแบบทดสอบ  ผลการวิจัยพบวา  1)  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการเรียนชุดการสอนเสริมทักษะ  เรื่อง  การเขียนสะกดคําภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด  
ถึงเกณฑรอยละ 70  2)  ความพึงพอใจของนักเรียนตอชุดการสอนเสริมทักษะ  เร่ือง  การเขยีนสะกดคาํ
ภาษาไทยตามมาตราตัวสะกดอยูในระดับดี 
 2.2.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 แคลนตัน  (Clanton, 1977, p. 7220 – A)  ไดศึกษาถึงผลของวิธีการตัดอักษรตามวิธีสะกดคํา 
โดยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดชนิดที่ลบอักษรออกจากคํา  แลวใหนักเรียนเติมตัวอักษรที่หายไป 
สัปดาหละ  4  แบบฝกหัด  รวม  3  สัปดาห  กับนักเรียนระดับ  6 - 7  จํานวน  194  คน  ผลปรากฏวา 
คะแนนกลุมทดลองกับกลุมควบคุมไมแตกตางกัน  แตคะแนนของกลุมทดลองหลังจากทําแบบฝกหัด
สูงกวาคะแนนกอนทําแบบฝกหัด 
 ชวอรต  และโดหริ่ง  (Schwartz & Doehring, 1977, p. 55)  ไดศึกษาถึงความสามารถ
ในการเขียนสะกดคําของนักเรียนระดับ 2  ถึงระดับ  6  จํานวน  160  คน  โดยใชรูปภาพที่มีความหมาย
และแบบทดสอบการเขียนสะกดคําแบบเลือกตอบ  และแบบทดสอบการเขียนสะกดคํายาก  พบวา 
นักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชรูปภาพที่มีความหมาย  มีแนวโนมการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียน
ที่เรียนการเขียนสะกดคําแบบธรรมดา  
  แมคพีค  (Mcpeake, 1979, p. 7199 - A)  ไดศึกษาผลการเรียนจากแบบฝกอยางเปนระบบ  
ตั้งแตเริ่มศึกษาถึงความสามารถในการอานและเพศที่มีตอความสามารถในการเขียนสะกดคําของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  จากโรงเรียนประถมศึกษาที่เมือง Scituate และ Massachusetts  
จํานวน  129  คน  พบวา  ทุกกลุมมีผลสัมฤทธิ์ในการสะกดคําสูงขึ้น  ยกเวนนักเรียนชายในกลุมที่มี
ความบกพรองดานการอาน  และพบวาแบบฝกชวยปรับปรุงความสามารถในการเขียนสะกดคําของ
นักเรียนทุกคน  แตระยะเวลา  12  สัปดาหไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดการถายโยงการเรียนรู
ในการสะกดคําใหมที่ยังไมไดศึกษา  และคะแนนของนักเรียนหญิงสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  นอกจากนั้นการอานยังมีความสัมพันธกับความสามารถในการเขียนสะกดคํา  กลาวคือ  
นักเรียนที่มีความสามารถในการอานสูง  จะไดคะแนนในการสะกดคําสูงดวย  และพบวาเวลาที่ใช
สําหรับการศึกษาการสะกดคําวันละ  20  นาที  มีประโยชนที่จะทําใหนักเรียนสะกดคําไดดียิ่งขึ้น  
  พาสสานันตี  (Passananie, 1799, p. 56)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเขียนสะกดคาํ  
โดยใชการสอนแบบตามลําดับอักษร  (l.T.A)  และแบบตามลําดับอักษรแบบเติมกับนักเรียน
ในระดับ  1  ถึง  ระดับ  7  แลวเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสะกดคํา  โดยแบบทดสอบการอาน 
1  ฉบับ  และแบบทดสอบการเขียน  2  ฉบับ  พบวา  ผลการสอนทั้ง  2  กลุมแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติ  
แตเมื่อศึกษาคนควาความสัมพันธระหวางการอานกับความสามารถในการสะกดคํานั้นๆ มีความสัมพันธ
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและยังมีความคิดเห็นวา  การสะกดคํานั้นจะชวยใหความสามารถในการอาน
และการเขียนดีขึ้นอีกดวย 

 จากงานวิจัยดังกลาวมาแลวสรุปไดวา  การสอนเขียนสะกดคําโดยใชแบบฝก  ทําใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําสูงกวากอนทําแบบฝก  ดังนั้น  จึงควรสงเสริมใหมีการสรางแบบฝก
และปรับปรุงแบบฝกใหมีรูปแบบและกิจกรรมตางๆ ใหนาสนใจโดยเฉพาะทักษะในดานการเขียน
สะกดคําตองอาศัยการฝกอยางถูกวิธีซ่ึงจะสงผลใหการเขียนสะกดคําของนักเรียนมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
 


