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โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
 



คํานํา 
 

การวางรากฐานการเรียนรู การเรียนรูที่ดีตองเริ่มตนที่เด็กประถม ภาษาไทยเปนวิชาที่มี
ความสําคัญในการวางรากฐานทางการศึกษาที่ดีของเดก็ หากเด็กมีความรูความเขาใจในการเขียนคํา 
สะกดคําที่ถูกตองแลวนั้นกจ็ะไมเกิดอุปสรรคในการเรียนรูในรายวิชาอื่นๆอีก โดยวิจยันีจ้ัดทําขึน้
เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาเรื่องการเขียนคํา ( ภาษาไทย ) ใหถูกตอง 

วิจัยนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการลดปญหาการเรียนรูของเด็กๆ ที่จําเปนตองอาน เขียน
คําใหถูกตองเพื่อนําไปใชไดอยางถูกตอง วิจยันีจ้ะไมสําเร็จลงไดดวยดีหากผูวิจยัไมไดรับความ
รวมมือจากเพือ่นครู จากแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต และที่สําคัญคือกลุมตัวอยางในงานวจิัยครั้งนี้ 
ทางผูวิจัยจึงขอขอบคุณและขอบใจในทกุหนวยงานทีใ่หความรวมมอืดวยดีตลอดมา 
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  บทที่  1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคญั 
              การเรียนวิชาภาษาไทย ส่ิงที่ตองไดรับการพัฒนามี 3 ดาน คือ การฟง การพูด และการ
เขียน สําหรับวัยเด็กประถมศึกษาสิ่งสําคัญคือ การอานและการเขยีนเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา
เปนอยางยิ่ง จากการสอนทกัษะการอานและการเขียนสะกดคํา  พบวา  เมื่อครูใหผูเรียนอาน
บทเรียน  หรือ  หนังสือนอกเวลา  แลวกาํหนดคําใหผูเรียนเขียนตามคําบอก จากคาํที่ครูกําหนดขึ้น  
ผูเรียนจะไมสามารถเขียนคําไดถูกตอง  ตามมาตราตัวสะกด  ตางๆ    ครูผูสอนจึงจึงเกิดความคดิ
ที่วา  การ  ใหผูเรียนคนหาคาํศัพทที่สะกดดวยมาตราตัวสะกดตางๆจากหนังสือพิมพ  หรือวารสาร
ตางๆ รวมไปจนถึงตามเนื้อหาในเพลงที่ผูเรียนสนใจ และการฝกใหผูเรียนไดเขียนสะกดและนํามา
อานคําบอยๆ  จะชวยใหผูเรียนอานและเขียนสะกดคําไดถูกตองมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อฝกใหผูเรียนเขยีนสะกดคําจากมาตราสะกดตางๆไดถูกตองแมนยํา 
 2.  เพื่อฝกฝนใหผูเรียนอานสะกดคําจากมาตราสะกดตางๆไดถูกตองแมนยํา 
 3.  เพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคําของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  
สมมุติฐานของการวิจัย 
              การไดคนควาหาคาํศัพทตามที่ผูเรียนสนใจ  และการไดฝกอานและเขยีนบอยๆ ขึ้น  จะ
ชวยทําใหผูเรยีนสามารถอานและเขยีนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดตางๆ ในเชิงหลักภาษาไทย ได
อยางถูกตอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากร  ( กลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา ) 
  1.1  เปนนักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3/6 EP  
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา  2551    
 2.  กลุมตัวอยาง 
  2.1  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปที่  3/6 EP  จํานวน  5  คน 
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 3.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวจัิย  ไดแก 
  วิจัยเชิงทดลอง 

3.1  ตัวแปรอสิระ 
3.1.1  ผูเรียนฝกเขียนสะกดคาํจากเอกสารตางๆ  และใบงาน 

3.1.2  ผูเรียนฝกการอานสะกดคําตางๆจากเอกสารที่ตนสนใจ และ 
ใบงานที่ครูกําหนด 

3.2  ตัวแปรตาม 
3.2.1  ความสามารถในการเขยีนสะกดคํา 
3.2.2  ความสามารถในการอานคําสะกดตางๆ 

3.3  เนื้อหา 
การอานและการเขียนสะกดคํา 

4.  ระยะเวลาในการศึกษา 
 ปการศึกษา  2551  ตั้งแตเดือนกันยายน 2551  -  เดือนกุมภาพันธ  2552 
 

ขอตกลงเบื้องตน 
 การวิจยัในครัง้นี้เปนการศกึษาถึงวิธีการแกไขการอานและการเขียนคําสะกดตางๆ ให
ถูกตอง เพื่อเปนการพัฒนาผลการเรียนที่ดีขึ้น โดยการฝกฝนใชเวลานอกจากเวลาเรียนตามปกติ
เทานั้น 
  
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

ผลที่ไดรับจากการวิจยัในครัง้นี้ คือ ผูเรียนอานและเขยีนสะกดคําไดถูกตองมากขึ้น 

ผูเรียนเขาใจและนํามาตราตวัสะกดตางๆไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง 
 

 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
              ใบงานการเขียนสะกดคําตางๆ    หมายถึง   ใบงานที่ผูวิจยัจัดทําขึ้นมา  โดยการนําคําศัพท
ที่เขียนสะกดคาํดวยมาตราตวัสะกดตางๆ  และเปนคําทีน่ักเรียนมักจะใชตัวสะกดผดิ  ในบทเรยีน
ตางๆ 

              ความสามารถในการเขียนสะกดคํา   หมายถึง   คะแนนที่ไดจากการเขียนสะกดคํา   
กอนเรียนและหลังเรียนที่ผูวจิัยจดัทําขึ้น 
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   ความสามารถในการอานคาํสะกดตางๆ  หมายถึง  คะแนนที่ไดมาจากการอานคาํสะกด
ตางๆ ใหครูฟงนอกเวลาเรียน 
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บทท่ี  2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 -   การวจิัยในชั้นเรียน ชุดฝกอบรมดวยตนเอง ของกรมสามัญศึกษา 
-   www.google.com
-   งานวิจยั เร่ือง  การแกปญหานักเรยีนที่เขียนสะกดคําไมถูกตอง  
    โดย  ครูฉายพรรณ  สนิทนาน 
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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิทดลอง เร่ือง การแกปญหานักเรียนที่เขียนสะกดคําไมถูกตอง  
 

1.  การเลือกกลุมตัวอยาง 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปที่  3/6 EP  จํานวน  5  คน 
2.  ตัวแปร   

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย  ไดแก 
  วิจัยเชิงทดลอง 

3.1  ตัวแปรอสิระ 
3.1.1  ผูเรียนฝกเขียนสะกดคาํจากเอกสารตางๆ  และใบงาน 

3.1.2  ผูเรียนฝกการอานสะกดคําตางๆจากเอกสารที่ตนสนใจ และ 
ใบงานที่ครูกําหนด 

3.2  ตัวแปรตาม 
3.2.1  ความสามารถในการเขยีนสะกดคํา 
3.2.2  ความสามารถในการอานคําสะกดตางๆ 

3.  รูปแบบของการทดลอง   
1. ทดสอบกอนเรียนโดยใหผูเรียนคนควาหาคําศัพทจากหนังสือพิมพ  วารสารตางๆ  ทุกมาตรา

ตัวสะกด 
2. ตรวจผลงานผูเรียน  บันทกึคะแนน  โดยแบงคะแนนเปน 

- การเขียนโดยใชตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 
- การเขียนสะกดคําโดยใชตวัสะกดที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด 

3. บันทึกคะแนน 
4. เขียนสะกดคําจากใบงาน 
5. ตรวจผลงาน  โดยใชเกณฑเดียวกับการตรวจแบบทดสอบกอนเรียน 
6. บันทึกคะแนน 
7. เปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
8. สรุปผลการวิจัย 
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เคร่ืองมือการวิจัย 
                   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

       - ใชสถิติที่เปนคาเฉลี่ยเลขคณิต จากการตรวจผลการทดสอบกอนและหลังเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

บทท่ี  4 

ผลดําเนินการวิจัย 
( ผลการวิเคราะหขอมูล ) 

 

ตารางที่  1  :  แสดงจาํนวนและเพศที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจยัจากจํานวนกลุมตัวอยางชั้น  
         ป.3 EP จํานวน 5 คน ดังนี ้
 

เพศ 

ชาย หญิง 
3 2 

60.00 40.00 
 
จากตารางที่  1  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางโดยแบงออกเปนเพศชายและเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 60.00 ในกลุมตวัอยางชาย และ 40.00 ในกลุมตวัอยางเพศหญิง 
 

ตารางที่  2  :  แสดงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจากการทดสอบความรูกอนเรียนจํานวนคําถาม 20 ขอ  
        10 คะแนน 

กลุมตัวอยางที ่
คะแนนตอนที ่1 
( 15 คะแนน ) 

คะแนนตอนที ่2 
( 5 คะแนน ) 

รวมคะแนนทั้งหมด 
( 10 คะแนน ) 

รอยละ 

1 12 2 7 70.00 
2 10 1 5.5 55.00 
3 8 1 4.5 45.00 
4 7 0 3.5 35.00 
5 9 0 4.5 45.00 

คะแนนรวม 46 4 25 50.00 
 

จากตารางที่  2  ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการวดัผลดวยแบบทดสอบกอนเรียน คะแนนเต็ม 10 
คะแนน มีนักเรียนผานการวดัผลจํานวน 2 คน และมีคาเฉลี่ยกลุมคิดเปนรอยละ 50.00 ของคะแนน
ทั้งหมด 
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ตารางที่  3  :  แสดงผลบันทึกคะแนนจากใบงานการเขียนสะกดคําโดยแบงออกเปน 2 ตอน  ดงันี ้

กลุมตัวอยางที ่
คะแนนรอบที่ 1 
( 10 คะแนน ) 

คะแนนรอบที่ 2 
( 10 คะแนน ) 

คะแนนรวม 
( 20 คะแนน ) 

คะแนนเฉลี่ย 

1 6 8 14 70.00 
2 7 7 14 70.00 
3 7 6 13 65.00 
4 5 7 12 60.00 
5 5 6 11 55.00 

คะแนนรวม 30 34 64 64.00 

 
 จากตารางที่  3  คือผลสํารวจจากการใหศึกษาใบความรูและใบงานที่ไดมาจากการฝกฝน
แบบฝกหัดที่ครูสราง โดยสังเกตพบวามีนักเรียนที่มีคะแนนบันทึกไมผานตามเกณฑ จาํนวน 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย / ขอเสนอแนะ 
 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อฝกใหผูเรียนเขยีนสะกดคําจากมาตราสะกดตางๆไดถูกตองแมนยํา 
 2.  เพื่อฝกฝนใหผูเรียนอานสะกดคําจากมาตราสะกดตางๆไดถูกตองแมนยํา 
 3.  เพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคําของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

1.  กลุมตัวอยาง 
      เปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3 แผนกการเรียน EP Program  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2551โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวดันครราชสีมา    
เลือกกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 14.29 ของจํานวนประชากรทั้งหมด  
 

2.  เคร่ืองมือการวิจัย 
1. ทดสอบกอนเรียนโดยใหผูเรียนคนควาหาคําศัพทจากหนังสือพิมพ  วารสารตางๆ  ทุก

มาตราตัวสะกด 
2. ตรวจผลงานผูเรียน  บันทกึคะแนน  โดยแบงคะแนนเปน 

- การเขียนโดยใชตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 
- การเขียนสะกดคําโดยใชตวัสะกดที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด 

3. บันทึกคะแนน 
4. เขียนสะกดคําจากใบงาน 
5. ตรวจผลงาน  โดยใชเกณฑเดียวกับการตรวจแบบทดสอบกอนเรียน 
6. บันทึกคะแนน 
7. เปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
8. สรุปผลการวิจัย 
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สรุปผลการศึกษา 

              1.    การทดสอบกอนเรียน   นกัเรียนคัดเลือกคาํศัพทที่สะกดดวยมาตราตัวสะกดตางๆจาก
หนังสือพิมพ   แลวนําคําศัพทมาติดลงในใบงานที่ครูกําหนดให    9  มาตราตําสะกด     ผลการเขียน
สะกดคํานกัเรยีนผานเกณฑรอยละ   60  จาํนวน  7  มาตราตัวสะกด  มาตราแม ก กา และแม  กม  
ไมผานเกณฑ   รวมเฉลี่ยทั้งหมดคิดเปนรอยละ  78.66 
               2.   การทดสอบหลังเรียน    ใบงานที่  1  มาตราตัวสะกดแม  ก กา    นกัเรียนเขียนคําจาก
ภาพที่กําหนดให    ผลการเขยีนสะกดคําผานเกณฑรอยละ  83.33 
               3.    ใบงานที่  2  มาตราตัวสะกด  แม  กง   เติมคําที่มีตัวสะกด   8   ขอ   ผลการเขียนสะกด
คําผานเกณฑรอยละ  100           
               4.   ใบงานที่  3  มาตราตัวสะกดแม  กน   เติมตวัสะกด  เขียนคํา  และแตงประโยค  
จํานวน   26  ขอ    ผลการเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ  69.25                    
               5.   ใบงานที่  4  มาตราตัวสะกด  แม  กม   เติมคาํที่มีตัวสะกด  จํานวน  10  ขอ    
 ผลการเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ   70 
               6.   ใบงานที่  5  มาตราตัวสะกด  แม  เกย   หาคาํที่มี ย  สะกด  และแตงประโยค   เติมคํา
ในประโยค   จํานวน   15   ขอ  ผลการเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ   80 
               7.   ใบงานที่  6   มาตราตัวสะกด   แม  เกอว  ระบายสีคําที่มี  ว  สะกด  จํานวน  8 ขอ 
ผลการเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ   62   
                 8.   ใบงานที่   7    มาตราตัวสะกด  แม  กก   ระบายสีคําที่มีตวัสะกด  จํานวน  21  ขอ   
ผลการเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ   23.80 
                 9.   ใบงานที่   8    มาตราตัวสะกด  แม  กด   เตมิคําที่มีตัวสะกด  จํานวน  12  ขอ   
ผลการเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ   25 
                10.   ใบงานที่   9    มาตราตัวสะกด  แม  กบ  เติมคําที่มีตัวสะกด  จํานวน  10  ขอ   
ผลการเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ   70 
                11.   ผลจากการเขียนสะกดคําจากใบงานทั้ง  9  มาตราตัวสะกด  นกัเรียนยงัเขียนสะกดคาํ
ไมผานรอยละ  60  จาํนวน  2  มาตราตัวสะกด  คือ  แม  กก  แมกด   รวมเฉลี่ยทั้งหมดคิดเปน 
รอยละ  64.87        
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ขอเสนอแนะ 

 
ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน 
 

              1.  ในภาพรวมจากการวิจยัเร่ืองการแกปญหานกัเรียนเขยีนสะกดคําไมถูกตอง  พบวา  
นักเรียนยังจํามาตราตัวสะกดแตละมาตราตัวสะกดไมได   จึงเขียนไมถูกตอง    

2. นักเรียนไมคอยสนใจในการทํางาน  สังเกตจากชิ้นงานและลายมือ 

3. ครูผูทํางานวิจยั มีเวลาพบผูเรียนหองละ 1 คาบ  ตอสัปดาห  (นักเรยีนทาํงานหลังจาก
เรียนในชั่วโมงแลว )  ทําใหการดําเนนิงานวิจยัคร้ังนี้ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร   

4. จากการสังเกตคิดวานกัเรียนหาคําศัพทจากวารสารจะไดคะแนนมากกวาในใบงาน 

เพราะนกัเรียนอาศัยความจํา  ไมไดมาจากความเขาใจ 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ผูวิจัยเล็งเห็นวาอยางไรก็ตามการศึกษาวิจยัในชั้นเรยีนหรือการวิจยักิจกรรมการเรียนการ
สอนนั้นเปนสาํคัญในการสะทอนถึงผลของการดําเนนิการ ซ่ึงหัวขอในการนํามาวิจยัในแตละครั้ง
นั้นสามารถนํามาศึกษาพัฒนาใหมไดเนื่องจากประชากรหรือกลุมตัวอยางไมเหมือนกัน ทั้งนี้และ
ทั้งนั้นหวัขอการวิจัยตองมีความทันสมัย ทันตอเหตกุารณเสมอ ไมซํ้าซาก จะเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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ก 
รายงานวิจัยเร่ือง  การแกปญหาผูเรียนอานและเขียนสะกดคําไมถูกตอง 
ผูวิจัย   นางสาวพรรณิพา    ชัง่ทอง 
สาขาวิชา  ภาษาไทย 
ปการศึกษา   2551 
 
 

บทคัดยอ 
 
 จุดประสงคของการทําวิจยัในครั้งนี้ เพื่อฝกใหผูเรียนเขยีนสะกดคําจากมาตราสะกดตางๆ
ไดถูกตองแมนยําทั้งเพื่อใหผูเรียนอานสะกดคําจากมาตราสะกดตางๆไดถูกตองแมนยําและ
ทายที่สุดเพื่อพัฒนาการเขยีนสะกดคําของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 EP  ภาคเรียนที่ 1 – 2 ปการศึกษา 
2551 เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยจํานวน 5 คน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางดวย 
 
วิธีการสุมอยางงาย 
 เครื่องมือที่ใชวัดผลการดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน อันไดแก 

1. ทดสอบกอนเรียนโดยใหผูเรียนคนควาหาคําศัพทจากหนังสือพิมพ  วารสารตางๆ  ทุก
มาตราตัวสะกด 

2. ตรวจผลงานผูเรียน  บันทกึคะแนน  โดยแบงคะแนนเปน 
- การเขียนโดยใชตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 
- การเขียนสะกดคําโดยใชตวัสะกดที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด 

3. บันทึกคะแนน 
4. เขียนสะกดคําจากใบงาน 
5. ตรวจผลงาน  โดยใชเกณฑเดียวกับการตรวจแบบทดสอบกอนเรียน 
6. บันทึกคะแนน 
7. เปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
8. สรุปผลการวิจัย 

สถิติที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนการหาคาเฉลี่ยและคามาตรฐานของรอยละ ( อยางงาย ) 
 
 



ข 
ผลการวิจัย มีดังนี ้
              1.    การทดสอบกอนเรียน   นกัเรียนคัดเลือกคาํศัพทที่สะกดดวยมาตราตัวสะกดตางๆจาก
หนังสือพิมพ   แลวนําคําศัพทมาติดลงในใบงานที่ครูกําหนดให    9  มาตราตําสะกด     ผลการเขียน
สะกดคํานกัเรยีนผานเกณฑรอยละ   60  จาํนวน  7  มาตราตัวสะกด  มาตราแม ก กา และแม  กม  
ไมผานเกณฑ   รวมเฉลี่ยทั้งหมดคิดเปนรอยละ  78.66 
               2.   การทดสอบหลังเรียน    ใบงานที่  1  มาตราตัวสะกดแม  ก กา    นกัเรียนเขียนคําจาก
ภาพที่กําหนดให    ผลการเขยีนสะกดคําผานเกณฑรอยละ  83.33 
               3.    ใบงานที่  2  มาตราตัวสะกด  แม  กง   เติมคําที่มีตัวสะกด   8   ขอ   ผลการเขียนสะกด
คําผานเกณฑรอยละ  100           
               4.   ใบงานที่  3  มาตราตัวสะกดแม  กน   เติมตวัสะกด  เขียนคํา  และแตงประโยค  
จํานวน   26  ขอ    ผลการเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ  69.25                    
               5.   ใบงานที่  4  มาตราตัวสะกด  แม  กม   เติมคาํที่มีตัวสะกด  จํานวน  10  ขอ    
 ผลการเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ   70 
               6.   ใบงานที่  5  มาตราตัวสะกด  แม  เกย   หาคาํที่มี ย  สะกด  และแตงประโยค   เติมคํา
ในประโยค   จํานวน   15   ขอ  ผลการเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ   80 
               7.   ใบงานที่  6   มาตราตัวสะกด   แม  เกอว  ระบายสีคําที่มี  ว  สะกด  จํานวน  8 ขอ 
ผลการเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ   62   
                 8.   ใบงานที่   7    มาตราตัวสะกด  แม  กก   ระบายสีคําที่มีตวัสะกด  จํานวน  21  ขอ   
ผลการเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ   23.80 
                 9.   ใบงานที่   8    มาตราตัวสะกด  แม  กด   เตมิคําที่มีตัวสะกด  จํานวน  12  ขอ   
ผลการเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ   25 
                10.   ใบงานที่   9    มาตราตัวสะกด  แม  กบ  เติมคําที่มีตัวสะกด  จํานวน  10  ขอ   
ผลการเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ   70 
                11.   ผลจากการเขียนสะกดคําจากใบงานทั้ง  9  มาตราตัวสะกด  นกัเรียนยงัเขียนสะกดคาํ
ไมผานรอยละ  60  จํานวน  2  มาตราตัวสะกด  คือ  แม  กก  แมกด   รวมเฉลี่ยทั้งหมดคิดเปน 
รอยละ  64.87       
 
 
 
  
 



 
 
 

โครงการวิจัยเรื่อง 

การแกปญหาผูเรียนอานและเขียนสะกดคําไมถูกตอง 
 
 

โดย 
มิสพรรณิพา    ชั่งทอง 

ชวงชั้นที่ 1  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3/6 EP 
 
 
 

 
 
 

ปการศึกษา  2551 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 



 
 

โครงการวิจัย 
 

ประจําปการศึกษา  2551 

ชื่อ  มิสพรรณพิา  ชั่งทอง  ชวงชั้นท่ี  1 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 
 

1.  ชื่อโครงการ “การแกปญหาผูเรียนอานและเขียนสะกดคําไมถูกตอง” 
 

2.  หลักการและเหตุผล ( ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ) 
              การเรียนวิชาภาษาไทย ส่ิงที่ตองไดรับการพัฒนามี 3 ดาน คือ การฟง การพูด และการ
เขียน สําหรับวัยเด็กประถมศึกษาสิ่งสําคัญคือ การอานและการเขยีนเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา
เปนอยางยิ่ง จากการสอนทกัษะการอานและการเขียนสะกดคํา  พบวา  เมื่อครูใหผูเรียนอาน
บทเรียน  หรือ  หนังสือนอกเวลา  แลวกาํหนดคําใหผูเรียนเขียนตามคําบอก จากคาํที่ครูกําหนดขึ้น  
ผูเรียนจะไมสามารถเขียนคําไดถูกตอง  ตามมาตราตัวสะกด  ตางๆ    ครูผูสอนจึงจึงเกิดความคดิ
ที่วา  การ  ใหผูเรียนคนหาคาํศัพทที่สะกดดวยมาตราตัวสะกดตางๆจากหนังสือพิมพ  หรือวารสาร
ตางๆ รวมไปจนถึงตามเนื้อหาในเพลงที่ผูเรียนสนใจ และการฝกใหผูเรียนไดเขียนสะกดและนํามา
อานคําบอยๆ  จะชวยใหผูเรียนอานและเขียนสะกดคําไดถูกตองมากยิ่งขึ้น 

 
3. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อฝกใหผูเรียนเขยีนสะกดคําจากมาตราสะกดตางๆไดถูกตองแมนยํา 
 2.  เพื่อฝกฝนใหผูเรียนอานสะกดคําจากมาตราสะกดตางๆไดถูกตองแมนยํา 
 3.  เพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคําของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
4.  สมมุติฐานของการวิจัย 
              การไดคนควาหาคาํศัพทตามที่ผูเรียนสนใจ  และการไดฝกอานและเขยีนบอยๆ ขึ้น  จะ
ชวยทําใหผูเรยีนสามารถอานและเขยีนสะกดคําตามมาตราตวัสะกดตางๆ ในเชิงหลักภาษาไทย ได
อยางถูกตอง 
  
 
 



5.  ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  ประชากร  ( กลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา ) 
  1.1  เปนนักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3/6 EP  
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา  2551    
 2.  กลุมตัวอยาง 
  2.1  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปที่  3/6 EP  จํานวน  5  คน 
 3.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวจัิย  ไดแก 
  วิจัยเชิงทดลอง 

3.1  ตัวแปรอสิระ 
3.1.1  ผูเรียนฝกเขียนสะกดคาํจากเอกสารตางๆ  และใบงาน 

3.1.2  ผูเรียนฝกการอานสะกดคําตางๆจากเอกสารที่ตนสนใจ และ 
ใบงานที่ครูกําหนด 

3.2  ตัวแปรตาม 
3.2.1  ความสามารถในการเขยีนสะกดคํา 
3.2.2  ความสามารถในการอานคําสะกดตางๆ 

3.3  เนื้อหา 
การอานและการเขียนสะกดคํา 

4.  ระยะเวลาในการศึกษา 
 ปการศึกษา  2551  ตั้งแตเดือนกันยายน 2551  -  เดือนกุมภาพันธ  2552 

6.  ขอตกลงเบือ้งตน 
 การวิจยัในครัง้นี้เปนการศกึษาถึงวิธีการแกไขการอานและการเขียนคําสะกดตางๆ ให
ถูกตอง เพื่อเปนการพัฒนาผลการเรียนที่ดีขึ้น โดยการฝกฝนใชเวลานอกจากเวลาเรียนตามปกติ
เทานั้น 
 
 
 
7.  คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
              ใบงานการเขียนสะกดคําตางๆ    หมายถึง   ใบงานที่ผูวิจยัจัดทําขึ้นมา  โดยการนําคําศัพท
ที่เขียนสะกดคาํดวยมาตราตวัสะกดตางๆ  และเปนคําทีน่ักเรียนมักจะใชตัวสะกดผดิ  ในบทเรยีน
ตางๆ 

              ความสามารถในการเขยีนสะกดคํา   หมายถึง   คะแนนที่ไดจากการเขียนสะกดคํา   



กอนเรียนและหลังเรียนที่ผูวจิัยจดัทําขึ้น 

   ความสามารถในการอานคาํสะกดตางๆ  หมายถึง  คะแนนที่ไดมาจากการอานคาํสะกด
ตางๆ ใหครูฟงนอกเวลาเรียน 
8.  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

ผลที่ไดรับจากการวิจยัในครัง้นี้ คือ ผูเรียนอานและเขยีนสะกดคําไดถูกตองมากขึ้น 

ผูเรียนเขาใจและนํามาตราตวัสะกดตางๆไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง 
9.  เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย 
 -   การวจิัยในชั้นเรียน ชุดฝกอบรมดวยตนเอง ของกรมสามัญศึกษา 

-   การอานและการเขียนสะกดคํา 
-  ส่ือ วารสารสิ่งพิมพตางๆ 

10.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3/6 EP  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   
ปการศึกษา  2551  

1. ตัวแปร 

3.1   ตัวแปรอสิระ 
  ผูเรียนฝกอานและเขยีนสะกดคําจากเอกสารตางๆ  และใบงานที่ครูเปนผู 

กําหนด 

         3.2  ตัวแปรตาม 
ความสามารถในการอานและเขียนสะกดคํา 

 
1. รูปแบบของการทดลอง 

1. ทดสอบกอนเรียนโดยใหผูเรียนคนควาหาคําศัพทจากหนังสือพิมพ  วารสารตางๆ  ทุก
มาตราตัวสะกด 

2. ตรวจผลงานผูเรียน  บันทกึคะแนน  โดยแบงคะแนนเปน 

- การเขียนโดยใชตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 

- การเขียนสะกดคําโดยใชตวัสะกดที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด 

3. บันทึกคะแนน 

4. อานและเขยีนสะกดคําจากใบงาน 

5. ตรวจผลงาน  โดยใชเกณฑเดียวกับการตรวจแบบทดสอบกอนเรียน 

6. บันทึกคะแนน 



7. เปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑที่กําหนด โดยใชหลักการทางสถิติ 
8. สรุปผลการวิจัย 

 
                   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

       - ใชสถิติคือการหาคาเฉลี่ยเลขคณิตจากคะแนนที่ไดจากการทดสอบในแตละครั้ง 
 
 
4.  ปฏิทินปฏบิัติงานวิจัย 

ลําดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 รางแนวทางการวิจัย สิงหาคม  2551  
2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ สิงหาคม  2551  
3 เขียนโครงการวิจัย กันยายน  2551  
4 ศึกษากลุมประชากร กันยายน  2551  
5 การสุมกลุมตัวอยาง กันยายน – ตุลาคม 2551  
6 การสรางเครื่องมือ กันยายน – ตุลาคม 2551  
7 ทําแผนการวเิคราะหขอมูล พฤศจิกายน  2551  
8 เก็บรวบรวมขอมูล พฤศจิกายน  2551  
9 วิเคราะหขอมูล ธันวาคม  2551  
10 การเขียนรายงานการวจิัย ธันวาคม  2551  
11 พิมพรางรายงานวิจยั มกราคม  2552  
12 การตรวจทานรางรายงานการวิจัย มกราคม  2552  
13 จัดพิมพและเขารูปเลม กุมภาพนัธ  2552  
14 เสนอและเผยแพร กุมภาพนัธ  2552  

5.  งบประมาณ 
  การจัดพิมพเอกสาร  150 บาท 
  รูปเลม      50 บาท 
   รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200 บาท 
6.  ผูรับผดิชอบโครงการวิจัย 
       มิสพรรณิพา     ช่ังทอง 
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