
๑ 

 

 

 

 

วิจัยในชั้นเรียน 
 

การทดลองสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัย 
 

นางสาวสุวรรณา  แย้มอรุณ 
 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพญาไท 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

กระทรวงศึกษาธิการ 



๑ 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

   งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนพญาไท ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ  ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  รวมทั้ง
คณะผู้บริหารของโรงเรียนที่ได้ให้การสนับสนุนให้คุณครูได้ท าการวิจัย  เพื่อให้เล็งเห็นถึงปัญหาและวิธีการ
แก้ไขปัญหาอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน าไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  ผู้วิจัยขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 

 
          นางสาวสุวรรณา  แย้มอรุณ 
                         ผูว้ิจัย 
                ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 

สารบัญ 
            หน้า 

 
 

บทคัดย่อ 
กิตติกรรมประกาศ 
บทที่ ๑  บทน า 
   ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหาในการวิจัย     ๔ 
   วัตถุประสงค์ของการวิจัย        ๔ 
  ขอบเขตของการวิจัย        ๔ 
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       ๔ 
บทที ่๒  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     ๕ 
   การจัดการเรียนการสอนแบบประสานห้าแนวคิดหลัก    ๘ 
  การสอนการเขียน        ๙ 
   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        ๑๑ 
บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย 
   ตัวแปรในการวิจัย        ๑๒ 
   กรอบแนวคิด         ๑๒ 
   นิยามศัพท์ปฏิบัติการ        ๑๒ 
   สมมติฐานในการวิจัย        ๑๒ 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       ๑๒ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        ๑๒ 
   การสุ่มตัวอย่าง         ๑๒ 
   การเก็บรวมรวมข้อมูล        ๑๓ 
   ระยะเวลาในเก็บข้อมูล        ๑๓ 
   การสร้างเครื่องมือในการวิจัย       ๑๓ 
บทที่ ๔  การวิเคราะห์และอภิปรายผล       ๑๔ 
บทที่ ๕  บทสรุปและข้อเสนอแนะ        ๑๕ 
เอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก  
   ตัวอย่างแบบทดสอบ 
   

 
 
 

 



๓ 

 

 

บทคัดย่อ 
 
ชื่องานวิจัย  การทดลองสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ากับนักเรียน 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ชื่อผู้วิจัย  นางสาวสุวรรณา  แย้มอรุณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
บทคัดย่อ 
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
    ๑. เพ่ือแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
    ๒. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดค าก่อนและหลังการสอนโดยแบบ
ฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
    ๓. เพ่ือสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 
การด าเนินการ 
    ๑. ทดสอบนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างก่อนการฝึกแบบการเขียนสะกดค า 
    ๒. ให้นักเรียนฝึกแบบการเขียนสะกดค าทั้ง ๒ ชุด จ านวน ๑๐ ครั้ง 
    ๓. ทดสอบนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างหลังการฝึกแบบการเขียนสะกดค า 
    ๔. น าข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุป 
 
  ผลการศึกษาพบว่าการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ท าให้ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดค า
ภายหลังการทดลองสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดค าก่อนทดลอง  ร้อยละ ๕๖ อยู่ในเกณฑ์พอใช้  เพ่ิมขึ้น
จากเดิม 
ร้อยละ ๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔ 

 

 

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหาในการวิจัย 
  วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ส าคัญและเป็นพ้ืนฐานของการเรียนในทุกวิชา  เด็กนักเรียนควรจะมีทักษะใน
การอ่านและการเขียนได้ถูกต้อง  จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กนักเรียนที่เรียนในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พบว่ามีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่เขียนสะกดค าในภาษาไทยไม่ถูกต้อง  จึงเป็นปัญหาที่จะต้อง
แก้ไขและพัฒนาเด็กท่ีมีปัญหาให้ดีขึ้น 
  ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องมีการคิดวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานี้  โดยการน าแบบฝึกเขียนไทยมาให้นักเรียนได้
ฝึกท า  เพื่อจะได้เขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง และมีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของเด็กนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ๑. เพ่ือแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้แบบฝึกหัด
เขียนสะกดค า 
  ๒. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดค าก่อนและหลังการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
เขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๓. เพ่ือสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 
๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ๖ จ านวน ๕ คน 
 
๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๕ คนเขียนสะกดค าภาษาไทยได้ดีขึ้น 
  ๒. น าผลการวิจัยไปด าเนินการเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการเขียนสะกดค าภาษาไทยให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 

 

 

บทที่ ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ ๖ โรงเรียนพญาไท  ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนแบบประสานห้าแนวคิดหลัก 
  ๓. การสอนเขียน 
  ๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
๑. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑.๑ ปรัชญาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แนวทางในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542ใน
มาตรา 42 ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วย 
สมอง ด้วยกาย และด้วยใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเองมีส่วนร่วมในการเรียน 
การสอน เน้นการปฏิบัติจริง สามารถท างานเป็นทีมได้(สมศักดิ์, 2543) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2545
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ 
สามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ,2545) และตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ก าหนดหลักการ ข้อ 3 ซึ่งก าหนดไว้ว่า“ส่ง เสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดย ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 นี้ เองท าให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้น และการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญก็เป็น
ประเด็นส าคัญ ประเด็นหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
(วิภาภรณ์, 2543) 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ วิธีการส าคัญท่ีสามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้
เกิดคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการในยุคโลกาภิวัตน์เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความ ส าคัญกับ
ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของ
ตนเองและได้พัฒนา ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการ จัดการศึกษานี้เป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานจาก
ปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนามาอย่าง ต่อเนื่องยาวนาน และเป็นแนวทางที่ได้รับ
การพิสูจน์ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม ต้องการอย่างได้ผล(วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2542) 
หลักการพื้นฐานของแนวคิด "ผู้เรียนเป็นส าคัญ" (ไพฑูรย์, 2549) 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนี้ ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและ
มีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งแนวคิดแบบผู้เรียนเป็นส าคัญจะยึดการ ศึกษาแบบก้าวหน้าของผู้เรียน
เป็นส าคัญ ผู้เรียนแต่ละคนมีคุณค่าสมควรได้รับการเชื่อถือไว้วางใจแนวทางนี้จึงเป็นแนว ทางที่จะ ผลักดัน
ผู้เรียนไปสู่การบรรลุศักยภาพของตน โดยส่งเสริมความคิดของผู้เรียนและอ านวยความสะดวกให้เขาได้พัฒนา



๖ 

 

 

ศักยภาพของตน เองอย่างเต็มที่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการ จัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบดั้งเดิมท่ัวไป คือ 
  1. ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ บทบาทของครูคือ
ผู้สนับสนุน (supporter) และเป็นแหล่งความรู้(resource person) ของ ผู้เรียน ผู้เรียนจะรับผิดชอบตั้งแต่
เลือกและวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมใน การเลือกและจะเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย
การศึกษาค้นคว้า รับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. เนื้อหา วิชามีความส าคัญและมีความหมายต่อการเรียนรู้ ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัย
ส าคัญที่จะต้องน ามาพิจารณาประกอบด้วย ได้แก่ เนื้อหาวิชา ประสบการณ์เดิม และความต้องการของผู้เรียน 
การเรียนรู้ที่ส าคัญและมีความหมายจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่สอน (เนื้อหา) และวิธีที่ใช้สอน(เทคนิคการสอน) 

3. การเรียนรู้จะประสบผลส าเร็จหากผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนการสอน ผู้เรียนจะได้รับ
ความสนุกสนานจากการเรียน หากได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ท างานร่วมกันกับเพ่ือนๆได้ค้นพบข้อ 
ค าถามและค าตอบใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ ประเด็นที่ท้าทายและความสามารถในเรื่องใหม่ๆท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งการ
บรรลุผลส าเร็จของงานที่พวกเขาริเริ่มด้วยตนเอง 

4. สัมพันธภาพประกอบดีระหว่างผู้เรียน การมีสัมพันธภาพประกอบดีในกลุ่มจะช่วยส่งเสริมความ
เจริญงอกงาม การพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ การปรับปรุงการท างาน และการจัดการกับชีวิตของแต่ละบุคคล 
สัมพันธภาพประกอบเท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสิรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันของผู้เรียน 

5. ครู คือผู้อ านวยความสะดวกและเป็นแหล่งความรู้ในการจัดการ เรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ครูจะต้องมีความสามารถที่จะค้นพบความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน เป็นแหล่งความรู้ที่ทรงคุณค่า
ของผู้เรียนและสามารถค้นคว้าหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือความเต็มใจของครู
ที่จะช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไข ครูจะให้ทุกอย่างแก่ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญ ความรู้ เจตคติ และการ
ฝึกฝน โดยผู้เรียนมีอิสระที่จะรับหรือไม่รับการให้นั้นก็ได้ 

6. ผู้เรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างจากเดิม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มุ่งให้ผู้เรียนมองเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างออกไป ผู้เรียนจะมีความม่ันใจในตนเองและควบคุมตนเอง
ได้มากข้ึน สามารถเป็นในสิ่งที่อยากเป็น มีวุฒิภาวะสูงมากขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนให้สอดคล้องกับ
สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ต่างๆ มากข้ึน 

7. การศึกษาคือการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลายๆ ด้านพร้อมกันไปการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาผู้เรียนหลายๆ ด้าน เช่น คุณลักษณะด้านความรู้ความคิด ด้าน
การปฏิบัติและด้านอารมณ์ความรู้สึกจะได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน  เมื่อรู้ว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญมีดีและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้  ดังนั้น พวกเราครูมืออาชีพก็ควรศึกษาและปฏิบัติให้
ถูกต้อง ผลที่ได้คือ ผลิตผลที่ดีนักเรียนมีความรู้ ดี เก่งและมีสุข ตามเจตนารมย์ของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 (สิริพร, 2549) 

ปัญหาหลักของกระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบัน คือ การที่ครูใช้วิธีการสอนแบบ“ปูพรม” โดยไม่
ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ที่มีความสามารถในการรับรู้ที่แตกต่างกัน(สุมณฑา, 2544 : 27) การเรียน
การสอนไม่ได้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะ “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี” แตเ่น้นการท่องจ าเพ่ือสอบมากกว่าที่จะ
สอนให้ คิดเป็น วิเคราะห์ได้สามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนมีลักษณะผู้เรียนรู้ ไม่เป็น ปัญหา
เหล่านี้นับว่าเป็นความล้มเหลวของการจัดการศึกษาที่ต้องแก้ไขโดยเร่ง ด่วน (จิราภรณ์, 2541) 



๗ 

 

 

  ความหมายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยวิธี
ต่างๆอย่างหลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างแท้จริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะที่
จ าเป็นส าหรับการเป็นสมาชิก ที่ดีของสังคมของประเทศชาติต่อไป  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียน จึงต้องใช้เทคนิควิธีสอนวิธีการเรียนรู้รูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนใน
หลากหลายวิธีซึ่งจ าแนกได้ดังนี้(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543) 

1. การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม ได้แก่ การเรียนรู้แบบสืบค้น แบบค้นพบ แบบแก้ปัญหาแบบ 
สร้างแผนผังความคิดแบบใช้กรณีศึกษา แบบตั้งค าถามแบบใช้การตัดสินใจ 

2. เทคนิคการศึกษาเป็นรายบุคคล ได้แก่ วิธีการเรียนแบบศูนย์การเรียน แบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
แบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบการเรียน เช่น การใช้สิ่งพิมพ์ต าราเรียน 
และแบบฝึกหัดการใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชน ศูนย์การเรียนชุดการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียน
ส าเร็จรูป 

4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิสัมพันธ์ประกอบด้วย การโต้วาทีกลุ่ม Buzz การ
อภิปราย การระดมพลังสมอง กลุ่มแก้ปัญหา กลุ่มติว การประชุมต่างๆ การแสดงบทบาทสมมติ  กลุ่มสืบค้น
คู่คิดการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 

5. เทคนิค การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์เช่น การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกม 
กรณีตัวอย่างสถานการณ์จ าลองละคร กรณีตัวอย่างสถานการณ์จ าลอง ละคร บทบาท สมมติ 

6. เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ได้แก่ ปริศนาความคิดร่วมมือแข่งขันหรือกลุ่มสืบค้น กลุ่มเรียนรู้ 
ร่วมกัน ร่วมกันคิด กลุ่มร่วมมือ 

7. เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ได้แก่ การเรียนการสอนแบบใช้เว้นเล่าเรื่อง (Story 
line) และการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem-Solving) 

เทคนิค วิธีการเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้คิดค้นคว้าศึกษาทดลอง ซึ่งท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในหลายๆ ลักษณะ ดังนี้(ชาติแจ่
มนุช และคณะ, มทป) 

1. เป็นผู้จัดการ (Manager) เป็น ผู้ก าหนดบทบาทให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนเข้าร่วมท ากิจกรรม
แบ่งกลุ่ม หรือจับคู่ เป็นผู้มอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ นักเรียนทุกคน จัดการให้ทุกคนได้ท างานที่
เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของตน 

2. เป็นผู้ร่วมท ากิจกรรม (An active participant) เข้าร่วมท ากิจกรรมในกลุ่มจริงๆ พร้อมทั้งให้
ความคิดและความเห็นหรือเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวของนักเรียนขณะท ากิจกรรม 

3. เป็นผู้ช่วยเหลือและแหล่งวิทยาการ (Helper and resource) คอยให้ค าตอบเมื่อนักเรียนต้องการ
ความช่วยเหลือทางวิชาการ ตัวอย่าง เช่น ค าศัพท์หรือไวยากรณ์การให้ข้อมูลหรือความรู้ในขณะที่นักเรียน
ต้องการ ซึ่งจะช่วยท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

4. เป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรง (Supporter and encourager) ช่วยสนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์หรือ
ให้ค าแนะน าที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

5. เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ (Monitor) คอย ตรวจสอบงานที่นักเรียนผลิตขึ้นมาก่นที่จะส่งต่อไปให้
นักเรียนผลิตขึ้นมาก่อน ที่จะส่งต่อไปให้นักเรียนคนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความถูกต้องของค าศัพท์ 
ไวยากรณ์ การแก้ค าผิด อาจจะท าได้ทั้งก่อนท ากิจกรรม หรือบางกิจกรรมอาจจะแก้ในภายหลังได้ 



๘ 

 

 

   เมื่อประมวลแนวคิดของนักการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ แนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  โดยให้ผู้เรียนเป็นส าคัญใน
การพัฒนา  ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ และ
การลงมือปฏิบัติ  ผู้เรียนได้เรียนกระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน  ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองและ
สามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ 
 
๒. การจัดการเรียนการสอนแบบประสานห้าแนวคิดหลัก 
  ทิศนา แขมมณี (2545 : 14) กลา่วว่า การเรียนการสอนแบบซิปปา เป็นรูปแบบของการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจและมีนักการศึกษาให้ค าจ ากัดความของการ
จัดการเรียนการสอนแบบซิปปา ซึ่งมีความหมายตามตัวอักษร  คือ 

                  C หมายถึง Construct คือการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยกระบวนการแสวงหา
ข้อมูล ท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ ตีความ แปลความ สร้างความหมาย สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อความ 
                     I  หมายถึง Interaction คือ การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เรียนรู้จากกันแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความคิดและประสบการณ์แก่กันและกัน 
                   P  หมายถึง Participation คือการให้ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากท่ีสุด 
                     P หมายถึง Process หรือ Product คือการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่ไปกับ
ผลงาน ข้อความที่สรุปได้ 
                   A หมายถึง Application คือการให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ใชีวิต 
ประจ าวัน 
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 
                     ซิปปา (CIPPA) เป็นหลักการซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ให้แก่ผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA” สามารถใช้วิธีการและกระบวนการที่
หลากหลาย ซึ่งอาจจัดเป็นแบบแผนได้หลายรูปแบบ 
                       ทิศนา แขมมณี (2548 : 281 - 282) ได้เสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบของซปิปา ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
                     ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม 
                                  ขั้นนี้เป็นการดึงความรู้ของผู้เรียนในเรื่องที่จะเรียน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน ซึ่งผู้สอนอาจใช้วิธีการต่าง ๆได้อย่างหลากหลาย 
                              ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ 
                                     ขั้นนี้เป็นการแสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนยังไม่มีจากแหล่งข้อมูลหรือ
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ซึ่งครูอาจเตรียมมาให้ผู้เรียนหรือให้ค าแนะน าเก่ียวกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆเพื่อให้ผู้เรียนไป
แสวงหาก็ได้ 
                        ขั้นที่ 3 การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม 
                                 ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจกับข้อมูล/ความรู้ที่หา
มาได้ผู้เรียนจะต้องสร้างความหมายของข้อมูล/ประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ด้วยตนเอง  เช่น 



๙ 

 

 

ใช้กระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่มในการอภิปรายและสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งอาจ
จ าเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 
                        ขั้นที่ 4  การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
                                      ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรู้ความ
เข้าใจของตน รวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจของตนแก่ผู้อ่ืน และได้รับประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจของ
ผู้อื่นไปพร้อม ๆ กัน 
                            ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
                                      ขั้นนี้เป็นขัน้การสรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมด ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ 
และจัดสิ่งที่เรียนให้มีระบบระเบียบ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย 
                              ขั้นที่ 6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน 
                                      หากข้อความรู้ได้เรียนรู้มาไม่มีการปฏิบัติ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู้ของตนให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ตอกย้ าหรือตรวจสอบความ
เข้าใจของตนและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ แต่หากต้อง 
มีการปฏิบัติตามข้อความรู้ที่ได้ ขั้นนี้จะเป็นขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ได้ปฏิบัติด้วย 
                             ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้ 
   
  จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการสอนแบบห้าแนวคิดหลัก สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งกาย  สติปัญญา และสังคม  ส่วนการมีส่วนร่วมในด้านอารมณ์นั้น  จะเกิดควบคู่ไปกับ
ทุกด้านอยู่แล้ว  ถ้าผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบดังกล่าว  การจัดการเรียนรู้ก็จะมีลักษณะ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
๓. การสอนการเขียน 
  การเขียนค าให้ถูกต้องเป็นสาขาหนึ่งของการเขียน  การเขียนสะกดค าเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อชีวิตประจ าวัน และความเป็นอยู่ของบุคคลในยุคปัจจุบัน เพราะการเขียนค าให้ถูกต้องจะช่วยให้อ่าน
หนังสือออกและเขียนหนังสือได้ถูกต้อง  ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญของการเรียนวิชาต่าง ๆ และเพ่ือการศึกษาใน
ระดับสูง ๆ ต่อไป  
( สุนันท์  จงธนสารสมบัติ.  ๒๕๒๕ : ๑๔๖ ) ซึ่งความเห็นดังกล่าวตรงกับที่  รองรัตน์  อิสรภักดี และเทือก  
กุสุมา ณ อยุธยา  กล่าวไว้ว่า  การสอนเขียนเป็นค าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต้องรู้จักการเขียนค าท่ีถูกต้อง
ก่อนที่จะเขียนเป็นเรื่องเป็นราวได้  (รองรัตน์  อัสรภักดี และเทือก  กุสุมา ณ อยุธยา. ๒๕๒๖ : ๑๔๕ ) 
 ดังนั้นการจะสอนให้เด็กมีความสามารถในการเขียนค า  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเอา
ใจใส่  ความสนใจจากครูผู้สอน  และส่งเสริมให้นักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเขียนให้มากท่ีสุดเพ่ือประโยชน์
ดังกล่าว 
  รองรัตน์  อิสรภักดี และเทือก กุสุมา ณ อยุธยา ( ๒๕๒๖ : ๑๒๖ )  ได้กล่าวถึงหลักการสอนเขียนต้อง
ค านึงถึงหลักการต่อไปนี้ 
   ๑. สอนค าท่ีอยู่ใกล้ตัวเด็กและสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
    ๒. สอนค าท่ีเด็กสนใจและเข้าใจความหมาย 



๑๐ 

 

 

   ๓. ช่วยเหลือเด็กที่เรียนอ่อนเป็นพิเศษ  เด็กบางคนยังจ าสระและพยัญชนะไม่ได้  ย่อมจะ
เขียนค าไม่ได้  ดังนั้นครูจ าเป็นต้องเอาใจใส่ให้เด็กจ าสระและพยัญชนะให้ได้เสียก่อน  นอกจากนี้  เมื่อเด็กเรียน
การเขียนค าไปแล้วครูไปพบค าเหล่านี้ในวิชาอ่ืน  ต้องทบทวนให้เด็กระลึกถึงค านี้ด้วย   เพื่อให้จ าได้แม่นย า
ยิ่งขึ้น 
   ๔. ทุกครั้งที่สอนค าใหม่ต้องมีการทบทวนค าเก่าที่เรียนมาแล้วเสียก่อน 
   ๕. การทดสอบต้องท ากันอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือจะทราบว่าเด็กมีความสามารถในการเขียนค า
มากน้อยเพียงใด 
   ๖. มีการบันทึกผลงานของเด็กแต่ละคนไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเด็กเขียนค าได้มากน้อยเพียงใด  เด็ก
พัฒนาขึ้นหรือไม่ 
   ๗. ด าเนินการสอนที่ถูกต้องให้แก่เด็ก  โดยการช่วยเหลือเด็กเป็นขั้น ๆ ดังนี้ 
    ๗.๑ ให้เด็กได้ยินค าที่สะกดอย่างชัดเจน 
    ๗.๒ ให้เด็กเขียนสะกดค าอย่างระมัดระวัง 
    ๗.๓ ให้เด็กอ่านค าที่สะกด 
    ๗.๔ ทบทวนค าที่สะกดนั้นว่าถูกต้องหรือไม่ 
   ๘. ครูเขียนค าใหม่ลงในกระดานให้นักเรียนลอกตาม  ครูต้องเขียนให้ชัดเจน  อ่านง่าย   
เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กลอกผิด 
   ๙. เมื่อสะกดค าไปแล้ว  เด็กคนใดสะกดผิดครูต้องแก้บนกระดานอย่างชัดเจน  อ่านง่าย   
เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กลอกผิด 
  นอกจากนี้ พิทซ์  เจอรัลด์ ( FitZgerald. ๑๙๖๗ : ๓๘ )  เขียนค าไว้ดังนี้ 
   ๑. ต้องให้นักเรียนเรียนรู้ความหมายของค านั้นเสียก่อน  โดยครูเป็นผู้บอก หรือโดยอาศัย
พจนานุกรม  แล้วให้นักเรียนอภิปรายซ้ า  ข้อส าคัญ  ค านั้นต้องเป็นค าที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน 
   ๒. ต้องให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าให้ถูกต้องชัดเจน  จะช่วยให้นักเรียนรู้จักค านั้นได้แม่นย า
ยิ่งขึ้นทั้งรูปค า และการออกเสียง 
   ๓. ต้องให้นักเรียนเห็นรูปค านั้น ๆ ว่าประกอบด้วย  สระ  พยัญชนะ  อะไรบ้าง  ถ้าเป็นค า
หลายพยางค์  ควรแยกให้เด็กดูด้วย  ถ้าท าได้ 
   ๔. ต้องให้นักเรียนลองเขียนค านั้น ๆ ทั้งดูแบบและไม่ดูแบบ 
   ๕. ต้องสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนน าค านั้น ๆ ไปใช้  ซึ่งอาจใช้ในการเขียนบรรยายเรื่องราว  
หรือเขียนในกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสมกับวัย 
  ฮอร์น  ( Horn.  ๑๙๕๔ : ๑๙ – ๒๐ )  ได้เสนอแนะกิจกรรมการสอนเขียนเพ่ือให้เด็กสนใจ  และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการสอนเขียนค า  ไว้ดังนี้ 
  ๑. ให้นักเรียนได้รู้ถึงคุณค่าในความสามารถของตน  ที่จะน าการเขียนค าไปใช้กับวิชาอ่ืน ๆ  
  ๒. ให้นักเรียนเข้าใจถึงการเขียนค าในบทเรียนต่าง ๆ และมีการแก้ไขให้ถูกต้อง 
  ๓. ให้นักเรียนได้ทราบถึงผลการเขียนด้วยตนเอง  ครูเป็นผู้กระตุ้นชี้แนะเท่านั้น 
  ๔. ในแต่ละสัปดาห์ครูท าแผนภูมิก้าวหน้าในการเขียนค าของนักเรียนแต่ละคน 
  ๕. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตั้งจุดมุ่งหมายของการเขียน  อันจะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและรับผิดชอบอีกด้วย 
  ๖. ครูและนักเรียนควรจะได้แสดงท่าทางประกอบเพ่ืออธิบายความหมายของค าให้เข้าใจยิ่งขึ้นด้วย 



๑๑ 

 

 

  ๗. นักเรียนที่เก่งได้ช่วยเหลือนักเรียนที่อ่อน 
  ไพฑูรย์  ธรรมแสง  ( ๒๕๑๙ : ๒๓ – ๒๔ )  ได้เสนอความเห็นว่า  วิธีการฝึกเขียนสะกดค าควรใช้
กิจกรรมหลาย ๆ อย่างปนกัน  เช่น 
  ๑. ก่อนอื่นต้องให้เด็กรู้จุดมุ่งหมายของการเขียนค า  เพื่อให้เขียนสะกดค าได้ถูกวรรคตอนและลายมือ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๒. ให้เด็กรวบรวมค าที่เขียนผิดบ่อย ๆ จากหนังสือพิมพ์  ป้ายโฆษณา  พร้อมทั้งอธิบายได้ว่าผิด
ตรงไหน 
  ๓. ให้มีการสะกดตัวบนกระดานด า 
  ๔. ให้ช่วยกันเขียนค ายากด้วยอักษรงาม ๆ ปิดแผ่นป้ายประกาศในห้องเรียน 
  ๕. ผูกค ายากเป็นร้อยกรองให้ท่องจ า 
  ๖. ส่งเสริมให้เปิดพจนานุกรมเมื่อสงสัย 
  ๗. ก าหนดศัพท์ให้เขียนประโยคหรือเป็นเรื่องราว 
  ๘. ใช้กิจกรรมเขียนประกาศ  โฆษณา  ชี้แจงการเขียนรายงาน  เป็นกิจกรรมร่วมกับการเขียนค าบอก 
  ๙. ถ้าบอกให้เขียนเป็นเรื่องราว  ต้องให้เด็กท าความเข้าใจเรื่องที่จะเขียนได้อีกด้วยก่อน  รวมทั้ง
ค าศัพทท์ี่ยากด้วย 
  การเขียนค าที่ถูกต้องนั้น  คือความสามารถเขียนค าโดยเรียงได้ล าดับพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  
ตัวสะกดได้ถูกต้อง  การสอนเขียนค าเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนจึงต้องใช้กิจกรรมหลาย ๆ อย่างเพ่ือให้
เด็กความเพลิดเพลิน  และจดจ าค าต่าง ๆ ได้แม่นย า  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน  ๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 
 
๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จิรนันท์  บุญเรือน  ( ๒๕๔๔ : ๑๒๐ – ๑๒๑ )  ได้ศึกษาผลการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
ซิปปา ( CIPPA  MODEL )  ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการ
เรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบซิปปา  ( CIPPA  MODEL )  ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยในด้านทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  ในด้านเจตคติพบว่า  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบซิปปา ( 
CIPPA  MODEL )  ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา  มีคะแนนเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยสูงกว่านักเรียน
ที่ได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 

บทที่ ๓ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ตัวแปรในการวิจัย 
  กลุ่มเป้าหมาย 
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน  ๕ คน 
  ตัวแปรอิสระ 
   แบบฝึกเขียนไทย 
  ตัวแปรตาม 
   ความสามารถในการเขียนสะกดค าของนักเรียน 
  ตัวแปรควบคุม 
   จ านวนนักเรียน 
 กรอบแนวคิด 
  การวิจัยในครั้งนี้  เป็นการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค า  วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน  ๕  คน  ผู้วิจัยได้ท าแบบฝึกเขียนสะกดค า  เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยซึ่งมีความยาก
ง่ายแตกต่างกัน  จ านวน  ๑๐ ชุด 
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
  การเขียนสะกดค าถูกต้องในการประสมอักษรที่มีความหมายตรงกับค าที่ต้องการ 
สมมติฐานในการวิจัย 
  สมมติฐานที่ ๑  แบบฝึกเขียนไทยมีผลต่อการพัฒนาการเขียนสะกดค าของนักเรียนดีขึ้น 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนพญาไท  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนที่มีพฤติกรรมการเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง  จ านวน  ๕ คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๑. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน  ๒ ชุด ๆ ละ ๕ แบบฝึก  รวม
แบบฝึกทั้งสิ้น  ๑๐  แบบฝึก 
  ๒. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดค าแบบปรนัยชนิดเลือกตอข ๔ ตัวเลือก   
จ านวน ๒๐ ข้อ 
การสุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ตัวอย่างแบบเจาะจง  โดยเลือกจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ที่มี
พฤติกรรมการเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง  จ านวน  ๕  คน  ได้แก่นักเรียนที่มีรายชื่อดังนี้ 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ชั้น 
๑. เด็กชายเตชวัตร ณะรังษี ป.๖/๓ 
๒. เด็กชายภูมิภัทรณ์ เทียนทอง ป.๖/๓ 
๓. เด็กชายภัทรพล ดอนจังหรีด ป.๖/๓ 
๔. เด็กชายอังคนันท์ เลือดนักรบ ป.๖/๓ 
๕. เด็กชายณัฐกรณ์ เฟ้นดี้ ป.๖/๓ 



๑๓ 

 

 

ตารางที่ ๑ แสดงชื่อ – นามสกุล และชั้นนักเรียนที่ศึกษาของโรงเรียนพญาไท 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมแบบทดสอบโดยการให้กลุ่มตัวอย่างได้ 
ลงมือฝึกแบบทดสอบเขียนไทย 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
  เริ่มตั้งแต่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

ที ่ กิจกรรม ช่วงเวลา 
๑. ทดสอบความสามารถในการสะกดค าก่อนการฝึกและสรุปผล สัปดาห์ที่ ๑ 
๒. ฝึกเขียนค าครั้งที่ ๑ ทั้ง ๒ ฉบับ สัปดาห์ที่ ๑ 
๓. ฝึกเขียนค าครั้งที่ ๒ ทั้ง ๒ ฉบับ สัปดาห์ที่ ๒ 
๔. ฝึกเขียนค าครั้งที่ ๓ ทั้ง ๒ ฉบับ สัปดาห์ที่ ๒ 
๕. ฝึกเขียนค าครั้งที่ ๔ ทั้ง ๒ ฉบับ สัปดาห์ที่ ๓ 
๖. ฝึกเขียนค าครั้งที่ ๕ ทั้ง ๒ ฉบับ สัปดาห์ที่ ๓ 
๗. ทดสอบความสามารถในการสะกดค าหลังการฝึกและสรุปผล สัปดาห์ที่ ๔ 
๘. สรุปรายงานการวิจัย สัปดาห์ที่ ๔ 

ตารางที่ ๒  แสดงระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 
 
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบฝึกเขียนไทย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. วิธีการสร้างเครื่องมือ 
  ๑.๑ ศึกษาจากผู้รู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๒ วางแผนสร้างเครื่องมือ (แบบสอบถามพฤติกรรม) 
  ๑.๓ จัดพิมพ์แบบทดสอบเขียนไทย 
  ๑.๔ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนใช้ 
  ๑.๕ น าแบบทดสอบเขียนไทยมาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
๒. ส่วนประกอบ / เนื้อหาสาระของเครื่องมือ 
  ส่วนที่ ๑  แบบทดสอบเขียนไทย ก่อนและหลังเรียน จ านวน ๒๐ ข้อ 
  ส่วนที่ ๒  แบบฝึกเขียนไทยแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก  จ านวน ๕ ชุด 
  ส่วนที่ ๓  แบบฝึกเขียนไทยแบบอัตนัย  ๑๘ ข้อ  จ านวน ๕ ชุด 
๓. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ  ร้อยละ 
  การอภิปรายผลร้อยละ 
   ช่วงคะแนน ๐ – ๔๙  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
     ๕๐ – ๖๙ หมายถึง  พอใช้ 
     ๗๐ – ๗๙ หมายถึง  ดี 
     ๘๐ – ๑๐๐ หมายถึง  ดีมาก 



๑๔ 

 

 

บทที่ ๔ 
การวิเคราะห์และอภิปรายผล 

 
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองแบบฝึกการเขียนสะกดค า ก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล คะแนนสอบก่อนเรียน คะแนนสอบหลังเรียน 
๑. เด็กชายเตชวัตร ณะรังษี ๖ ๑๑ 
๒. เด็กชายภูมิภัทรณ์ เทียนทอง ๙ ๑๐ 
๓. เด็กชายภัทรพล ดอนจังหรีด ๙ ๑๔ 
๔. เด็กชายอังคนันท์ เลือดนักรบ ๗ ๑๐ 
๕. เด็กชายณัฐกรณ์ เฟ้นดี้ ๗ ๑๑ 

 
ตารางที่ ๓  แสดงคะแนนที่นักเรียนสอบได้จากคะแนนเต็ม  ๒๐ คะแนน 

 
ที ่ ชื่อ นามสกุล คะแนนเฉลี่ยร้อยละก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังเรียน 
๑. เด็กชายเตชวัตร ณะรังษี ๓๐  ๕๕ 
๒. เด็กชายภูมิภัทรณ์ เทียนทอง ๔๕ ๕๐ 
๓. เด็กชายภัทรพล ดอนจังหรีด ๔๕ ๗๐ 
๔. เด็กชายอังคนันท์ เลือดนักรบ ๓๕ ๕๐ 
๕. เด็กชายณัฐกรณ์ เฟ้นดี้ ๓๕ ๕๕ 
  รวม ๓๘ ๕๖ 

 
ตารางที่ ๔  แสดงค่าร้อยละของคะแนนที่นักเรียนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
อภิปรายผล 
 จากตารางด้านบน หลังด าเนินการคะแนนรวม ร้อยละ ๕๖  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ หมายความว่า
นักเรียนเมื่อฝึกแบบทดสอบการสะกดค าแล้วท าให้สามารถเขียนสะกดค าได้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 

บทที่ ๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
  จากการวิจัยพฤติกรรมของนักเรียนที่เขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ของโรงเรียนพญาไท  จ านวน ๕ คน  พบว่าการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ในการ
เขียนสะกดค าภายหลังการทดลองสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดค าก่อนทดลอง ร้อยละ ๕๖  อยู่ในเกณฑ์
พอใช้  เพิ่มข้ึน จากเดิม  ร้อยละ  ๒๔  ซ่ึงแต่ละคนมีคะแนนสงูข้ึนคือ 

๑. เด็กชายเตชวัตร ณะรังษี ป.๖/๓ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๒๕ 
๒. เด็กชายภูมิภัทรณ์ เทียนทอง ป.๖/๓ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๕ 
๓. เด็กชายภัทรพล ดอนจังหรีด ป.๖/๓ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๒๕ 
๔. เด็กชายอังคนันท์ เลือดนักรบ ป.๖/๓ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๑๕ 
๕. เด็กชายณัฐกรณ์ เฟ้นดี้ ป.๖/๓ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๒๐ 

 
  

 
 

   

  ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  แสดงว่าการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า  
ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสะกดค าสูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ข้อเสนอแนะในด้านการเรียนการสอน 
  ๑.๑ จากผลการวิจัย  พบว่า  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ายากท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงควรได้รับการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มีการสร้างแบบฝึกโดยวิเคราะห์ค ามาก่อนว่าค าใด
เป็นค ายากส าหรับนักเรียนและใช้แบบฝึกเข้าช่วยในการสอนสะกดค า  จะเป็นการช่วยลดภาระและเวลาในการ
สอนของครูลงไปได้  เพราะแบบฝึกลักษณะนี้สามารถใช้สอนนอกเวลาได้และเด็กเรียนด้วนตนเองเป็น
รายบุคคลได้อีกด้วย 
  ๑.๒ การสอนเขียนสะกดค าเป็นเรื่องที่เด็กไม่ค่อยชอบ  โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาด้านการเขียนจะรู้สึก
เบื่อหน่ายและวิตกกังวลทุกครั้งที่จะต้องเรียนเรื่องการเขียนสะกดค า  ดังนั้นครูจึงต้องหาวิธีและรูปปแบบที่จะ
ท าบทเรียนให้สนุกสนานน่าสนใจ  โดยหากิจกรรมแปลกใหม่มาประกอบการสอนอยู่เสมอ  การใช้แบบฝึกการ
เขียนสะกดค าจะช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องนี้ได้และเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้นักเรียนไม่ 
เบื่อหน่ายการเรียน  ในการสร้างแบบฝึกส าหรับนักเรียนนั้นควรมีภาพประกอบให้มากและภาพนั้นต้องแจ่มชัด
พอที่จะสื่อความหมายได้ตามระดับความสามารถของเด็ก  แบบฝึกแต่ละชุดไม่ควรมีค ามากและใช้เวลาในการ
ท านานจนเกินไป 
  ๑.๓ ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการเขียนสะกดค าให้แก่เด็กและครูทุกคนในโรงเรียนควรร่วมมือกัน
แก้ไข  ถ้าพบว่าเด็กนักเรียนคนใดเขียนสะกดค าผิดจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องทันที อย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะจะท า
ให้นกัเรียนเกิดความคงทนในค าผิดนั้น ๆ  
  ๑.๔ ในการท าแบบฝึกแต่ละครั้งของนักเรียน  ครูผู้สอนจะต้องเฉลยทันทีและชี้แจงข้อบกพร่อง  
ข้อสังเกตในการที่จะแก้ไขและจดจ า  เพื่อให้นักเรียนทราบความสามารถของตน  พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข
และพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดค าของตนให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไปได้ 



๑๖ 

 

 

๒. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ๒.๑ ควรศึกษาผลความก้าวหน้าในการเขียนสะกดค าจากการสอนซ่อมเสริมเด็กที่อ่อนทางด้านการ
เขียนสะกดค า  โดยใช้แบบฝึกทักษะกากรเขียนสะกดค ายาก 
  ๒.๒ ควรศึกษาผลของการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ายากเปรียบเทียบกับการใช้เกม  หรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ในการสอนเขียนสะกดค า  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเขียนสะกดค าของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

นายประยงค์  โชติการณ์.  การทดลองสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนสะกดค ายากกลุ่มทักษะภาษาไทยกับ  
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ .  กาฬสินธุ์ ,  ๒๕๓๒  
นางภัทรานิษฐ์  ธรรมศิริรักษ์.  การแก้ปัญหาการเขียนค าภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
   ๔/๓  โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 

 
 

ชื่อ – นามสกุล....................................................................................................ชั้น ป........................... 
 
จงท าเครื่องหมาย X เลือกข้อที่สะกดผิดและแก้ไขให้ถูกต้อง 
๑. ก.  ศิลปะ  ข.  ธรรมชาต ิ  ค.  รามเกรียรติ์  ง.  มหานที ................................... 
๒. ก.  หนุมาร  ข.  วานร  ค.  เนรมิตกาย  ง.  กรุงลงกา ................................... 
๓. ก.  จิตรกรรม  ข.  วรรณกรรม  ค.  เวณกรรม  ง.  กรรมกร ................................... 
๔. ก.  พระอภัยมนี ข.  ขุนช้างขุนแผน ค.  ไกรทอง  ง.  อิเหนา ................................... 
๕. ก.  เหตุการณ ์ ข.  เทศกาล  ค.  ประสบการณ์  ง.  จินตนาการณ์ ................................... 
๖. ก.  มรดก  ข.  ลายลักษณ์  ค.  ราชส านัก  ง.  ข้าราชบริพาล ................................... 
๗. ก.  การประพันธ์ ข.  พันธุ์ทาง  ค.  เพาะพันธุ์  ง.  สัมพันธ์ ................................... 
๘. ก.  ช้างเอราวัลย ์ ข.  พรรณนา  ค.  การ์ตูน  ง.  พิศวง ................................... 
๙. ก.  ภูต ิ  ข.  ครุท   ค.  นาค   ง.  ม้านิลมังกร ................................... 
๑๐. ก.  กล่อมเกลา ข.  ปรารถนา  ค.  เพลิดเพลิน  ง.  มหรศพ ................................... 
๑๑. ก.  พากย์หนัง ข.  ผจลภัย  ค.  วรรณคดี  ง.  อารมณ์ ................................... 
๑๒. ก.  คุณธรรม ข.  โบราณ  ค.  สุภาษิต  ง.  ร่ายมนต์ ................................... 
๑๓. ก.  โคลงโลกนิต ข.  นิราศ  ค.   กาพย์  ง.  กลอน ................................... 
๑๔. ก.  อุธทาหรณ์ ข.  พินาศ  ค.  อหังการ  ง.  ใคร่ครวญ ................................... 
๑๕. ก.  วรรณศิลป์ ข.  สร้างสรรค์  ค.  กลวิธ ี  ง.  ภาพพจณ์ ................................... 
๑๖. ก.  พยัญชนะ ข.  ร้อยกรอง  ค.  ตรองติ  ง.  โสฬส ................................... 
๑๗. ก.  เจดีย ์  ข.  เกียรติ์ยศ  ค.  ถาวรวัตถุ  ง.  อนิจจัง ................................... 
๑๘. ก.  ปรักหักพัง ข.  สูนสลาย  ค.  สรรพสิ่ง  ง.  จินตนาการ ................................... 
๑๙. ก.  พสุธา  ข.  เมรุมาศ  ค.  สาคอน  ง.  อาจารย์ ................................... 
๒๐. ก.  อุปมา  ข.  อุปมัย  ค.  นามธรรม  ง.  รูปธรรม ................................... 

 
 

 
 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

ได้คะแนน.................................คะแนน 



๒๐ 

 

 

 
 

 
ชื่อ – นามสกุล..................................................................................................................ชั้น ป.................. 
 
จงท าเครื่องหมาย X เลือกข้อที่สะกดผิดและแก้ไขให้ถูกต้อง 
๑. ก.  กาลเทศะ  ข.  รามเกีรยรติ์  ค.  ศิลปะ ง.  ไตรภพ ................................... 
๒. ก.  กิจจะลักษณะ ข.  ขมุกขมัว  ค.  ขโมย ง.  ขะมุกขมอม ................................... 
๓. ก.  ขะมักเขม้น ข.  ขบถ   ค.  คนอง ง.  คณนา ................................... 
๔. ก.  คะเน  ข.  คนึง   ค.  คะแนน ง.  จระบี ................................... 
๕. ก.  สะพรั่ง  ข.  โพงพาง  ค.  สาหร่าย ง.  แขหนง ................................... 
๖. ก.  พร้อมเพียง ข.  อิสระ  ค.  เกร็ดความรู้ ง.  เกล็ดปลา ................................... 
๗. ก.  อานุภาพ  ข.  ส าราญ  ค.  ประยูรวงศ์ ง.  สัจะธรรม ................................... 
๘. ก.  ชนิด  ข.  ชนวน  ค.  ชะเอม ง.  ชลอ  ................................... 
๙. ก.  ชะลอม  ข.  ชะนัก  ค.  ชะลูด ง.  ทนาย ................................... 
๑๐. ก.  ทแยง  ข.  ทยอย ค.  ทลาย (ผลไม้)  ง.  ทช ี  ................................... 
๑๑. ก.  ทะโมน   ข.  ทะลึ่ง  ค.  ทะยาน ง.  ทะลุ  ................................... 
๑๒. ก.  ตะเภา  ข.  ตะวัน  ค.  ตลึง  ง.  ตะขาบ ................................... 
๑๓.   ค าแรก “ใช้ไม่ได้” ขาดทุนไปจ่ายหมดเปลือง 
   เติมเอกไม่ขุ่นเคือง  เป็นคนรวยด้วยเงินทอง  
   ............................................................................. 
๑๔.  อาการเดินช้า ๆ ตามสบาย     ...... อ ........ น ่.......  ..........  
๑๕.  ชื่อพุ่มไม้  ต้นเป็นเหลี่ยม  มีหนามแหลมรอบต้น  .......  ......  ......  ......  ซ  ...... ....... 
 
 
 

 
 
 

 
 

ครั้งที่ ๑ 

 

 

 

 

ได้คะแนน................คะแนน 



๒๑ 

 

 

 
 
 

ชื่อ – นามสกุล..................................................................................................................ชั้น ป.................. 
 
จงท าเครื่องหมาย X เลือกข้อที่สะกดผิดและแก้ไขให้ถูกต้อง 
๑. ก.  บุบผา  ข.  นิมนตร์  ค.  เข็ญใจ ง.  สรวล ................................... 
๒. ก.  เวณกรรม  ข.  อารยชน  ค.  วรรณศิลป์ ง.  อารมณ์ ................................... 
๓. ก.  ปะร า (ท่ีพัก) ข.  สัประยุทธ์  ค.  สับปะรด ง.  ปะทุม (บัว) ................................... 
๔. ก.  พนาย  ข.  พนอ   ค.  พสุธา ง.  พยุง  ................................... 
๕. ก.  การประพันธ์ ข.  พันทาง  ค.  สัมพันธุ์ ง.  พันธุ์ไม้ ................................... 
๖. ก.  มะกรูด  ข.  มะลาย (ท าลาย) ค.  สะพาน ง.  สะพาย ................................... 
๗. ก.  สะท้อน  ข.  สะพรั่ง  ค.  สะบาย ง.  สะดวก ................................... 
๘. ก.  สะกิด  ข.  สะอาด  ค.  สะกัด ง.  สะกด ................................... 
๙. ก.  สบง  ข.  สไบ   ค.  สบู ่  ง.  สบัด  ................................... 
๑๐. ก. เสบียง  ข.  สอาง ค.  สะดม (ปล้น)  ง.  สดมภ์(หลัก) ................................... 
๑๑. ก.  สะเทือน  ข.  สะเดาะห์  ค.  เครื่องเพชร ง.  ภาพพจน์ ................................... 
๑๒. ก.  เพ็ดทูล  ข.  บึงบอระเพ็ด  ค.  เพชฌฆาต ง.  เพ็ชรหึง ................................... 
๑๓.   ฟังชื่อเหมือนเจ้า  เหตุใดเล่าถูกใช้งาน 
   มะพร้าวหรือต้นตาล  เขาเหยียบผ่านเจ้าขึ้นไป 
   ............................................................................... 
 
จงเขียนค าอ่าน 
๑๔.  ประณต  อ่านว่า  ...................................................................... 
๑๕.  ผนวช  อ่านว่า  ...................................................................... 
 
 
 
 

 

ครั้งที่ ๒ 

ได้คะแนน................คะแนน 



๒๒ 

 

 

 
 
 

ชื่อ – นามสกุล..................................................................................................................ชั้น ป.................. 
 
จงท าเครื่องหมาย X เลือกข้อที่สะกดผิดและแก้ไขให้ถูกต้อง 
๑. ก.  อดิศร  ข.  นิพาน ค.  บพิต ง.  ตรุษสารท  ................................... 
๒. ก.  คนพาน  ข.  แสนเข็ญ ค.  สมถะ ง.  บัลลังก์  ................................... 
๓. ก.  พระเมรุ  ข.  เสภา ค.  โวหาร ง.  กลิ่นสุคน  ................................... 
๔. ก.  พระวสา  ข.  ทัศนา ค.  ทิวา  ง.  วิญญาญ์  ................................... 
๕. ก.  สะล้าง  ข.  เกสร ค.  ภัยพาล ง.  นิโรธ   ................................... 
๖. ก.  วาสนา  ข.  ศิลา  ค.  สาระพัด ง.  ทรมาน  ................................... 
๗. ก.  สะลอน  ข.  อัมพร ค.  คะนึง ง.  โสมนัส  ................................... 
๘. ก.  โบสถ์  ข.  ผนัง  ค.  อะร่าม  ง.  ฉวัดเฉวียน  ................................... 
๙. ก.  คลาดคลา  ข.  พฤกสา ค.  ธรณี  ง.  เอกา   ................................... 
๑๐. ก.  พร่างพราย ข. เพียว  ค.  พร้อมหน้า ง.  พระพาย  ................................... 
๑๑. ก.  ขะเหม่า  ข.  เทวา ค.  ระอา ง.  คะเน  ................................... 
๑๒. ก.  บงกช  ข.  บทสี  ค.  วิปริต ง.  อนาถ  ................................... 
๑๓.   หมาเป็นสัตว์ที่น่ารัก  พวกเรามักจะเอ็นดู 
   หมาใดใคร่อยากรู้   ท ารังอยู่บินได้ไว 
  ........................................................................................   
 
จงเขียนค าจากค าอ่าน 
๑๔.  หะ  -  นุ  -  มาน  เขียนว่า  ...................................................................... 
๑๕.  มอ  -  ระ  -  ดก  เขียนว่า  ...................................................................... 
 
 
 

 

ครั้งที่ ๓ 

ได้คะแนน...................คะแนน 



๒๓ 

 

 

 
 
 

ชื่อ – นามสกุล..................................................................................................................ชั้น ป.................. 
 
จงท าเครื่องหมาย X เลือกข้อที่สะกดผิดและแก้ไขให้ถูกต้อง 
๑. ก.  ปรนนิบัต  ข.  ดาษดา  ค.  สานุศิษย์ ง.  ตบะ  ................................... 
๒. ก.  ตุ๊ดตู ่  ข.  ปุ้งกี๋   ค.  เกี้ยมอ๋ี ง.  แก็ป  ................................... 
๓. ก.  ยั้วเยี้ย  ข.  กู๊ดเยียร์  ค.  ยังยั้ง ง.  ยาคู้  ................................... 
๔. ก.  มโนรา  ข.  มคธ   ค.  มรดก ง.  มรคา ................................... 
๕. ก.  กระจุกกระจิก ข.  กระหนุงกระหนิง  ค.  กระต้วมกระเตี้ยม ง.  กระเซ้ากระซี้...................... 
๖. ก.  กระจุ๋มกระจิ๋ม ข.  ตระเวน  ค.  เวนคืน ง.  เวณกรรม ................................... 
๗. ก.  บรรจง  ข.  บรรจบ  ค.  บรรจ ุ ง.  บรรดาล ................................... 
๘. ก.  บรรทัด  ข.  บันเทิง  ค.  บรรเทา ง.  บันทม ................................... 
๙. ก. บรรทุก  ข.  บันดาล  ค.  บรรลือ ง.  บรรโลม ................................... 
๑๐. ก.  บรรเลง  ข.  บรรล ุ  ค.  บรรลัย ง.  บรรได ................................... 
๑๑. ก. อัมพาต  ข. อัมพร  ค.  อัมพัน ง.  อัมพา ................................... 
๑๒. ก. อัมมาตย์  ข.  อ านาจ  ค.  อ ามหิต ง.  อ ามฤต ................................... 
๑๓.   คล้ายดวงไฟในราตรีริบหรี่ระยับ  บินเกาะจับต้นไม้และใบหญ้า 
 เข้าบ้านเรือนตัวน้อยน้อยเคลื่อนคล้อยมา  ช่วยกันหาตัวอะไรรู้ไหมเธอ 
   ......................................................................  
 
จงเติมตัวสะกดลงในช่องว่าง 
๑๔. ทศกัณ................ 
๑๕. ข้าราชบริพา.............. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครั้งที่ ๔ 

ได้คะแนน......................คะแนน 



๒๔ 

 

 

 
 
 
ชื่อ – นามสกุล..................................................................................................................ชั้น ป.................. 
 
จงท าเครื่องหมาย X เลือกข้อที่สะกดผิดและแก้ไขให้ถูกต้อง 
๑. ก.  ก ามะลอ  ข.  ก ายาน  ค.  กัมปะนาท ง.  กัมพูชา ........................... 
๒. ก.  สัมปหลัง  ข.  สัมพันธ์  ค.  สัมปทาน ง.  สัมฤทธิ์ ........................... 
๓. ก.  ค าภีร ์  ข.  อ าพราง  ค.  จ าปา ง.  ก าปั่น ........................... 
๔. ก.  อัมพัน  ข.  สัมผัส  ค.  สัมภาษณ์ ง.  สัมภาระ ........................... 
๕. ก.  สัมโนครัว  ข.  สัมปชัญญะ  ค.  เข้าฌาน ง.  ปฏิภาณ ........................... 
๖. ก.  ประณาม  ข.  ประนม  ค.  ประณต ง.  ประนีต ........................... 
๗. ก.  อาจารย์  ข.  วิจารย ์  ค.  ศาสตราจารย์   ง.  ปรมาจารย ์ ........................... 
๘. ก.  แพนง  ข.  พิรี้พิไร  ค.  เพนียด ง.  พรายพรรณ ........................... 
๙. ก.  ทักษิณ  ข.  บูรพา  ค.  อาคเน ง.  อุดร  ........................... 
๑๐. ก.  อภิวันท์  ข.  ตระหง่าน  ค.  อานิสงฆ์ ง.  บริบูรณ์ ........................... 
๑๑. ก.  แกงบวด  ข.  กล้วยบวดช ี  ค.  พุทธา ง.  ชมพู่  ........................... 
๑๒. ก.  สันดาน  ข.  สถูบ   ค.  สมถวิล ง.  สถิต  ........................... 
๑๓.  ใส่แล้วเพ่ิมเติมได้ไม่ต้องต่อ ใส่แล้วย่อไกลมาใกล้ไม่หม่นหมอง 
  ก่อนจะใส่ทุกคนต้องมาลอง  ยามชราเราต้องใส่ทุกคน 
   ...................................................... 
๑๔.  ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาอ้างให้เห็น , สิ่งหรือเรื่องที่ยกขึ้นมาเทียบเคียงเป็นตัวอย่าง   
   อุ  .......  .......  .......  ....... ณ์ 
๑๕.  การเล่นรื่นเริงมีโขนละครเป็นต้น  ม  .......  .......  .......  ....... 
 

 
 
 
 

ครั้งที่ ๕ 

ได้คะแนน..................คะแนน 



๒๕ 

 

 

 
 
ชื่อ – นามสกุล..................................................................................................................ชั้น ป.................. 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสะกดค าตามค าบอกที่ก าหนด 
๑. .................................................................................................................................. 
๒. ............................................................................................................................. ..... 
๓. ............................................................................................................................. ..... 
๔. .......................................................................................................................... ........ 
๕. ............................................................................................................................. ..... 
๖. .............................................................................................................. .................... 
๗. ............................................................................................................................. ..... 
๘. .................................................................................................. ................................ 
๙. ............................................................................................................................. ..... 
๑๐. ..................................................................................... ............................................. 
๑๑. ............................................................................................................................. ..... 
๑๒. ....................................................................... ........................................................... 
๑๓. ............................................................................................................................. ..... 
๑๔. ......................................................... ......................................................................... 
๑๕. ............................................................................................................................. ..... 
๑๖. ..................................................................................................................................  
๑๗. ............................................................................................................................. ..... 
๑๘. ..................................................................................................................................  
๑๙. ............................................................................................................................. ..... 
๒๐. ..................................................................................................................................  

แก้ค าผิด 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

แบบฝึกเขียนไทย 

 

ได้คะแนน.........................คะแนน 



๒๖ 

 

 

 

 


