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 การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development )โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ    

1) ศึกษาสภาพและขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถ

ดานการการเขียนสะกดคํา 2) การสรางและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

ความสามารถดานการเขียนสะกดคํา ของนักเรียน 3) การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ

สงเสริมความสามารถดานการการเขียนสะกดคํา 4) การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ

สงเสริมความสามารถดานการอานเขียนสะกดคํา ของนักเรียน  แหลงขอมูลที่ ใชในการวิจัย

ประกอบดวย 1) ครูที่สอนสังกัดเทศบาล ครูที่สอนสํานักงานเขตพื้นที่ ครูที่สอนสํานักงานเขตพ้ืนที่

มัธยมศึกษา และครูที่สอนในกลุมเอกชน 2) เอกสารพระราชบัญญัติการศึกษา หลักสูตรกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย การวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเอกสารการเขียน

สะกดคาํ 3) ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและสถิติดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถ

ดานการสะกดคํา 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนานาชาติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยางเปน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 และ 3/2 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ซึ่ งไดมาโดยวิธีสุมแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)จํานวน  2 

หองเรียน นักเรียน 45 คน ซึ่งสุมแบบเจาะจงจากนักเรียนที่มีผลการสอบปลายปในชั้นประถมศกึษาป

ที่ 2 ไดคะแนนไมถึง รอยละ70เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยประกอบดวย 1) แบบสอบถามผูท่ีมีสวน

เก่ียวของกับการพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคํา 2) แบบวิเคราะหเอกสารขอมูลพื้นฐานในการ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนสะกดคํา 3) รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม

ความสามารถดานการการเขียนสะกดคํา ของนักเรียน 4) แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี

ความเปนไปไดและความสอดคลองของรูปแบบการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถดานการการเขียน

สะกดคํา ของนักเรียน 5) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนสะกดคําของนักเรียน การ

วิเคราะหขอมูลจะใชการวิเคราะห เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และใชโปรแกรมสําเร็จรูป

วิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหประกอบดวยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ 

และการทดสอบคาที (t-test Dependent) 



 

ผลการวิจัยพบวา  

1.สภาพและขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนสะกดคํา พบวา

นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยทั้งในภาพรวมของประเทศและสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินต่ํากวา

รอยละ 50 ซึ่งจากการที่ผูเรียน มีทักษะการเขียนสะกดคํา ต่ํา สงผลใหทักษะการอานสะกดคํา ต่ําไป

ดวยและยังสงผลกระทบตอคุณภาพผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูตางๆตามมาดวยผลการศึกษา

วิเคราะหขอมูลเชิงนโยบายการศึกษาสรุปไดวาการพัฒนากระบวนการเขียนสะกดคํา เปนสิ่งสําคัญ  

และเปนเปาหมายเชิงนโยบายในการพัฒนาศักยภาพคนของประเทศชาติผลการศึกษาวิเคราะห

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551การจัดกระบวนการเรียนการสอนพัฒนา

ทักษะการอานที่จะตองมีกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดอานตามขั้นตอนดังนี้  1) การเขียนสะกดคํา 

2) คิดวิเคราะหวิจารณเรื่องที่อานการเขียนสะกดคํา  3) ตัดสินใจเสนอทางเลือก       4) นําไปใชใน

การดําเนินชีวิต การศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาและนําเสนอรูปแบบการสอน พบวา การ

ออกแบบที่เปนระบบ ที่สอดคลองกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เก่ียวของตาง ๆ จะ

สงผลใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ การศึกษาวิเคราะหแนวคิด

ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเขียนสะกดคํา พบวา การเขียนสะกดคํา มีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ 

คือ 1 ) วิเคราะหเนื้อหา 2) วิเคราะหความสัมพันธ 3) วิเคราะหหลักการ การศึกษาวิเคราะหแนวคิด

ทฤษฎีที่เก่ียวกับการอานสะกดคํา พบวา การอานสะกดคํา เปนการอานที่ฝกใหผูเรียนอานหนังสือ

หรือบทอาน อยางมีวิจารณญาณ รูจักแยกแยะองคประกอบ สรุปความสําคัญของเรื่อง สามารถ

วิเคราะหถึงหลักการเขียนสะกดคํา เชิงสัมพันธเชื่อมโยงเรื่องราวตางๆ อยางมีเหตุผลและเชื่อมโยง

สัมพันธกับชีวิตจริงไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพความเปนจริง การศึกษาวิเคราะห

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา การเขียนสะกดคํา พบวา การเขียน

สะกดคํา เปนทักษะที่ควบคูกับ การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา จึงตองสอนควบคูกับการ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  การศึกษาวิเคราะหหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 

21 พบวาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 เนนทักษะที่สําคัญ 3 ทักษะ ไดแก ทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรมทักษะดานสารสนเทศสื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและงานอาชีพ 

2. ผลการสรางและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถดานทักษะการ

เขียนสะกดคํา ของนักเรียนพบวารูปแบบการสอนประกอบดวยหลักการ วัตถุประสงค กระบวนการ

เรียนการสอน เงื่อนไขการนํารูปแบบไปใชไดแก ระบบสังคม ระบบสนับสนุนและหลักการตอบสนอง

ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบประกอบดวย 7 ขั้นตอน 1. ข้ันการเขียน เชิงสํารวจ (Survey 

)  2. ขั้นการตั้งคําถามจากการเขียนสะกดคํา (Question) 3. ข้ันการอาน เพ่ือหาคําตอบของคําถาม  

(Read)    4. ขั้นการเขียนคําสะกดเชิงสรางสรรค (Record ) 5. ขั้นการคิดวิเคราะหจากเรื่องการ



เขียนสะกดคํา (Thinking)  6. ขั้นการเสนอแนวทางเพ่ือการตัดสินใจปฏิบัติ การเขียนสะกดคํา 

(Decision Making) 7. ขั้นการตั้ งใจนําไปปฏิบัติ ในชีวิตจริง (Intention  to Act)  และผลการ

ตรวจสอบพบวาความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎีมีดัชนีความสอดคลองรายขอมีคาระหวาง             

0.80 – 1.00 ความเปนไปไดของรูปแบบการสอนมีคาดัชนีความสอดคลองรายขอมีคาระหวาง     

0.80 – 1.00 ความสอดคลองของรูปแบบการสอนมีคาดัชนีความสอดคลองรายขอมีคาระหวาง   

0.80 – 1.00  

 3. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถดานการเขียนสะกด

คํา ของนักเรียน พบวา 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม

ความสามารถดานการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 87.16 /  91.11      

2) ความสามารถในดานการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถดานการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนจําแนกเปนราย

ดาน พบวาหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับคณุภาพสูงและเพ่ิมขึ้นทุกดาน 

 4. ผลการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถดานการเขียนสะกดคํา 

ของนักเรียนพบวารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานสะกดคํา ของ

นักเรียนจะตองมีการปรับปรุงระบบสังคม ที่จะตองใหนักเรียนกลาที่จะตั้งคําถามเพ่ือคนหาคําตอบใน

สิ่งที่อยากรูและจะตองปรับปรุงระบบสนับสนุนที่ครูผูสอนจัดหาสถานการณ เพ่ือบทการเขียนสะกด

คํา ที่มีประเด็นและมุมมองหลากหลายและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและเพียงพอกับการศึกษาคา

ควา อภิปราย และตัดสินใจ 

 5. เจตคติของนักเรียนที่ มีต อแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก 

 

 

 

 

 


