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ช่ือเร่ืองวจิยั 

การพฒันาทักษะการสะกดคาํภาษาองักฤษ ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพช้ันปีที่ 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ  

โดยใช้ชุดการฝึกทักษะการสะกดคาํ 

 

 

 

 

 

ช่ือผู้วจิยั 

นางสาวรัตน์ภคัษร   วรภทัร์ธนวชัร์ 

 

 

 

 

งานวจิยัฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทางการศึกษา 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2560 
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บทคดัย่อ 

 

ช่ืองานวจิยั การพฒันาทกัษะการสะกดคาํภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

โดยใชชุ้ดการฝึกทกัษะการสะกดคาํ 

ช่ือผูว้จิยั นางสาวรัตน์ภคัษร  วรภทัร์ธนวชัร์ 

สาขาวชิา ภาษาต่างประเทศ 

 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา 2558 

 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ีคือ   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการใช้

ชุดฝึกกบัหลงัการใช้ชุดฝึกทกัษะการสะกดคาํภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคือนกัศึกษา

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี1/5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจาํปีการศึกษา 2560 

จาํนวน 30 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบประเมินการสะกดคาํ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าT-test  

ผลการวิจยัพบว่าประสิทธิภาพและทกัษะการสะกดคาํภาษาองักฤษของนักศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1/5 มีประสิทธิภาพดีข้ึน นกัศึกษาสามารถสะกดคาํท่ียากข้ึนได ้และ

นกัศึกษาสามารถออกเสียงการสะกดคาํได ้และมีความมัน่ใจในการสะกดมากข้ึนกวา่เดิม 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 จากการทาํงานวิจยัน้ี ขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ท่ีให้โอกาสในการ

ทาํงานวจิยัคร้ังน้ี 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์ธัญศญา ธรรมิสกุล ท่ีกรุณาให้

คาํปรึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จนกระทัง่ได้

สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1/5 ท่ีกรุณาให้ความร่วมมือใน

การทาํชุดฝึกเป็นอยา่งดี 

            

        นางสาวรัตน์ภคัษร วรภทัร์ธนวชัร์ 
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สารบัญ 

 

หนา้ 

บทคดัยอ่  (2) 

กิตติกรรมประกาศ  (3) 

บทท่ี   

 1 บทนาํ   

 ความเป็นมาและความสาํคญั  1 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยั  2 

 ขอบเขตการวจิยั  2 

 สมมติฐานการวิจยั   2 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ  2 

 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  3 

 กรอบแนวคิดในการวจิยั  3 

 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   

 ความหมายของการสะกดคาํ  4 

 ความสาํคญัของการสะกดคาํ  4 

 ปัญหาในการสะกดคาํ  5 

 ความมุ่งหมายในการสอนสะกดคาํ  6 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการอ่าน การออกเสียง และการสะกดคาํ  7 

              ความหมายของชุดฝึกทกัษะ....................................................................................      7 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  12 

   งานวจิยัภายในประเทศ.....................................................................................   12 

   งานวจิยัภายนอกประเทศ.................................................................................  13 

3 วธีิดาํเนินการวจิยั   

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  14 

 เคร่ืองมือในการวจิยั  14 

 วธีิการสร้างเคร่ืองมือ...............................................................................................  14 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  15 

 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั  15 
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สารบัญ (ต่อ) 

 

บทท่ี หนา้ 

 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล   

 การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 16 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล   16 

 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ   

 สรุปผล  17 

 อภิปรายผล  18 

 ขอ้เสนอแนะ  18 

  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้  18 

  ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  18 

ภาคผนวก  

 ก  20 

บรรณานุกรม  22 

ประวติัผูว้ิจยั  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(7) 
 

บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญั 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษไดรั้บการกาํหนดให้เรียนในทุกช่วง

ชั้น ซ่ึงสถานศึกษาสามารถจดัเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานท่ีทุกคนตอ้งเรียนและจดัเป็นสาระการ

เรียนรู้เพิ่มเติมใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเรียนตามความถนดัและตามความสนใจอีกดว้ย อีกทั้งในสังคมโลก

ปัจจุบนัการเรียนภาษาเพื่อให้สามารถใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดต้ามความตอ้งการใน

สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวติประจาํวนัและการงานอาชีพและยงัเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้

และเทคโนโลยีใหม่ๆ ดงันั้นการจดักระบวนการเรียนการสอนตอ้งสอดคล้องกบัธรรมชาติและ

ลักษณะเฉพาะของภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายทั้ ง

กิจกรรมการฝึกทกัษะทางภาษา และกิจกรรมการฝึกผูเ้รียนให้รู้วิธีการเรียนภาษาดว้ยตนเองควบคู่

ไปดว้ย อนัจะนาํไปสู่การเป็นผูเ้รียนท่ีพึ่งตนเองได ้(Learner Independence) และสามารถเรียนรู้ได้

ตลอดชีวิต (Live long learning) โดยใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้หาความรู้ใน

การเรียนสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ในการศึกษาต่อ รวมทั้งในการประกอบอาชีพ ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมาย

สาํคญัประการหน่ึงของการปฏิรูปการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 1) 

โรงเรียนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีจาํเป็น ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการ

ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า ร  ก า ร ศึ ก ษ า  ก า ร แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ เ พิ่ ม เ ติ ม  แ ล ะ เ พื่ อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 1) นอกจากน้ีแลว้ การเรียนภาษาองักฤษนั้นปัญหาท่ีพบอยูเ่สมอก็คือ

การสะกดคาํไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงไม่เพียงแต่จะพบในบรรดาผูท่ี้เรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ีสอง

เท่านั้น แมผู้เ้รียนภาษาของตนเอง เช่น นกัเรียนไทยท่ีเรียนภาษาไทยหรือนกัเรียนอเมริกนัท่ีเรียน

ภาษาอเมริกนัก็ยงัสะกดคาํในภาษาของตนไม่ค่อยถูกเช่นกนั (สุนทร สุนนัทช์ยั 2511 : 18) 

ผู ้วิจ ัยได้ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พบว่า การสอน

ภาษาองักฤษให้มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรนั้นผูส้อนจะตอ้งสอนให้ผูเ้รียนใช้

ภาษาในการติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงจาํเป็นตอ้งมีการฝึกฝนทกัษะพื้นฐานท่ีสัมพนัธ์กนั ทั้ง 

4 ดา้น ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซ่ึงจากการสํารวจสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้น

เรียนวิชาภาษาองักฤษ พบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อย มีความสําคญัมาก และเป็นปัญหาขั้นพื้นฐานอนั

จะนาํไปสู่การพฒันาทกัษะทางภาษาดา้นต่างๆ คือ นกัเรียนสะกดคาํภาษาองักฤษไม่เป็น นกัเรียน

บางคนเขียนภาษาไทยกาํกบัไวใ้ตค้าํ เวลาอ่าน นักเรียนก็มกัจะอ่านภาษาไทยแทนภาษาองักฤษ 
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ส่งผลให้นกัเรียนไม่สามารถอ่านคาํนั้นๆได้จริง สังเกตได้ว่าผูเ้รียนท่ีอ่านคาํได้อย่างถูกตอ้งด้วย

ความเขา้ใจนั้น เป็นผูท่ี้สะกดคาํเป็น ซ่ึงเม่ือสะกดคาํเป็น สามารถอ่านคาํไดก้็จะสามารถเขียนได ้

ตามลําดับ ดังนั้ นการสะกดคําจึงเป็นพื้นฐานสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ท่ีครูจะต้อง

วางรากฐานการสะกดคาํให้นกัเรียนเขา้ใจอย่างถ่องแท ้รวมถึงสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง สําหรับนกัเรียนท่ีสะกดคาํภาษาองักฤษไม่เป็นนั้นมีผลทาํให้ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษ

ดา้นอ่ืนๆไม่บรรลุเป้าประสงค์ทางการศึกษาดว้ย อีกทั้งอาจนาํไปสู่ความลม้เหลวในการเรียนการ

สอนซ่ึงแสดงให้เห็นจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีตกตํ่าของนกัเรียนท่ีมีจุดอ่อนในเร่ืองของการ

สะกดคาํ ดงันั้นการสอนสะกดคาํภาษาองักฤษ ครูควรสอนแบบทกัษะสัมพนัธ์ คือ การฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียนให้สอดคลอ้งกนั ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชชุ้ดการสอนซ่ึงประกอบดว้ย แผนการจดัการ

เรียนรู้ ชุดแบบฝึกการสะกดคาํ และแบบทดสอบการสะกดคาํ เพื่อให้นกัเรียนพฒันาความสามารถ

ในการสะกดคาํ รวมไปถึงการพฒันาทกัษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อยา่งถูกตอ้งเขา้ใจและมี

ประสิทธิภาพต่อไป ซ่ึงกรอบแนวคิดของงานวิจยัคือ การผสมผสานระหว่างหลกัการสะกดคาํกบั

หลกั Phonics เพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ดา้น โดยท่ี 3 ส่วนน้ีจะถูกบูรณาการเขา้ดว้ยกนั 

  

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการใชชุ้ดฝึกกบัหลงัการใชชุ้ดฝึกทกัษะ 

การสะกดคาํภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

ขอบเขตการวจิัย 

   ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ประจาํปีการศึกษา  2560 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1/5 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ประจาํปีการศึกษา  2560 จาํนวน  30  คน 

 

สมมติฐานการวจิัย 

 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1/5 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ท่ีทาํการฝึกฝนการสะกดคาํโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการสะกดคาํ มีทกัษะและผลสัมฤทธ์ทางการสะกด

คาํท่ีสูงกวา่ก่อนใชชุ้ดฝึกทกัษะการสะกดคาํ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. วชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง 2 หมายถึง  รายวชิา ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2546 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. การสะกดคาํ หมายถึง การนาํพยญัชนะ สระ และตวัสะกด มาประสมกนัเป็นคาํท่ีมี

ความหมาย สามารถ อ่าน พดู และเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. แบบชุดฝึก หมายถึง  ชุดฝึกทกัษะการสะกดคาํ จากหนงัสือ Standard English Grammar 

ของ 

อ.สาํราญ  คาํยิง่ 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากการใชชุ้ดฝึกทกัษะ

การสะกดคาํ 

5. นกัศึกษา  หมายถึง  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1/5  สาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงการเสริมทกัษะในดา้นการสะกดคาํภาษาองักฤษจะช่วยพฒันาการเรียนของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

2. ทาํให้ทราบถึงการเสริมทกัษะในด้านการสะกดคาํภาษาองักฤษช่วยให้นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ มีความมัน่ใจและมีความกลา้ใน

การสะกดคาํ 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

  

  

 

ตัวแปรอสิระ 

ชุกฝึกทกัษะการสะกดคาํ

ภาษาองักฤษ 

 

ตัวแปรตาม 

ทกัษะและผลสัมฤทธ์ิทางการ

สะกดคาํภาษาองักฤษ 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการสะกดคํา 

1.  ความหมายของการสะกดคาํ 

           มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการสะกดคาํไวต่้างๆกนั เช่น คาร์

เตอร์ ว ีกดู (Good 1945 : 383) กล่าววา่ การสะกดคาํเป็นวิธีการจาํตวัได ้เกิดจากการให้ช่ือหรือออก

เสียงตวัอกัษรเป็นตวัๆไป และเช่ือมเขา้เป็นเสียงคาํๆหน่ึงท่ีทุกคนยอมรับ ซ่ึงคลา้ยกบัคาํจาํกดัความ

ของ โนอา เวบสเตอร์ (Webster 1965 : 2190) ซ่ึงกล่าววา่ การสะกดคาํ คือศิลปะหรือเทคนิคในการ

จดัอกัษรต่างๆใหเ้ป็นคาํตามแบบท่ีทุกคนยอมรับ แต่จอร์จ เอช วอลลินส์ (Vallins 1965 : 16) ไดใ้ห้

ความหมายของการสะกดคาํท่ีแปลกออกไปว่า การสะกดคาํส่วนใหญ่คือเร่ืองราวเก่ียวกบัตา เวลา

อ่านหนงัสือ ผูอ่้านจะเห็นกระสวนของคาํบนกระดาษ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความหมายของคาํโดย

ไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเสียงเลย จึงควรท่ีจะกล่าววา่ การสะกดคาํเป็นเร่ืองท่ีไม่เฉพาะเจอะจง การสะกด

คาํจะกาํหนดไดต้ามรสนิยม และความคิดของผูส้ะกดคาํนั้นๆ จากคาํจาํกดัความน้ี จะเห็นไดว้า่การ

สะกดคาํเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกาํหนดตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์แทนเสียง เพื่อให้ผูเ้ขียนสามารถ

ถ่ายทอดความคิดของตนเอง ลงเป็นตวัหนงัสือ ใหผู้อ้่านสามารถเขา้ใจความหมายได ้

2. ความสาํคญัของการสะกดคาํ 

              ประยทุธ วชัระดิษฐ์ (2516 : 98) กล่าววา่ การสะกดคาํเป็นส่วนหน่ึงของการเขียน 

เป็นการฝึกทกัษะการเขียนให้ถูกตอ้งและรวดเร็ว เพราะไม่วา่นกัเรียนจะเรียนวิชาใด จะตอ้งอ่านคาํ

และประโยคไดพ้ร้อมกบัสามารถเขียนบนัทึกไดดี้อีกดว้ย การสะกดคาํ จึงเป็นส่ิงจาํเป็นในการเรียน

ดา้นภาษา ถา้นกัเรียนอ่านออกเขียนได ้สะกดถูกตอ้ง นกัเรียนก็จะสามารถนาํประโยชน์ไปใช้ใน

วิชาอ่ืนๆไดอี้กดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ เออร์เนส ฮอร์น (Horn 1954 : 13) ซ่ึงไดก้ล่าวถึง

ความสาํคญัของการสะกดคาํวา่ การสะกดคาํเป็นองคป์ระกอบสําคญัท่ีจะเพิ่มพูนทกัษะในการเขียน 

นอกจากน้ี สมบูรณ์ พรรณาภพ (2516 : 59) ได้เน้นถึงความสําคัญในการเขียนให้ถูกต้องของ

ตวัสะกดว่า การเขียนให้ถูกตอ้งของตวัสะกดเป็นส่ิงสําคญัมากในชั้นประถมศึกษา ซ่ึงเป็นระยะ

ปลูกฝังความรู้พื้นฐาน การเขียนใดๆก็ตาม ครูควรจะยืนยนัให้ให้นักเรียนเขียนถูกตวัสะกด และ

เขา้ใจความหมายพร้อมกนั ซ่ึงในเร่ืองน้ี ไพจิตร วฒันากูล (2517 : 1) ไดส้นบัสนุนวา่ตวัอกัษรท่ีเรา

เขียนลงไปนั้นถา้เราเขียนผิดก็เหมือนกบัเราพูดผิด ความหมายของคาํก็เปล่ียนแปรไป อาจทาํให้

ผูอ่้านเขา้ใจความหมายไปคนละอยา่งกบัท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ หรือถึงกบัไม่เขา้ใจความหมายนั้นเลยก็

ได ้การสะกดคาํใหถู้กตอ้งน้ีมีความสําคญัอยา่งยิ่งสําหรับการเขียนดงัท่ี เจมส์ ลูนเบอร์ก (Luneburg 

1959 : 179) กล่าวว่า การสะกดคาํจดัว่าเป็นหน่ึงในรายละเอียดท่ีมีบทบาทในชีวิตประจาํวนั การ



 
 

(11) 
 

สะกดคาํผดิจะลดประสิทธิภาพของการเขียนลง ปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีจะพิจารณากาํหนดหรือตดัสิน

ระดบัคุณภาพของการศึกษาของบุคคลจากอตัราความถูกตอ้งในการสกดคาํของบุคคลนั้ ซ่ึงสอด

คลอ้งกบัคาํกล่าวของ เออร์เนส ฮอร์น (Horn 1954 : 3) ท่ีไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการสะกดคาํไว้

ว่า การเขียนสะกดคําผิดนั้ นจะทําให้ผู ้ท่ีมาร่วมงานขียนช้ินนั้ นๆ มองเห็นคุณค่าของหรือ

ความสามารถของผูเ้ขียนตํ่าลง และนอร์แมน เลวิส (Lewis 1963 : 7) ยงักล่าวสนบัสนุนอีกวา่เรามี

โอกาสเขียนหนงัสือสะกดตวัผิดไดม้าก ถา้หากไม่ระมดัระวงั และการเขียนผิดจะทาํให้ผูอ่้านมอง

ความสามารถในการเขียนลดลงแลว้ ยงัส่งผลกระทบถึงผลประโยชน์ท่ีสําคญัของผูเ้ขียนอีกดว้ย 

ดงัเช่นท่ีอาจารยส์อนภาษาไทยหลายท่านในปัจจุบนัไดพ้ิจารณาเห็นวา่นกัศึกษามกัเขียนสะกดตวั

ผิดมีส่วนสําคญัมาก ถึงกบัให้ผูส้มคัรงาน พลาดโอกาสไม่ไดเ้ขา้ทาํงานในตาํแหน่งต่างๆเน่ืองจาก

การเขียนสะกดการันตผ์ดิพลาด (นิตยา ฤทธิโยธี 2507 : 22) 

  3. ปัญหาในการสะกดคาํ 

              ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ การสะกดคาํมีความสาํคญัมากในการส่ือสารโดยวธีิเรียน ทั้งน้ี

เพราะทาํใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจความหมายท่ีถูกตอ้งจากเร่ืองราวต่างๆได ้และการเขียนสะกดคาํให้

ถูกตอ้งนบัวา่เป็นส่ิงสําคญัในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเด็กจาํเป็นตอ้งเรียนรู้คาํท่ีเป็นมาตรฐานใน

การเรียนเบ้ืองตน้ (รองรัตน์ อิศรภกัดี และเทือก กุสุมา ณ อยุธยา 2516 : 146) ทั้งน้ีการสะกดคาํ

นบัวา่สร้างปัญหาใหแ้ก่ผูเ้ขียนมากพอสมควร คมคาย จงเจริญสุข (2502 : 63) ไดก้ล่าวถึงการสะกด

คาํไวว้า่ ทกัษะในการเขียนเป็นทกัษะอนัสุดทา้ย การฟัง การพูดยอ่มมาก่อน โดยปกติถา้พูดได ้การ

อ่าน การเขียนก็ง่ายข้ึน โดยเฉพาะการเขียนรูปประโยคในความคิดใด ถา้แสดงออกโดยทางการพูด

ไดแ้ลว้ ก็ไม่มีปัญหาสาํหรับการเขียน จะมีปัญหาอยูใ่นเร่ืองของการสะกดคาํ จึงตอ้งมีการฝึกฝนให้

เพียงพอ แต่นกัเรียนเองยงัเขียนภาษาไม่ถูก สะกดก็ไม่ถูก ฉะนั้นจะเห็นว่าการเขียนสะกดคาํให้

ถูกตอ้งนับว่าเป็นทกัษะท่ีค่อนขา้งยาก และตอ้งอาศยัความสามารถพอสมควร ดงัท่ี เจ เรมอนด ์

เกอร์เบอริช (Gerberich 1962 : 622) ไดก้ล่าวถึงความยากในการเรียนรู้การเขียนสะกดคาํไวว้า่การ

เรียนรู้การเขียนสะกดคาํตอ้งอาศยัความสามารถอยา่งยิ่ง ตอ้งมีจินตนาการสูง และความจาํดีดว้ย ซ่ึง

ธรรมชาติของความสามารถน้ีข้ึนอยูก่บั ระดบัความยากง่ายของพยญัชนะและสระท่ีเรียงกนัเขา้เป็น

ตวัดว้ยเหมือนกนั นอกจากน้ี นิยม เรียงจนัทร์ (นิยม เรียงจนัทร์ และชวาล แพรัตกุล 2524 : 46) ได้

กล่าวถึงปัญหาของการสะกดคาํไวอ้ย่างน่าสนใจวา่ การเขียนสะกดคาํผิดนั้นมกัเกิดจากเร่ืองเสียง

ของตวัอกัษร หรือการถ่ายทอดเสียงลงไปเป็นตวัอกัษร กล่าวคือพยางค์ท่ีมีเสียงเหมือนกนั แต่มี

แบบของการสะกดคาํต่างกนัจะเห็นไดว้า่เร่ืองการสะกดคาํนั้นเป็นปัญหาของผูเ้ขียนในการถ่ายทอด

เสียงลงไปเป็นตวัอกัษร เป็นพยางค ์หรือเป็นคาํท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นคนท่ีมีทกัษะในการสะกดคาํดี คือ

สามารถถ่ายทอดเสียงเป็นพยางคห์รือคาํท่ีถูกตอ้งก็จะสามารถตดัปัญหาในการเขียนสะกดผิดไปได ้
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แต่คนท่ีมีทกัษะในการสะกดคาํไม่ดี ก็จะทาํให้เกิดความไม่มัน่ใจ และงานเขียนออกมาก็ไม่ดี

เท่าท่ีควร 

             เกอร์ทรูด ฮิลเดร็ท, สุไร ทพักะสุต, มาเรียว เป่ย และจอร์จ เอช วอลลินส์ (Hildreth 

1955 : 3-5, 2498 : 15-16, Pei 1967 : 336-339, Vallins 1965 : 16) มีความเห็นตรงกนัเก่ียวกบัปัญหา

และความยุง่ยากในการสะกดตวัในภาษาองักฤษวา่ เร่ืองตวัสะกดในภาษาองักฤษมกัจะก่อความยิ่ง

ยากให้แก่ผูเ้ขียน แมแ้ต่ผูเ้ป็นเจา้ของภาษาเอง เพราะคาํบางคาํสะกดอยา่งเดียวกนั แต่ถึงเวลาออก

เสียงจริงๆกลบัออกเสียงผิดเพี้ยนไป แต่มีวิธีสะกดตวัไดต่้างๆซ่ึงไม่ไดมี้กฎเกณฑ์ตายตวั นอกจาก

ผูเ้ขียนจะตอ้งอาศยัความจาํบา้ง เพราะคาํบางคาํเป็นขอ้ยกเวน้ในภาษา ขณะเดียวกนัพวกเขาได้

กล่าวถึงความยิง่ยากหรือปัญหาในการสะกดคาํในภาษาองักฤษวา่เป็นเพราะภาษาองักฤษไม่มีระบบ

คงท่ีแน่นอน 

             แคทรีน ดี แบรอน (Baron 1965 : 16-21) ยงักล่าวเพิ่มเติมถึงสาเหตุท่ีทาํให้การ

สะกดคาํในภาษาองักฤษเกิดเป็นปัญหาข้ึน ว่าเป็นเพราะเน่ืองจากลกัษณะของคาํเหล่านั้นนั่นเอง 

และไดส้รุปลกัษณะท่ีเป็นปัญหาไวว้า่ เกิดจากการนาํอกัษรมาเรียงเขา้ดว้ยกนั (Letter Combination) 

โดยเฉพาะคาํท่ีถ่ายทอดมาจากภาษากรีก เพราะภาษากรีกและภาษาองักฤษใช้พยญัชนะแทนเสียง

ต่างกนั ภาษาองักฤษยงัมีตวัอกัษรแทนเสียงจาํกดัอีกดว้ย 

4. ความมุ่งหมายในการสอนสะกดคาํ 

             ถา้จะพิจารณาจุดมุ่งหมายในการสอนสะกดคาํตามท่ี เออร์เนส ฮอร์น (Horn 1954 : 

14-15) ไดก้าํหนดไวจ้ะพบวา่ การสะกดคาํมีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 

4.1 หาทางพฒันาความสามารถในการเขียนสะกดคาํของนักเรียน โดยไม่จาํกดั

เพียงการฝึกเฉพาะคาํท่ีนกัเรียนรู้จกัเท่านั้น แต่รวมทั้งการเพาะนิสัยอิสระในการเขียน มีความรู้ใน

การเขียนคาํต่างๆไดถู้กตอ้ง และสามารถท่ีจะตดัสินคาํในงานเขียนอ่ืนๆวา่สะกดผดิถูกเพียงใด 

4.2 การสะกดคาํจดัว่าเป็นทกัษะท่ีสัมพนัธ์กบัภาษา มีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริม

ความตั้งใจของนกัเรียนในการแสดงความรู้สึกดว้ยการเขียน พฒันาการในการสะกดคาํข้ึนอยู่กบั

ความสามารถทางภาษาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีจะจาํได ้

4.3  เรียนและฝึกการสะกดคาํเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเขียนของนกัเรียน 

ในการสะกดคาํนั้น จาํเป็นตอ้งตั้งจุดมุ่งหมายเฉพาะในการสอน โดยพิจารณาจากความ

แตกต่างของนกัเรียน พื้นฐานประสบการณ์ของนกัเรียนแต่ละคน ความสามารถในการเรียนรู้ และ

ความตอ้งการเป็นหลกั 

การสอนให้เด็กรู้จักสะกดคาํเป็นส่ิงสําคัญ และจาํเป็นยิ่งท่ีครูต้องสอนให้เด็กได้ฝึกฝนอย่าง

สมํ่าเสมอ ไม่วา่เด็กจะเรียนอยูใ่นชั้นใดก็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งครูประถมศึกษาควรจะสอนให้เด็ก
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เรียนรู้คาํและสะกดคาํไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัวยัหรือระดบัชั้นของเด็ก เพื่อให้เด็กไดใ้ชค้วามรู้ดา้น

น้ีสาํหรับศึกษาวชิาอ่ืนหรือเพื่อศึกษาในชั้นท่ีสูงข้ึนต่อไป เพราะการเขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้งจะช่วย

ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจขอ้ความท่ีเขียนไดถู้กตอ้งรวดเร็ว ทั้งจะช่วยให้เกิดทศันคติแก่ผูท่ี้ไดม้าอ่านขอ้ความท่ี

เขียนนั้นดว้ย (นิตยา ฤทธิโยธี 2507 : 402-403) 

                รองรัตน์ อิศรภกัดี และเทือก กุสุมา ณ อยุธยา (2516 : 121, 146) ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบั

จุดมุ่งหมายในการสอนสะกดคาํไวว้า่ การสอนสะกดคาํเป็นส่ิงสําคญั และจาํเป็นในการวางพื้นฐาน

ของการเรียน การสอนสะกดคาํ  มีจุดมุ่งหมายดงัน้ีคือ 

1. ช่วยให้เด็กไดรู้้จกัคาํต่างๆท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั เพื่อช่วยให้เด็กเขียนเป็นเร่ืองราว

ต่างๆได ้

2. ช่วยใหเ้ด็กรู้จกัสะกดคาํต่างๆไดถู้กตอ้ง 

3. ช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จกัใชค้าํต่างๆไดก้วา้งขวางข้ึน 

4. ช่วยใหเ้ด็กคน้ควา้และคิดหาคาํใหม่ๆตามท่ีเด็กตอ้งการ 

จะเห็นไดว้า่ การสอนสะกดคาํนั้นมีจุดมุ่งหมายท่ีจะฝึกให้นกัเรียนเขียนไดถู้กตอ้ง และสร้างเสริม

ความสามารถ รวมทั้งทกัษะในการเขียนใหถู้กตอ้งรวดเร็ว ตลอดจนรู้จกัใชค้าํต่างๆในงานเขียนของ

ตนไดอ้ยา่งกวา้งขวางอีกดว้ย 

5. ความสัมพนัธ์ระหวา่งการอ่าน การออกเสียง และการสะกดคาํ 

     ประเทิน มหาขนัธ์ (2519 : 63) มีความเห็นเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการอ่าน

และสะกดคาํว่า ครูพึงเข้าใจว่าความสามารถในการสะกดคาํของเด็กนั้นจะเจริญขนานไปกับ

ความสามารถในการอ่าน เด็กท่ีอ่านคล่อง การสะกดคาํก็จะดีดว้ย การท่ีจะให้เด็กท่ีอ่านหนงัสือไม่

คล่องมีความสามารถในการสะกดคาํเท่าเทียมกบัเด็กท่ีอ่านคล่องนั้นย่อมทาํไม่ได ้รองรัตน์ อิศร

ภกัดี และเทือก กุสุมา ณ อยุธยา (2516 : 132) มีความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่า ในการสอน

สะกดนั้ นครูจําเป็นต้องหาวิธีชักจูงให้เด็กอยากเขียน อยากรู้คําใหม่ๆ และจดจําไว้ การว ัด

ส่ิงแวดลอ้มและหาวิธีกระตุน้เร้าใจเด็กเป็นส่ิงสําคญั เด็กท่ีอ่านไดม้ากเพราะจาํตวัอกัษรต่างๆได ้

สะกดตวัได ้ก็พร้อมท่ีจะเขียนและสะกดคาํยากได ้ดงันั้นการอ่านก็ควรจะควบคู่ไปกบัการเขียน เด็ก

ท่ีจาํเป็นตอ้งให้การอ่านหนังสือไม่ออกเพราะจาํตวัอกัษรไม่ได ้ก็ย่อมจะสะกดคาํไม่ไดเ้ป็นของ

ธรรมดา ครูจาํเป็นตองใหก้ารอ่าน การเขียนและการสะกดคาํ สัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัไป จะเห็นไดว้า่

การสะกดคาํกบัการอ่านมีความสัมพนัธ์สูง การศึกษาเก่ียวกบัเสียงของภาษาจะทาํให้เด็กสะกดคาํ

ง่ายๆไดถู้กตอ้ง ประเทิน มหาขนัธ์ (2519 : 60) ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการสอนออกเสียงเวลาสะกดคาํ

วา่การสอนสะกดคาํจะไดผ้ลต่อเม่ือครูสอนให้ออกเสียงการสอนเก่ียวกบัการผนัอกัษรจะเป็นการ

ผนัคนเดียว หรือให้ผนัทั้งห้องโดยออกเสียงพร้อมกนันั้น เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งสําหรับการสะกด
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คาํ เพราะเด็กไดฟั้งเสียง ไดเ้ปล่งเสียงดว้ยตนเอง ไดม้องเห็นภาพของตวัอกัษรท่ีคู่กบัเสียงนั้นๆ ทาํ

ใหเ้ด็กสะกดคาํไดไ้ม่ผดิพลาด การสอนโดยใหน้กัเรียนผนัอกัษรนบัวา่เป็นการกระทาํท่ีถูกตอ้ง ควร

นาํมาใชเ้พราะจะทาํใหเ้ด็กสะกดคาํไดดี้ท่ีสุด 

เฟอร์เนส (Fernes 1960 : 46) อา้งถึงใน ประเทิน มหาขนัธ์ (2519 : 60) ไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งการสอนเก่ียวกบัการออกเสียงและการสะกดคาํ โดยจดัแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม คือเด็กปกติ 

และกลุ่มเด็กหูหนวก ซ่ึงเด็กทั้ง 2 กลุ่มน้ีมีความสามารถในการอ่านเท่ากนั ผลปรากฎวา่ เด็กกลุ่มหู

หนวกนั้นมีความสามารถในการสะกดคาํดอ้ยกวา่เด็กปกติถึงร้อยละ150 

ความหมายของชุดฝึกทักษะ 
ชุดฝึกทกัษะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช้ส่ือต่างๆ หลายชนิดเป็นองค์ประกอบเพื่อ

ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตวัเอง ดงันั้นลกัษณะของชุดฝึกทกัษะจะเรียกว่าชุดการสอนกรมสามญั

ศึกษา (2540, หนา้ 27) ไดใ้ห้ความหมายของชุดการสอนวา่ หมายถึง ระบบการผลิตและการนาส่ือ

การสอนประสมท่ีสอดคลอ้งกบัวิชาและหัวเร่ืองมาช่วยให้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้

ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนลกัขณา นันตากาศ (2543, หน้า 19) ได้ให้

ความหมายของชุดฝึกหรือชุดการสอนไวว้า่ชุดฝึกหรือชุดการสอนไดน้าเอาส่ือการสอนหลายอยา่ง

มาสัมพนัธ์กนัและมีคุณค่าเสริมซ่ึงกนัและกนัอยา่งมีระบบ ส่ือการสอนอยา่งหน่ึง อาจสอนเพื่อเร้า

ความสนใจในขณะท่ีอีกอย่างหน่ึงใช้เพื่ออธิบายขอ้เท็จจริงของเน้ือหา และอีกอย่างหน่ึงเพื่อ

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงและป้องกนัการเขา้ใจผิด ปิยะพงษ ์สุริยะพรหม(2546, หนา้ 63-64) ได้

ใหค้วามหมายของชุดฝึกหรือชุดการสอนวา่ หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชส่ื้อต่างๆ หลาย

ชนิดเป็นองคป์ระกอบเพื่อก่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ในตวัเอง ลกัษณะของชุดฝึกหรือชุดการสอนก็จะ

แตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคข์องการสร้างเพื่อให้ผูใ้ชบ้รรลุเป้าหมาย การเรียนท่ีวางไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพกล่าวโดยสรุป คือ ชุดฝึกหรือชุดการสอนเป็นการนาเอาส่ือประสมต่างๆ มา

ประกอบการเรียนการสอนเพื่อเร้าความสนใจของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี  

 
หลกัการแนวคดิเกีย่วกบัแบบฝึกและแบบทดสอบ 

          ความหมายและความสําคัญของแบบฝึก 

              ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายและความสาํคญัของแบบฝึกเสริมทกัษะไวห้ลายท่าน ดงัน้ี               

  สุนนัทา   สุนทรประเสริฐ (2543:1-2) กล่าววา่ แบบฝึกเป็นส่ือท่ีใชใ้นการฝึกทกัษะการคิด 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง นั ก เ รี ย น  นิ ย ม ใ ช้ ใ น ก ลุ่ ม ภ า ษ า ไ ท ย 

คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ การงานและพื้นฐานอาชีพ และกล่าวอีกวา่ ความสําคญัของการฝึกฝนวา่ 

เม่ือครูไดส้อนแนวคิด หลกัการใหก้บันกัเรียน และนกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนั้นแลว้ ขั้น
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ต่อไปครูตอ้งจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดฝึ้กฝน เพื่อให้มีความชาํนายคล่องแคล่วแม่นยาํและรวดเร็ว

หรือท่ีเรียกวา่ฝึกฝนเพื่อเกิดทกัษะ นอกจากน้ีแบบฝึกหดัยงัเป็นส่ือการสอนทาํข้ึน  เพื่อให้ผูเ้รียนได้

ศึกษาให้เขา้ใจ ฝึกฝนจนรู้และชาํนาญ มีทกัษะในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง นอกจากนั้นแบบฝึกหดัยงัเป็น

เคร่ืองช่วยบ่งช้ีใหค้รูทราบวา่ ผูเ้รียนหรือผูใ้ชแ้บบฝึกมีความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน และ สามารถ

นาํความรู้นั้นไปใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด ผูเ้รียนมีจุดเด่นท่ีควรส่งเสริมหรือมีจุดดอ้ยท่ีควรปรับปรุง

แกไ้ขอยา่งไร แบบฝึกหดัจึงเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีครูใชใ้นการตรวจสอบความรู้ ความเขา้ใจ  และ

พฒันาทกัษะของนักเรียนในวิชาต่าง ๆรวมทั้งแบบฝึกยงัเป็นอุปกรณ์การสอนอย่างหน่ึงท่ีสร้าง

ข้ึนมา เพื่อฝึกฝนทกัษะนกัเรียนหลงัจากท่ีเรียนเน้ือหาไปแลว้ช่วยทาํให้เด็กมีพฒันาการทางภาษาดี

ข้ึน เราะทาํให้นกัเรียนมีโอกาสนาํความรู้ท่ีไดเ้รียนมาแลว้ฝึกให้เกิดความเขา้ใจ  กวา้งขวางมากข้ึน 

แบบฝึกทกัษะทางภาษาไดทุ้ก ๆ ดา้น ถา้นกัเรียนมีโอกาส และเป็นส่ือการเรียนให้ผูเ้รียนไดฝึ้ก

ปฏิบติั เพื่อช่วยเสริมให้เด็กเกิดทกัษะ มีความแตกฉานในบทเรียน จะเห็นไดว้า่แบบ ฝึกหดัเป็น

ส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่ง  ครูตอ้งให้แบบฝึกท่ีเหมาะสมเพื่อฝึกหลงัจากท่ีไดเ้รียนเน้ือหาจากแบบเรียนไป 

แลว้ใหมี้ความรู้กวา้งขวาง  จึงถือวา่แบบฝึกหดัเป็นส่ือการสอนอยา่งหน่ึง ซ่ึงครูสามารถนาํไปใชจ้ดั

กิจกรรมการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยให้การสอนของครูประสบผลสําเร็จ แบบฝึกเป็นส่ือท่ี

ใชใ้นกิจกรรมการสอนท่ีสําคญัอยา่งหน่ึง มีไวใ้ห้นกัเรียนฝึกฝน เพื่อเพิ่มทกัษะภายหลงัท่ีนกัเรียน

ไดเ้รียนเน้ือหาจากบทเรียนปกติแลว้ แบบฝึกจะทาํใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจ มีความรู้ความสามารถข้ึน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่แบบฝึกเป็นส่ือท่ีใชใ้นการฝึกทกัษะการคิด การวเิคราะห์ การแกปั้ญหาการปฏิบติั

ของนักเรียน นิยมใช้ในกลุ่มภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานและพื้นฐานอาชีพ 

นอกจากน้ียงัไดส้รุปความสําคญัของการฝึกฝนวา่ เม่ือ ครูไดส้อนแนวคิด หลกัการให้กบันกัเรียน 

และนกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนั้นแลว้ ขั้นต่อไปครูตอ้งจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดฝึ้กฝน 

เพื่อให้มีความชํานาญคล่องแคล่วแม่นยาํและรวดเร็วหรือท่ีเรียกว่าฝึกฝนเพื่อเกิดทกัษะ และ

แบบฝึกหัดเป็นส่ือการสอนท่ีทาํข้ึนมาเพื่อให้ผูเ้รียนได้ศึกษาให้เขา้ใจ ฝึกฝนจนรู้และชาํนาญ มี

ทกัษะในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง นอกจากนั้นแบบฝึกหดัยงัเป็นเคร่ืองช่วยบ่งช้ีให้ครูทราบวา่ ผูเ้รียนหรือ

ผูใ้ชแ้บบฝึกมีความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน  และสามารถนาํความรู้นั้นไปใชไ้ดม้ากน้อยเพียงใด

ผูเ้รียนมีจุดเด่นท่ีควรส่ง เสริมหรือมีจุดด้อยท่ีควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร แบบฝึกหัดจึงเป็น

เคร่ืองมือสําคญัท่ีครูใช้ในการตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ และพฒันาทกัษะของนกัเรียนในวิชา

ต่าง ๆ 

              จากความหมายของแบบฝึกหรือแบบฝึกเสริมทกัษะท่ีได้มีผูก้ล่าวหรือสรุปไวห้ลายคน

ตามท่ีระบุขา้งตน้สรุปไดว้า่แบบฝึกทกัษะหรือแบบฝึก คือ ส่ือการเรียนการสอนชนิดหน่ึง ท่ีใชฝึ้ก 

ทกัษะให้กบัผูเ้รียนหลงัจากเรียนจบเน้ือหาในช่วงหน่ึง ๆ เพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ 
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รวมทั้งเกิดความชาํนาญในเร่ืองนั้น ๆ อยา่งกวา้งขวาง แบบฝึกหดัจึงมีความสําคญัต่อผูเ้รียนไม่นอ้ย

ในการท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะให ้กบัผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจเร็วข้ึน ชดัเจน กวา้งขวางข้ึน 

ทาํใหก้ารสอนของครูและการเรียนของนกัเรียนประสบผลสําเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงนบัวา่เป็น

เคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีครูสามารถนาํไปใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนาํไปสู่จุดหมายไดอี้กดว้ย  

   

ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

นกัจิตวิทยา และ นกัการศึกษา ไดใ้ห้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวห้ลายท่าน 

ดงัน้ีGood (1973:7) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง การทาให้เสร็จ (Accomplishment) หรือ

ประสิทธิภาพทางดา้น การกระทาในทกัษะท่ีกาํหนดใหห้รือ ในดา้นความรู้ ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน หมายถึง การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Attained) การพฒันาทกัษะในการเรียน ซ่ึงอาจ

พิจารณาจากคะแนนสอบท่ีกาํหนดให ้คะแนนท่ีไดจ้ากครูมอบหมายงาน  

Eysenck, Arnold and Mecili (1972:6) ไดใ้ห้ความหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง

ขนาดของความสําเร็จท่ีไดจ้ากการทางานท่ีอาศยัความพยายามอย่างมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

กระทาํท่ีตอ้งอาศยัความสามารถทั้งทางร่ายกายและสติปัญญา ดงันั้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็น

ความสาํเร็จท่ีไดจ้ากกาเรียน โดยอาศยัความสามารถเฉพาะบุคคล ผลสัมฤทธ์ิทางากรเรียนอาจไดม้า

จากกระบวนการท่ีไม่ตอ้งอาศยัการทดสอบ เช่น การสังเกตหรือการตรวจการบา้น หรือไดใ้นรูป

ของเกรดในการเรียน ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการท่ีซบัซ้อน และระยะเวลานานพอสมควร หรือไดจ้ดั

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไป 

Mehren (1976:73) ให้ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ทกัษะและ

สมรรถภาพของสมองดา้นต่างๆ ของผูเ้รียนต่อการเรียนแต่ละวชิาซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิ  

มณฑารัตน์ ชูพินิจ (2540 : 12) ใหค้วามหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสาเร็จ

ในการพยายามเขา้ถึงความรู้ ซ่ึงเกิดจากการทางาน ท่ีตอ้งอาศยัความพยายามอย่างมากทั้ง

องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสติปัญญาและองค์ประกอบ ท่ีไม่ใช่สติปัญญา แสดงออกในรูปของ

คะแนน หรือเกรดเฉล่ียสะสม ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากการวดัหรือการทดสอบทัว่ไป  

เกษตรชยั และหีม (2542 : 13) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้  

ความเขา้ใจความสามารถหรือความสําเร็จท่ีผูเ้รียนไดรั้บหลงั จากผูเ้รียนรู้วิชาเหล่านั้นๆ แล้ว

พิจารณาจากคะแนนสอบจากแบบสอบหรือการทางานตามท่ีครูกาํหนด หรือทั้งสองอยา่งรวมกนั

หรือไดจ้ากการสังเกตพฤติกรรมและความสาํเร็จดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย  
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จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จท่ีไดจ้าก

การเรียน ซ่ึงเกิดจากการกระทาท่ีตอ้งอาศยัความพยายามในการเรียนโดยอาศยัความสามารถเฉพาะ

บุคคล การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถของผูเ้รียนแสดงออก

ในรูปของคะแนนหรือเกรดเฉล่ียสะสม ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัใชค้ะแนน

เฉล่ียสะสมของนกัศึกษาซ่ึงไดจ้ากผลการเรียน  

องค์ประกอบทีม่ีอทิธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

Bloom (1976:139) กล่าววา่ ส่ิงท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีอยู ่3 ประการ คือ  

1.พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด (Cognitive Entry Behaviors) หมายถึงความรู้

ความสามารถทกัษะต่างๆ ของผูเ้รียนท่ีมีมาก่อน 

2.คุณลกัษณะทางจิตใจ (Affective Entry Characteristics) หมายถึง แรงจูงใจท่ีทาให้ผูเ้รียน

เกิดความอยากเรียน อยากรู้ส่ิงใหม่ๆ ไดแ้ก่ ความสนใจในวิชาเรียน เจตคติต่อเน้ือหาวิชาและ

สถาบนั การยอมรับความสามารถของตนเองเป็นตน้  

3.คุณภาพทางการเรียนการสอน (Quality of Instruction) หมายถึง ประสิทธิภาพการเรียน

การสอนท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ ไดแ้ก่ การแนะนาการปฏิบติัและแรงเสริมของผูส้อนท่ีมีต่อผูเ้รียนเป็นตน้ 

Bloom กล่าวว่า องคป์ระกอบดา้นจิตใจมีส่วนอยูใ่นความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตอนปลายเทอม ร้อยละ25% คุณภาพการสอนมีส่วนร่วมอยู่ในความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียน ร้อยละ 25% และ 3 ตวัแปร คือ ความรู้พื้นฐานในการเรียนองคป์ระกอบ

ทางดา้นจิตใจและคุณภาพการสอยร่วมกนั มีส่วนอยูใ่นความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตอนส้ินเทอมร้อยละ 90 องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จะเก่ียวขอ้งกบั

องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย ์โดยมนุษยมี์ความสามารถ

ในการเรียนรู้แตกต่างกนั เน่ืองจากปัจจยัมากมาย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ประกอบดว้ย (วิมา

พร มาพบสุข, 2542 : 323-327)  

1.ตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่ ระบบประสาท วุฒิภาวะทางร่างกาย ทางอารมณ์และสังคม ความพร้อม 

ประสบการณ์เดิม แรงจูงใจ ความบกพร่องทางกายบางประการ อารมณ์ อาย ุเพศและสติปัญญา  

2.บทเรียนหรือลกัษณะของงาน ไดแ้ก่ การวางเน้ือหาของบทเรียน การจดัความยากง่ายของ

บทเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน บทเรียนมีความหมาย ความยาวของบทเรียนและส่ิงรบกวน  

3.วิธีการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การให้คาแนะนา

เก่ียวกบัแหล่งความรู้เพิ่มเติม ผูส้อนมีวิธีการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียนและการฝึก

ปฏิบติัภายหลงัการสอน  
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4.ความสามารถในการถ่ายโอนการเรียนรู้  

5.องค์ประกอบสําคญัจากส่ิงแวดลอ้ม ได้แก่jส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ จิตวิทยาและ

วฒันธรรมในสังคม  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน (ประภสัสร วงษศ์รี,2541 : 46)ประกอบดว้ย 

 1. ผูส้อน ควรมีการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการ อ่านหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรียนท่ีสนใจให้

มาก เป็นประสบการณ์ทางการเรียนการสอน ความรู้ของครูผูส้อน การถ่ายถอดความรู้ของคุณภาพ

การสอน อุปกรณ์การสอนท่ีทนัสมยั มีทศันะคติท่ีดีต่อนกัเรียน มีคุณธรรมและมีความยุติธรรม การ

จูงใจและการกระตุน้เสริมแรงผูเ้รียน ให้ความช่วยเหลือ และสามารถแกปั้ญหาให้กบันกัเรียนได้

บรรยากาศในการสอนและส่ิงแวดลอ้ม  

2. ผูเ้รียนไดแ้ก่ พนัธุกรรม เชาวปั์ญญา ความถนดั ความสนใจ อารมณ์ ฐานะทางเศรษฐกิจ

และสังคมครอบครัว การศึกษาของบิดามารดา การปรับตวั แรงจูงใจ หลกัสูตรหรือวิชาท่ีเรียน 

วฒันะธรรม ทศันคติต่อสถาบนัและผูส้อน บรรยากาศในการเรียนและส่ิงแวดลอ้ม จากท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้สรุปไดว้่า องคป์ระกอบสําคญัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดแ้ก่ องค์ประกอบดา้น

คุณลกัษณะของครู เช่น ระดบัการศึกษาของครูผูส้อน เจตคติต่อวิชาชีพของผูส้อน การพฒันา

ความรู้ ความเขา้ใจในวิชาท่ีสอน สุขภาพกาย สุขภาพจิต เป็นตน้ องคป์ระกอบทางครอบครัว เช่น

สภาพความเป็นอยู่ การเล้ียงดู ระดับการศึกษาของบิดามารดา เศรษฐกิจของครอบครัว 

องค์ประกอบทางการศึกษา ได้แก่ บุคลากร ส่ือการสอน บรรยากาศในชั้นเรียน เป็นตน้ 

องคป์ระกอบดา้นตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่ความสานึกคิดเก่ียวกบัตน้เอง สุขภาพร่างกาย เจตคติ การปรับตวั 

ทฤษฎผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ในการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้น มีผูใ้ห้ความสนใจศึกษา

รูปแบบและพฒันารูปแบบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวห้ลายท่านดงัน้ี  

1.รูปแบบการเรียนของสาเริง บุญเรืองรัตน์ 

 

  สภาพแวดลอ้ม                         กระบวนการเรียนการสอน                        ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน           

 

ในปี ค.ศ.1978 สาเริง บุญเรืองรัตน์ (สาเริง บุญเรืองรัตน์,2521 อา้งถึงในสุชาติ ขุนฤทธ์ิ

เอียด,2544 : 18) ไดศึ้กษารูปแบบของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในโรงเรียนแสดงดงัภาพประกอบ 2 

ภาพประกอบท่ี2 แผนภูมิแสดงรูปแบบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ สาเริง บุญรัตน์  

2. รูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียนของบลูม  
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             ปี ค.ศ. 1976 บลูมไดเ้สนอรูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียน รูปแบบของบลูมให้

แนวคิดสําคญัเก่ียวกับตวัแปรบางตวัจากรูปการเรียนรู้ของแคร์โรล เช่น คุณภาพการสอน 

องคป์ระกอบดา้นจิตใจ หมายถึง ความสนใจในการเรียน แรงจูงใจในการเรียน ทศันคติท่ีมีต่อวิชาท่ี

เรียน ฯลฯ องคป์ระกอบดา้นจิตใจมีส่วนอยูใ่นความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตอน

ปลายเทอม ร้อยละ25 ส่วนคาว่า คุณภาพการสอนนั้น บลูมพิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ ใน

กระบวนการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม 4 อยา่ง คือ การช้ีแนะ การมีส่วนร่วม 

การเสริมแรง และการแกไ้จขอ้บกพร่องในการเรียน คุณภาพการสอนมีส่วนอยูใ่นความแปรปรวน

ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ร้อยละ25 และ 3 ตวัแปรคือความรู้ความเขา้ใจพื้นฐานในการเรียน 

องค์ประกอบดา้นจิตใจและคุณภาพการสอนรวมกนั มีส่วนอยูใ่นความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตอนส้ินเทอม ร้อยละ 90(Bloom, 1976 : 169 - 174)  

                 ตามรูปแบบดังกล่าว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้รับอิทธิพลทางการเรียนจาก

กระบวนการเรียนการสอนและองคป์ระกอบทางดา้นสภาพแวดลอ้ม ตวัแปรท่ีเก่ียวกบักระบวนการ

เรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ เวลาท่ีใช้ในการเรียนกบัคุณภาพการสอนส่วนตวัแปร

องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มแบ่งออกเป็น 4 พวก คือ ส่ิงแวดลอ้มภายในชั้นเรียน การจดัระบบ

ชั้นเรียน การจดัระบบโรงเรียนและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

1. งานวจิยัภายในประเทศ 

ทรง ฉิมศิริ ( 2555 : บทคดัย่อ) ได้วิจยั การพฒันาเกมพฒันาทกัษะการสะกดคาํศพัท์

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาองักฤษ)  กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 

โรงเรียนวดับึงลาํ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  จังหวดั

พิษณุโลก จาํนวน 14 คน ผลการวิจยัพบวา่ ค่าประสิทธิภาพของเกมพฒันาทกัษะการสะกดคาํศพัท์

ภาษาองักฤษ  สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาองักฤษ)มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.71/82.87นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชเ้กมพฒันาทกัษะการสะกดคาํศพัทภ์าษาองักฤษ  สําหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) พบวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั .05นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อเกมพฒันา

ทกัษะการสะกดคาํศพัทภ์าษาองักฤษ  สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ)  โดยมีค่าเฉล่ีย  ( X ) ความพึงพอใจเท่ากบั  4.48  และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั  0.58  ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

นวลทิพย ์ มหามงคล (2552 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความสามารถในการสะกดคาํของนิสิต

ชั้นปีท่ี 2ท่ีลงทะเบียนวชิา 0115241  การเขียนเบ้ืองตน้ ภาคเรียนท่ี 1มหาวทิยาลยัทกัษิณ ปีการศึกษา 

2552   โดยใชก้ลุ่มเป้าหมายในการวจิยัเป็นนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 0115241   การเขียนเบ้ืองตน้

มหาวทิยาลยัทกัษิณ   ปีการศึกษา 2552    ภาคเรียนท่ี 1    จาํนวน   67  คน          ผูว้จิยัไดเ้ร่ิมดว้ยการ

ให้นิสิตทาํขอ้สอบก่อนเรียน  (pre-test)   แลว้ให้นิสิตเรียนรู้กฎการสะกดคาํโดยใชก้ารสอนการ

สะกดคาํตามแนวคิดของ เจมส์เชพเพิร์ด  (James Shepherd :  1995)   แลว้ให้นิสิตทาํขอ้สอบหลงั

เรียน  (post-test)  และทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการสะกดคาํของนิสิตระหวา่ง

ก่อนและหลงัการเรียนรู้ผลการศึกษาพบวา่   หลงัจากจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารสอนแบบการ

สะกดคาํตามแนวคิดของ  เจมส์เชพเพิร์ต   พบว่า  นิสิตมีการเปล่ียนแปลงความสามารถในการ

สะกดคาํภาษาองักฤษสูงข้ึน   คิดเป็นร้อย    83.58  และผา่นเกณฑใ์นระดบัดีมาก    
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บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1  สาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1/5  ปีการศึกษา 

2560 มีวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มเลือก จาํนวน 30 คน 

 

เคร่ืองมอืในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ  

1. ชุดฝึกการสะกดจากหนงัสือStandard English Grammar ของสาํราญ  คาํยิง่ 

2. แบบทดสอบการสะกดคาํ 

 

 

วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 

  

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีวธีิในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกทกัษะการสะกดคาํ 

2. กาํหนดคาํท่ีใชฝึ้กการสะกดคาํ 

3. นําแบบบันทึกผลท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity)  ความถูกต้องเหมาะสมทางด้านภาษา  จากนั้นนํา

แบบสอบถามไปปรับปรุงหรือแกไ้ขถอ้ยคาํ และเรียงลาํดบัเร่ืองของแบบสอบถามใหเ้หมาะสม ตาม

คาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

4. นําแบบบันทึกผลท่ีปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 30 คน 

5. นาํผลของการทดสอบมาหาค่าร้อยละ 

6. จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 



 
 

(22) 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1. สร้างและกาํหนดรูปแบบการพฒันาทกัษะการสะกดคาํและแบบฝึกเพื่อพฒันาทกัษะการ

สะกดคาํ ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

  1.1 แจกตารางเทียบพยญัชนะและสระในภาษาองักฤษให้นกัเรียนศึกษาพร้อมทั้ง

อธิบายประกอบ 

  1.2 ทบทวนความรู้เก่ียวกบัการสะกดคาํท่ีมีสระ 4 ประเภท คือ สระเด่ียว สระผสม 

สระผสมพยญัชนะ และสระขั้นพยญัชนะ 

  1.3 นกัเรียนทาํแบบฝึกชุดท่ี 1 ไดแ้ก่ การเทียบอกัษรองักฤษกบัอกัษรไทย 

  1.4 นกัเรียนทาํแบบฝึกชุดท่ี 2 ไดแ้ก่ พยญัชนะผสมในภาษาองักฤษ 

  1.5 นกัเรียนทาํแบบฝึกชุดท่ี 3 ไดแ้ก่ สระเด่ียวและสระผสมในภาษาองักฤษ 

  1.6 นกัเรียนทาํแบบฝึกชุดท่ี 4 ไดแ้ก่ การเทียบสระองักฤษตามเสียงสระไทย 

   

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย / การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคาํนวณค่าสถิติ โดยหาค่าสถิติต่างๆ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลผลการประเมินผลการสะกดคาํของนกัศึกษา หาค่าร้อยละ(Percentage)  

ใชสู้ตร  ศกัรินทร์  สุวรรณโรจน์   และคณะ  (2538) 

   ค่าร้อยละ    =  X/N  ×  100 

   เม่ือ   X แทน     คะแนนท่ีได ้

   N   แทน     คะแนนเตม็ 

2.ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ค่า T-test 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัเร่ืองการพฒันาการสะกดคาํภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการสะกดคาํพื้นฐาน  

ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบบนัทึกผลการสะกดคาํภาษาองักฤษในการรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงไดท้าํการบนัทึกผล

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คนและในการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์

ดงัน้ี  

  X  แทน  ค่าเฉล่ีย 

  N แทน จาํนวนประชากร หรือกลุ่มตวัอยา่ง 

  SD แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  F แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้น F-distribution 

  

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดั้งน้ี 

 จาํนวนค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั

การใชชุ้ดฝึกทกัษะการสะกดคาํ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ตาราง 1   ค่าเฉลีย่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนและหลงัการใช้ชุดฝึกทกัษะการสะกด

คํา 

คะแนนโดยใช้

ชุดฝึก 

N X SD T-test Sig 

คะแนนก่อนใช้

ชุดฝึก 

30 13.97 1.63 10.9620 0.0000 

คะแนนหลงัใช้

ชุดฝึก 

30 16.27 1.62 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตาราง 1  พบวา่ จากการสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการสะกดคาํ มีคะแนนก่อนการใชชุ้ดฝึก มี

ค่าเฉล่ีย 13.97 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.63 ( X=13.97, SD = 1.63) และคะแนนหลงั

การใชชุ้ดฝึก มีค่าเฉล่ีย 16.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.62 ( X= 16.27 , SD = 1.62) จากการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนก่อนใชแ้ละหลงัใชชุ้ดฝึก มีค่า T-test เท่ากบั 10.9620 

และค่า Sig เท่ากบั 0.0000 พบวา่คะแนนหลงัการใชชุ้ดฝึก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .05  

แสดงวา่ จากการสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการสะกดคาํ ทาํใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

สูงข้ึน 
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บทที ่5 

สรุปผลอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการสะกดคาํภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปีท่ี 2 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการสะกดคาํ มี

วตัถุประสงคด์งัน้ีคือ   (1)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการใชชุ้ดฝึกกบัหลงัการใช้

ชุดฝึกทกัษะการสะกดคาํภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 49 คน และกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1/5 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 30 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบประเมินการสะกดคาํซ่ึงมีเน้ือหาแบ่ง

ออกเป็น 2ส่วน คือ คะแนนก่อนการใชชุ้ดฝึกการสะกด และ คะแนนหลงัการใชชุ้ดฝึกการสะกด  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งมาทาํแบบทดสอบหลงัเลิกเรียนแลว้

จดบนัทึกคะแนนท่ีไดเ้ป็นรายบุคคล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใชส้ถิติวเิคราะห์ คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า T-test 

 

สรุปผลการวจิัย 

 จากการศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน สามารถสรุป

ผลไดด้งัน้ี 

 1. คะแนนการทดสอบทกัษะการสะกดคาํของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการมใชชุ้ดฝึกการ

สะกดคาํ 

     1.1 คะแนนการทดสอบก่อนการใชชุ้ดฝึกทกัษะการสะกดคาํของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 

คน มีจาํนวนคนท่ีมีคะแนนการทดสอบตั้งแต่ 15 คะแนนข้ึนไป จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.68  

     1.2 คะแนนการทดสอบหลงัการใชชุ้ดฝึกทกัษะการสะกดคาํของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 

คน มีจาํนวนคนท่ีมีคะแนนการทดสอบตั้งแต่ 15 คะแนนข้ึนไป จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการใชชุ้ดฝึกกบัหลงัการใชชุ้ดฝึก

ทกัษะการสะกดคาํภาษาองักฤษปรากฏวา่ก่อนการใชชุ้ดฝึกทกัษะการสะกดคาํนกัศึกษากลุ่ม
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ตวัอยา่งเพียง 8 คน เท่านั้นท่ีมีคะแนนท่ีมีคะแนนตั้งแต่ 15 คะแนนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 26.68 จาก

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 30 คนท่ีสุ่มมาทาํการทดสอบ  แต่หลงัจากท่ีใชชุ้ดฝึกทกัษะการสะกดคาํ กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีคะแนนตั้งแต่ 15 คะแนนข้ึนไปไดเ้พิ่มจาํนวนไปถึง 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00  จาก

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 30 คน แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความกา้วหนา้ในทกัษะการสะกด

คาํคิดเป็นร้อยละ 63.33 แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งสามารถพฒันาทกัษะการสะกดคาํศพัทไ์ด ้

งานวจิยัน้ีสรุปวา่   เม่ือกลุ่มตวัอยา่งไดเ้รียนรู้กฏการสะกดคาํของ สาํราญ  คาํยิง่ ทาํใหก้ลุ่ม

ตวัอยา่งเพิ่มระดบัความสามารถในการสะกดคาํศพัทภ์าษาองักฤษไดดี้ข้ึน   เม่ือสะกดคาํไดดี้    กลุ่ม

ตวัอยา่งจะสามารถใชท้กัษะการสะกดคาํน้ีในการอ่านและเขียนเพื่อส่ือความไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว 

แม่นยาํข้ึนต่อไป 

อภิปรายผล 

         ผลการวจิยัพบวา่ การวิจยัเร่ืองการพฒันาการสะกดคาํภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการ

สะกดคาํ  ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบทดสอบการสะกดคาํเป็นตวัทดสอบผล โดยไดท้าํการทดสอบสองคร้ัง 

คือ ทดสอบก่อนการใชชุ้ดฝึกการสะกดคาํ และทดสอบหลงัการใชชุ้ดฝึกการสะกดคาํ แลว้นาํผล

ของทั้งสองคร้ังมาเปรียบเทียบกนั โดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า T-test  

ผลปรากฏวา่จากการสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการสะกดคาํ มีคะแนนก่อนการใชชุ้ดฝึก มีค่าเฉล่ีย 

13.97  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั ( X=13.97, SD = 1.63) และคะแนนหลงัการใชชุ้ดฝึก มี

ค่าเฉล่ีย 16.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.62  ( X= 16.27 , SD = 3.471.62 ) จากการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนก่อนใช ้และหลงัใชชุ้ดฝึก มีค่า T-test เท่ากบั 10.9620 

และค่า Sig เท่ากบั 0.0000 พบวา่คะแนนหลงัการใชชุ้ดฝึก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .05  

แสดงวา่ จากการสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการสะกดคาํ ทาํใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

สูงข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

1.ในการฝึกทกัษะการสะกดคาํศพัทห์ากผูเ้รียนสามารถไดย้นิเสียงและเห็นตวัอยา่งจาก

เจา้ของภาษาท่ีมาจากส่ือต่างๆจะทาํใหผู้เ้รียนมองภาพออกและสามารถเลียนแบบพฤติกรรมการ

สะกดคาํศพัทแ์ละฝึกฝนใหมี้ความสามารถในระดบัท่ีดีข้ึนกวา่เดิม 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาผลการฝึกสะกดคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชชุ้ดฝึกการสะกดคาํเพื่อนาํไป

พฒันาดา้นการสะกดคาํภาษาองักฤษใหดี้ข้ึน 
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