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การพฒันาชดุแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขยีน
วชิาภาษาไทย ช่วงชัน้ ประถมศึกษาปีที ่4-6*

มุกดา ลิบลับ กมลพัทธ์ โพธ์ทอง และภาวิณี พนมวัน ณ อยุธยา**

บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียน
รู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อพัฒนาการ
อ่านและการเขียนวชิาภาษาไทยส�าหรับนักเรยีนช่วงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 กลุม่ตวัอย่างได้มาโดย
วิธีเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ โรงเรียนจินดาบ�ารุง ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2558   จ�านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ครู
ผู้สอนภาษาไทย จ�านวน 10 คน จ�าแนกเป็น โรงเรียนละ 2 คน ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองเกลือ 
โรงเรียนจินดาบ�ารุง โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนวัดหลักสี่ และโรงเรียนประชาภิบาล 
นิทานอ่านประกอบ และแบบฝึกการอ่านค�าและการเขียนค�า สื่อมัลติมีเดีย เพื่อฝึกการอ่านค�า
และการเขียนค�าด้วยตนเอง และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า
มัชฌิมเลขคณิต  (x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าทดสอบค่าที t-test
 ผลการวจิยัพบว่า 1) การทดสอบหลงัเรยีน นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 14.68 คะแนน 
และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน พบว่า คะแนนหลังทดสอบ สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) การทดสอบหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
14.58 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน พบว่า คะแนนหลังทดสอบ สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : ชุดแบบฝึกทักษะ  การอ่าน   การเขียน 

* งานวิจัยนี้ได้รับทุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจ�าปีงบประมาณ 2558
** อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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A Development of Thai Language Exercises for 
Reading and Writing Skills Improvement for Prathom 

Suksa 4 to 6 Students
mookda liblub Kamonpat Phothong and pawinee phanomwan na ayutthaya

Abstract
This study has objective to 1) Study the cause of the problems in Thai language learning of 
Prathomsuksa 5 student,  and 2) To develop Prathomsuksa 5 student’s Thai language reading 
and writing skills. The sample for this study is 50 Prathomsuksa 5 students from Jindabamrung 
school whose study in semester 1, academic year 2558 which comes from purposive sampling 
method.
 The instruments that were used in this study are 1) interview form, which receive 
from 10 Thai language teachers, 2 teachers from each school: Wat Khlong Kluea school, 
Jindabamrung school, Wat Tri Rattanaram school and Prachapiban school, 2) Thai fables, 
3) word reading and writing test, 4) multimedia for students to practice on reading and 
writing, and 5) pretest-posttest
	 The	data	were	analyzed	by	using	mean	(x̄),	Standard	Deviation	(SD)	and	t-test.
The result shows that 1) posttest score shows that student has mean score at 14.68 and when 
compare with pretest’ score, the result shows that posttest score is above 80% criterion with 
statistically significant difference at .05, and 2) posttest score shows that students has mean 
score at 14.58 and when compare with pretest’s score, the result shows that posttest score 
is above 80% criterion with statistically significant difference  at .05.
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บทน�า
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม เราใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือใน

การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ใช้ในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์

จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ การคิดวิเคราะห์ การวิจารณ์ การสร้างสรรค์ให้ทัน

ต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนน�าไปใช้ในการ

พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็นสื่อท่ีแสดงถึงภูมิปัญญา

ของบรรพบุรุษ ด้านวัฒนธรรมประเพณี โลกทัศน์และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและ

วรรณกรรมอันล�้าค่า ภาษาไทยจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนไทยทุกคนควรภูมิใจในฐานะภาษาประจ�า

ชาติ ดังนั้นทุกคนในชาติควรตระหนัก เห็นคุณค่า และช่วยกันอนุรักษ์ โดยการการเรียนรู้ภาษาไทยอย่าง

เข้าใจถึงแก่นแท้ของภาษา จึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติให้สืบทอดตลอดไป 

 นอกจากนัน้ภาษาไทยยงัเป็นพืน้ฐานในการเรยีนรู ้ตัง้แต่ระดบัพ้ืนฐานจนถงึระดับสงู ซึง่สอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดให้กลุ่ม

สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยเป็นเคร่ืองมอืการเรยีนรู ้โดยก�าหนดให้ผูเ้รยีนทกุช่วงชัน้ ได้เรยีนรูต้ามมาตรฐาน

การเรียนรู้ถึง 5 สาระ ได้แก่ สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟัง การดู และการพูด สาระหลัก

การใช้ภาษา สาระวรรณคดี และวรรณกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เม่ือจบหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานแล้ว นักเรียนต้องมีความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม สามารถใช้ภาษาสื่อสาร

ได้อย่างด ีสามารถอ่าน เขียน และฟังได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามคดิสร้างสรรค์ คดิอย่างมเีหตผุลและ

คิดเป็นระบบ มีนิสัยรักการอ่าน มีการแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตนและสร้างสรรค์งาน

อาชีพ ตระหนักในวัฒนธรรมในการใช้ภาษาและความเป็นไทย ภูมิใจและชื่นชมวรรณคดีและวรรณกรรม 

ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย สามารถน�าทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และถกูต้องตามสถานการณ์ มมีนษุย์สมัพนัธ์ทีด่แีละสร้างความสามคัคใีนความเป็นชาตไิทย (กรมวชิาการ. 

2545 : 3-6) 

 จากการก�าหนดคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรดังกล่าวจะเห็นว่า การอ่าน

และการเขียนภาษาไทยเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนควรตระหนักเป็นอย่างย่ิง ดังนั้น ตั้งแต่เร่ิมแรกของการสอน
วิชาภาษาไทย ครูผู้สอนจึงควรสอนให้นักเรียนอ่านและเขียนอย่างถูกต้อง และต้องมีความรู้ในเรื่องของ

หลักเกณฑ์ไวยากรณ์ของภาษาไทย เรื่อง การสะกดค�า ไตรยางศ์ การผันวรรณยุกต์ ค�าควบกล�้า อักษรน�า 

เป็นต้น ครผููส้อนในระดบัพืน้ฐานจะต้องสามารถจัดกระบวนการเรยีนการสอนได้อย่างมลี�าดบัข้ันตอน เริม่
จากง่ายไปสูย่าก จดัให้นกัเรยีนเรยีนรูไ้ปตามล�าดบั อย่างต่อเนือ่งไม่รูส้กึว่าการเรยีนภาษาเป็นเรือ่งยาก มี

ความสนกุสนานและมคีวามสขุในการเรียน นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมและมีส่วนร่วมในการสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง วิธีการท่ีจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนนั้น จะต้องมีสื่อหรือแบบ

ฝึกทักษะที่น่าสนใจ ฉะนั้นการสอนหลักเกณฑ์ภาษาไทยให้แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ ครู

ต้องใช้เทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย สอดแทรกหลักภาษาไปในกระบวนการสอนการอ่าน การเขียน
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อย่างผสมผสานและสอนให้สนุก ด้วยการให้นักเรียนสังเกตการใช้ภาษาสรุปเป็นกฎเกณฑ์ด้วยตนเอง 

นกัเรยีนจะได้ไม่เบือ่วชิาภาษาไทย หากนกัเรยีนรักและเห็นคณุค่าวิชาภาษาไทยกจ็ะเป็นคนรกั การอ่าน การ

เขียน ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส�าคัญยิ่ง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในเน้ือหาอื่น ๆ ของ

ผู้เรียนต่อไป (กรมวิชาการ. 2546 : 133) 

 การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาที่ผ่านมา ประสบปัญหาท้ังด้านการอ่านและการ

เขียน โดยเฉพาะการเขียนค�าที่สะกดไม่ตรงมาตรา การใส่สระ วรรณยุกต์ การันต ์การแต่งประโยค ซึ่ง

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากสาเหตุที่มาจากตัวผู้เรียนเองแล้ว ยัง

พบว่าตัวครูผู้สอนเองก็ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เอกสาร สื่อและเทคนิคการสอนที่ดี ครูขาดการ

สอนซ่อมเสรมิและไม่ได้ให้นกัเรยีนฝึกปฏบิตั ิรวมทัง้ไม่ได้ศกึษาสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยเฉพาะ

ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ครูได้รับหน้าที่พิเศษรับผิดชอบมากขึ้น นอกจากการสอนและกิจกรรมใน

โรงเรียน การช่วยเหลืองานกิจกรรมองค์กรท้องถิ่นในชุมชนมีมากขึ้น ท�าให้ขาดการดูแลเอาใจใส่การสอน

นักเรียน (เรวดี อาษานาม. 2537 : 317-321) ด้านผู้ปกครองเองด้วยสภาพเศรษฐกิจที่รัดตัว ท�าให้ต้องทิ้ง

บุตรไว้กับตายาย ท�าให้นักเรียนขาดความสนใจเอาใจใส่ในเรื่องการเรียน ผลการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิต�่ากว่า

เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 (พริ้มเพราวดี หันตรา. 2545 : 79) และจะเห็นได้ว่าการสอนอ่านและการ

เขยีนสะกดค�า ในระดบัประถมศกึษาในปัจจบุนั มุง่สอนเนือ้หาด้วยการท่องจ�าเพือ่สอบให้ผ่านมากกว่าการ

สอนทกัษะกระบวนการในการอ่าน และการเขียน ครผููส้อนด�าเนนิการสอนตามขัน้ตอนตามการจดักจิกรรม

ของกรมวิชาการ โดยการสอนซ�้า ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการสอน 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว การแก้ไขข้อบกพร่องด้านการอ่านและการเขียนค�า จึงเป็นปัญหา

เร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข นักเรียนจ�าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนทักษะการอ่านและการเขียนอย่าง

สม�า่เสมอ เพราะการฝึกจะช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่ผูเ้รียน ให้มกีารพฒันาทกัษะด้านการ

อ่านและการเขียนดีขึ้นได้ การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้กับนักเรียนโดยอาศัยเฉพาะแบบเรียนและแบบ

ฝึกหดัของกรมวชิาการทีใ่ห้มานัน้ยงัไม่เพยีงพอ นกัเรยีนควรจะได้เรยีนเพ่ิมเตมิจากแบบฝึกเสรมิทกัษะทีมี่

รูปแบบหลากหลาย หลังจากเรียนเน้ือหาไปแล้ว แบบฝึกเสริมทักษะถือว่าเป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลด

ภาระการสอนของครูผู้สอนได้มาก (ฐะปะนีย์ นาครทรรพ. 2545 : 42-43) 
 แบบฝึกเสริมทักษะเป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่งที่เป็นส่วนเติมหรือเสริม ส�าหรับให้นักเรียนฝึก

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มขึ้น (สุนันท์ สุนทรประเสริฐ. 2544 : 2) จากการศึกษา

งานวิจัยของอมรรัตน์ พิศฐาน (2542 : 25) ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การสะกดค�าไม่ตรง
มาตราตัวสะกดแม่กน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัย พบว่า แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 ฉะนั้นในการเรียนการอ่าน การเขียนสะกดค�า เพื่อเป็นการฝึกทักษะจึงควรฝึกบ่อย ๆ ครูควรหา

แบบฝึกเสริมทักษะให้นักเรียนได้ฝึกอย่างเพียงพอ จะเป็นการช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจและเข้าใจ

บทเรยีนดยีิง่ขึน้ (สนิท สตัโยภาส. 2532 : 92) การจัดกจิกรรมของครโูดยการใช้แบบฝึกเสรมิทกัษะจะท�าให้
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นักเรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเขียนสะกดค�า การฝึกบ่อย ๆ ท�าให้นักเรียนสามารถเขียนสะกดค�าได้ถูกต้อง

และเกิดความช�านาญ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้มากยิ่งขึ้น และยุพา ยิ้มพงษ์ (2528 : 18) 

ได้กล่าวถงึความส�าคญัของแบบฝึกเสริมทักษะเพิม่เตมิไว้ว่าแบบฝึกเสรมิทกัษะเป็นส่วนเพิม่เตมิในการเรยีน 

เป็นอปุกรณ์การสอนทีล่ดภาระของครไูด้มากเพราะแบบฝึกเสรมิทักษะเป็นสิง่ท่ีถกูจดัขึน้อย่างมีระบบ ช่วย

เสริมทักษะภาษาให้ดีขึ้น แต่ต้องอาศัยความเอาใจใส่จากครูด้วย แบบฝึกเสริมทักษะช่วยในเรื่องความ

แตกต่างระหว่างบุคคล เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน มีผลดีทางด้านจิตใจ ช่วยเสริม

ทักษะด้านการอ่าน และการเขียนให้คงทน ถ้านักเรียนได้ฝึกท�าซ�้า ๆ หลายครั้งในเร่ืองที่ตนเองบกพร่อง 

นอกจากน้ี แบบฝึกเสริมทักษะยังใช้เป็นเคร่ืองมือวัดผลทางการเรียนหลังจากจบบทเรียนแล้ว ช่วยให้ครู

เห็นปัญหาของนักเรียนได้อย่างชัดเจน ท�าให้ครูแก้ปัญหาของนักเรียนได้ทันท่วงที นักเรียนเองก็สามารถ

เก็บแบบฝึกเสริมทักษะไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนความรู้ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับประทีป แสงเปี่ยมสุข 

(2538 :53) ที่พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชา

ภาษาไทย

  การจัดการศกึษากลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยของนกัศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-5 นบัว่า 

มคีวามส�าคญัมาก เพราะเป็นการจัดการศึกษาระดับขัน้พืน้ฐานทีจ่ะต้องหล่อหลอมเป็นทกัษะภาษาไทย โดย

เฉพาะด้านการอ่านและการเขียนให้นกัเรยีนมรีากฐานความรูค้วามสามารถในการใช้ค�าไทยสือ่สารได้ถกูต้อง 

ทัง้การอ่านออกเสยีง การเขยีนสะกดค�า รวมทัง้การรบัรูค้วามหมายด้วย ซึง่ในการจดัการศกึษากลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ในปัจจุบันพบว่าผู้เรียนมีผลการสอบข้อสอบมาตรฐานของส่วนกลางและสอบวัด 

O-NET นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัมผีลการสอบไม่ผ่านในรายวิชาภาษาไทย คดิเป็นร้อยละ 45.02 (สถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). 2557) 

 จากผลแบบทดสอบดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมุ่งหวังที่จะศึกษามูลเหตุ และพัฒนาการจัด การเรียน 

การสอนทักษะการอ่านและการเขียนให้แก่นักเรียน ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ต้องมี

การเตรยีมความพร้อมในการสอบเข้าเรยีนต่อในระดบัชัน้มธัยมศกึษาที ่1 ต่อไป รวมทัง้เป็นการร่วมกนักบั

ทางโรงเรียนเครือข่ายในการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและ การเขียนค�าไทยและข้อความในการใช้

ในการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-5 ตลอดจนเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตและการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาสาเหตขุองปัญหาของการอ่านและการเขยีนของการเรยีนรูก้ลุม่สาระ การเรยีนรูว้ชิา
ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 2. เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยส�าหรับนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5
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ขอบเขตการวิจัย
 ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4-5 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้

 1. ประชากร

 ประชากรท่ีใช้ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนในเขตเครอืข่ายบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏั

พระนคร ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 2. กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยัในครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที ่5 ได้แก่ โรงเรยีนจนิดาบ�ารงุ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 50 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 5

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยชุดแบบฝึกทักษะ

การอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย คือ เนื้อหาในบทเรียนหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เรื่องเกี่ยวกับการอ่านและการเขียน

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 1. แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครัง้นี ้ได้ใช้แบบแผนการวจิยัแบบ One Group Pre-test Post-test Design ของเสรมิพงศ์ 

วงศ์กมลาไสย (2548 : 57) โดยมีลักษณะการวิจัย ดังตารางที่ 1

  ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pre-test Post-test Design

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test

ทดลอง T
1

X T
2

T
1
 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test )

X  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดแบบฝึกทักษะการอ่และ
  การเขียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

 T
2
 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (Post-test)
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  2.1 การสร้างเครื่องมือ 
  ผูวิ้จัยจดัท�าเครือ่งมือแบบสมัภาษณ์ครผููส้อนภาษาไทยเกีย่วกบัประเดน็และสาเหตขุองการอ่าน
และการเขยีนค�าไม่ถกูต้อง และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการเกบ็รวบรวมข้อมลูและพัฒนาทกัษะ
การอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ดังนี้
   2.1.1 แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทย จ�านวน 10 คน จ�าแนกเป็น โรงเรียนละ 2 คน 
ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองเกลือ โรงเรียนจินดาบ�ารุง โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนวัดหลักสี่ และ
โรงเรียนประชาภิบาล
  2.1.2 นิทานอ่านประกอบ และแบบฝึกการอ่านค�าและการเขียนค�า
  2.1.3 สื่อมัลติมีเดีย เพื่อฝึกการอ่านค�าและการเขียนค�าด้วยตนเอง
  2.1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
 2.2 การตรวจสอบเครื่องมือ
 ผู้วิจัยได้น�าเครื่องมือให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือดังกล่าว 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1) อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร 2) อาจารย์ ดร.เด่นดาว ชลวิทย์ และ 3) อาจารย์
สง่า วงศ์ไชย เมื่อตรวจแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น�าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

สรุปผลการวิจัย 
 ผูว้จิยัได้น�าแบบสมัภาษณ์ท่ีได้ปรับแก้ตามค�าแนะน�าของผูท้รงคณุวฒุไิปสมัภาษณ์ครผููส้อน จ�านวน 
10 คน ผลการสัมภาษณ์พบว่า
 1. ปัญหาและสาเหตขุองนกัเรยีนอ่านหนงัสอืไม่ออก อ่านไม่ถูกต้อง มปีระเดน็และสาเหตใุนระดบั
มาก โดยผู้วิจัยได้สรุปมา 5 ปัญหา ในระดับมาก ตามล�าดับ ดังนี้
  1.1 การอ่านค�าไม่ถกูต้องตามเสยีงวรรณยกุต์โดยเฉพาะค�าทีม่เีสยีงวรรณยกุต์โท เสยีงตรแีละ
เสยีงจตัวา รวมทัง้ค�าทีม่เีสยีงวรรณยกุต์แต่ไม่ปรากฏรปูวรรณยุกต์ สาเหตเุนือ่งด้วยนกัเรยีนผนัวรรณยุกต์
ไม่ได้เป็นปัญหาต่อเนื่อง จากระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3
  1.2 การอ่านค�าท่ีเป็นอิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่เข้ามาในภาษาไทย ได้แก่ อิทธิพลของ
ภาษาบาลี-สันสกฤต ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นค�าไทยที่มีลักษณะแตกต่างทางไวยากรณ์โครงสร้าง
ของค�า เกี่ยวกับมาตราตัวสะกด ตัวตาม การอ่านออกเสียง เสียงพยางค์ ตามหลักค�าสมาส ค�าสนธิ ค�า
ท่ีเป็นอิทธิพลภาษาจีน จะมีเสียงวรรณยุกต์ ตรี จัตวา จ�านวนมาก รวมทั้งค�าทับศัพท์ ค�าท่ีเป็นศัพท์ทาง
วิชาการซึ่งเป็นอิทธิพลของภาษาอังกฤษ และเป็นค�าที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ เนื่องด้วยเป็นค�าที่จะต้องใช้
ในการสื่อสาร ในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งจะเป็นค�าที่
ออกข้อสอบจ�านวนมาก ตลอดจนนกัเรียนจะต้องใช้ในการศกึษาเล่าเรยีนระดบัชัน้สงูต่อไป ดงันัน้ค�าทีเ่ป็น
อิทธิพลของภาษาบาลี-สันสกฤต ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ จึงเป็นค�ายากส�าหรับนักเรียนในการอ่านและการ
เขียน จึงต้องมีคนฝึกฝนให้นักเรียนอย่างมาก
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  1.3 การอ่านค�าควบกล�้าแท้และไม่แท้ นักเรียนอ่านออกเสียงค�าควบกล�้าแท้และไม่แท้ สาเหตุ
อาจจะมาจากนกัเรยีนไม่ตัง้ใจ ไม่ค่อยใส่ใจในการออกเสยีงหรอืครทูีอ่่านอ่านไม่ถกูต้อง ไม่ชดัเจน นกัเรยีน
อ่านตามครู จึงอ่านไม่ชัดเจนและถูกต้องตามครู ส่วนการอ่านค�าควบกล�้าไม่แท้ ได้แก่ ทร สร ศร จร 
นักเรียนจะออกเสียงตามพยัญชนะต้น หรืออ่านแบบมีการประวิสรรชนีย์
  1.4 การอ่านค�าพ้องรูป พ้องเสียง ไม่ถูกต้อง นักเรียนส่วนใหญ่อ่านค�าพ้องรูปไม่ถูกต้องตาม
ความหมายของความหมาย เนื่องด้วยนักเรียนไม่สามารถเข้าใจความหมายของค�าได้อย่างรวดเร็วในขณะ
ที่อ่าน นักเรียนจึงอ่านไม่ถูกต้อง อ่านตู่ตัว
  1.5 การอ่านค�าทีม่ ีห และอ่านออกเสยีงทีมี่ ห น�า ค�าทีม่ ีห น�า จะต้องอ่านออกเสยีงวรรณยกุต์
จัตวา แต่ไม่ปรากฏรูปวรรณยุกต์ ซึ่งส่วนใหญ่จะอ่านค�าที่มีสองพยางค์ จะต้องออกเสียงพยางค์หลังแบบ
มี ห น�า หรือเสียงวรรณยุกต์จัตวา
 2. ปัญหาและสาเหตทุีน่กัเรียนเขียนค�าไม่ถกูต้องจากการสมัภาษณ์คร ูสามารถสรุปปัญหาได้ จ�านวน 
5 ปัญหา ตามล�าดับ ดังนี้
  2.1 การเขียนค�าไม่ถูกต้องตามเสียงวรรณยุกต์ สาเหตุ เนื่องด้วยนักเรียนผันวรรณยุกต์ไม่ได้ 
โดยเฉพาะค�าที่มีอักษรต�่า อักษรสูง ซึ่งผันไม่ตรตามเสียงวรรณยุกต์จึงท�าให้เขียนไม่ถูกต้อง
  2.2 การเขียนค�าที่ประวิสรรชนีย์กับไม่ประวิสรรชนีย์ไม่ถูกต้อง ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นนี้ ยัง
แยกไม่ได้ว่าครอูอกเสยีงค�าทีม่สีระอะหรอืไม่ม ีซึง่ครบูางคนกอ็อกเสยีงไม่ชดัเจนและไม่เน้นย�า้ให้นกัเรยีน
จ�าให้แม่นด้วย การเขียนค�าสะกดค�าชนิดนี้ มีจ�านวนมากในภาษาไทย และในระดับชั้นนี้ด้วย ซึ่งเป็นค�าที่มี
ความส�าคัญต่อนักเรียนในการใช้ในชีวิตประจ�าวันและใช้ในการศึกษาเล่าเรียนด้วย
  2.3 การเขียนค�าที่เป็นอิทธิพลของภาษาบาลี-สันสกฤต ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เนื่องด้วย
โครงสร้างของการสะกดค�าต่างจากโครงสร้างการสะกดค�าของภาษาไทย นักเรียนส่วนใหญ่จะเขียนไม่มี
พยัญชนะตวัสะกดไม่ถกูต้อง เพราะค�าทีเ่ป็นอทิธพิลของค�าบาล-ีสนัสกฤต และภาษาองักฤษ จะมตีวัสะกด
ตัวตาม ก็คือ มีตัวสะกดสองถึงสามตัว และมีการเขียนไม้ทัณฑฆาตบนพยัญชนะที่ไม่ออกเสียง รวมทั้งค�า
ที่มีการใช้สระไอไม้มลาย กับสระไอไม้ม้วน ถ้าใช้สระไอยไม้ม้วนจะเป็นค�าไทย และค�าที่สะกดด้วย
อ�า อัม รร หัน ท�าให้นักเรียนจะเกิดความสับสนและสะกดไม่ถูกต้อง
  2.4 การเขียนค�าท่ีสะกดด้วยพยัญชนะตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา นกัเรียนเขยีนตัวสะกดไม่ถกู
ต้อง เนื่องด้วยการออกเสียงตัวสะกดจะเหมือนกับมาตราตัวสะกดในแม่กก กง กน กม กด กบ เกย เกอว 
ของค�าไทยแท้
  2.5 การเขียนค�าท่ีมีพยัญชนะควบกล�้าแท้กับไม่แท้ โดยเฉพาะค�าที่มีพยัญชนะควบกล�้ากับ
ระหว่างพยญัชนะต้นกับ ล สาเหตเุพราะครูอ่านออกเสยีงไม่ชดัเจน และไม่มกีารเน้นย�า้ว่าเป็นการควบกล�า้
กับ ร ส่วนค�าควบกล�้าไม่แท้จะเขียนเป็นเสียงที่อ่านออกเสียง หรือตามรูปพยัญชนะที่ปรากฏในค�า
 3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอ่านและการเขียนไม่ถูกต้อง 
 3.1 การแก้ไขปัญหาการอ่าน มีดังนี้
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  3.1.1 การฝึกอ่านพยัญชนะ ฝึกอ่านค�าแจกรูปตามเสียงวรรณยุกต์อย่างสม�่าเสมอ 
  3.1.2 การท�าแบบฝึกหัดอย่างสม�่าเสมอ โดยการให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงจากหนังสือ
เรียน และใบความรู้ที่รวบรวมค�ายาก และการเขียนตามค�าบอกทุกครั้ง
  3.1.3 การส่งเสริมการอ่านด้วยสื่อเอกสาร ได้แก่ หนังสือ นิทาน แบบฝึกที่น่าสนใจ ส่ือ
นวตักรรมเทคโนโลยีสามารถอ่านนอกเวลา เรยีนรู้ด้วยตนเองในยามว่าง รวมทัง้จดัท�ามมุส่งเสรมิการอ่าน 
การแข่งขันในการอ่าน
 3.1.4 การท�าแบบทดสอบมาทดสอบย่อยทกุครัง้ในการเรียนวิชาภาษาไทย และแบบทดสอบ
วัดทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมาทดสอบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลื่อนชั้นและการสอนเข้า
ระดับชั้นม. 1 ต่อไป
 3.1.5 การซ่อมเสรมินกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิก์ารเรียนภาษาไทย ในระดบัทีต้่องปรบัปรงุเร่ง
ด่วน รวมทั้งอ่านหนังสือไม่ออก และเขียนสะกดค�าไม่ถูกต้องเป็นจ�านวนมาก ควรหาเวลาว่างในการสอน
และให้ฝึกปฏิบัติในการอ่านและการเขียนเพิ่มเติม
 4. คณะผู้วิจัยจัดท�าแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยและแบบทดสอบวัดทักษะ
การอ่านและการเขียน แล้วน�าไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ�านวน 50 คน โรงเรียนจินดา
บ�ารุง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตามกระบวนการดังนี้
  4.1 ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบก่อนเรียน ปรนัยจ�านวน 30 ข้อ ทักษะการอ่าน 15 ข้อ และ 
ทักษะการเขียน 15 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที
  4.2 ครผููส้อนด�าเนนิการสอนตามกิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยการน�าเข้า
สู่บทเรียน การอธิบายความรู้ประกอบหนังสือ และใบความรู้ 
  4.3 ครูฝึกปฏิบัติให้นักเรียนอ่านนิทานโดยอ่านออกเสียงพร้อม ๆ  กัน แล้วน�าแบบฝึกทักษะการ
อ่านและการเขียน และสื่อมัลติมีเดียให้นักเรียนฝึกด้วยตนเองก่อน
  4.4 ครูเฉลยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนและตอบข้อสงสัยของนักเรียน แล้วสรุปหลัก
การอ่านและการเขียนให้นักเรียนฟัง โดยเขียนสรุปบนกระดานด้วย
  4.5 ครูให้นักเรียนท�าแบบทดสอบหลังเรียน ปรนัยจ�านวน 30 ข้อ ทักษะการอ่าน 15 ข้อ และ 
ทักษะการเขียน 15 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที 
 5. จากข้อมูลการสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยจึงได้จัดท�าเครื่องมือ สื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
การอ่านและการเขียน โดยจัดท�าหนังสือนิทานอ่านประกอบ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน และสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองขึ้น โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์รวบรวมค�าที่นักเรียนมีการอ่านผิด 
และเขียนไม่ถูกต้องจากหนังสือเรียนซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาได้และส่งเสริมพัฒนาทักษะของนักเรียน 
รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนได้ต่อไปอย่างกว้างขวาง จากความจ�าเป็นของนักเรียนท่ีจะต้องเรียน
รูอ่้านค�าและเขยีนค�าเพือ่การสือ่สารในชีวติประจ�าวัน ในการเรยีนหนงัสอื และในการสอบเล่ือนช้ันในระดบั
สูงต่อไป 
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อภิปรายผลการวิจัย
 คณะผู้วิจัยได้น�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาประกอบการอภิปรายผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
 1. ข้อมูลสาเหตุของการอ่านและการเขียนสะกดค�าไม่ถูกต้อง ทั้งค�าที่เป็นค�าไทยและค�าที่เป็น
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ ดังน้ันเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านค�าและเขียนค�าได้ถูกต้อง 
คณะผูว้จิยัจงึน�าข้อมูลไปจัดท�านิทานอ่านประกอบและชดุแบบฝึกทกัษะตามลกัษณะหลกัภาษาไทย แล้วน�า
มาจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการฝึกฝนทักษะการอ่านและการเขียนด้วยการอ่านนิทาน และ
การท�าแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค�า
 2. แผนการจัดการเรียนรู้เพือ่พฒันาทักษะการอ่านค�าและการเขยีนค�าภาษาไทย โดยมีการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียนมีทักษะการอ่านค�าและการเขียนค�าได้ถูกต้อง มีผลคะแนนสูงขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 80 จากผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นและนักเรียนที่อ่านและเขียนค�าได้อ่อน
มากก็สามารถอ่านค�าและเขียนได้ดีขึ้น คณะผู้วิจัยพบว่า มูลเหตุที่ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น คือ การ
จัดกจิกรรมทีเ่น้นให้นกัเรียนได้เรยีนรูด้้วยตนเอง ฝึกฝนจนเกดิความเข้าใจ ความช�านาญ ความจ�าทีแ่ม่นย�า 
นั้นสอดคล้องตามหลักทฤษฎีจิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ดังนี้
 2.1  การสร้างแรงจงูใจในการร่วมกจิกรรมในการจดัการเรยีนรูท้กัษะการอ่านและการเขยีนค�า
ให้ถูกต้อง โดยให้นักเรียนอ่านนิทานที่มีภาพสวยงาม เนื้อเรื่องชวนให้ติดตาม และการท�าแบบฝึกท่ีมีภาพ
สวยงาม ในการท�าแบบฝึกเพื่อจะได้คะแนนผ่านและดีขึ้นกว่าการทดสอบก่อนเรียนเป็นเหมือนการให้
นกัเรยีนได้แข่งขนักบัตวัเองและเพือ่นร่วมห้อง โดยมกีารเสรมิแรงด้วยรางวลัเป็นสิง่เร้ากระตุน้ให้นกัเรยีน
มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการท�าแบบฝึกหัด โดยครูจะบอกนักเรียนว่ามีค�าที่ได้ทดสอบแล้ว เดี๋ยวจะ
ทดสอบอีกต้องจ�าให้ได้ ท�าคะแนนได้ดีมีรางวัลให้ ซึ่งการเสริมแรงเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาเป็นอย่างมาก
 2.2  การเรียนรู้ในการกระท�า (learning by doing)  เนื่องด้วยภาษาไทยเป็นวิชาทักษะที่ต้อง
ให้การกระท�าจนเกิดความจ�าที่แม่นย�าและคงทน มีความคล่องแคล่ว รวมท้ังน�าไปใช้ได้อย่างถูกต้องตาม
ความหมายของท�าด้วย จนเกดิความช�านาญในทักษะภาษา เพราะนักเรยีนได้ฝึกประสบการณ์ตรง ได้ลงมือ
กระท�าเอง แล้วได้ข้อมลูความสามารถของตนเอง ครทูราบความแตกต่างของนกัเรยีนน�าไปสอนซ่อมเสรมิ
ให้นักเรียนที่มีทักษะอ่อนได้ต่อไป
 2.3  การเรียนรู้โดยการฝึกฝน ( law of exercise)  การเรียนรู้ทักษะการอ่านและการเขียน 
ค�าเกดิขึน้ได้ด ีเพราะนักเรียนได้ฝึกฝนและกระท�าซ�า้ซ�า้ ซึง่สอดคล้องตามหลักจิตวิทยาของธอร์นไดค์ และ
พบว่านักเรียนมีความสามารถการอ่านและการเขียนได้เป็นอย่างดี จนท�าให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าภาษา
ไทยไม่ได้ยากอย่างทีเ่ข้าใจ ก่อเกดิการเปลีย่นทศันคตขิองนกัเรยีนให้มีทศันคตทิีด่ต่ีอภาษาไทยอีกทางหนึง่
ด้วย 
 2.4  นกัเรยีนมคีวามจ�าเป็นอย่างคงทนมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัหลกัทฤษฎีความจ�าคงทน คณะ
ผู้วิจัยพบว่า การฝึกฝนช่วยให้เกิดความช�านาญแล้วยังช่วยให้นักเรียนมีความจ�าแม่นย�าคงทนอีกด้วย 
ศักยภาพของนักเรียนที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยใครท�าแบบฝึกหัดค�าพ้องรูป พ้องเสียง ค�าที่สะกดต่างกันแต่มี
ความหมายเหมือนกัน นักเรียนจะอ่านเขียนไม่ถูกต้องและใช้ไม่ถูกต้อง ครูจึงอธิบายความหมายของค�า
พร้อมทั้งยกตัวอย่าง การแต่งประโยค ให้นักเรียนเข้าใจรวมทั้งตั้งค�าถามให้นักเรียนตอบค�าถาม โดย
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นกัเรยีนจะเชือ่มโยงกบัประสบการณ์ทีม่อียูอ่อกมาประกอบการตอบค�าถามและยกตวัอย่าง ซึง่กจิกรรมนี้
จะช่วยให้นักเรียนคลี่คลายปัญหาซับซ้อน และเกิดความเข้าใจค�านั้นมากยิ่งขึ้น จึงท�าให้นักเรียนเกิดความ
จดจ�าและระลึกความหมายของค�านั้นได้อย่างต่อเนื่องแม่นย�าคงทนด้วย
 2.5  การยกย่องชมเชยและการเสริมแรงให้แก่นักเรียน ผลจากการทดสอบจะมีนักเรียนที่ได้
คะแนนดีคะแนนปานกลาง คะแนนน้อย และคะแนนน้อยมาก จากข้อมูลผลการทดสอบของนักเรียน ครู
จะมกีารยกย่องนักเรียนท่ีมผีลการเรียนดใีห้นักเรยีนเกดิความภาคภมูใิจและรกัการเรยีนวชิาภาษาไทย ส่วน
ในกรณีที่นักเรียนท�าผิดพลาด ครูก็ไม่ควรแสดงกริยาหรือใช้ค�าพูดที่กระทบกระเทือนใจนักเรียน ควรใช้ค�า
พูดที่เหมาะสมเพ่ือให้ก�าลังใจเสริมแรงนักเรียนกลุ่มนั้นด้วย อาจใช้ค�าพูดท�านองว่า  ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝึกฝน
เพิ่มเติม ครูจะช่วยดูให้ แล้วจะเพิ่มคะแนนให้ เมื่อท�าได้ก็ให้ค�าชื่นชม จะช่วยให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาไทย เกิดความศรัทธาในภาษาไทย ในตัวนักเรียนทุกคน
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการฝึกฝนทักษะการอ่านค�าและการเขียนค�าได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ ที่ท�าให้นักเรียนมีผลคะแนนดีข้ึน หลังเรียนดีขึ้นกว่าก่อนเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนมี
ทศันคตแิละรกัการเรียนภาษาไทย รวมท้ังภาคภมิูใจทีเ่รามภีาษาไทยมรดกของบรรพบรุษุท่ีได้สร้างไว้ให้ลกู
หลานคนไทยด้วย 

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย มีดังนี้
  1.1 ชดุแบบฝึกผูส้อนควรเพิม่ค�าให้ครอบคลมุตามท่ีคณะผูวิ้จยัได้รวบรวมค�าจากแบบเรยีนและ
พจนานุกรมที่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ควรรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านค�าและเขียนค�าได้
เหมาะสมกบัการใช้ประโยชน์ในชวีติประจ�าวนั และการศกึษาเล่าเรยีน รวมท้ังการรูจ้กัค�าท่ีทันต่อเหตกุารณ์
ปัจจุบัน
 1.2  หลังจากการใช้แบบฝึกการอ่านค�าและการเขียนค�าแล้ว ควรมีการทดสอบการอ่านออก
เสียงและการทดสอบเขียนค�าตามค�าบอกของครู เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและฝึกซ�้าซ�้าเพ่ือให้เกิด
ความจ�าที่คงทน
 1.3 ในการท�ากิจกรรมชุดแบบฝึกการอ่านและการเขียนค�า ครูจะต้องอธิบายความหมายของ
ค�าให้นกัเรยีนเข้าใจ พร้อมท้ังมกีารน�าค�าน้ันแต่งประโยคให้นกัเรียนเข้าใจมาก เช่น ค�าพ้องรูป ค�าพ้องเสยีง 
ค�าที่มีอิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่ปะปนอยู่ในภาษาไทย เป็นต้น
  1.4  ครผููส้อนสามารถท�าแบบฝึกเป็นสือ่มลัตมิเีดียให้นักเรยีนฝึกฝนด้วยตวัเองในเวลาว่างและ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการซ่อมเสริม นักเรียนที่มีทักษะการอ่านและการเขียนในระดับที่ต้องปรับปรุง
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป มีดังนี้
  2.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยควรศึกษาสาเหตุของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การ
สอบทักษะการอ่านและการเขียนไม่ผ่านเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนต่อไป
  2.2 ควรมกีารวจิยัพฒันาชดุแบบฝึกทีป่ระกอบด้วยค�าทีเ่ป็นอทิธพิลของภาษา ต่างประเทศ ซึง่
เป็นค�าที่นักเรียนมักจะอ่านและเขียนไม่ถูกต้อง และไม่ทราบความหมายด้วย
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  2.3  ควรมีการวิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรมประเภทอื่น ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2.4  ควรมีการวิจัยสร้างชุดแบบฝึกที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
  2.5  ควรมกีารศกึษาความต้องการของครเูพือ่เป็นข้อมลูพฒันาการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระวชิา
ภาษาไทยได้อย่างมคีณุภาพ รวมทัง้สามารถจดัการเรยีนรูใ้ห้นกัเรยีนสามารถสอบวดัทกัษะสาระการเรยีน
รู้ภาษาไทย (o- net)  ผ่านร้อยละ 100  ตลอดจนนักเรียนน�าไปใช้สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ได้ต่อไป
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